VAR LANEGENHUYSENA-AMSTERDAK

DE PROFETEN
EEN MAATSCHAPPELIJKE STAND IN ISRAEL

I
In sommige kringen hoort men nog al eens van Israel's
profeten spreken alsof zij mannen geweest waren eenvoudig weg aangesteld om de toekomst to voorspellen . Die
opvatting wordt dan ook ten nauwste verbonden met den
naam zelven van jbrofeet . Nochtans, om het hier maar ter
loops aan to merken, er zijn geleerden die van meening
zijn, dat volgens de oorspronkelijke beteekenis van het
grieksche woord, de lrpo OrlTT)c eigenlijk zou geweest zijn,
niet een die « voorzegt » maar een a die voordraagi s of « verkondigt a (I) . Wat daarvan zij, het spreekt van zelf dat het
wezenlijke in het ambt van den hebreeuwschen profeet
niet al to streng mag bepaald worden naar den zin van then
griekschen naam . Nu is het wel waar dat ons in het Oud
Testament, bij menige gelegenheid, « profeteri n voorgesteld worden, van Godswege begunstigd met een wonderbaar licht om verholene of toekomstige dingen to kennen
en to openbaren, en dat die geestverlichting hun dan ook
den naam verwierf van a zieners s of « schouwers » (hebr .
ro'im, chozim) . Maar daarbij mag men niet uit het oog verliezen dat zelfs alsdan hunne werkzaamheid niet uitsluitend
noch hoofdzakelijk bestond in zulk een openbaren van
geheimenissen ; - dat bovendien de gave om wat voor de
oogen der gewone stervelingen verborgen was to doorschouwen, niet noodzakelijk behoorde tot de roeping van
den hebreeuwschen profeet van gelijk welken rang .
De hebreeuwsche naam waaronder de profeet in de
Bijbelberichten gewoonlijk bekend staat, en waaraan het
(I)
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bl . 475 : (( 7rpo~7- 97s = is qui profatur, proloquitur (wobei das
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grieksche en latijnsche 7rpo4rjTrlc, jropheta, in de Bijbelvertalingen beantwoordt, is nabi (meerv . nebi'im) . De eigenlijke beteekenis van then naam is niet met voile zekerheid
to achterhalen . Sommigen brengen hem in verband met
bet werkw . nabs` = borrelen, oj5wellen, zich uitstorten . De nabi
zou dan eigenlijk geweest zijn, ofwel hij die, in geestdrift
ontstoken, zich in een vloed van woorden uitstort ; ofwel hij
die door den geest Gods als 't ware overstort is, en aldus in
vervoering gebracht . Die laatste uitleg steunt op de opmerking, dat in bet hebreeuwsch naamwoorden van den worm
als nabi doorgaans een lijdenden of althans onovergankelijken zin hebben . Toch ontbreken geen voorbeelden van
anderen aard (r) . Hot wil ons dunken dat eene benaming
als de overstorte, «der Angesprudelte n zeggen de Duitschers,
om den begeesterden profeet aan to duiden, al heel vreemd
en duister zou voorkomen, daar de bewerkende oorzaak
der begeestering slechts in overdrachtelijken zin als « overstortend n to denken ware (2) . Bij de meening, dat de naam
nabi met bet werkw . ndba' zou samenhangen, stuit men
overigens op bet bezwaar dat de laatste stamletter van dat
werkwoord niet, als in nabi, de weeke alehh is, maar de sterke
keelconsonant ajin ; een zwakkere nevenvorm van bet werkwoord to onderstellen is loutere willekeur . Velen dus, om
van andere, min waarschijnlijke afleidingen niet to gewagen, verkiezen den naam nabi to herleiden tot den wortel
nb, die wel in hot hebreeuwsch geen verdere woorden heeft
voortgebracht, maar uit andere semietische talen, namelijk
uit bet assyrisch, bet araabsch, bet ethiopisch, de grondbeteekenis blijkt gehad to hebben van roeben, sbreken, verkondigen .

De nabi ware dus eigenlijk de spreker, of verkondiger,
of roeper . (c Komt, zeggen Jeremias' vijanden, laat ons tegen
(r) Als palil (meerv . pelilirn ; = rechter ; pagid = opzichter
(xiel : aangestelde) ; nagid = overste (eig . : geleider) ; parits =
verscheurend, enz,
(2) Aan to merken is bovendien dat bet werkwoord nabs` in
den qal-vorm niet een bedrijvenden, maar een onovergankelijken zin heeft . Oin bet overstort zijn to beteekenen ware de
hophal-vorm to gebruiken geweest, als passief van den hiphilvorm die bet stories beteekent in bedrijvenden zin . Nog zou
men kunnen vragen of zelfs de hiphil-vorm vatbaar was voor de
beteekenis : (iemand) bestorten?
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Jeremias listen beramen : do rechtsleering zal toch niet
vergaan bij den priester, noch de raad bij den wijze, noch
het woord bij den nabi » . (Jer . XVIII, 18) : evenals de rechtsleering tot de bediening des priesters behoort, en do raadgeving tot de bevoegdheid van den wijze, aldus wordt bet
ambt eigen aan den nabi gekenmerkt door het woord . Wanneer Moyses tegen de opdracht om aan den Farao de bevelen Jahve's to gaan vermonden inbrengt, dat hij a onbesneden is van lippen n, antwoordt hem Jahve : a Zie, ik heb
u aangesteld als God voor Farao en Aharon, uw broeder, zal
uw nabi zijn ! n (Ex . VI, 3o ; VII, i) : Aharon zal zijn voor
Moyses, wat de nabi is voor God . De nabi, de profeet, is
Gods tolk of woordvoerder . Hot is zijn werk de eischen
en raadsbesluiten Jahve's voor to dragon en op to wekken
tot bet naleven ervan .
De goddelijke raadsbesluiten ten opzichte van Israel,
de eischen door Jahve gesteld aan zijn yolk, lagen naar de
hoofdzaak besloten in de godsdienstig-zedelijke grondwet en
in de voortlevende rechtsleering der priesters . Om door bet
woord of de prediking onder bet yolk to ijveren voor bet
eerbiedigen en onderhouden van die welbekende openbaringen van den goddelijken wil, om aldus binnen de palen
der overgeleverde leering waarachtig als woordvoerder
Jahve's, als nabi op to treden, moest men zich wel daartoe
door Jahve's geest aangedreven gevoelen ; maar daarom
beteekende die aandrang nog niet noodzakelijk eene eigenlijke, opgelegde zending van Godswege en hoefde ook niet
verbonden to zijn met hoogere macht . - Tech kon Jahve
immer aan uitverkorene mannen eene bijzondere opdracht
verleenen, hen beldeedend met hooger gezag en dat gezag
doelmatig bekrachtigend . Hot kon zelfs niet missen, bij den
ontwikkelingsgang der oud-testamentische openbaring, of
de omstandigheden zouden telkens opnieuw aanleiding
geven tot bet uitvaardigen van voorheen onbekende
beschikkingen Gods, en die op geloofvergende wijze to
verkondigen, kon maar bet work zijn van eigenlijke Godsgezanten met bovennatuurlijke volmacht toegerust .
Dus was bet mogelijk, uit den aard der zaak, dat
tweeerlei klassen van echte nebfim ontstonden : zulke die
zonder uitdrukkelijken last, uit heilige geestdrift de taak
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op zich namen het pleit van den God van Israel met hun
woord to steunen, en zulke die persoonlijk uitgelezen waren
en aangesteld om op een hoogeren trap van aanzien en
macht dienst to doen als Jahve's mond (Jer . XV, ig) . Beide
klassen van nebi'im of profeten verschijnen ook werkelijk,
in het verloop der geschiedenis van het Oud Verbond, op
het tooneel .
Tot de tweede der even genoemde klassen, deze der
nebi'im of profeten van hoogeren rang, behooren, zooals wel
geweten is, niet alleen de zoogenaamde schriftprofeten (r),
maar nog eene gansche rij van andere Godsmannen, als
waren Samuel, Nathan, Gad en Achias, Elias en Eliseus,
Micheas zoon van Jimla, Jonas zoon van Amittai, om
maar aan de bijzondersten of incest bekenden to herinneren,
wier daden door de Bijbelsche geschiedboeken worden
vermeld . Die tolken der goddelijke openbaring, die ook
tegenover koningen de zedelijke eischen Jahve's zoo streng
wisten to handhaven, konden tot hunne verhevene zending
beroepen worden uit de meest verschillende standen der
maatschappij . Zoo waren de schriftprofeten Jeremias en
Ezechiel, waarschijnlijk ook Zacharias, uit den priesterstand afkomstig ; en de oudste onder hen, Amos, was een
veehoeder van Teqoa, in het zuiden van Juda, die, zelfs
na zijne roeping, van den eigenlijken stand der profeten
afgezonderd bleef.
Wellicht zal het niet ongepast zijn, aleer wij overgaan
tot de hier voorgenomene historische aanteekeningen betreffend het Israelietisch Profetendom als maatschappelijken stand, het gebeurde to verhalen waarbij Amos er toe
gebracht werd, openlijk zijn eigenen stand en de omstandigheden zijner roeping in het licht to stellen .
(i) Dat zijn deze wier redevoeringen of geschriften, wier handelingen soms ook, in afzonderlijke boeken der H . Schrift,
telkens order hunnen naam, verzameld en bewaard zijn, als
Isaias, Jeremias, Ezechiel, enz . ; en die ook ((de profeten
genoemd worden, wanneer men even die benaming gebruikt in
literarischen zin om de bedoelde boeken aan to duiden . Toch
moet de dikwijls in het N . T . voorkomende verwijzing naar
de Wet en de Profeten » breeder opgenomen worden ; immers
volgens den hebreeuwschen Kanon zijn ook de geschiedboeken
Jozue - Richteren - Samuel - Koningen under ((de Profeten
gerekend .
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Omstreeks bet midden der achtste eeuw v . C ., onder
de regeering van Jeroboam II to Samaria (787-746), was
Amos naar bet Noord-Israelietisch Koninkrijk gekomen om
er de hem opgelegde zending to vervullen . Ter stele zelve
waar de officieele afgodendienst in al zijn luister gepleegd
werd, to Bethel, hield de Godsgezant eene prediking die
in de ooren der verzamelde toestanders moest klinken
gelijk de donder van bet allerhoogste gerecht . De zonden
van bet afvallig Israel en de nakende straf werden daar in
gloedvolle taal afgeschilderd . Al met eens keert zich bet
woord Jahve's, door den mond van den profeet, tegen bet
huis zelf van den regeerenden koning : c
De hoogplaatsen Izaak's zullen verwoest worden, en de heiligdommen Israel's vernield, en ik zal tegen Jeroboam's huis
opstaan, met bet zwaard l » Dat ging to ver ! Amasias, de
priester van Bethel, liet aan Jeroboam melden : o Amos
stookt verraad tegen u midden in bet huffs Israel ; bet land
kan al zijne woorden niet verdragen . Want aldus spreekt
Amos : door bet zwaard zal Jeroboam sterven, en Israel
zal weggevoerd worden uit zijn land ! » En tot Amos sprak
Amasias : u Ziener, weg met u ! Vlucht naar bet land Juda
en eet ginder uw brood en profeteer ginder ! Maar wacht u
nog to profeteeren to Bethel : want dit is een koningsheiligdom en een rijkstempel ! u Daarop nu antwoordde
Amos aan Amasias : « Ik ben geen jrofeet, noch profetenzoon ben
ik ! maar ih ben veehoeder en wilde-vijgenbereider . En Jahve nam
mij weg van achter de kudde en Jahve sprak tot mij : Ga,
profeteer tot mijn yolk Israel ! En nu, luister naar Jahve's
woord . . . » enz . Amos gaat voort met aan Amasias de straf
aan to kondigen die hem om zijn hoonenden uitval to
wachten staat (Amos VII, 10-17)Door Jahve weggenomen van achter de kudde, en
geboden to gaan a profeteeren » tot bet yolk Israel, verklaart
Amos ronduit : a Ik ben geen profeet 1 . . . maar ik ben
veehoeder ! . . . En Jahve nam mij weg van achter de
kudde . . . » De meening is duidelijk : hij was geen brofeet van
eigenwillig beroep ; hij behoorde niet eens tot den eigenlijken
stand deyfirofeten, maar verdiende zijn brood met bet uitoefenen van een ander, tweevoudig bedrijf . Zijn optreden
als profeet was enkel en alleen to danken aan eene bijzon-
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dere, stellige opdracht Gods en bepaalde zich tot bet kwijten
van den opgelegden last . Daarorn ook was zijn recht door
geene staatsinrichting, door geen koninklijken wil to
hinderen .
II
In het Israelietisch Noordrijk, ontstaan uit de afscheuring der tien stammen (omtrent 935 v . C .), even als in bet
Jeruzalemsche Zuidrijk, was inderdaad een vaste, eigenlijke
profetenstand voorhanden . Al konden, zooals wij daareven
vernomen hebben, de Godsgezanten door Jahve met eene
bijzondere zending gelast en met bovennatuurlijke gaven
begunstigd, ook nit andere standen gekozen worden, toch
was het nit den profetenstand dat verre het meestendeel
onder hen oprezen of bij dien stand dat zij zich aansloten .
Een Samuel, een Nathan, een Elias, een Eliseus, een
Micheas-ben-Jimla, en zooveel anderen door de historische
berichten geroemd, velen ook onder de Schriftprofeten,
behoorden ongetwijfeld er toe (i) . De inlijving zelve kon
op Jahve's last geschieden, zooals verhaald wordt van
Eliseus door Elias tot profeetgewijd (i Kon . XIX, i6, rg vv .) .
Maar de profetenstand moest ook beschikken over gewone
aanwervingsmiddelen . De menigte der profeten van lageren
rang, zij die nit heiligen ijver, eigenwillig, of althans
zonder bijzondere persoonlijke opdracht, hun woord ten
dienste stelden van Jahve's lof, maakte er het grootste deel
van nit . Dit zal nit het vervolg van dit opstel genoegzaam
blijken . Dikwijls wordt in het Oud-Testament gewaagd van
den machtigen invloed dien a de profeten n, naast a de priesters n, uitoefenden op godsdienstig en zedelijk, ja ook op
politick gebied, - jammer genoeg, niet immer ten bate
van het goede ; evenmin als bij de priesters, bleven trouwens bij velen onder hen plichtverzuim en erge misbruiken
uit, die hun dan ook, namelijk door de Schriftprofeten
sedert de achtste eeuw v . C ., scherp verweten worden (2) .
Doch er waren tijden toen de profetenstand, in zijn over(i) Isaias heet zijne echtgenoote de ¢ro;etes (Is . VIII, 3) ; wat
wcllicht best to verklaren ware door zijne hoedanigheid als lid
van den stand der profeten .
(a) Zie beneden, § V .
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wegend deel, op de schitterendste wijze zijne bestemming
liet uitschijnen om aan den Jahvegodsdienst en aan Israel's
volksbestaan tot een bolwerk to verstrelcken .
Het toppunt zijner macht schijnt het profetendom, als
maatschappelijk lichaam, wel bereikt to hebben in het
Noordrijk, een honderd jaar vbbr Amos, wanneer Godsmannen als Elias en Eliseus met hunne volgelingen, vooreerst door bloedige vervolgingen heen, den strijd volhielden
en wonnen tegen de pogingen eener Jezabel om den Feniciaanschen Baalgodsdienst in Israel to vestigen en meteen
de straf hielpen voltrekken aan het schuldige huis van
Achab ; wanneer zij ook aan de naburige volken, zoowel in
oorlog als in vrede, de heerlijkheid leerden hoogschatten
van Israel's God . Hoe de profeten, in groot getal, als de
echte voorvechters golden van Jahve's zaak, blijkt uit de
gewelddadige bejegening aan dewelke zij bij Jahve's vijanden bloot stonden . Jezabel zag Been middel om hunnen
tegenstand to boven to komen, dan hem to smoren in hun
bloed (i Kon . XVIII, 4, r3) .
Baal en Aschera hadden alsdan ook hunne profeten in
het land, ((die aten van de tafel van Jezabel n (i Kon .
XVI!I, ig) . Profeten van Baal en Aschera, en profeten van
Jahve, hadden van weerskanten to ijveren om het yolk naar
hunne zijde to overhalen . Een treffend beeld van then
kampstrijd op leven en dood wordt geteekend in het verhaal
van Elias' offer op den Karmelberg . Elias beroept de profeten van Baal ten getalle van vier honderd vijftig, en die
der Aschera ten getalle van vierhonderd (i), om, in aanzien
van het yolk, op den Karmel, tegen hem alleen het Godsoordeel to onderstaan . De Baalprofeten hebben schoon zich
met roepen en wilde sprongen en gebaren uit to putten en
zich, « volgens hun gebruik u, met messen en priemen het
lichaam to doorkerven : Baal blijft doof . Op Elias' gebed
schiet het vuur uit den hemel neer en verteert het slachtoffer
(i) i Kon . XVIII, Ig ; doch vgl . V . 22 waar de profeten der
Aschera niet vermeld worden . (Aschera wordt doorgaans in de
Vulgaat vertaald door luci ; hier : prophets; lucorur. De naam
Aschera, eigenlijk die van eene godin, wordt ook zeer dikwijls
gebruikt om een zinnebeeldigen boomstam, of paal, aan to
duiden aan haar gewijd . Daaruit wordt de alleszins to vrije
vertaling der Vulgaat verklaard) .
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op Jahve's altaar ; en al het yolk roept : Jahve is God
Jahve is God ! De Baalprofeten bekoopen hunne nederlaag
met den dood . - Op eene verdere plaats wordt verhaald
hoe Jehu (843-820), op last van Eliseus tot koning gezalfd
door een a profetenzoon n, zijne zending als wreker van
het vergoten bloed der Jahvedienaren terdege meende to
vervullen met de Baalprofeten, in eene hinderlaag gelokt,
tot den laatste to laten ombrengen, gelijk hij ook het Godsgericht uitgevoerd had aan Achab's nakomelingschap en
aan Jezabel (2 Kon . IX-X) . Eene eeuw nadien, onder de
regeering van Jeroboam 11, den voorlaatsten der koningen
van het stamhuis Jehu, zullen echter die uitmoorderijen aan
dat stamhuis to laste gelegd worden als eene schreeuwende
euveldaad die het met zijn eigen val zou uitboeten, om
reden van zijne ongetrouwheid aan Jahve's wet (Os . I, 4) .
In de Elias- en Eliseusverhalen, waarvan belangrijke
uittreksels in de boeken der Koningen bewaard zijn (i),
alsook in sommige andere stukken er tusschen in gevoegd,
is dikwijls spraak van de firofetenzonen . Wij hebben Amos
hooren zeggen : Ik ben geen profeet noch Profetenzoon . De
hebreeuwsche uitdrukking aldus letterlijk vertaald mag men
niet verstaan alsof daarmee eigenlijke zonen van profeten,
uit profeten geboren, zouden aangeduid zijn . a De profetenzonen n worden immers vermeld als blijvende groepeeringen
of, in het algemeen, als eene gezamenlijke welbekende
vereeniging uitmakend . Zoo is b . v . spraak, 2 Kon . IV, i,
van a eene vrouw uit de echtgenooten der jbrofetenzonen n ;
elders van a de profetenzonen n van Bethel, van Jericho,
enz . (2 Kon . 11 . 3, 5) . Het gaat ook niet aan in die a profetenzonen au to willen leerlingen of kweekelingen erkennen
die tot het bedienen van het profetenambt opgeleid werden ;
want, om andere redens daar to laten, zij heeten bij gelegenheid eenvoudig weg jbrofeten, als de a profetenzoon a die
aan Achab zijne zwakheid verwijt ten opzichte van den
syrischen koning Benhadad (i Kon . XX, 35, 38, 41) ; het
was voorzeker ook Been a kweekeling n die door Eliseus
afgevaardigd werd om Jehu tot koning to zalven (2 Kon .
IX, i) . In Babylonie waren de a mare ummani n de
(i) Verspreid van z Kon . XVII tot 2 Kon . XIII .
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ambachtslieden (i), en de a mare bare n de leden van bet
wichelarengild, de wichelaren (2) . Eveneens zal de uitdrukking n profetenzonen s, in volkomene overeenstemming
met bet hebreeuwsch taalgebruik, best to verklaren zijn als
beteekenend a de leden van bet profetengenootschap n, en
wel meer bepaaldelijk de gewone leden, in tegenstelling
met de aanvoerders ervan, als waren Elias en Eliseus, op
wie die benaming nooit wordt toegepast niettegenstaande
de nauwe betrekking die hen met de profetenzonen verbond .
Men merke nochtans wel : bet bewuste genootschap, dat
langen tijd bleef bestaan, moet niet aanzien worden als den
ganschen profetenstand omvattend . Niet alleen is voor bet
Zuidrijk nooit sprake van « profetenzonen n ; maar in bet
Noordrijk zelf zullen daar natuurlijk de vierhonderd profeten niet toe behoord hebben dieAchab ten dienste stonden ;
waarschijnlijk ook Micheas-ben-Jimla niet, die door den
koning, den vervolger der profetenzonen, geduld werd,
al was hij hem immer een ongeluksprofeet (2 Kon . XXII) ;
noch menige anderen die, naamloos to voorschijn komend,
bezwaarlijk kunnen aanzien worden als leiders van bet
genootschap en toch minstens niet a profetenzonen o worden genoemd (i Kon . XIII, ii ; XX, i3, 22, 28 enz .) . Zoo
komt ook Amos' woord volkotnen tot zijn recht, wanneer
hij zegt Been ;broJeet noch trofetenzoon to zijn : hij was op
geenerlei wijze, noch als vrij ijveraar, noch als lid der
bekende vereeniging, een profeet van beroep aan den profetenstand verbonden .
Elias klaagt herhaaldelijk dat Jezabel de profeten heeft
vermoord en dat hij alleen is overgebleven (i Kon . XVIII,
22 ; XIX, zo, 14) . Men heeft daaruit tot tegenstrijdigheid
willen besluiten tusschen de Eliasverhalen en bet bericht
omtrent de vierhonderd profeten, in 2 Kon . XXII (3) .
Maar ook uit de Eliasverhalen vernemen wij dat zelfs niet
alle plichtgetrouwe profeten ter dood werden gebracht .

(r) Zondvloedverhaal(Gilgamiseh-Epos,Tafel XI),lin .86 ;Wetvaa
Hammoerabi, XXXII, 54 ; XXXIX, 21 .
(2) Bij P . Jensen, Assyrisch-babyloniscke Mythen and Epee,
igoo, blz . 294 .
(3) HARPER, Comm . on Amos and Hosea (igo5), b l . LV v .

(aanteek .) .
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Abdias alleen, een hof beambte van Achab, redde er
honderd welke hij, vijftig bij vijftig, in spelonken verborg,
en hij herinnert Elias eraan als aan iets dat deze zeer wel
wist (i Kon . XVIII, 4, i3) . Elias' klacht zal dus best to
verstaan zijn in dien zin, dat de profeten opgezocht werden
tot uitmoording, - waarbij natuurlijk velen omkwamen,
- en dat daardoor de profetenvereeniging waarvan hij bet
hoofd was, dat is bet genootschap der « profetenzonen s,
werd uitgeroeid en verstrooid, zoodanig dat hij nu overbleef
alleen, van den steun en de hulp zijner gezellen ontbloot .
Wanneer de vervolging uitgewoed had, kwamen de profetenzonen weerom bijeen .
Het genootschap der «profetenzonen s was op vaste
wijze ingericht . De leden ervan waren gehuwd, of konden
huwen (2 Kon . IV, i), maar toch leidden zij eenigermate
een gemeenzaam leven en waren aan gemeenzame regeltucht onderworpen . Werden zij op eene plaats to talrijk,
dan gingen zij elders eene nieuwe nederzetting vestigen en
bouwden er hunne nederige woonstede (2 Kon . VI, 1-6) .
Min of meer aanzienlijke groepen treffen wij aldus aan op
den Karmelberg (1 . c .), waar Elias en Eliseus zelven hun
gewoon verblijf hielden (i Kon . XVIII, 19, 42 ; 2 Kon . I,
g ; IV, 25 enz .) ; to Bethel (2 Kon . II, 3), to Jericho

(ibid .

5, 7, i5), op bet gebergte Efraim (2 Kon . V, 22) . De afdeeling to Jericho onderhield tot haren dienst eene bende van
vijftig strijdbare mannen (2 Kon . II, i6) . Die verscheidene
gemeenten leefden in nauwe betrekkingen met elkander
(2 Kon . II, 2 VV . ; V, 22) en erkenden bet gezag en de
leiding van een opperhoofd . Dat Elias to Bethel en to
Jericho, zoowel als op den Karmel, als de meester geeerbiedigd werd, is klaar aangeduid in 2 Kon . II, 2 vv ., en in
v . i5 wordt Eliseus uitdrukkelijk door de a profetenzonen u
van Jericho als Elias' opvolger gehuldigd . Hunne levenswijze was zuinig (2 Kon . IV, 38-44) ; van hunne armoede
kan ook de geborgde bijl getuigen (VI, 5) . De liefdadigheid
van bet yolk droeg bij om hun bet noodige to verschaffen
(IV, 22) . Rijke geschenken werden door mannen als Eliseus
versmaad (V, i5-t6) en de zucht er naar, bij onderhoorigen
die Tangs dien weg een onafhankelijk bestaan zochten,
gestraft (V, 26 v .) . Op hunne reizen door bet land vonden
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zij bij toegedane lieden een gul onthaai ; zelfs kwam het
voor dat in herbergzame huizen, ter beschikking der aanzienlijksten onder hen een vertrek voorbehouden werd
(IV, Io) . Aan uitwendige teekens waren zij licht to erkennen . Gelijk de andere beroepsprofeten droegen zij zeker
den haren mantel en lederen riem (2 Kon . I, 8 ; Zach .
XIII, 4) . Ook op hun aangezicht hadden zij een merk,
zooals to raden is uit hot verhaal van den profetenzoon die
Achab berispt over zijne handelwijze ten opzichte van
Benhadad : de man, die den schijn aangenomen had van
een die uit den slag terugkeert, hield, volgens den hebreeuwschen tekst, terwijl hij eerst Achab aansprak, den rand van
zijn tulband over zijn aangezicht neergeslagen ; zoohaast
de koning hot vonnis had uitgesproken dat, volgens de
bedoeling van het verzinsel waardoor het uitgelokt
word, op hemzelven moest worden toegepast, ontblootte
de profeet zijn aangezicht, « en de koning erkende hem
als eenen der profeten a (i Kon . XX, 4i) . Waarschijnlijk
wordt aan dat merk op het aangezicht gedacht bij Zach .
XIII, i5, waar aan den beschaamden profeet, die zijne
hoedanigheid wil verduiken en loochent, gevraagd wordt
wat dan die wonden beteekenen a tusschen zijne harden)) ?
De vraag schijnt op litteekens to doelen die, evenals de
haren mantel (ibid . v, 4), den profeet kenmerkten .
Wel gebeurt het dat bier of daar een eenvoudig a profetenzoon n optreedt met eene bijzondere zending gelast en
to dier gelegenheid met wonderbare voorkennis begiftigd
(b . v . i Kon . XX, 36) . Doch de mooning van den gewijden
samensteiler zal niet geweest zijn to laten verstaan dat
zulke toestanden behoorden tot de gewone roeping van de
profetenzonen in het algemeen . Reeds hun overgroot getal
ware moeilijk daarmee overeen to brengen . Men denke
aan de honderd door Abdias geredden, aan de honderd
gezellen van Eliseus op den Karmelberg (2 Kon . IV, 43)
enz . Luidens het verhaal in 2 Kon . II schijnen de profetenzonen to Bethel en to Jericho met eene gezamenlijke openbaring begunstigd nopens de aanstaande ontvoering van
Elias (vv . 3, 5) . Maar vooreerst kon ook dit bericht als van
iets buitengewoons to verklaren zijn en bovendien ware het
niet strijdig met de strekking van het verhaal, de meening
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er van zoo op to vatten dat een bevoorrechte aan de overigen
zijn vooruitweten had inedegedeeld . Andere bijzonderheden verwekken inderdaad den indruk als van eene betrekkelijke beperktheid der bovennatuurlijke verschijnselen in
de handelingen der a profetenzonen v . Zoo b . v . wordt
Eliseus bijgeroepen om de verloren bijl op to visschen
(2 Kon . VI, 5 v .) . Bij bet zien van bet wonder door Eliseus
verricht, wanneer hij met Elias' mantel de wateren van den
Jordaan had gescheiden, werpen de profetenzonen zich
voor hem ter aarde, al zeggend : Elias' geest rust op
Eliseus ! (2 Kon . II, 15) . Eliseus wist ook beter dan de
anderen dat Elias niet meer to vinden was (ibid ., 16, 18) .
Door meer andere soortgelijke opgaven wordt ons genoeg
geleerd dat bet wonderdoen en bet vooruitweten onder hen
niet gemeen konden zijn, maar als hot kenmerk te golden
hadden van een door God bijzonder uitverkorene . De
eigenlijke roeping der « profetenzonen a zal zich meestal
beperkt hebben tot bet ijveren onder bet yolk, door gewoon
menschelijke middelen, voor de verspreiding van bet godsdienstig onderricht en voor de getrouwheid in Jahve's
dienst .
Hot litteeken of de litteekens op bet aangezicht waren
wel van aard om to laten besluiten dat de inlijving bij den
profetenstand geschiedde voor bet leven . Hoe de pi ofeten
gewoonlijk aangeworven werden of zich bij der, stand aansloten, aan welke voorwaarden zij moesten voldoen, of en op
welke wijze zij tot hunnen dienst werden gewijd, weten
wij niet . Wat daaromtrent bericht wordt aangaande de
inwijding van Eliseus door Elias (1 Kon . XIX, 16 .21), kan
men niet met zekerheid laten gelden als voorbeeld van wat
regelmatig voorgenomen word . Doch onwaarschijnlijk is
het niet dat bet opleggen van den haren mantel, of in
't algemeen bet toedienen, door de bevoegde overheid, van
de nitwendige kenteekenen, behoorde tot de gebruiken der
inlijving bij den stand der nebi'im . Vermoedelijk konden
van rechtswege al dozen tot then stand toegang vinden die
geacht werden door Jahve's geest er toe aangedreven to
zijn . Flet heeft in alle geval den schijn dat eene bepaalde
gemeente van a profetenzonen s op buitengewone, onvoorziene wijze kon aangroeien 12 Kon . VI, 1) . Kinderen kon-
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den misschien wel daartoe door hunne ouders opgeleid
worden ; maar van erfelijkheid van het ambt is geen spoor
(Zach . XIII, 3) .
III
Klimmen wij thans tot omstreeks twee eeuwen hooger
op in de geschiedenis . a Te dien tijde, lezen wij i Sam . III,
i, - d . i . ten tijde van Samuel's opkomen, - was het
woord Gods kostelijlc en het schouwen was niet verspreid . u
Wat niet beteekent dat gelijk welkdanige profeten, vbbr het
ontstaan van het koningdom in Israel, eene zeldzaamheid
waren . Er zal integendeel reeds toen een aanzienlijke profetenstand bestaan hebben, al was de eigenlijke zienersgave,
die in Samuel uitblonk, ongemeen . De historische overlevering uit dien tijd stelt ons daaromtrent belangwekkende
gegevens ter hand .
Onder de teekenen waaraan Saul zal erkennen dat hij
waarlijk door God tot koning gezalfd is, geeft Samuel hem
het volgende : « . . . . Vervolgens zult gij komen aan den
Godsheuvel . . . . en bij uw binnentreden in de stad aldaar,
zult gij eene schaar profeten ontmoeten, van de hoogplaats
afkomend, begeleid door harp en trom en fluit en luit, terwiji
zij zelven profeteeren . En de geest Jahve's zal u bespringen
en gij zult profeteeren met hen . En gij zult omgekeerd
worden tot een anderen man . . . . n (r) Zoo gebeurde het ook
(i Sam . X, 5, Io-I2) . - Verder (XIX, 20-24) wordt verhaald
hoe Saul's trawanten, uitgezonden om David to vangen die
bij Samuel gevlucht was, in de vergadering der profeten to
recht komen die aan 't profeteeren zijn onder de leiding van
Samuel : « en de geest Gods kwam over hen en zij ook
vielen aan 't profeteeren }) . Tot driemaal toe ondergaan
Saizls afzendelingen hetzelfde lot . Dan trekt Saiil zelf naar
Rama en van daar naar Najoth, « en ook over hem kwam
de geest Gods en hij ging al profeteerend tot hij aankwam
(i) Dat ongekeerd worden tot een anderen mean moest niet eerst
het gevolg zijn van Saul's samentreffen met de profeten ; het
greep plaats zoohaast Saul afscheid genomen had van Samuel
(v . g) . Men merke in den Hebreeuwschen tekst het scheiteeken
athnach vobr de woorden : En gij zult omgekeerd worden . . . .
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to Najoth bij Rama . En hij ook deed zijne kleederen uit, en
hij ook profeteerde voor Samuel . . . . n enz .
De voorstelling die wij in deze plaatsen to aanschouwen
krijgen, vergeleken met bet bedrijf dat aan de Baalprofeten
op den Karmelberg toegeschreven wordt (i), heeft aanleiding gegeven tot bet vermoeden, bij sommigen tot bet
beweren, dat bet Israelietisch profetismus in zijn oorspronkelijken of oudst bekenden vorm, aan de Kanaanieten ontleend werd . Met minstens evenveel recht kon men echter
houden staan, dat in de verhalen van i Kon . XVIII en
2 Kon . X de naam neb!'!m, a profeten s, op de Baaldienaren
ten tijde van Achab en Jehu spotswijze wordt toegepast, uit
een israelietisch oogpunt, in tegenstelling met de Jahveprofeten . Dat de naam nab! van Kanaanietischen oorsprong
zou zijn is in elk geval eene gissing van alien grond ontbloot . Wel is er iets dat aan beide zijden, zoowel bij de
Saul- als bij de Baalprofeten, aangetroffen wordt, to
weten de geestvervoering . Of die vervoering in beide
gevallen van denzelfden aard was en tot waarlijk gelijksoortige uitingen overging, is een andere zaak . Bloedige
kervingen, zooals de dwepende Baalprofeten met messen
en priemen op hun lichaam begaan, werden ook soms als
rouwgebruik onder de Israelieten gepleegd, maar worden
als heidensch misbruikafgekeurd (Os . VII, r¢ naar de LXX)
en door de Wet streng verboden (Lev . XIX, 28 ; XXI, 5 ;
Deut . XIV, i) ; bij de Saalprofeten is daar geen spraak
van .
En valt bier wel, bij nader toezicht, dat afstootelijk
misbaar waar to nemen waarvan men zoo dikwijls to lezen
krijgt ? Daarbij wordt namelijk de plaats aangehaald, uit
i Sam . XIX, die volgt op bet hierboven gedeeltelijk overgenomen bericht betreffend Saul's profeteeren : a . . . . en
(Saul) ook deed zijne kleederen uit en hij ook profeteerde
voor Samuel, en hij viel nedey, naakt, geheel lien dag en den
geheelen nacht . . . . » ( 2) . Zoo staat bet inderdaad in alle vertalingen, oude en jongere, en bij alle schriftuitleggers .
Niettegenstaande die eenstemmigheid, meenen wij dat bier
(i) i Kon . XVIII, 26 vv .
(2) 1 . C . 24 ; Vnlg . : et cecidit nudus tota die ille et nocte .
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wel zou kunnen misverstand in het spel zijn . Dat (( vallen ))
van Sabl, den geheelen dag en nacht door, heeft eigenlijk
geen zin . En hoe zal men verstaan dat daardoor hot
a profeteeren n van Saul v66r Samuel nader omschreven
wordt ? Dat zulk eene nadere omschrijving van Saul's profeteeren werkelijk gemeend is blijkt klaar uit het redeverband ; niet alleen volgt het aanhalen van wat Saul den
geheelen dag en nacht deed onmiddellijk op het bericht
dat ( hij ook profeteerde v66r Samuel ) ; het loopt anderzijds even onmiddellijk uit op de slotbemerking : a . . . daardoor werd hot een spreekwoord : Is Saul ook onder de
frofeten ? s (1 . c .) . Nu wordt nergens gewaagd, bij welke
profeten ook, van jets wat van verre zou gelijken op dat
a vallen » van Saul . Wat eigenaardig is bij de profeten in
Saul's tijd, is bun optreden in zangreien, door speeltuigen
begeleid, waar van wij reeds hierboven hoorden . En juist
ter gelegenheid van Saul's verschijnen onder zulk eene
zingende profetenschaar, wordt r Sam . X, 12 insgelijks aan
het spreekwoord herinnerd : Is Saul ook onder de Irofeten ?
Hot hebreeuwsch vajjibpol, i Sam . XIX 2¢, dat men algemeen als een vervoegingsvorm van na4hdl (-vallen) beschouwt, zooals het inderdaad bij 't eerste opzicht den
schijn heeft, zou bier wellicht beter als een imperf. qal
van hot wkw . baldl tot zijn recht komen (r) ; het hiermee
stamverwante naamw . teehilla, dat ook lofzang beteekent,
noopte ons dan immers dadelijk tot de vertaling : a . . . . en
hij galmde lofzangen nit . . . den geheelen dag en nacht . . . n,
wat veel beter overeenkomt met den aard der besprokene
zaak en met het zinverwant bericht in i Sam . X . - Maar
Saiil's naaktheid ? Men denke aan bet geval van David,
dansend v66r de ark met bet linnen ehhod aan, en toch door
Mikhal om zijne a naaktheid n beschimpt (2 Sam . VI, rq, 20) .
Bij koning Saul, evenals bij koning David, kan en moot
ongetwijfeld do naaktheid verstaan worden als het ontbloot
(i) Hot is waar, dat wkw . komt in den qal-vorm elders niet
voor ; wij kennen er ten minste geen voorbeelden van . Het ware
to kostelijker er bier een to mogen aanstip}yen . Men merke
overigens dat ook de hithp .-vorm in i Sam . II, i (Vulg . I, 28 : et
oravitAnna et dixit . . .) bet uitvoeren beteekent van een lofzang,
eerder dan van een gebed.
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zijn van bet kenmerkend of onderscheidend bovengewaad .
Niets verbiedt ons zelfs aan to nemen, al wordt dit niet
uitdrukkelijk vermeld, dat evenals de s naakte n David bet
priesterlijk eJhod aanhad, zoo ook de n naakte n Saul met
den profetenmantel was bedekt . Dat zijne handeling telkens
met bet voegwoord ook beschreven wordt ( . . . hij ook deed
zijne kleederen uit, en hij ook profeteerde . . .) wil toch beduiden dat hij zich eenvoudig gelijk stelde met de andere
profeten .
De profeten bij wie vooreerst Saul's trawanten en
daarna Saul zelf, to Najoth, in aanraking komen, staan
onder bet geleide van Samuel . Die omstandigheid alleen is
wel van aard om bet meer dan waarschijnlijk to maken dat
Jahve's lof bet voorwerp van hun profeteeren was . In bet
verhaal i Sam X komt Saul de profeten tegen in de nabijheid van den e Godsheuvel n, en dat wel daar zij even
afkomen van de bama, d . i . van de hoogplaats waar bet huffs
Gods zich verhief (i) ; eene omstandigheid nog eens die de
gevolgtrekking aanbeveelt dat hun profeteeren, bij klank
van snaar- en slag- en blaastuig, bet plechtig vieren van
Jahve's eeredienst beoogde .
De geest Jahve's bespringt Saul, de geest Gods komt
over zijne uitzendelingen en over hemzelven, en aldus
worden zij opgewonden tot medeprofeteeren met de
nebi'im . De geestvervoering der nebi'im wordt, om zoo to
zeggen, als aanstekelijk voorgestcld . Om zich een volledig
denkbeeld to vormen van wat met dat bespringen van
Jahve's geest bedoeld wordt, hoeft men verscheidene andere
plaatsen in to zien waar hetzelfde beeld, dezelfde uitdrukking aangewend worden, soms op gelijksoortige, maar
dikwijls ook op geheel verschillende toestanden . Uit dat
overzicht zal blijken dat daarmede veelal niets anders
gemeend is dan bet ontvlammen eener vurige geestdrift,
gewoonlijk tot bet goede, maar mogelijk ook tot bet kwade,
die eigenlijk niet, ten minste niet altijd, als wonderdadig
behoort aanschouwd to worden .
In Nurn . XI, 2q.-29 wordt verteld hoe de zeventig
Oudsten deelachtig worden aan den geest van Moyses, of
(1) POELS, Hist . du Sanctuaire de FA rche, 21 1, VV . 229 .
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die in Moyses was (vv . 17, 25), om samen met hem hot
bestuur der gemeente waar to nemen, ((en zoohaast de
geest op hen rustte, ginger zij aan 't profeteeren n (v . 25) .
Twee andere mannen, Eldad en Medad, die in de legerplaats gebleven waren terwijl Moyses met de zeventig naar
het tabernakel ging, kregen nu ook den geest over hen en
profeteerden . Dat wordt aan Moyses bericht ; Jozne,
beducht voor Moyses' gezag, zet hem aan dat profeteeren
to beletten ; maar Moyses stelt hem gerust al zeggend
a wat zijt gij om mij bekommerd ! mocht Loch al Jahve's
yolk tot profeten gemaakt worden en mocht Jahve over hen
zijn geest laten komen ! n De geest der profetie bestaat hier
in een heiligen, luid uitbrekenden ijver voor Jahve's glorie,
die eerst en vooraf eigen is aan de oppergezagbekleeders,
die nochtans ook bij anderen wordt aangetroffen, en waarvan het soms kon geraadzaam schijnen, zelfs in de oogen
van rechtzinnige Jahvedienaren, de uiting to onderdrukken
of to regelen . Volgens eene gelijksoortige beschouwingswijze wordt gezegd van den rechter Othniel, Richt . III, 1o
dat « Jahve's geest op hem was en hij Israel richtte n ; van
Jephte, 1 . C . XI, 29 : a Jahve's geest was op Jephte en hij
doortrok Gilead en Menasse n ; van Samson, 1 . c . XIV, 1g :
u Jahve's geest besprong hem, hij trok naar Ascalon en
versloeg or dertig man . . . n, en XV, 14 : a Jahve's geest
besprong hem n en zijne banden vielen los als garen door
het vuur verzengd en met het kakebeen van een ezel versloeg hij duizend Filistijnen ; van Sail, i Sam . XI, 6 (boden
zijn het gevaar komen melden dat de inwoners van JabesGilead bedreigt) : « en de geest Jahve's besprong Saiil bij
het vernemen van die tijding en hevig ontblaakte zijn
toorn n ; hij roept de Israelieten bijeen en voert hen ter ontzetting der belegerde stad . - Bijzonder op to merken
zijn de volgende plaatsen . i Sam . XVI, 13, 14 v . lezen wij
dat, van den dag of wanneer hij door Samuel gezalfd word,
de geest Jahve's David besprong n, dat a Jahve's geest
van Saul wegtrok n en dat a een kwade geest hem plaagde
van Jahve's wege n . Die nieuwe geest wordt, v . 15 en 16,
genoemd : a een kwade geest Gods)), en in v . 23 luidt het
volgens het hebreeuwsch : a telkens als de geest Gods Saul
overkwam, nam David zijne luit en bespeelde haar met de
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hand, en Saul bedaarde, en de kwade geest trok weg van hem . n
Uit deze aanhalingen is of to leiden dat de geest Gods of
Jahve's dikwijls zal to aanzien zijn als gelijkbeduidend met
eene machtige zielsaandoening, uitgaande van Jahve als
eene gunst wanneer zij tot godsdienstig ijveren opwekt,
onrechtstreeks door hem veroorzaakt als eene straf waar zij
tot kwaad vervoert (r) . In dit laatste geval wordt de aard
der bedoelde drift aangewezen doordien zij gekenmerkt is
als «een kwade geest van God n ; eenvoudig weg a de geest
Gods)), zonder meer, kan zij alsdan maar genoemd worden,
wanneer uit bet redeverband de ongunstige zin klaar to
voorschijn komt .
Nog iets vreemder doet zich bij 't eerste opzicht, bet
bericht voor dat i Sam . XVIII, ro v . to lezen staat
a 's Anderendaags besprong de kwade geest Gods Saul, en
hij brofeteerde binnen in zijn huis en David tokkelde de snaren
met de hand (2) en de spies was in Saul's hand . En Saul
wierp de spies, zeggend : ik zal David treffen en. (dwars
door hem) den mina 1 s Alleen om de oppervlakkige schijngelijkenis der uitwendige gebaren wordt bet (( profeteeren ))
hier, in afgeleiden zin, van Saul's vervoering gezegd . Inthen de nadruk to leggen ware op de woorden : binnen in
zijn huffs, zou men kunnen vragen of wij bier soms geen
spreekwoordelijk gezegde voorhanden hadden ? Het echte
profeteeren, tot stichting of beleering geschikt, was ook als
dusdanig maar in bet openbaar to verwachten . Eerie zegswijze als binnenshuis profeteeren ware dus gereedelijk to verstaan geweest van buitensporig bedrijf .
De zingende, in geestdrift ontstokene ncbi'im van i Sam .
X en XIX brengen ons Moyses' zuster Mirjam to binnen,
die, ter gelegenheid van bet lofgezang over bet doortrekken
(r) Zoo wordt zelfs de valsche profetie tot Jahve teruggevoerd ; vgl . r Kon . XXII . 9 vv . - Ezech . XIV, 9 is van anderen
aard . Hier heet het : « Wanneer een profeet zich bedriegen
laat . . . . dan beb ik, Jahve, then profeet bearogen en strekke
mijne hand nit tegen hem en verdelge hem uit het midden van
mijn yolk Israel))
. De meening is : De valsche profeet vindt tick
bedrogen door den strafenden God ; want instede van het door hem
beoogde voordeel, valt hem Gods wraak to beurt . Over de
valsche profeten, zie beneden § V .
(2) Urn Saul to bedaren ; vgl . XVI, 23 .
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der Roode Zee, en zeker wel om hare ervarenheid in de
godgewijde muziekkunst, met den titel van hannebi'a, d . i .
de profetes )), vereerd wordt : a En Mirjam, de nebi'a .
Aharon's zuster, vatte de trom ter hand en al de vrouwen
volgden haar met trommen en bij reien . En Mirjam zong
haar voor : Zingt Jahve ter eere, want roemvol is hij ver(Ex . XV, 20 v .) .
heerlijkt l
Men kon vragen of ook voor Debora haar lofzang
(Richt . V) hijdroeg om haar den naam van nebi'a to verwerven (1 . c . IV, 4) ; doch bet ware zeer gewaagd daarop
bevestigend to antwoorden ; want bet is niet ter gelegenheid
van haar lofgezang, maar bij bet vermelden van haar ambt
als vorstin die Israel richtte en redde en bij wie al bet yolk
om raad kwam, dat zij eene profetes genoemd wordt . Overigens, dat ook vrouwen tot een hoogen rang in bet
profetendom konden opstijgen blijkt uit bet voorbeeld van
Holda, op last van Koning Josias geraadpleegd aangaande
bet in den tempel gevonden boek .
Kon . XXII, 13 vv .)
4(

(2

IV
Bij bet zingen van Jahve's lof, bij het verkondigen van
zijn woord kon bet licht gebeuren dat de profeten in een
staat van verrukking geraakten . Zelfs wanneer bet de openbaring gold van een goddelijk besluit, scheen bet niet misplaatst dat zij door kunstmatige middelen de daartoe
passende gemoedstemming in zich verwekten : Eliseus door
de drie vereenigde koningen geraadpleegd, begint, als voorbereiding tot zijne godspraak, met bet snarenspel to bevelen
Kon . III, i5) . Om hunne vermaningen en waarschuwingen meer klem bij to zetten, stelden zij ook liefst een
zinnebeeldig spel in 't werk, hoe verrassender van aard hoe
beter . (i) Hunne eigenaardige kleederdracht was reeds op
zich zelve cene zwijgende boetprediking . Hoe diep ernstig
zulke toestanden en handelingen ook waren, bet valt
gemakkelijk to begrijpen dat zij, bij lichtzinnigen of
vijandig gezinden, aanleiding konden geven tot scherts of
spotternij . Maar gansch verkeerd is de meening, en met
(2

(i) Lees b .v . Jer . XIX, r,

10 ;

XXVII,

2 ;

XXVIII, io, enz .
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geen enkelen grond to bewijzen, dat de nebi'im, in onderscheid zoogenaamd met de ((ware profeten )), bij een groot
deel van het volk, uit oorzaak alleen van den stand waartoe
zij behoorden, langen tijd en to recht niet hoop in aanzien
zouden gestaan hebben . Dat heeft Kraetschmar gepoogd
aan to toonen in zijn tract Prophet and Scher im alten Israel
(igor), maar zijn betoog was uiterst zwak . (i)
Bij Jeremias XXIX, 26 is spraak van een ((profeteeren))
dat gelijk gesteld word met waanzinnig misbaar . Doch
laat ons wat nader toezien . Jeremias herinnert aan Semajas
(v . 2¢) den brief dien hij, Semajas, geschreven heeft aan
den priester Sofonias, en waarin hij dezen aanzette om
Jeremias to vervolgen ; het was Semajas die in dien brief
aan Sofonias zeide : s Jahve heeft u aangesteld als priester . . . . om opzichter to zijn in het Huis Jahve's tegen elken
waanzinnige en elken profeteerende om hem vast to zetten in
boei en gevang . Waarom dus hebt gij feremias van Anathdth
niet gestraft die tegen u frofeteert? » Om die lastertaal wordt
dan Semajas met Jahve's vloek beladen (vv . 30-32) . Kraetschmar zelf was voorzeker niet van meening dat Jeremias
werkelijk een waanzinnige dweper was of door zijne handelwijze schuld had aan zulk een verwijt . Jeremias was
ongetwijfeld en alleszins een «ware profeet » . De meening
dat de nebi'im, in onderscheid met de a ware profeten n,
soms maar geringe waardeering zouden genoten hebben
onder de andere standen der maatschappij, vindt dus bij
de opruiingen van den vijandigen Semajas niet den minsten steun . - Van denzelfden aard is de duistere plaats
bij Oseas IX, 7 . Oseas haalt de scheld- en schimpwoorden
aan tegen hemzelven gericht door het ongeloovig yolk
Israel schreewt : 'hij raaskalt, de profeet ! hij is waanzinnig, de man des geestes ! ' a Maar die zoo spreken zijn verstokte zondaren : a Bij de overmaat uwer boosheid, antwoordt Oseas, komt de overmaat der vervolging ! n (2)
(r) Het onderscheid tusschen nebiismus en «waar profetismus a
(Kraetschmar, 1 . c . g) is op ziclizelf al zeer onduidelijk en bloot
willekeurig . Men houde zich veelmeer bij het hierboven voorgesteld onderscheid tusschen e nebl'im » of « profeten » van
hoogeren en van lageren rang .
(2) Zie de aanteekening op die plaats in ons werk Les Douze

Petits Prophites .
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Met 2 Kon . IX, ii is bet eenigszins anders gelegen .
De profetenzoon door Eliseus afgevaardigd heeft Jehu
ter zijde geroepen uit bet gezelschap zijner wapenmakkers
en hem tot koning gezalfd . Wanneer Jehu terugkomt
vraagt hem een zijner gezellen : u Waartoe is die waanzinnige tot u gekomen ? n Uit bet vervolg van bet verhaal
blijkt ons zeer klaar dat die spottende taal niet kan gelden
als een staaltje van de wijze waarop men gewoonlijk over
u profeten a en a profetenzonen » dacht of sprak . Waarschijnlijk wordt zij den ruwen kerel in den mond gelegd
als gepaste uitingswijze zijner vrees dat de profetenzoon
wellicht met bedreigingen of berispingen afgekomen was,
zooals meer gebeurde . Maar zoohaast Jehu de ware toedracht der zaak bekend gemaakt heeft, aarzelen zijne
wapeninakkers geen oogenblik om zich aan bet woord van
den profeet als aan Gods uitspraak to onderwerpen en den
nieuwen koning hunne hulde to bewijzen .
Hoe laag die nebi'im in de achting stonden van bet
yolk wil men vooral aangewezen vinden in bet verhaal
i Sam . X, waarvan reeds hierboven spraak was . Hier zou
namelijk gewaagd worden van de verwondering bij de toeschouwers verwekt door bet samenloopen van Saul met
zulk een gemeenen hoop als de nebi'im waren ; v. ix
u Wanneer zij die hem kenden . . . . zagen hoe hij met de
profeten profeteerde, zeiden zij de een tot den andere : Wat
gaat er om met den zoon van Qisch ? Is Saul ook onder
de profeten ? En iemand onder hen sprak daarop : En
wie is hun vader ? Daardoor werd bet tot een spreekwoord :
Is Saul ook onder de profeten ? n De minachting voor die
profeten zou uitgedrukt zijn in de vraag : Wie is hun vader l . .
Hoe kan bet zijn dat Saul, de zoon van den edelen Qisch,
zich ophoudt met lieden waarvan men met eens de afkomst
kent ? - Maar die zulke beschouwingen in bet midden
brengen hoefden toch to bedenken dat bet geheel en al
onverstaanbaar ware, om ons nu enkel tot de twee verhalen
in i Sam . X en XIX to beperken, dat Samuel aan den
nieuwen koning zou voorspeld hebben, als een teeken
zijner verheffing van Godswege tot koning over bet yolk,
een onteerenden omgang met eene bende dwepers ; en dat
Samuel zelf, gelijk in hoofdst . XIX gebeurt, zou voorge-
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steld worden als staande aan het hoofd van den zwerm 1
Men mag gerust een anderen uitweg zoeken .
De vraag : En wie is hun vader ? i Sam . X, 12 klinkt
inderdaad heel vreemd in den samenhang der cede, niet
alleen omdat zij van eene onverklaarbare minachting schijnt
to getuigen, maar ook omdat zij anderzijds diezelfde minachting, als opheldering van den vermeenden zin van het
spreekwoord, niet uitdrukkelijk genoeg zou uitspreken ;
door het eenvoudig aanhalen van die vraag is in geen geval
voldoend uiteengezet hoe het sprcekwoord in zwang zou
gekomen zijn om hot verkeer of to keuren met lieden van
lageren rang . Overigens hoeft men bier rekening to houden
met i Sam . XIX, 24 waar insgelijks de oorsprong van het
spreekwoord uitgelegd wordt. Nu bevat het verhaal in
hoofdst . XIX hoegenaamd niet den minsten trek die ten
gunste der aangegeven beteekenis voor het bewust spreekwoord kon voorgewend worden . De zin van hot spreekwoord kan Been andere geweest zijn als hot beteekenen
van Saul's onbevoegdheid om onder de profeten op to treden ;
hot word zeker toegepast op lieden die aanspraak maakten
op aanzien in kringen waartoe zij niet behoorden . - Maar
wat dan met de vraag : En wie is hun vader ? Instede van
wie is hun vader ? staat in sommige hebreeuwsche handschriften : wie is zijn vader ? De grieksche vertaler heeft
ook aldus gelezen : icai Tic'7raT'p avTov ; Een van beide
lezingen moet uit tekstverschrijving ontstaan zijn . Nu is
het gemakkelijk to raden hoe en waarom a zijn vader a zou
veranderd geweest zijn in « hun vader » : hoe kon immers
een bijstander gevraagd hebben wie zijn, d . i . Saul's,
vader was ? Wist niet iedereen, volgens het verhaal zelf,
dat Saul de zoon was van Qisch ? Omgekeerd ziet men niet
in, om dezelfde reden, hoe s hun vader » zou (( zijn vader i)
geworden zijn in de afschriften waarvan de bedoelde
hebreeuwsche exemplaren en de grieksche vertaling afstammen . Het ligt dus voor de hand to onderstellen dat de
oorspronkelijke tekst luidde : « Wie is zijn vader ? » Maar
de afschrijver die daarvoor « hun vader n in de plaats
stelde, verstond dat vermoedelijk verkeerd . Er was hier
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allerwaarschijnlijkst (i) geen spraak van Saul's natuurlijken vader . In het hebreeuwsch wordt 'db ook gebruikt
om een raadsman (Gen . XLV, 8), een overste (2 Kon . V,
i3), inzonderheid den geestelijken vader aan to duiden, bij
voorbeeld den priester (Richt . XVII, io ; XVIII, rg) en
ook den profeet tegenover leeken of onderhoorigen (2 Kon .
II, 12 ; VI, 21 ; XIII, I4) . Op de vraag of Saul ook onder
de profeten was? drong dus iemand verder aan met de
nieuwe vraag : wien hij daar als zijn vader, d . i . als zijn
overste, als zijn opleider kon erkennen ? Daarmee werd
werkelijk het snedige van het spreekwoord klaarder in het
licht gesteld : Saul werd nooit tot het profeteeren opgeleid,
hij hoort niet bij de profeten t'huis !
Maar Amos, in zijn antwoord aan den priester Amasias (2), weert hij niet verontwaardigd de hoonende verdenking af, dat hij zou tot den stand der « nebi'im » behooren? s Ik ben geen profeet, noch profetenzoon ! . . . . » Amos'
antwoord wordt door Kraetschmar (bl . 9), en door anderen
in dezelfde richting, kwalijk verstaan . Het bevat niet de
minste aanduiding dat de Godsgezant den stand der nebi'im
als minderwaardig beschouwde . De priester had Amos
spottend toegesnauwd : is
Vlucht naar het land Juda
en eet ginder uw brood!
n, hem aldus zijdelings aanwrijvend dat hij zijn ambt uitoefende als eene broodwinning
en uit baatzucht . De leden van den profetenstand leefden
inderdaad grootendeels van de openbare milddadigheid en
daaruit ontstonden wel, zooals wij verder hooren zullen,
misbruiken . Maar de priester is mis, wanneer hij voorgeeft
of onderstelt dat ook Amos zijn onderhoud van de milddadigheid van het yolk verwacht : Amos is geen profeet in
den zin door zijn tegenspreker bedoeld 1 Hij is geen profeet
(i) Misschien kon men ook, in de onderstelling dat Saiil's
natuurlijke vader gemeend was, de vraag laten betrekking
nemen tot de hoedanigheid van then vader, aldus : Weten wij
niet wie zijn vader is ? Is wel zijne afkomst van aard om zijn
verschijuen onder de profeten to wettigen? Vgl . Matth . XIII,
55 Maar indien Saiil's afkomst niet belette dat hij tot koning
uitgeroepen werd, is het moeilijk in to zien hoe zij had kunnen
een bezwaar opleveren tegen zijne aanvaarding onder de
profeten, die toch anderzijds geen erfelijken stand uitmaakten .
j2) Amos VII, 14- Zie hierboven .
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van beroep, hij behoort niet tot den stand der profeten en
hoeft zich niet te bekommeren om de middelen van bestaan
waarop hij, in die hoedanigheid, zelfs rechtmatig had mogen
rekenen ! Hij had als veehoeder en vijgenbereider een
winstgevend bedrijf. Zoo hij als profeet optreedt, dan is
bet alleen krachtens eene uitdrukkelijke opdracht Gods .
Men ziet : indien Amasias' uitval van misprijzen getuigt
ten opzichte van den profetenstand, iets wat bij den afgodsdienaar van Bethel maar al to wel past, er bestaat geen
reden om Amos' antwoord zulk eene beteekenis bij to
leggen (i) .
Het ware to lang, en bovendien overbodig, hier al
ware 't maar de bijzonderste schriftuurplaatsen aan to
brengen waaruit bet hooge aanzien zou blijken dat de
gezamenlijke nebi'im- of profetenstand genoot . Het bewijs
daarvan ligt in alles wat tot hiertoe reeds gezegd werd
genoegzaam besloten, of liever bet bewijs daarvan kan men
best missen . Het is toch niet noodig aan to toonen dat die
reuzengestalten uit Israel's godsdienstgeschiedenis, die,
onder den naam van nebi'im of profeten, de tolken waren
van Jahve's openbaringen aan zijn yolk, die zoo treffend
Israel's heerlijke toekomst afschilderden en den zege voorspelden van den eenen, levenden God over de goden van
bet heidendom, ook dan wanneer zij vervolgd werden door
de plichtvergetenen wier afval of booze daden zij bestraften
en met Jahve's wraak bedreigden, aller eerbied en ontzag
waardig waren, en ook door de besten, soms wel door
vreemden of door hunne vervolgers zelven, met eerbied en
ontzag werden bejegend . En bet kon niet anders of de
glans die de nebi'im of profeten van hoogeren rang omstraalde moest den ganschen stand tot luister strekken .
Of wil men de zaak uit een ander oogpunt beschouwen
hadden de nebi'im van lageren rang, door die benaming
zelve en door bet ambt ermee beteekend, niet uitgeschenen
als een hoogst achtingswaardige stand, de eigenlijke Godsgezanten zouden niet onder diezelfde benaming, ais nebi'im
van hoogeren rang, begrepen geworden zijn . Die naam

(i) Vgl. Amos II,

ii, 12

v.
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had ook nooit gediend als eeretitel ter verheerlijking der
aartsvaders, zooals in Gen . XX, 7 geschiedt, waar hij op
Abraham toegepast wordt .
In i Sam . IX, g staat eene opmerking, algemeen
erkend als glosse, waaraan sommigen misschien to veel
belang of waarde hechten, en volgens welke ((men eertijds,
wanneer men God ging raadplegen, zeide : ` Laat ons tot
den ziener gaan !'want de nabi van heden heette vroeger
de ziener (haro'e) » . Daaruit kan in geen geval opgemaakt
worden dat zieners en nebi'im tot opvolgentlijke of afzonderlijke inrichtingen behoorden . Het is waar, Samuel wordt,
in datzelfde verhaal i Sam . IX, keer op keer ziener genoemd
(vv . g, 11, i8, ig) en aldus onderscheiden van de zingende
Saiilprofeten (nebi'im) die daar op hot tooneel gebracht worden . Maar uit bet gewoon gebruik is to besluiten, dat,
alhoewel niet alle nebi'im n zieners n waren, de n zieners u
toch van oudsher gerekend werden onder de nebi'im (r) .
Dat zal de meening zijn die aan i Sam . IX, g ten gronde
ligt : eertijds werd doorgaans bet gebruik in acht genomen,
door de benaming a zieners n die nebi'im of profeten to
onderscheiden bij welke men, als bij Godsmannen die op
bijzondere wijze verlicht waren, on-1 raad ging over verborgene zaken .
Het gebeurt wel meer dat ook de naam nabi, in engeren, hoofer gepresten zin, als met nadruk gebruikt wordt
om den Godsman to beteekenen bij welken bet profetenambt
in al zijne volheid en verhevenste volmaaktheid schittert .
Zoo lezen wij r Sam . III, 20, dat c( geheel Israel, van Dan
tot Bersabee, to weten kwam, dat Samuel aangesteld was
als nabi van Jahve . » En Eliseus laat aan den koning van
Samaria melden : ((hij (Naaman) kome tot mij en worde
gewaar, dat een nabi is in Israel ! » (2 Kon . V, 8) . Vgl . nog
r Kon . XXII, 7 ; Jer . 1, 5 ; Ezech . II, 5, enz .

(i) Later schijnt bet gevoel voor dat onderscheid verloren
gegaan to zijn . r Par. XXV,1, 3 heeten Heman, Asaf en Idithun
schouwers (chbztm), zeker wel in hunne hoedanigheid als hoofden van de zangersafdeelingen . Vgl . de hierboven vermelde
toepassing van den naam nebi'a op Moyses' zuster Mirjam .
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V
Hot was de verhevenheid zelve van bet gezag waarop
de profetenstand van hoog tot laag mocht roemen, die bet
misbruik ervan zoo noodlottig maakte . Hot is wel bekend
hoe de Schriftprofeten, op menige plaatsen, tegen de
valsche profeten uitvallen en hun hot verderf van het yolk
to laste leggen . Dat die valsche profeten - profeten die
valschheid predikten, die met valsche beloften bet yolk
paaiden, - meest al tot den profetenstand behoorden, is
met zekerheid op to maken uit de wijze waarop zij menigmaal als a de profeten a aangewezen worden, en nevens
andere standen der maatschappij, als de priesters, de rechters, de edelen of de vorsten, op ei ne lijn gesteld, in eene
opsomming medegeteld .
Zoo roept Oseas uit, nadat hij de zedelijke ellende
beschreven heeft waarin Israel vergaat : « Nochtans is er
niemand die zou berispen, niemand die bestraffen zou 1
Met u ook bob ik of to rekenen, o priester ! Gij zult struikelen bij klaren dag en de profeet insgelijks zal struikelen met
u l . . . » ( i) . Priesters en profeten verwaarloozen hun plicht
daarom staat hun de straf to wachten (vgl . Ezech . XIII, 5) .
- Bij Isaias hoot bet, in figuurlijke bewoordingen, dat
u priester en profeet waggelen van den bedwelmingsdrank . . . n
enz . (XXVIII, 7 vv .) . Micheas III, ii, oordeelt over Sion
a hare hoofden spreken recht om geschenken, hare priesters
geven leering om loon, en hare profeten plegen waarzeggerij
om geld l . . . s . Sophonias III, 3 vv . : a Hare vorsten in haar
midden zijn brieschende leeuwen, hare rechters nachtwolven die 's morgens niets to knagen hadden, hare profeten
zijn pronkers, mannen vol snoodheid, hare priesters onteeren bet heilige, verkrachten de Wet 1)) . Jeremias, VI, i3 :
u Van klein tot groot zijn alien uit op winstbejag, van profeet
tot priester bedrijven zij alien leugentaal l . . . . » ; u Ach !
Heere Jahve ! - klaagt Jeremias XIV, i3 - de profeten
zeggen hun : ' gij zult het zwaard niet zien en geen honger
zal u kwellen ; maar ik zal u waren vrede geven in deze
(i) Os . IV, 4, 5 ; Zie onze vertaling en aanteekening
douze Petits Prop hues .

in Les

DE PROFETEN

27

stede' . . . . s ; priester en pro feet worden dan nog eens, v . 18,
in den adem genoemd, als getroffen door hetzelfde vonnis . Zie nog Jer . XXVII, 9, waar de profeten vooraan
staan in de volgende vermaning aan het yolk gericht om
het of to keeren van een noodlottig verzet tegen Babel's
overmacht : a En gij, luistert niet naar uwe profeten en
naar uwe waarzeggers, en naar uwe droomduiders, en
naar uwe wichelaren en naar uwe toovenaren die u zeggen : dient den koning van Babel niet I Want zij profeteeren u leugentaal, opdat gij uit uw land vertrekket,
dat ik u verdrijve en gij omkomet ! ss ; v . i4 a Luistert niet
naar de profeten die u zeggen : dient den koning van
Babel niet, s enz . Vgl . Jer . XXIII, 25 vv . ; XXVIII, 5 vv . ;
Ezech . XIII ; XIV, g ; XXII, 28 . . . . En in de Klaagliederen,
II, 14 luidt hot : s Uwe profeten schouwden voor u bedrog
en waan ; zij ontdekten uwe boosheid niet om to bewerken
uw herstel ; zij schouwden voor u bedrog en verleiding ! n
Zulke taal bewijst klaarblijkend, aoor de uitdrukkingswijze, dat de welbekende stand der nebi'im bier bedoeld is .
Maar, zal misschien een lezer vragen, was dan de gansche
stand der beroepsprofeten tot eene verzameling van bedriegers ontaard? Uit de beschuldigingen die tegen hen
uitgesproken worden kan men dit zoomin besluiten, als
men uit dezelfde of soortgelijke verwijten besluiten kan dat
al de priesters, al de rechters, al de edelen zouden booswichten geweest zijn . Hot spreekt van zelf dat men bier
hoeft rekening to houden met de hyperbolische veralgemeening die eigen is aan den redenaarstijl . Men vergete
niet dat zij die in zulke bittere bewoordingen de misbruiken
to keere gingen, zelven profeten waren en tot den profetenstand behoorden, dat zij in then stand den hoogsten
rang bekleedden, wijl zij er zich ten minste na hunne
roeping bij aangesloten hadden . Velen in den profetenstand,
als onder de priesters en de rechters, waren schuldig aan
plichtverzuim ; velen a ontdekten de boosheid niet n en
onthielden zich « to berispen en to bestraffen s ; velen,
instede van boetprediking, hielden vleireden . En de schuld
der velen wordt door de verontwaardigde Godsgezanten
den ganschen stand aangerekend .
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Dat evenwel bet kwaad verre ging is, buiten de aangehaalde klachten, nog op to maken uit de aangekondigde
straf . Reeds Micheas voorzegt, dat, om reden der schreeuwende misbruiken, bet licht der profetie zal verdooven in
duisteren nacht (III, 5 vv .) ; en bij Zach . XIII, 2 vv .
dreigt Jahve dat hij uit bet land zal verdelgen a de profeten
en den onreinen geest n : en zoo iemand nog bet waagt
als profeet to spreken, zullen zijn eigen vader en moeder
hem doorsteken omdat hij leugentaal spreekt in Jahve's
naam ; de profeten zullen beschaamd zijn over de kenteekens van hunnen stand I
Zooals de lezer heeft kunnen vaststellen was de schuld
der veroordeelde profeten tweeerlei : vooreerst waren zij
plichtig aan verzuimenis in bet kwijten van hun ambt als
onderrichters in de Godskennis en als boetpredikers (Os .
IV, 4 v . ; Ezech . XIII, 5 ; Lam . II, 4) ; bovendien gaven
zij zich uit als begunstigd met bijzondere openbaringen,
wanneer daar niets van was .
Vooral uit hoofde van dit laatste euvel worden zij
gemeenlijk, en met recht, « valsche profeten n genoemd,
eene uitdrukking die men evenwel op tweeerlei wijze kan
verstaan .
Men kan daarmee willen beteekenen : proteteu die zich
als dusdanig aanstelden, maar geen echte profeten waxen . Bij die
opvatting neemt men den naam a profeet » in een engen,
hooger gepresten zin, als beteekenend den Godsgezant aan
wien bij uitstek de naam nabi toekwam . Men kan anderzijds
onder a valsche profeten n zulke verstaan die wel werkelijk
profeten waxen, al was bet in breederen zin (i), maar die valschheid leerden ; en die opvatting wordt door de gewone voorstelling der H . Schrift aanbevolen, waar de valsche profeten
eigenlijk als plichtvergetene profeten worden gebrandmerkt .
Er dient to then opzichte ook op plaatsen gewezen als
Jer . XXVIII, 5 : « En Jeremias de profeet sprak tot
Chananias den profeet . . . s ; - die Chananias was een der
r valsche profeten rr, en toch wordt hij bier (vgl . nog vv . i,
io . . .), als profeet, tegenover Jeremias gesteld . Nooit
wordt, in de beschuldigingen tegen hen uitgebracht, aange(i) Zie § I van dit opstel .
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duid dat die valsche leeraren geen recht hadden op den
naam van nabi of a profeet s . Zij waren profeten in dien zin
waarin Amos zeide dat hij er geen was : zij maakten deel
uit van den profetenstand en waren als dusdanig bevoegd
en verplicht, ook zonder persoonlijke, stellige opdracht van
Godswege, tot bet ijveren om onder het yolk de ware Godskennis to verspreiden en de boetvaardigheid to prediken .
Misschien ware de vraag gewettigd, met het oog b . v .
op Mich . III, 5 vv ., of zelfs sommige profeten niet geacht
werden moedwillig de hun toegedeelde openbaringen in
den wind to staan en hun eigene verzinsels to stellen boven
Gods woord : a Aldus spreekt Jahve tegen de profeten die
mijn yolk doen verdwalen ; die, zoolang hunne tanden iets
to bijten krijgen, vrede verkondigen, maar aan al wie hun
den mond niet vult den oorlog verklaren : daarom zal het
nacht zijn voor u in plaats van gezicht, duisternis voor u
in plaats van waarzeggen ! De zon zal ondergaan over de
profeten en over hen zal de dag verdonkeren . De zieners
zullen beschaamd staan en de waarzeggers verlegen, en zij
zullen zich den baard bedekken, alien, daar geen antwoord
is van God ! » Is de meening niet : profeten die waarlijk
door Jahve verlicht werden, maar hunne verhevene roeping
verwaarloosden om het plegen van baatzuchtige waarzeggerij, zullen, tot straf voor hunne ontrouw, worden to
schande gemaakt ? Ezechiel III, i7-2i onderstelt toch dat
de profeet door Jahve met eene zending gelast zich daaraan
kon onttrekken . Men leze ook i Kon . XIII, 20-22, en het
boek Jonas .
Wat echter meest en duidelijkst aan de valsche profeten
verweten wordt, is de onberechtigde aanmatiging van een
voorgewende, werkelijk niet bestaande, opdracht om in
Gods naam to spreken . a Ik heb gehoord wat de profeten
zeggen, die in mijn naam leugentaal profeteeren, aldus : ' Ik
had eon droom ! Ik had een droom ! ' . . . De profeet die een
droom heeft vertelle een droom, maar die mijn woord heeft
verkondige mijn woord waarachtig n (Jer . XXIII, 25 vv .) .
Daarmee wil Jeremias niet zeggen dat de openbaring ook
niet door iniddel van nachtgezichten kan geschieden, maar
dat niet elke droom terstond als goddelijke openbaring kan
gelden . a Wat gemeens is er, vraagt hij voorts, tusschen
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bet kaf en bet graan? a Men scheide ijdele hersenschimmen
van bet echte woord Gods . - Hetzelfde verwijt staat to
lezen bij Ezech . XIII, i vv . : a Menschenkind, profeteer
tot de profeten van Israel die profeteeren, en spreek tot
hen die profeteeren uit hun eigen gemoed : Luistert naar
Jahve's woord, zoo spreekt de Heer Jahve : Wee de verwaande profeten die hun eigen zin volgen zonder iets to
hebben gezien l . . . . Is bet niet een ijdel schouwen dat gij
schouwdet en valsche waarzeggerij die gij spraakt, zeggend
woord Jahve's ! wanneer ik niet gesproken had? . . . . »
Koningen en yolk hadden liever zich to laten streelen
door grootsprakige beloften en geruststellingen dan de
harde waarheid to hooren . De vierhonderd profeten die
aan Achab de zegepraal voorspelden, waren welkom ; maar
Micheas-ben-Jimla, al was hij gekend als Jahve's vertrouweling, werd eerst niet, en dan slechts met weerzin, op bet
aandringen van Josafat, ontboden, omdat Achab wist dat
hij zich niet ontzien zou desnoods de neerlaag aan to kondigen . En wanneer bet nu inderdaad zoo gebeurde, werd
de profeet voor zijne uitspraak met opsluiting in den kerker
beloond (i Kon . XXII) . Welke vervolgingen Jeremias om
zijne vrijmoedige taal had uit to staan, is bekend . De
valsche profeten, met hunne vleireden, volgden dus den
aangewezen weg tot de volksgunst (waarom Sophonias hen
pralers beet), en meteen ook, volgens bet snijdend verwijt
van Michaas, tot brood en geld . Daarover heeft Ezechiel
nog een woord waardoor wij een kijk verkrijgen op een
eigenaardige zijde van den toestand in zijn tijd : a En gij,
menschenkind, stel uw aangezicht tegen de dochteren van
mijn yolk die profeteeren uit haar eigen zin, en profeteer
tegen haar en spreek : Aldus spreekt Jahve : wee die kussens naaien voor elken elleboog, en peluwen vervaardigen
voor hoofden van elken leeftijd, om zielen to vangen (=die
mijn yolk door bedrieglijke geruststelling in slaap wiegen)
Gij ontheiligt mij by mijn volk om een handvol gerst en een
a (XIII, 17 vv .)
Wel wordt de doodstraf uitgesproken tegen de valsche
profeten (Deut . XVIII, 20) . Doch wij hebben bet even
gehoord : to dikwijls, en trots alle middelen die in zijn
bereik stonden tot onderscheiding van waarheid en bedrog,

stuk brood!
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luisterde bet yolk liefst naar dozen die zijne neigingen
involgden, en keerde zich tegen de strenge kastijders die
zijne echte voorlichters waren . Tot zijne schade moest bet,
in Israel eerst en daarna ook in Juda, door de gruwelijkste
rampen ondervinden aan welke zijde bet woord van Jahve
gekionken had .
Na den terugkeer uit de babylonische ballingschap
zien wij nog bier en daar de profeten to voorschijn komen
als lidmaten van een ingerichten stand . Bij Zach . VII, 3
worden zij genoemd nevens de priesters als bevoegde
rechters over twijfelachtige of moeilijke vraagstukken .
Reeds hierboven werd gewezen op Zach . XIII, 2 . vv ., waar
de volkomen afschaffing van den profetenstand in vooruitzicht gesteld wordt . Bij Nehem . VI, 10-1 4, is spraak van
profeten die bet work van den joodschen landvoogd tegenkantten, maar die niet door Jahve waren gezonden . Bet
book Jonas spelt de les aan de overmoedige profeten die
door hunne houding schijnen de wet to willen stellen aan
God . Doch zoowel de historische berichten als de boeken
der Schriftprofeten uit then tijd getuigen voldoend, reeds
door bun betrekkelijk stilzwijgen aangaande zijne working,
dat de profetenstand zich niet meer in dezelfde maclit kon
verheugen als weleer . Zoo rept Malachias, die omtrent bet
midden der vijfde eeuw v . C . zoo hevig de misbruiken bestrijdt onder de priesters en bet yolk, geen woord van de
profeten . Bij bet dikwijls voorkomend opsommen der verschillige maatschappelijke standen, in de boeken Esdras
en Nehemias en in die der Machabeeers, worden de profeten niet vermeld .
A . VAN HOONACKER .

GEDICHT

Hoe wast de vloed van 't kwaad met bandeloos geweld,
en dreigt de dikste en oudste dijken door to breken .
Hoe nijdig komt de wind der driften aangesneld,
den spiegel troeblend van de best beschermde beken .
Hoe somber zwelt ten trans het wentlend wolkgevaart
der boosheid, dat vernieling spuwen zal bij 't scheuren .
Hoe blijkt de dag zelfs, die de wereld overklaart,
om 't onderscheppen van zijn stralenpraal to treuren .

Ach, dat zoovelen van U wijken, goede God,
hoewel Gij hen tot uw geliefden hadt verkoren .
Ach, dat zoovelen gaan ter zalen van genot,
en daar in roes den roep van hun geweten smoren .
Ach, dat zoovelen smeden aan het lasterzwaard,
dat met een houw de U voorbestemde ziel kan vellen .
Ach, dat zoovelen op het ongetoomde paard
der loochening ten diepen, donkren afgrond snellen .

Dan zijn er scharen, wel uw dienaars nog, maar toch
to lauw om recht hun boot naar U, de Ree, to richten ;
die gemakzuchtig varen in des vijands zog,
gelokt door flikkerschijn van zijn verraderslichten .
Veel zijn er ook die altijd weiflen bij het roer,
of bij de minste bries de weerstandszeilen reven,
of uitzien hoe voor hen de groote massa voer,
bang soms alleen to zijn op vreemde waterdreven .
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Ontelbren staan aan wal, wier schip ligt uitgereed,
doch die 't niet wagen als het waait in zee to steken,
wijl ginds een drom niet eens de ware richting weet,
en, daadloos dralend, dag na dagen ziet verbleeken .
Weer andren laden niets dan ballast in bet ruim,
waar mondbehoeften slechts een pover plaatsje vinden,
of meenen 't al verschoond met nutteloos gekuim
om 't rollen van den vloed en 't hollen van de winden .

Binst die afvalligheid, dit aarzlen, dit geteem,
boegt stout de vijand naar de to veroovren streken,
en werpt verslagenheid in 't overvallen veem
door 't wild bestormen van 't vereerd verlossingsteeken .
Hij richt zijn altaars op voor 'tgeen eens werd geschuwd,
verbrandt daarop wat er nog eerbaars wordt gevonden,
waarna vermetelheid zoo driest hem verder stuwt
dat al uw erven, God, door zonden zijn geschonden .

Hard nijpt de nood . Wie nog getrouw bleef ziet vervaard
het meerderen dier bende en 't minderen der zijnen .
Wat houdt het morgen, wat het naaste jaar bewaard ?
Wat zal de zomer-, wat de winterzon beschijnen ?
Hoe de aanval afgeweerd? Hoe weer het vaan der plicht
het middelpunt gemaakt van steeds aangroeiend leger?
Waar 't schild gevonden dat beschut voor gifte schicht ?
Hoe de overmoed getemd, die stouter stijgt en steeger?

O Heer, zend een gezant vol heilge heldenkracht,
om tot het yolk to gaan, slovend in slavenstreken,
en 't optrekt uit moeras, waarin het zinkt en smacht .
Een begenadigde, om het vlammend toe to spreken
van Waarheid die als bliksem leugenwolken splijt,
de lasterstroomen stuit met overtuigingsmuren,
de dwalingsdampen met haar licht aan flarden rijt,
en ook als stortvlaag doovend plast op afgodsvuren .

3
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Wij vorschen tusschen ons naar een gezalfde . Geen,
stevig genoeg om die geduchte taak to dragen .
Moed is meest hoog-moed : bronzen god op trotschheidssteen,
die
Wij
die
die

zelfverheffing zoekt bij 't lenigen der plagen .
torsen de' ouden mensch, die fier blikt waar hij slaagt,
moedloos zakt wanneer geen oogst rijpt voor zijn zwoegen,
steeds voor iedren drop een meer vergelding vraagt,

en steigert, zoo 't niet strekt tot eigen klein genoegen .

En zoo . . . Neen, zoo mag't niet . Uw boo moet vlekloos zijn,
vol zelfverloochnen, dat vertaaid wordt door mislukken .
Een die bespotting drinkt als fijnsten eerewijn,
en met verachting gansch zijn leemen hut durft smukken .
Een die verholen blijft als hij den zege haalt,
en slechts in U, o God, het loon vindt voor zijn pogen ;
wiens lichaam, levend, lang in 't graf toch is gedaald,
maar naar wiens zuivre ziel Ge minnig zijt gebogen .

Een, die zich-zeif verplet, en uit zijn puin herrijst
tot grooter wezen dan op aarde ooit oogen zagen .
Een die met eigen rvleesch en bloed de schaamlen spijst,
alleen om U, om U, het Brandpunt zijner dagen .
Een die de stormklok wordt, strijd bonzend over 't land .
Een die het vuur herwekt dat onder de assche smachtte .
Een die ook vrede draagt als palm in blanke hand,
al toovrend hoop, zoo schoon als nooit aan 't Oosten prachtte .

Een die de wijsheid brengt bij hen, wier hart tot rots
versteende, en die een hersenschimge vrijheid vergen .
Een die vermanend staat voor hen, wier ijzren trots
hun nek verstijft, wijl ze U tot in uw tempel tergen .
Een die de leider wordt der laksen, die gedwee
zich schikken naar gewoonte, ofwel besluitloos talmen .
Een die met drenklings worstelt tegen holle zee
bij windgewervel, bliksembrand en dondergalmen .
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Een die 't geslacht terug ter vreugde voert, o Heer,
terug naar U, van Wien 't ondankbaar is gevloden .
Een die de zielen weer voor U ontsteekt, en weer
het leven tintlen doet in al die koude dooden .
Laat hem, als Mozes, van Sinai dalen! Laat
hem spreken, schreien tot de menigt', haar doorzweepen
met geeselwoorden die haar opslaan tot de daad,
en de onverschilligsten in heet vervoeren sleepen .

Dan zal deze eeuw, die nu gehuld gaat in bederf,
die zich met misdaad siert en laagheid uit durft stallen,
ja, de etterbuilen openkrabt met gulden scherf,
voor U, lijk Magdalena, op de knieen vallen .
Dan zullen boete en trouw welkome gasten zijn
in ieder huis, waaruit men de ondeugd zal verjagen .
Dan kleedt het yolk zich weer met onschulds-hermelijn,
en trekt lof-zingend uw verhoogden zegewagen !

CONSTANT EECKELS .

DE SAGE VAN DE NIBELUNGEN
Siegfried's a naam is beroemd
in alle talen benoorden de Middellandsche Zee, en zoo zal
het blijven, zoolang de wereld
staat .
Volsunga-saga .
EERSTE HOOFDSTUK . - OORSPRONG DER SAGE

Ik stel me voor, dat er onder mijn lezers zijn, die het
middeleeuwsche s Nibelungenlied n, althans naar zijn inhoud, kennen, of ook, die de moderniseering van Hebbel
hebben gelezen, en die dan in de gelegenheid kwamen, om
Wagners s Ring des Nibelungen n geheel of gedeeltelijk
to zien opvoeren . En mits zij Been bizondere studie van
het onderwerp hebben gemaakt, durf ik dan beweren, dat
het voor hun oogen gewemeld heeft van vraagteekens, ja
dat de een of ander op een gegeven oogenblik tot deze
hoogste wijsheid kwam : nu begrijp ik er niets meer van !
Hen zouden deze opstellen door beter begrip tot
hooger genot willen brengen . Maar den enkele toch ook,
wien nu Dog de sage geheel vreemd is, wil ik van hier niet
weren ; ik zou hem zelfs willen vragen : is deze inleiding
niet bizonder naar uw smaak, werk er u door heen en blijf
mij volgen . Misschien, dat ge de volgende maanden het
niet berouwt . Of ook gij in de nieuwe stof mocht vinden
nieuwe schoonheid, die immers volgens het veel geciteerde
woord uit Keats' a Endymion n een vreugde blijft voor
altij d .
Met geleerd vertoon wil ik u niet vermoeien, maar dit
zult gij mij willen gewonnen geven, dat begrijpen de eerste
levensvoorwaarde blijft voor alle kunstgenot .
Diep in het duister van de geschiedenis der volken ligt
de oorsprong van de heldensagen verborgen . Wel hebben

DE SAGE VAN DE NIBELUNGEN

37

onderzoekers van naam door then oernacht der tijden hun
zoeklichten laten boren, maar wat zij als ontdekkingen in
beeld gebracht hebben, vertoont onderling zoo veel afwijkingen, dat wij ook heden nog grootendeels voor duisternis
staan, hoogstens nit de uiteenloopende afbeeldingen kunnen gissen, hoe de werkelijkheid er feitelijk heeft uitgezien .
Zooveel echter staat heden wel vast, dat de heldensagen niet zijn opgebouwd uit geschiedenis en mythe
alleen, maar dat nog een derde bestanddeel moet worden
aangenomen, het voornaamste van alle : de poezie, de
vrije schepping van den dichtenden mensch .
Wilhelm Grimm en Sven Grundtvig hadden dat al
verkondigd, maar hun stem drong niet door . Lachmann en
Mullenhoff, Scherer en Sijmons hebben altijd weer in de
mythdlogie het eerste element van de heldensage gezocht,
altijd weer die sage tot natuurmythen herleid . Volgens hen
waren de helden uit de sage oorspronkelijk goden of halfgoden geweest . a Dat zij als menschen, ofschoon dikwijls
met bovenmenschelijke kracht, voorgesteld worden, wordt
hieruit verklaard, dat zij verbleekt zijn, dat hun oude
beteekenis verduisterd is . En dit hangt met verschillende
omstandigheden samen . Vooreerst hiermee, dat hun daden
niet meer verstaan worden . Deze zijn namelijk onder een
beeld voorgesteld . Niet met opzet, maar door een naieve
substitueering, gelijk men die van een primitief yolk verwachten kan . Wanneer het dondert, - deze goden zijn
namelijk bijna uitsluitend natuurgoden, - dan is het de
god van den donder wiens wagen rolt, of die met een
monster strijdt . Wanneer de zee in den winter het lage
land overstroomt, dan maakt een booze vijand zich van
den bodem meester en rooft de schatten der menschen, die
in den bodem verborgen zijn, maar wanneer zij daarna,
hetzij door den voorjaarswind, hetzij door dijken ingetoomd
wordt, dan is het een voorjaarsgod, die den winterdaemon,
of een cultuurgod, die de onvriendelijke natuurmachten
overwint . Het naieve yolk kon zich deze gebeurtenissen
niet anders voorstellen dan als een werkelijk gevecht tusschen personen van gelijke beweging als zij zelf, en van
zoodanige gevechten dichtten zij . Op den duur moest
echter het gevoel voor de beteekenis van zulk een ver-

38

DE SAGE VAN DE NIBELUNGEN

telling verloren gaan ; de god werd een held, de booze macht
een menschelijke vijand of een monster, dat met de natuur
in geen verband meer stond, en dit proces werd door de
verbinding met historische verhalen, wier helden van den
aanvang of menschen waren, voltooid » (r) .
Dat was de methode . Eerst in den jongsten tijd zijn
een Amsterdamsche en een Berlijnsche hoogleeraar, R . C .
Boer en A . Heusler (2), daartegen opgekomen . Hoe mooi
de « verklaring a ook klinkt, or is absoluut geen bewijs
voor . Halfgoden - die Prof . Sijmons op 't voetspoor van
Elard Hugo Meyer voor de goden in de plaats stelde zijn in de Germaansche overlevering volmaakt onbekend .
En wanneer er al ergens van een god hetzelfde of ongeveer
hetzelfde verhaal verteld wordt als in een andere streek
van een menschelijken held, dan volgt daaruit nog niet,
dat die god de oudste rechten heeft en dat de vertelling
van den held uit die godensage is a verbleekt s . Toch word
dat tot voor zeer korten tijd algemeen aangenomen .
u Wanneer - dit voorbeeld ontleen ik aan Boer - zoowel de god Freyr als de held Sigfrid om een dame werft,
die zich binnen een vlammenwal ophoudt, . . . dan lag het
voor de hand, niet slechts in de op elkander gelijkende
verhalen varianten van een verhaal to zien, maar ook, aan
den god de prioriteit toe to kennen, en deze zienswijze
werd voorts in de hand gewerkt door den onbeperkten
eerbied then men koesterde voor de Edda, dat book, dat
immers de oudste wijsheid en het oudste geloof der Germanen bevatte, in een kleed, dat slechts toevallig Skandinavisch was . Hier mcende men dus het handgrijpelijk
bewijs to hebben, dat een god in een jonger overlevering
tot een held geworden was n .
Zoo heeft Prof. Sijmons - en bijna alle anderen, die
er over hebben geschreven, zijn van hem afhankelijk - in
de Nibelungensage als het alleroudste gedeelte de Siegfriedsmythe erkend en daarvan de vermoedelijk oudste
(I) R . C . BOER, Heldensage en mythologie . De Gids, rgog, blz .
64-ro3 .
(z) Geschichtliches and Mythisches in der gerinanischeu Heldensaqe
(Sitzungsberichte der Preuss . Akademie der Wissenschaften) .
Berlin rgog .
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gestalte aldus gereconstrueerd : De held Siegfried groeit,
zonder zijn ouders to kennen, in een woud bij een
kunstvaardigen elf of smid op . Hij verlost een slapende
jonkvrouw, die op een berg of in een toren ingesloten is,
omgeven door een laaiende vlam of door een groot water
of door een doorncnhaag, kortom door hindernissen, die
alleen de daartoe geroepene kan to boven komen . Deze
bezit een bizonder zwaard, waarmee hij den draak of reus,
die de jonkvrouw bewaakt, verslaat en voor hem wijken de
hindernissen vanzelf . Met die jonkvrouw verwerft de held
een onmetelijken schat (Hort) en bet bezit van bovennatuurlijke krachten . Vervolgens valt hij in handen van de
demonische machten, die hem door tooverkunsten (tooverdrank) in hunne netten lokken, de jonkvrouw buitmaken
en door vermoording van den held den schat, dien ze
vroeger ook bezaten, terugkrijgen .
De verklaring van die Siegfriedssage zou dan eigenlijk een natuurmythe zijn : Siegfried is de lichtheld, strijdend tegen de geesten der duisternis, bevrijdend de zon,
die door hen gevangen was gehouden . De s wabernde
Lobe s, de laaiende vlam, is bet morgenrood, waarachter
de zon to slapen ligt . Siegfried bevrijdt ze, en 't wordt dag
de Nevelingen verzinken . Maar wat gebeurt er to avond ?
Dan krijgen de nevelgeesten weer macht over bet licht .
De dagheld bezwijkt, de donkere machten dompelen weer
de zon in hun nachtelijk rijk .
Aan de Siegfriedssage zou dus de dagelijks zich hernieuwende strijd tusschen licht en duisternis (I) ten grondslag
liggen . Men moet toegeven : een allerdichterlijkste verkiaring .
Maar helaas een hypothese, die op geen feiten steunt .
\Vie Boers a Untersuchungen fiber den Ursprung and die
Entwicklung der Nibelungensage ss heeft gelezen, vindt dien
oorsprong uit een natuurmythe al heel onwaarschijnlijk .
Niet gunstiger is bet gesteld met de gangbare voorstelling omtrent bet historische bestanddeel der sage .
Dat er een historisch bestanddeel is, valt niet to looche(i) Dat het bij anderen - zie b .v . SCHERER, Vovtvdge and
de strijd tusschen zomergod en winterdemon is, maakt been noemenswaard verschil .
Aufsdtae, b1z . 1 0 1-1 07 -
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nen . De kroniekschrijvers, o . a . Prosper van Aquitanie,
teekenen under 437 aan, dat de Bourgondiers onder Gundahari (Gundikar) door Aetius overwonnen zijn, en dat zij
niet lang daarna door de Hunnen onder Attila bijna vernietigd en hun koning Gundikar gevallen is . De Duitsche
naam voor then koning is Gunther, Attila heet in 't Duitsch
Etzel . Ook de namen Giselher (Gislaharius) en de in de
Skandinavische sage voorkomende Guttorm (Godomaris II
x4 3 7) komen in de « lex Burgondionum n voor .
Onder 't jaar 453 vinden wij bij de chronisten de melding, dat Attila in den nacht van zijn huwelijk met de
germaansche Hilde (Ildiko) in z'n dronkenschap tengevolge
van een bloedspuwing gestorven is . Of zooals comes Marcellinus 't feit meedeelt, dat Attila vermoord is door zijn
vrouw .
Zonder eenigen twijfel is de heugenis aan die feiten
in de Nibelungensage verwerkt . Maar wanneer ? De gangbare meening stelt de zaak zbo voor
Bij de Rijnfranken, waar de natuurmythe van Siegfried tot heldensage was vervormd - de demonische Nevelingen waren a verbleekt » tot koningen van den Rijn ; de
moordenaar was een leenman van die koningen geworden
- drongen de verpletterende tijdingen van de nederlagen
hunner naburen door en daar werd dat alles met elkaar in
verband gebracht . Het yolk fantazeerde om de feiten een
sage . De sage motiveerde de feiten : Waarom is Attila vermoord ? Natuurlijk nit wraak . Uit wraak waarvoor ? De
ondergang der Bourgondiers was immers nog niet gewroken . Hilde was van Germaansche afkomst, de sage maakt
haar tot een Bourgoridische, tot de zuster van de koningen
Gunther, Gernot, Giselher ; die zuster Kriemhilde wordt
met Attila's vrouw Hilde vereenzelvigd .
De historische sage ware dan, kort saamgevat, deze
geweest : Attila, gemaal van de Bourgondische prinses
Hilde (of Kriemhilde) doodt haar broers, de koningen
Gunther, Gernot, Giselher - en wordt uit wraak door zijn
vrouw gedood .
En nu werd die sage verbonden met de Siegfriedsmythe : Attila heeft Siegfrieds weduwe Kriemhilde gehuwd
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uit begeerte naar bet goud, en wijl haar broers dien schat
niet wilden afstaan, vermoordde hij hen .
En die Siegfried-Nibelungensage, in Frankenland ontstaan, zou zich vervolgens geplitst hebben : vermoedelijk
in de zesde eeuw is de sage naar Skandinavie gegaan en
daar met de oudnoordsche godenleer verbonden, maar
tegelijkertijd is ze in Duitschland blijven voortleven en
heeft ook daar weer nieuwe elementen opgenomen . Beide
ontwikkelingen vonden dan hun neerslag in de Edda en
Volsungasaga in 't Noorden, in 't Nibelungenlied in
Duitschland .
Die heele redeneering nu, die nog altijd in de beste
leerboeken staat, valt in elkaar als een kaartenhuis door
bet bewijs van Prof . Boer, to dat de samenhang tusschen
Oudnoorsche en Middelhoogduitsche heldenpoezie niet op
een zeer vroege splitsing in een noordelijke en zuidelijke
overlevering, maar op voortgezet verkeer berust ; a° dat
de oorsprong der Duitsche heldenpoezie Saksisch is, en
vooral 30 dat vele van de historische namen in die poezie
eerst zijn opgenomen a ongeveer 6oo jaren na den dood
der manners, die die namen gedragen hebben » ; immers
Giselher, Blodelin (Atilla's broeder, de historische Bleda),
Hildebrand en een reeks andere personen, ja zelfs de naam
der Bourgondiers waren nog omstreeks 1100 in de Nibelungenoverlevering niet opgenomen . De jongere poezie
lascht ze in de sage in, nit een geleerd geschrift . Dat is
geheel iets anders dan sagenvorming door bet yolk .
De ontwikkeling behoeft niet langs hypothetischen
weg geconstrueerd to worden : zij kan zooms Boer in 't
eerste deel van zijn Untersuchungen gedaan heeft, worden
gelezen uit een voortloopende reeks van bronnen .
Er is een zeer oud sprookje van een opgesloten prinses op een berg ; de held die haar verlost, wordt haar
gemaal-het sprookje o .a . als de geschiedenis van a Doornroosje » bekend . De namen Siegfried en Brunhilde worden
aan bet paar gegeven (r) .
(i) Al weet het Nibelungenlied van die opgesloten prinses
niets meer, dat die geschiedenis geen Skandinavisch toevoegsel
is, blijkt o . a . nit den a lectulus Brunhilde » (Brunhildes legerstede) in eene oorkonde van Mainz uit bet jaar Io43 vermeld
een rotsklip op den Feldberg in den Taunus .
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De Nibelungensage was in haar eenvoudigsten vorm
deze : Gunther heeft een broer Hagen en een zuster Kriemhilde . De laatste trouwt met een schatrijken Siegfried, die
uit nijd door zijn zwagers wordt vermoord .
De dichter, die nu voor 't eerst beide vertellingen tot
cone versmolt, liet Siegfried eerst met Brunhilde, en later
met Kriemhilde trouwen . Brunhilde wordt dan aan Gunther afgestaan, neemt daar geen vrede mee, wil Siegfried
bezitten of sterven . Zij stookt Gunther en Hagen op om
Siegfried to dooden . En als de daad geschied is, doorsteekt
zij zich zelve .
Wij bezitten een paraphrase in proza van een Oudnoorsch lied, waarin Brunhilde eerst door Siegfried verlost
wordt en zich met hem order eede verlooft . Als Siegfried
dan later door een vergetelheidsdrank tot een huwelijk met
Kriemhilde wordt gebracht, en Kriemhilde's breeder Gunther Brunhilde wil verwerven, kan dat alleen door bedrog
geschieden : niemand dan Siegfried kan den vlammenwal
doorschrijden en daarom meet Siegfried gaan in Gunther's
gestalte .
Maar als Gunther's vrouw is Brunhilde door haar liefde
tot Siegfried ontevreden . En als dan Kriemhilde haar het
geheim verraadt, moot Siegfried sterven .
Een later dichter - ook die van hot Duitsche Nibelungenlied - weet van die voorgeschiedenis niet meer .
Siegfried en Brunhilde kennen elkaar niet . Hot bedrog
ontdekt deze in haar twist met haar schoonzuster . Niet
liefde, maar haat doet haar streven naar Siegfried's dood .
Zoo vele dichters in zoo ver uiteenliggende streken en
gedurende zoo lange eeuwen hebben de geschiedenis verhaald, dat ze onmogelijk een en denzelfden vorm kon
behouden, afgezien nog van de bewuste veranderingen,
door de dichters tot beter motiveering aangebracht . Ook
de cultuurtoestand van hun omgeving spiegelt zich in hun
werken weer . Terwiji in Skandinavie Odinn (Wodan) met
zijn Walkyren hun intree doen in de sage, oefenen in
Duitschland Christendom en ridderlijk-hoofsche beschaving
hun invloed uit. Hot fataliteitsgeloof der IJslanders en
Groenlanders geeft aan de gestalten hunner poezie een
starre grootheid, lets granietachtigs als van de rotsen van
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hun land . De aloude a Recken ,a in hot Nibelungenlied
korten hun tijd met steekspelen en minnekoozen in de
bonte ridderrusting van den Hohenstaufentijd . En toch
de geest van het oude heldendom verloochent zich niet .
Die helden, die zoo galant zijn tegenover de ridderdames,
die aan 't hof en in den dom verschijnen in do praal van
hoofsche kleedij, ze hebben nog steeds den ruwen Germaanschen heldenaard . A1 gaat men in Worms naar de
mis, al trekt een kapelaan met do Bourgondiers mee naar
't rijk der Hunnen, de echt heidensche bloedwraak, die tot
do algeheele verdelging van 't geslacht der Bourgondiers
(Gjukunge, Gibichingen) leidt, is eon van de leidende
gedachten gebleven . Naarmate echter in de vele vervorIningen der sage de Germaansche Berserkers Duitsche
helden, de heidenen christenen werden, is or steeds meer
naar gestreefd om nit de omvangrijke stof zedelijke ideeen
naar voren to doen treden .
In de Oudnoorsche opvatting wordt alle aandacht
geconcentreerd op de hoofdgedachte : hoe de begeerigheid
naar hot goud ten verderve leidt . Zoo ook no- in Wagner's
« Ring)), die hoofdzakclijk nit de Skandinavische overlevering heeft geput . In hot Nibelungenlied is die gedachte
op den achtergrond geschoven door doze nieuwe : hoe liefde
ten slotte gaarne met leed beloont .
Om tijdrekening en geographie is 't geen van die
dichters to doen geweest . Historische namen hebben ze
opgenomen, historische feiten ook, misschien meer nog
dan wij weten . Maar alleen als stoffage . Ook enkele sprookjesmotieven hebben ze verwerkt, zooals 't gevecht met den
draak en de verlossing der slapende jonkvrouw, maar
natuurkrachten, mythische bestanddeelen hebben wij ter
verklaring niet noodig . De drijvende inotieven zijn algemeen menschelijke motieven . Zoo men demonische machten wil, ja dan die van de menschelijke inborst : ijverzucht
en haat en moordlust, zoo innig mogelijk versmolten met
de alleredelste gevoelens van liefde en trouw .
Zoo blijft dus van de Nibelungensage het voornaamste
bestanddeel : de poezie . Wat de sage tot sage maakt, is
met dit of dat sprookje, is niet Gundikar of Attila, maar
de dichtende fantazie van die reeks kunstenaars, die door
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de eeuwen been de stof hebben bewerkt . s Heldensage,,
zegt Boer (Dc Gids, t .a .p ., blz . 95), althans zoover wij ze
terug vervolgen kunnen, [is] niets anders dan heldenpoezie s . Ze is als alle poezie bewuste kunst .
Ook hier is de dichter de schepper geweest, die orde
en schoonheid bracht in de chaotisch verstrooide elementen .
En zoo heeft ook weer Keats de hoofdbron aangegeven : al die lieve sproken, die wij hebben gehoord of
gelezen : een onophoudelijk kiaterende fontein van onsterfelijk water, druischend over ons veer en komend van de
hemelsche stranden .
All lovely tales that we have heard or read
An endless fountain of immortal drink,
Pouring unto us from the heaven's brink .
DE SKANDINAVISCHE OVERLEVERING
TWEEDE HOOFDSTUK . - DE BRONNEN

De oudste van de Skandinavische bronnen, waaruit
wij iets omtrent de Nibelungensage vernemen, zijn de
beide Edda's .
Wat heeft men onder Edda to verstaan ?
n Edda s beet bet to Upsala bewaarde handschrift van
een door Snorri Sturluson ('J1241) geschreven leerboek der
Skaldenkunst, een soort poetiek . Het eerste deel van dat
werk citeert een reeks van strofen, die men tot in de zeventiende eeuw niet wist thuis to brengen, maar die onbetwistbaar aan de bron moesten ontleend zijn, waaruit ook
bet voorafgaande prozagedeelte geput had . Een traditie
schreef bet heele boek toe aan den middeleeuwschen
geleerde Saemund (1o56-1133) . Sedert echter (in de 17e eeuw)
bewezen was, dat Snorri de schrijver was, beschouwde men
Saemund als den dichter der aangehaalde strofen .
Toen vond in 1643 de geleerde bisschop Brynjolfur
Sveinsson van Skalholt op IJsland een codex, waarin 29
goden- en heldenliederen stonden, en zie, ook de verzen,
die Snorri in zijn Edda had aangehaald . Nu meende de
bisschop, en alle deskundigen met hem, dat men hier bet
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werk van Saemund voor zich had . Brynj6lf zond in 1662
het gevonden handschrift naar Kopenhagen, waar het zich
nog in de koninklijke bibliotheek bevindt, maar had er een
afschrift van laten maken, waarop hij schreef : « Edda
Saemundi multiscii n (Edda van Saemund den veelwetenden) . Sinds then dag heet ook doze liederbundel a Edda n
en men onderscheidt een a oudere Edda n of a Saemundar
Edda a van de s jongere n of « Snorra Edda n .
En al weten we nu, dat Saemund met den heelen
codex niets to maken heeft, en dat noch de verzameling
noch het handschrift ooit a Edda n heette (een naam, die
alleen aan Snorri's poetiek toekomt), bij gebrek aan een
beteren naam en op grond van de eeuwenlange traditie
blijven wij a Edda n noemen niet alleen de gedichten uit
Brynj6lfs handschrift, maar ook eenige andere verwante
verzamelingen .
Wanneer en waar die liederen ontstaan zijn, is niet
met zekerheid to zeggen . De meeste dagteekenen waarschijnlijk uit de tiende, enkele ook uit de negende eeuw,
andere weer uit den tijd der opteekening f i2oo . Over hun
vaderland loopen de meeningen der geleerden uiteen . Men
kan wel aannemen, dat hot een op IJsland aangelegde verzameling is van liederen nit Noorwegen, IJsland, Groenland en de Britsche eilanden afkomstig .
't Spreekt van zelf, dat men ook aan de verklaring van
het woord Edda zijn scherpzinnigheid heeft gewet . Nu
cons vertaalde men het met a poetiek n, wat weliswaar op
Snorri's werk zeer good past, maar taalkundig op bezwaren
stuit, dan weer met « overgrootmoeder n . Zoo verklaarde
Jakob Grimm, dat de Edda als een grootje aan 't spinnewiel voor kinderen en kindskinderen sprookjes vertelde .
Maar helaas, ook die vernuftige en fraaie uitleg houdt voor
historische beschouwing geen stand . Men moge nog geen
volstrekte zekerheid hebben, het waarschijnlijkst is toch
heden Erik Magniissons verklaring : Edda beteekent ((het
boek van Oddi )) en Oddi heet de plaats in 't zuidwesten
van Ijsland, waar Snorri is opgevoed .
Beide Edda's zijn meermalen in 't Duitsch vertaald,
o .a . door Simrock en ('t best) door Gering . In 't Fransch
vertaalde ze o .a . Em . de Laveleye (Brussel 1866) .
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Een groot gedeelte van do Eddaliederen heeft betrekking op de Nibelungensage . Ze zijn echter niet op een en
dezelfde overlevering gebaseerd, maar afkomstig van verschillende dichters, die geheel uiteenloopende, deels onderling tegenstrijdige verhalen kenden en ons meedeelen .
Zelden meer dan enkele bladzijden groot, geven ze uit de
omvangrijke sage ook maar een klein uitknipsel, zoodat
het moeilijk is, uit die liederen een aaneensluitend verhaal
sainen to stellen . Daarenboven ontbreken er in 't handschrift midden in de Siegfriedliederen verscheiden bladen .
Slechts matig wordt ons dit verlies vergoed doordat
nog in de 13e eeuw een schrijver, die van die oude liederen
nog meer kende dan wij, van do lotgevallen van het
Volsungengeslacht een doorloopend prozaverhaal heeft
geleverd : de Volsnngasaga . Deze geeft ook de sage van
Siegfrieds voorouders, waarvan de Edda maar weinig, de
Duitsche overlevering heelemaal niets meedeelt .
Eindelijk wordt ook in de Snorra Edda, in de afdeeling Skdldskaaarmdl, een deel van de sage verhaald .
Alvorens nu een overzicht to geven van de Skandinavische sage volgens de genoemde bronnen, moet ik er nog
op wijzen, dat de personennamen deels een Noorschen
vorm hebben aangenomen, deels ook door andere namen
zijn vervangen .
Dezelfde naam in versckillenden voym
Oudnoorsch :

Sigurd
Brynhild
Sigmund
Gunnar
Hogni
Niflunga
Gjuki
Atli

Middelhoogduitsch

Siegfried
Briinhild(e)
Siegmund
Gunther
Hagen
Nibelungen
Gibech (in 't Nib . lied Dankrat)
Etzel (Attila) .
Dezelfde jersoon onder verschillendett naam

Gudrun
Grimhilt
Hjordis
Guttorm

Kriemhild (e)
Ute
Siegelinde
Godomar (in 't Nib . lied Gernot) .
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DERDE HOOFDSTUK
INHOUD VAN DE SKANDINAVISCHE SAGE

Zooals reeds werd aangestipt, ligt hier het tragische
motief in het verwerven van den schat en in den vloek, die
daarop rust . Het drieentwintigste lied van de Oude Edda,
Reginsmudl (lied van Regin), vertelt van de drie Asen
Odinn, Honir en Loki, die op een hunner tochten aan
Andwari's waterval komen . Onder de gedaante van een
snoek hield zich daarin de dwerg Andwari op, in 't bezit
van onnoemelijk veel goud . Op den never zat een otter,
dat was Hreidmars zoon . Loki wierp hem met een steen
dood, men trok hem het vel af, en de drie Asen zochten
nachtverblijf bij den toovenaar Hreidmar . Toen deze het
vel van zijn zoon zag, riep hij zijn beide andere zonen
Fafnir en Regin en ging met hen de Asen to Iijf . De goden
werden gekneveld en moesten als losgeld zooveel goud
betalen als noodig was om het ottervel to vullen en van
buiten to bedekken . Loki zou dat goud verschaffen ; hij
ving in den waterval den snoek Andwari en vorderde van
hem het goud . Een gouden ring hield de dwerg achter,
maar ten slotte moest hij ook dien afgeven . Toen verdween
hij in een rots en vloekte : u Het goud zal twee broeders
den dood brengen, acht vorsten in 't verderf storten ;
niemand zal mijn goud ten goede komen n . Loki echter
ging naar zijn kameraden terug, Odinn nam den ring en
met het overige goud werd de otterhuid gevuld en bedekt .
Maar Hreidmar zag toe : een baardhaar was niet bedekt,
aan de voorwaarde niet voldaan . Toen moest Odinn ook
den ring Andwari-naut (Andwari's genoot) afstaan . Maar
reeds begint de vloek to werken . Ook Hreidmars zonen
verlangen hun aandeel in den losprijs, maar worden afgewezen . En orn het goud doodt Fafnir zijn vader in den
slaap . Maar nu wilde ook Regin de helft hebben ; Fafnir
echter weigerde en gebood Regin, zich uit de voeten to
maken, anders zou 't hem vergaan al's hun vader . Fafnir
nam Hreidmars zwaard Hrotti en zijn helm, den Oegishelm, een schrikbeeld voor alle levenden . Dezen zette hij
op zijn hoofd en ging dan naar de Gnitaheide, maakte zich

48

DE SAGE VAN DE NIBELUNGEN

daar een leger, nam de gestalte van een draak aan en ging
liggen op het goud . Regin had het zwaard Refil, daarmee
vluchtte hij naar koning Hjalprek van Thiodi (Chilperik
van Duitschland) en werd diens smid . Hier werd hij de
opvoeder van Sigurd . (Zoo ook in Snorra Edda : Skdldskaparmdl hoofdstuk 39) .
Van Sigurds voorouders verhaalt de Volsungasaga,
hoofdstuk 1-12 : Odinn is de stamvader van 't geslacht ;
zijn achterkleinzoon Volsung heeft tien zoons, waarvan de
oudste Sigmund is, en een dochter Signy . Naar Signys
hand dingt Siggeir, koning van Gautland (GGtland in
Zuid-Zweden) . Tegen haar zin wordt ze dezen tot vrouw
gegeven . Het bruiloftsmaal werd in de hal van Volsung
gehouden ; in 't midden stond een machtige eik, die met
zijn stain door het dak ging en met zijn takken het dak
overschaduwde . Tegen den avond toen rondom in de zaal
heldere vuren flikkerden, trad een statige grijsaard binnen,
die was eenoogig, maar van eerbiedwaarclig uiterlijk . Ren
blauwe mantel hing om zijn schouders, diep in 't voorhoofd
was de breedgerande hoed gedrukt . Het blanke zwaard
stiet hij tot aan het heft in den eikenstam met de woorden
Wie dit zwaard nit den stain trekt, die mag het houden,
en hij wete, dat er geen betere kling bestaat u . Daarop verdween hij en niemand wist to zeggen, wie hij was . Nu
beproefden alle helden hun krachten, het zwaard was niet
to verwrikken . Eindelijk was het Sigmunds beurt ; met een
ruk trok hij het nit den stain . Siggeir bood hem driemaal
zoo veel goud als het zwaard woog, maar Sigmund sprak
a Gij hadt het evengoed kunnen verwerven als ik, toen het
nog in den boom stak . Nu krijgt gij het nimmermeer n .
Siggeir zweeg, maar zon op wraak . Hij vertrok en noodigde
Volsung met zijn zonen op een feest in Gautland . Met
zware schreden volgde hem Signy, die onheil en verderf
voorzag .
Op den bepaalden tijd voeren Volsung en zijn zonen
naar Gautland ; 's avonds kwamen zij aan, den volgenden
ochtend zouden zij zich ontschepen . Toen kwam midden
in den nacht Signy aan 't strand en waarschuwde hen, dat
Siggeir hen 's anderen daags wilde overvallen . Volsung
antwoordde : « Nooit ben ik gevlucht, ook nu wil ik het
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niet ; eenmaal moot ieder sterven . n Maar in den daarop
volgenden strijd viel hij en werden zijn tien zonen gevangen gekomen en in een wood aan een boom geklonken .
Daar werden negen van hen door een wolvin verslonden ;
alleen Sigmund word door een list van zijn zuster Signy
gered . Beiden zonnen op een mogelijkheid om den Volsungenmoord to wreken . Signy's beide zoons bleken daartoe
niet in staat : de wreker kon alleen een echte Volsung zijn .
Toen bedacht Signy iets ongehoords . Zij veranderde van
gedaante en ging tot Sigmund en huwde met hem ; uit
dozen echt ontsproot Sinfjotli, een ware Volsung . Toen hij
volwassen en het uur der wraak gekomen was, overviel hij
's nachts met zijn vader Sigmund Siggeirs koningsburcht ;
terwiji daar alles shop, sleepten zij dor bout om de zaal en
staken het van alle kanten in brand . Door een deur slechts
konden Siggeir en de zijnen vluchten, maar daar stonden
de beide Volsungen . « Nu zult gij ondervinden n, riep
Sigmund, « dat nog niet alle Volsungen dood zijn ! as Enkel
zijn zuster riep hij tot zich naar buiten, Signy trad in de
deur en openbaarde Sigmund, dat Sinfjotli zijn en haar
zoon was : a Nu is de wraak volbracht ; ik echter heb
bloedschuld op mij geladen en mag niet langer leven ;
verheugd wil ik sterven met hem, met wien ik ongaarne
leefde . » En ze vindt met Siggeir den dood in het brandende huis .
Nadat Sigmund eerst nog met Borghild (r) gehuwd
is geweest, die haar stiefzoon Sinfjotli vergiftigt, sluit hij
een tweede huwelijk met Hjordis (2) . Een medeminnaar
echter, Lyngvi, een zoon van Hunding, verklaart Sigmund
den oorlog . Sigmund slaat zoo veel vijanden veer, dat hij
tot aan de schouders vol blood is . Daar verschijnt een
eenoogige man met breedgeranden hoed en blauwen mantel ; op zijn spoor springt Sigmunds zwaard in stukken .
Nu keert de oorlogskans . Sigmund valt zwaar gewond
neer, het grootste deel van zijn leger sneuvelt . Hundings
(r) Hier wordt een nieuwe sage ingelascht : de zoon van Sigmund en Borghild is Helgi de Hundingsdooder . De Edda wijdt
aan hem twee liederen : ((Helgakvida Hundingsbana )) .
(2) Deze naam is in 't Noorden in de plaats getreden voor
den oorspronkelijken naam Sieglinde .
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zoon trekt naar Sigmunds koningshof om zich van Hjordis
meester to maken . Maar deze is gevlucht naar 't dichte
woud . In den nacht zoekt ze 't slagveld op en vindt Sigmund nog in leven . Zij wil zijn wonden verbinden ; maar
hij weigert die hulp : o Odinn wil niet, dat ik langer bet
zwaard hanteere ; maar gij, bewaar de stukken wel ; de
zoon, dien gij kriigen zult, zal bet opnieuw smeden, hij zal
bet dragen en heldendaden er mee volbrengen en zijn
naam zal beroemd zijn zoolang de wereld staat . s Bij 't
morgenkrieken sterft Sigmund in Hjordis' armen . De
knaap, dien Hjordis ter wereld bracht, de knaap met de
bliksemende heldere oogen, kreeg den naam Sigurd .
De heldendaden van Sigurds jeugd vinden wij niet
alleen in de Volsungasaga vermeld, maar ook in enkele
Eddaliederen : Regivsmdl, Fafnismdl, Sigrdrifumdl, eindelijk
ook in bet tweede gedeelte van Snorri's Edda : Skdldskaparindl (hoofdstuk go) .
Zooals wij zagen, werd Sigurd opgevoed door den
kunstrijken smid, dwerg Regin (I) . Deze vertelt hem de
geschiedenis van Andwari's ring en, smeedt hem een zwaard
zoo scherp, dat bet een op den Rijn drijvend vlokje doormidden slaat, en zoo sterk, dat bet Regin's aambeeld klieft .
u Gram)) (2) (bet toornige) is de naam van dat zwaard .
Regin verhaalt ook van den draak Fafnir op de Gnitaheide en zet Sigurd aan, dien to dooden . Maar boven de
begeerte naar bet goud gaat Sigurd's verlangen om zijn
vader to wreken op de Hundingszonen . Koning Hjalprek
stelt hem met manschappen en schepen tot die wraak in
staat .
Een zware storm noodzaakt de opvarenden voor een
voorgebergte to stoppen, Een man staat op den bergtop
en spreekt
Wer reitet dort auf Rawils Hengsten
Ueber wilde Wogen and wallendes Meer?
Von Schweisse schaumen die Segelpferde
Die Weltenrosse werden den Wind nicht halten .
(Reginsinal, Str. 16, vert . Simrock) .
(I) In de Thidrekssaga neemt Mimir (Wagner's Mime) Regin's
plaats in .
(2) In 't Nibelungenlied : « Balmung n, bij Wagner : eNotung» .
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Hij noemt zich Hnikar en a de man van den berg u,
namen die alleen Odinn toekomen, en verzoekt in 't schip
to worden opgenomen . Hij doet den storm bedaren,
onderwijst Sigurd in 't oorlogen en verschaft hem de zege
over de Hundingszonen .
Lingvi en zijn broeders zijn gesneuveld en Regin
spreekt
Nun ist der Blutaar mit beissendem Schwert
In den Riicken geschnitten Sigmunds Murder .
Kein Grusserer je hat den Grund gerutet
Aller fiirstlichen Erben, and die Raben erfreut .
En weer zet hij Sigurd aan, om Fafnir to dooden .
(Fdfnismdl :) Zij gaan naar de Gnitaheide en vinden den

weg, waarlangs Fafnir naar 't water pleegt to kruipen .
Daar graaft Sigurd een kuil en als de draak gif blazend
daarover heenglijdt, steekt Sigurd hem zijn zwaard in
't hart . Maar de stervende vermaant
Das gellende Gold, der glutrote Schatz,
Diese Ringe verderben dich1
(Fdfnismdl, Str . 9. - id .) .

Regin, die zich bij Fafnirs aankomst verborgen heeft,
komt to voorschijn en verzoekt Sigurd, om Fafnir's hart
voor hem to braden, terwijl hij gaat slapen . Sigurd braadt
het hart aan een spies ; als het bloed opschuimt, wil hij
probeeren, of 't al gaar is, verbrandt zijn vinger en steekt
hem in zijn mond . Maar zoodra Fafnir's hartebloed op zijn
tong komt, verstaat hij plotseling de taal der vogelen . Die
waarschuwen hem : Regin is valsch en beraamt uw dood .
Eet zelf Fafnir's hart op en dood Regin .
En Sigurd sla.a t zijn opvoeder het hoofd af, eet Fafnir's
hart en drinkt het bloed van Fafnir en van Regin .
Maar nog iets anders zingen de vogels : van Fafnir's
schat, then Sigurd nemen moet, niet bang voor den vloek ;
en van de schoone maagd, die in Gjuki's land op een hooge
rots slaapt, omgeven door laaienden gloed . Een vorstenzoon slechts vermag haar to wekken, zoodra de Nornen
het hebben beschikt .
Sigurd dan neemt bezit van Fafnir's goud, van den
Oegishelm en het zwaard Hrotti .
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(Sigrdrifumal :) Dan rijdt hij op groene paden naar
Gjuki's land, het Frankenland . Om een berg ziet hij een
hooge vlam omhoogslaan, maar hij dringt er door heen en
vindt een in voile wapenrusting slapenden held ; hij neemt
hem den helm of en zie, 't is een vrouw . Het pantser, dat
met haar lichaam als saamgegroeid is, snijdt hij open met
zijn zwaard . Zij ontwaakt en vraagt naar zijn naam . Hij
antwoordt
Sigmunds Sohn : eben zerschnitt
Das Wehrgewand dir Sigurds Waffe .
(Sigrdrifumdl, Str .

Y. -

id .)

En juichend verhaalt zij, hoe Odinn haar met den
slaapdoorn gestoken heeft tot straf, omdat zij, een Walkyre,
tegen den wil van den Alvader een held had beschermd .
Sigrdrifa is haar naam . Zij reikt Sigurd een hoorn met
herinneringsdrank toe ; zij leert hem wijsheidsrunen en
voorspelt, dat zijn leven maar kort zal zijn . En als zij hem
vraagt, of hij van haar afstand wil doen ofwel haar trouw
zweren ondanks het onheil, dat daaruit volgen zal, spreekt
hij
Draue mir Tod auch, ich denk' nicht an Flucht,
Als Zager nicht ward ich erzeugt,
Mein Gluck wird sein dich ganz zu besitzen,
Solange das Leben mir wahrt .
(Ib . Str . 2r . vert . Gering) .
Doze Sigrdrifa beet ook reeds in de Oude Edda in
andere liederen Brynhild (i) . Zoo in het lied Helreid
Brynhildar (Brynhilds vaart naar hot doodenrijk), waar zij
ongeveer hetzelfde verhaal doet als zooeven Sigrdrifa .
Over de overwinning, die zij een held verschafte, was
Odinn vergramd .
Er umschloss mich mit Schilden in Skatalund
Mit roten and weissen ; die Rander schniirten mich .
Meinen Schlaf zu brechen gebot er dem,
Der immer furchtlos erfunden wiirde .
(I) Volgens Sijmons is sigrdrif appellativum voor Walkyre
Brynhild is een sigrdrif .
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Um meinen Saal, den siidlich gelegnen,
Liess er hoch des Holzes Verheerer entbrennen
Dariiber reiten sollte der Recke nur,
Der das Gold mir brachte vom Bette Fafnirs .
(Helveid, Str . g, io, vert . Simrock) .
Ook in Sigrdrifumal zegt de Walkyre tot Sigurd
a Maar ik zei tot Odinn, dat ik de belofte deed met geen
man to huwen, die vreezen kon .
Nadat de verloste jonkvrouw en Sigurd elkander
eeden van trouw hebben gezworen, verlaat hij haar weer .
In verscheidene Eddaliederen is er sprake van koning
Gjuki en zijn vrouw Grimhild, hunne zonen Gunnar,
Hogni en Guttorm en hunne dochter Gudrun (i) . Sigurd
kwam bij hen, sloot met hen vriendschap en kreeg Gudrun
tot vrouw . De Volsungasaga voegt er bij : MoederGrimhild
reikte Sigurd een vergetelheidsdrank, opdat hij aan zijn
verloofde Brynhild niet meer denken zou . Dan trekken zij
uit om voor Gunnar Brynhild to verwerven . Maar Gunnar's
ros wordt schichtig voor de Waberlohe : Sigurd moet
Gunnar's gedaante aannemen . Hij dringt door de vlammen
heen en blijft den nacht bij Brynhilde ; Sigurd's getrokken
zwaard ligt tusschen hen . Den volgenden morgen geeft hij
haar aan Gunnar . Maar Brynhild heeft Sigurd meer lief
dan haar eigen man ; van ijverzucht op Gudrun wordt ze
verteerd . Als zij Sigurd niet kan hebben, moet hij sterven .
Einsam sass sie aussen, wenn der Abend kam,
Irr vor Liebe liess sie die Rede nicht
((Sterben will ich oder Sigurd hegen,
Den alljungen Mann in meinem Arm)) .
(Sigurdlied, Str . 6 . Simrock) .
Dan verneemt zij in een twist met Gudrun het schrikkelijke bedrog . En zij verlangt van Gunnar Sigurd's dood .
Gunnar beraadslaagt met Hogni (2) ; deze wijst op de
heiligheid der eeden, die zij Sigurd hebben toegezworen ;
maar Gunnar antwoordt : laat Guttorm den moord volbrengen, die den eed van vriendschap niet gezworen heeft .
(1) Slechts eenmaal in de heele Skandinavische overlevering
worden zij v Bourgondiers n genoemd : Allakvida Str . 18 .
(2) In de heele Skandinavische sage speelt Hagen een veel
passiever rol dan in 't Nibelungenlied .
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En Guttorm doorboort in den nacht den slapenden Sigurd
aan de zijde van Gudrun, die 's morgens ontwaakt in zijn
blood . Haar geweeklaag schalt zoo vreeslijk over de binnenplaats, dat Brynhild het hoort en luid begint to lachen, nog
eenmaal to lachen aleer ze sterven gaat . In den dood zal ze
met Sigurd vereenigd zijn ; uit liefde heeft ze hem laten
dooden, niet uit haat . Gunnar tracht haar van dat plan
of to brengen, doch Hogni zegt : a laat haar begaan !
Verleid' ihr niemand den langen Gang
Und werde sie nimmer wiedergeboren !
Sie kam schon icrank vor die Kniee der Mutter ;
Zu allem Bosen geboren ist sie uns,
Manchem Manne zu triibem Mute!))
(Str. 44)
Brynhild doorsteekt zich en wendt zich stervend tot
haar gemaal : « Eene bede nog wil ik tot u richten, de
laatste in 't leven . Laat een breeden mutsaard opstapelen,
opdat ik naast Sigurd plaats vinde ; tusschen ons beiden
leg weerom zijn blanke zwaard .
Zum Unheil werden noch allzulange
Manner and Weiber zur Welt geboren .
Aber wir beide bleiben zusammen,
Ich and Sigurd : versinke, Riesenbrut !
Helreid Brynhildar, Str . r4 -Simrock) .
Zoo wordt Sigurd's dood verhaald in drie Eddaliederen
en in de Volsungasage . Een lied slechts van de Oude
Edda : Brot of Byynhildarkvidu laat hem buiten sterven . En
het lied sluit met een toevoegsel in proza : s Hier is in het
lied gezegd van Sigurd's dood . En 't gaat bier zoo toe, als
had men hem buiten gedood ; sommigen echter verhalen,
dat hij binnenshuis, in zijn bed, slapend is vermoord . Maar
Duitsche mannen zeggen, dat hij verslagen word buiten in
't woud . En zoo luidt het ook in het oude lied van Gudrun,
dat Sigurd en Gjuki's zonen naar het thing gereden waren,
toen zij hem versloegcn . Maar dit zeggen alien eenstemmig,
dat men hem trouweloos heeft bedrogen en vermoord
liggend en weerloos . n
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De ondergang van Gunnar en de zijnen (de Gjukungen) wordt meegedeeld in de Eddaliederen : Drag Nifunga
(in proza), Gudrinarkvida II, Atlakvida en Atlamld .
De Hunnenkoning Atli - in de jongere Skandinavische overlevering een broeder van Brynhild geworden
- wenscht Gudrun tot vrouw . Zij echter vermoedt onheil
en treurt nog to zeer over Sigurd's dood . Maar Grimhild
weet door een vergetelheidsdrank de sombere herinneringen
uit haar geheugen to wisschen en Gudrun wordt Atli's
gade . Uit begeerte naar Fafnirs goud dat sinds Sigurd's
good in 't bezit van de Gjukungen is gebleven, noodigt hij
verraderlijk zijn zwagers ten gastmaal . Tevergeefs waarschuwt hen Gudrun door runen en andere teekens, die zij
de boden meegeeft, o . a . den ring Andwaranaut, waaraan
zij wolfsharen had geplakt . Gunnar's tweede vrouw en ook
Hogni's vrouw hebben beangstigende droomen, maar de
tocht wordt aanvaard, nadat de schat in den Rijn bedolven
is . Gunnar en Hogni roeien zoo heftig, dat de dollen en
riemen breken . Aan land gekomen, meren zij hun schip
niet vast, maar laten het wegdrijven . Zij rijden naar Atli's
burcht, maar worden door diens leger aangevallen . Gudrun
snelt hare broeders ter hulp, strijdt aan hunne zijde, doch
al hun manschappen vallen, Gunnar en Hogni worden
geboeid . Nu verlangt Atli van Gunnar to weten, waar het
goud verborgen is . Gunnar wil het niet verraden zoo
lang Hogni in leven is . Men zegt hem : « Hogni is dood ! n
En als hij antwoordt : (( Eerst moet ik Hogni's hart bloedend
in handen hebben )), snijdt men een knecht het hart uit en
brengt het Gunnar . Maar het beven van het hart zegt hem
dat is niet het hart van den moedigen Hogni .
«Hier hab' ich Hiallis Herz des BlOden,
Ungleich dem Herzen Hognis des Kuhnen .
Es schiittert sehr bier auf der Schussel noch ;
Da die Brust es barg, bebt' es noch mehr .
Dan snijdt men Hogni het hart uit en met een lach
op de lippen ondergaat de held den afgrijslijken dood .
Toen sprak Gunnar
Hier halt' ich das Herz Hognis des Kuhnen .
Es bebt nicht sehr t .uf dem Boden der Schussel,
Als die Brust es barg, bebt' es noch minder,
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Nicht schauen wirst du die Schatze jemals,
Wie dich selbst, o Atli, kein Auge bald sieht .
Nun
Der
Als
Nun

weiss ich allein, wo die Wogenglut liegt,
Hort der Niflunge - Hdgni ist tot .
wir zwei noch gelebt, hegte ich Zweifel,
als letzter ich leb', bin ich des Zweifels ledig .

Der reissende Rhein nun hate, was Recken zum Streit ent[flammte,
Das einst die Asen besessen, das alte Niflungenerbe I
Im rinnenden Wasser besser sind die Ringe des Unheils ver[borgen,
Als wenn an hunnischen Minden das helle Gold erglanzte !
(Atlakvida, Str . 25-28, vert . Gering) .
En terwijl Atli op een moedigen hengst voortrijdt, de
geboeide en bewaakte Gunnar op een wagen wordt meegesleurd, treedt Gudrun onder de rumoerige menigte
a Zoo moge 't u vergaan, Atli, gelijk gij den eed van trouw
bewaart, eenmaal aan Gunnar gezworen bij de zuidelijke
zon !
Op Atli's bevel wordt Gunnar in den slangenkerker
geworpen, maar hij weet door zijn harpspel de adders to
bedaren : eene slechts behoudt haar giftigen aard en bijt
hem dood .
Gudrun echter heeft een ontzettende wraak uitge
dacht . Zij doodt de beide kinderen, die ze van Atli heeft,
geeft haar gemaal uit hun hersenpannen bloed met bier
to drinken en discht hem hunne harten op . En in den op
dat feestmaal volgenden nacht doorsteekt ze den dronken
man en werpt de brandende fakkel voor de deur van de
zaal, die met alien die er in zijn in vlammen opgaat .
In de oorspronkelijke sage heeft vermoedelijk, gelijk
vroeger Signy, hier Gudrun na hare wraak den dood in de
vlammen gezocht . In de schriftelijke overlevering echter
begint hier weer een nieuwe sage : Gudrun stort zich in
zee, wordt door de golven naar een ander land gedragen,
huwt met den koning aldaar en wordt moeder van Hamdir
en Sorli (Ermanarichsage) .
De vloek van Andwari is in vervulling gegaan . Het
P)
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goud is tot de geesten der diepte weergekeerd . Maar twee
broeders en acht vorsten, gelijk Andwari voorzegd had,
heeft bet den dood gebracht : de broeders Fafnir en Regin
en de vorsten Sigurd, Guttorm, Sigurds zoon, Hogni,
Gunnar, Atli's beide zonen en Atli zelf .
DE DUITSCHE OVERLEVERING
VIERDE HOOFDSTUK . - DE BRONNEN

i . Hoogduitsche

bronnen .

Als bet voornaamste en ook bet oudste monument, dat
is overgebleven, dient bier genoemd bet Nibelungenlied, een
epos in vierregelige strofen, dat in Oostenrijk is ontstaan
omstreeks bet jaar I2oo . Het is door een speelman in dezen
vorm gebracht om in hoofsche kringen to worden voorgelezen en is gegrond op een ouderen cyklus liederen, die
gezongen werden en niet bewaard zijn gebleven . Wij bezitten van bet Nibelungenlied voornamelijk drie oude
handschriften zonder titel, maar twee van de drie eindigen
a Daz ist der Nibelunge not a, bet andere : a Daz ist der
Nibelunge liet a . De titel a der Nibelunge Not)) slaat echter
alleen op bet laatste gedeelte (ongeveer een derde van bet
geheel) : de ondergang der Bourgondiers . De beste titel,
zegt Rcethe (i), zou zijn : Kri,emhilde . Zij is de hoofdpersoon van 't begin tot bet einde . Het lied is bet treurspel
van Kriemhilde's liefde, Teed en wraak . Het begint met den
waarschuwenden droom der jonkvrouw, voor wie dadelijk
onze belangstelling gewonnen wordt . Door dien droom
wordt als onderwerp vooropgesteld : de geschiedenis van
hare liefde en bet tragische einde daarvan . Van Siegfried's
voorouders vernemen wij niets, ook niet van zijn voorverloving met Brunhilde . En na zijn dood verdwijnt deze
Brunhilde spoorloos uit den gezichtskring van den dichter .
Ook dan blijft de geheele belangstelling voor Kriemhilde .
De a auri sacra fames », die de Skandinavische Niflun(i) Nibelungias and Waltharius. In : Siizungsberichte der Preuss .
Akademie der Wissenschaften . agog .
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gapoezie beheerschte, is hier geweken . Alles groepeert zich
om de nieuwe hoofdgedachte
a

wie liebe mit leide ze iungest lonen kan » .

In den eersten zang wordt door de jeugdige Kriemhilde die waarschuwing uitgesproken ; ze doortintelt het
heele epos ; zelfs waar !outer zonneschijn ridderfeesten en
menschengeluk bestraalt, hebben wij een voorgevoel van
het tragische einde . En nadat gansche geslachten dat blocdig einde gevonden hebben, brengt de dichter in een der
slotstrofen die grondgedachte nogmaals tot ons bewustzijn
Met Teed was geeindigd des konings hoogtijd
Zoo heeft altijd de liefde ten slotte Teed bereid » .
e

In de Noorsche sage wreekt Gudrun (=Kriemhilde) haar
broeders op Attila, hier wreekt ze den dood van Siegfried
den cenige op hare broeders . Hagen is niet meer haar
broer, maar Gunthers vazal .
In alle drie de handschriften volgt op het epos een
gedicht in rijmparen Die Klage, literarisch van veel geringer
waarde . Het verhaalt de weeklachten van hen, die aan
Attila's hof overblijven over de gevallen Bourgondiers, hun
begrafenis, den tocht haar Bechlarn, Passau en Worms en
de herhaling der klachten aldaar .
Een derde Hoogduitsche bron is het Seyfriedslied, dat
alleen in drukken nit de 15e eeuw bewaard is, maar op
oudere speelmansliederen steunt . Hierin vinden wij ook
het verhaal van Siegfried's jeugd .
2 . Nederduitsch van oorsprong is de Oudnoorsche
Thidrekssaga, een uitgebreid verhaal van Diederik van Bern,
waarin de onbekende verzamelaar omstreeks 125o alle
Duitsche sagen, die hij krijgen kon, verwerkt heeft . Hij
verklaart zelf, dat zijn bronnen zijn geweest liederen en
vertellingen van Nederduitsche mannen nit Soest, Bremen,
Munster en verder uit het heele Saksenland, en verklaart,
dat men mannen zou kunnen nemen uit elke stad van
Nedersaksen - alien zouden ze de sage op dezelfde wijs
vertellen, wijl ze daar voortleefde in liederen . Ook de
Thidrekssaga behandelt de sage van Siegfried .
(Wordt veyvolgd) .

G.

VAN POPPEL .

KIN DEREN (i)
Aan Leontine Toussaint

I . - DE RIT
Aan den grootsten wagen, die dus het verst rijden kan,
heeft Herman zijn grootste paard ingespannen . Van de
vele paarden, die hij op stal heeft staan, koos Herman juist
het grootste uit, omdat, naar zijn oordeel, de paarden die
de langste beenen en den langsten staart hebben, hot langst
ook loopen kunnen . Een klein paardeken, zooals eenieder
weet, is toch nog zoo kleintjes, - en is dan ook gauw moe .
Gauw moe zijn mag echter nu niet gebeuren, want het
is Hermans voornemen : een verre reis to doen . In zijn
wagen legt hij een beetje brood, een paar wortels, een
stukje suiker en een handvol gras . Dit is eten voor het
paard . Want Herman is goedhartig, aan zichzelf denkt hij
niet . Maar hij denkt evenmin aan zijn zusterkens, die hij
op den wagen heeft doen plaats nemen, daar ook zij de
lange reis meemaken zullen . Voor haar heeft hij niets mee
tegen den honger : noch spekken, noch muntebollen, noch
karamel Milch . .. . Men kan toch niet aan alles denken, en
wanneer men op reis gaat, blijft immers toch altijd iets
vergeten . Dat moot zoo zijn .
Wanneer nu alles gereed is, springt ook Herman op
den wagen . Hij grijpt het leizeel . Hij haalt de klets to
voorschijn . Hij beveelt : « Hu Paard ! n
Maar tegelijk springt hij weer van 't rijtuig af . Wel
verzuimt hij a Ho, Paard nn to manen ! Maar zijn beide
zusterkens begrijpen de vreemde vergetelheid, en samen
roepen ze, zoo hoog ze kunnen : a Ho, paard, ho, paard ! »
Hot span blijft staan . Herman kijkt een oogenblik ernstig
(i) Uit den bundel « De Bloeiende Verwachting ', thans ter
perse .
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om . Heeft hij wat vergeten ? hij is toch de meester . Hij
neemt alles eventjes scherp op ; hij merkt dat alles op orde
is . En hij loopt verder tot bij zijn vader : want men rijdt
toch zoo maar niet weg, zonder to weten . En waarheen hij
voeren zou, moet hij nog aan zijn vader vragen .
- (( Vaderken )), zegt hij, a waar moot ik gaan met
mijn paard ? u
- a En waar wilt g(3 gaan, zoontje . . . Dichtbij of wijd? ))
- a Nijg wijd aa, meent Herman, a nijg, nijg wijd! n
- a De wereld uit ? a, meent vader .
- a De wereld uit ! a - en blij snelt Herman weer
naar zijn wagen . Roept van ver al a Hu a, als de voerlieden die haastig zijn . Hij springt op den bok van het
rijtuig, en
- a Vaderken a, vraagt hij nog, terwijl 't gerij al weg
stormt, a hoeveel boomen is dat, nijg wijd, de wereld rond ? a
- a Zes en zestig boomen a, antwoordt vader .
Zes en zestig boomen, dat moet heel heel ver zijn !
Want dat cijfer is moeilijk uit to spreken en kan men niet
gemakkelijk onthouden .
Toch rijdt Herman voort . Het is schoon weer . De
zon bloeit in den blauwen hemel . Hot is zelfs warm .
Marieken heeft haar zonnescherm opengedaan en Marcella
leunt tegen haar aan, hoofdje tegen hoofdje, om ook wat
van den scherm to genieten .
- a Twee boomen a, telt Herman - en hij rijdt altijd
voort .
- a Drie boomen . . ., vier, vijf boomen a .
Altijd dezelfde rit, vlug, onvermoeid .
- a Zeven, acht, negen . . . tien boomen . . ., twintig
boomen ! a
't Is werkelijk ver, de wereld uit. En 't is een geluk
dat hij zijn grootste paard heeft ingespannen . 't Kleinste
was allang moe geweest .
- a Dertig boomen, veertig . . . honderd l . . .
De reis duurt . De zusterkens zwijgen, de kopjes tegeneen geleund . Zou 't paard nu nog altijd niet moe worden ?
- a Ju, ju, paardeken a, vleit aanporrend Herman .
a Twee honderd, drie honderd . . . vijf honderd a .
't Paard loopt altijd even snel . Maar Herman wordt
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moo . Hij weet niet meer hoeveel boomen hij voorbij moet .
Hij keert zich om, tot zijn vader
« Vaderken, is 't nu nog wijd ? »
«
Hoeveel boomen zijt ge al voorbij, koetsierken ? s
- a Tien honderd ! »
- « Ho, dan zijt ge al veel verder dan de wereld
uit I n
- « En waar ben ik dan,

nu, vaderken ? »

- « Ho, zoontje, nu zijt ge al de wereld rond » .
- cc De wereld rond s, schatert Marcelleken uit, « en
we zijn nog altijd op de zelfde plaats ! »
Herman staat beteuterd . Loopt het paard nog of loopt
het niet meer, niemand weet het . Maar de zusterkens
springen af. Ze lachen van plezier, daar ze nu de wereld
rond zijn gereisd en toch op dezelfde plaats nog staan .
Herman vindt het vreemd . Hij wilde de wereld uit reizen .
En nu is hij de wereld rond, en hij bevindt zich nog altijd
op dezelfde plek, beweert Marcella . Hij oordeelt dat zijn
vader daar schuld aan heeft . Want zijn zusterkens lachen
om het
fers n,
En

meest .
« Waarom zegt ge mij ook altijd zulke leelijke cijverwijt hij zijn vader .
ook hij springt van den bok . Maar zoomet ziet hij,
in den wagen, hot beetje brood, het paar wortels, het
stuksken suiker en het handvol gras, die voor 't eten van
zijn paard waren bestemd . Hij had het vergeten - en
meteen valt hij ook aan 't lachen, dat hem de tranen uit de
oogen springen - van loutere pret .
En alle drie proesten zij 't zoolang uit, tot ze niet meer
weten waarom .
- « Ik heb honger s, besluit op 't laatst Marcelleken .
- « En ik ook, en ik ook s, meenen broer en zusje,
en met hun drieen saam snellen ze naar huis toe, om een
boterham . Eenzaam blijft het paard staan, en ook de
wagen . In den wagen ligt een beetje brood, een paar wortelkens, een stukje suiker en een handvol gras .
F . V . TOUSSAINT VAN BOELAERE .

24 Februari r9zo .

OVER GESCHIEDENIS
Uit de katholieke wereld onzer dagen
(vervolg) .
Even opbeurend als de geschiedenis der Kerk van Engeland
is de geschiedenis der Kerk van Duitschland . Want was bij den
aanvang der XIXe eeuw de macht van bet katholicisme er alles
hehalve aanzienlijk, - bij bet einde had bet zoozeer gewonnen
en aan belijders en aan prestige dat bet meer dan eens tot voorbeeld gesteld werd aan andere natien . Is bet in Duitschland
niet dat bet Centrum de wereld verbaast door de stevigheid
zijner inrichting, dat de katholiekendagen jaarlijks gloed en
moed vernieuwen van honderden rustelooze werkers, dat de
confessioneele pers hare bladen doet lezen door een belangstellend publiek? Vele oorzaken hebben daar bet hunne toe
bijgebracht, -- maar toch is bet geene overdrijving er bet
leeuwenaandeel van toe to schrijven aan den beruchten Kulturkampf then Otto von Bismarck meende to mogen aangaan tegen
Rome en waarvan de eerste en ergste jaren zooeven door
GE.or,GLS GOYAU geschetst zijn in een prachtboek : Bismarck et

l'Eglise . Le Culfurkanzpf (1870-18 ;8)

(1 ) .

De oudere werken van GEORGEs GOYAU zijn den lezer
bekend . Hebben talrijke kanten van bet godsdienstig leven van
onzcn tijd zijne aandacht gaande gemaakt (2), toch is hij voornamelijk de geschiedschrijver van bet katholicisme in Duitschland zooals THUREAU-DANGIN bet is van bet katholicisme in
Engeland . Wie heeft den lof niet hooren maken van de vijf
boekdeelen zijner Allemagne religieuse (3), waarvan bet eerste, Le
Protestantisme, door de Acadimie franfaise werd bekroond (4)? Wat
een genoegen zou bet wezen die heerlijke geschriften hier breed(i) Parijs, 1911 . Twee boekdeelen in-16 van 488 en 436 b1z .
(2) Het is een lust to wijzen op Autour du Catholicisme social en

L'Ecole d'aujourd'hui (elk twee boekdeelen), L'Idie de Patrie et
d'Humanilarisine, Lendemains d'uniti, Les nations apotres, alle bij
Perrin to Parijs . De meeste dezer boeken beleven reeds hunne
2e, ja, hunne 4e en 5e uitgave .
(3) Bij denzelfden uitgever, 2e en 5e uitgave .
(4) Om een gedachte to geven van de buitengewone werkzaamheid van M . GOYAU, volsta bet to zeggen dat de twee eerste
deelen van Le Catholicisine (1800-1848) verschenen in 19o5 en de
twee volgende (1848-I87o) in 19o91
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voerig to ontleden en tevens to wijzen op al de bijzondere
verdiensten van hunnen opsteller ! Doch een Warande-nummer
werd er allicht aan besteed en Dog andere mededeelingen
wachten op hun plaatsken ! Een woord slechts omtrent de
studie over Bismarck's godsdienstig gevoel waarmede bet laatst
verschenen boek over den Kulturkampf wordt geopend .
Een beroerd vraagstuk, voorwaar, van netelige psychologie, want Bismarck's opvatting over religie is erg ingewikkeld .
Toch mag men ze Diet voorbij, omdat ze inede oorzaak is van
zijn strijd tegen de Kerk : ook is bet Diet de kleinste verdienste
van GEORCES GOYAU dat hij er zoo nadrukkelijk is op ingegaan .
Aan God gelooft Bismarck, voor zijn oppermacht knielt hij,
zijne albesturende hand in de wereldgebeurtenissen ontkent hij
Diet . In 1887 zei hij zelf aan kunstschilder Richmond dat hij
bet als den rol des staatsmans beschouwde to wachten tot hij
door de gebeurtenissen been den stap Gods hoort weerklinken
om dan op to springen en zich vast to kiampen aan de franjen
van zijn goddelijk kleed . Echter, de tusschenkomst van God in
's werelds taken beschouwt hij van zijn standpunt nit, en dat
standpunt is Pruisisch . Wat hij van Hem verwacht is eerst
en vooral een sterken en steunen zijner persoonlijke kracht ten
dienste van den Staat . Het juiste begrip « Kerk » is hem onbekend . Waar Kerk of kerken den Staat storen, daar verdraagt
hij ze Diet en godsdienstige vrijheid geniet nooit zijne sympathie . Mar anderzijds hij en vervolgt Diet om to vervolgen, en
behoeft Pruisen's roem den steun der confessioneelen, dan zal
hij zelfs nauw toezien om geene enkele lichtgevoeligheid to
kwetsen . Staatsreden overheerscht alles . Dat komt reeds klaar
uit in de eerste schermutselingen tusschen Bismarck en bet
katholicisme omtrent bet Romeinsch vraagstuk : de inneming
van Rome door bet pas gesticht Italie . Vele katholieken, in
Duitschland - en de aartsbisschop van Posen, Mgr Ledochowski, bet meest -, bouwden op Bismarck hunne hoop voor
bet voortbestaan der tijdelijke macht des Pausen . Was hij den
heiligen Stoel genegen? Neen! Was hij hem ongenegen? Ook
niet! Hij siond tusschen twee vuren : noodzakelijkheid eenerzijds den steun zijner katholieke onderzaten niet to verliezen
door een verbond met bet huis van Savooie ; noodzakelijkheid
anderzijds Frankrijk en Piemont gescheiden to houden om de
grootheid van Pruisen Diet to schaden . Daaruit geneigdheid om
Pius IX to dienen op voorwaarde zelf door Pius IX to worden gediend . Maar bet pausdom, dat staat boven alle landen
en volkeren, is geen dienaar van den Pruisiscben Staat . Vaak
genoeg, in zijne rechtstreeksche en onrechtstreeksche betrek-
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kingen met den kardinaal-sekretaris van State liet de kanselier
onverholen tusschenkomst voorzien mits die en die bepaalde
actie van het Vatikaan : steeds bleef bet autwoord van Antonelli achterwege . e Rome capitale » was de eerste straf die
Bismarck's teleurstelling de Kerk oplei . Zijn samengaan met de
nationaal-liberalen en de oud-katholieken in den schoot van het
jonge keizerrijk was eene tweede : nit de koppeling dier drie
krachten onstaat niet al met eens, maar veeleer langzamerhand,
de Kulturkampf, - e une de ces folies politiques », zooals de
Belgische oud-minister Dechamps hem noemde, e qui forment
les premisses d'un syllogisme dont ]a conclusion est un inevitable echec (1) . > Kulturkampf de naam is van Virchow, men
weet het ; hij komt niet van Bismarck . Bismarck is, ten slotte,
steeds vreemd gebleven aan de vraagstukken van theologischen
en philosophischen aard in dien reuzenstrijd vervat en niemand
heeft minder dan hij de diepten ingezien van den gedachtenkolk
dien zijne politiek heeft ontsloten .
Vaak is beweerd, op grond van een paar woorden door
Bismarck gericht tot den oud-meier van Reims, Werle, en den
groot hertog van Baden in 1870, dat van voor den FranschDuitschen oorlog reeds bij den kanselier het opzet bestond van
een strijd tegen de Kerk . GEORGES GOYAU komt bepaald op tegen
die meening .
a Bismarck n'etait pas un sectaire . Il put developper parfois,
a 1'appui de sa politique, certains principes qui sentaient 1'esprit
de secte, mais it les empruntait a ses allies ; it parlait en avocat,
sans se les titre reellernent assimiles . Il etait hypnotise, volontairement, par un horizon tres prochain, tres precis, tres court
la Prusse, puis 1'Allemagne . . .
n De politique religieuse, it n'en avait aucune, a proprement
parler, sinon l'intention constante de traiter les affaires d'Eglise
dans le sens qu'exigeaient, sur 1'heure et pour 1'instant, les
interets de 1'Etat . Ainsi consideres, Bismarck conduisant le
Culturkamj'f et Bismarck 1'aplanisant nous apparaltront comme
un seul et meme homme : de 1872 a 188o, les interets de l'Etat
auront varie . . .
Les juristes comme Friedberg, les ministres comme Falk,
auront l'illusion d'elaborer des mesures durables ; Bismarck,
lui, ne verra dans ces mesures qu'une tactique, provisoire
comme toutes les tactiques .
n Jamais it n'eut l'idee que les lois antireligieuses fussent
intangibles : elles t.taient, a ses yeux, beaucoup plus des lois
(i) Le Prince de Bismarck, blz . 44 . Brussel, 1872 .
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de circonstance que l'application d'une doctrine d'Etat . Il
n'agissait point en haine de la pensee chretienne durant les
annees ou it se comportait en auxiliaire politique de l'atheisme .
Et lorsque sonnera l'heure des resipiscences, lorsque Guillaume
s'effraiera des dommages causes par le Culturkam¢f a l'idee
religieuse, Bismarck, personnellement, ne prendra qu'une
mediocre part a ce genre d'inquietude : se sont des motifs politiques, exclusivement politiques, qui 1'entraineront a Canossa . . . .
Dans un drame de Wildenbruch : Le nouveau Commandement,
le moine a ultramontin » Bruno, blesse a mort, se conEesse a
l'ancien pretre Knecht, excommunie par le pape pour sa fidelite
a 1'empereur Henri IV . a Tu n'as pas connu Dieu, gronde ce
pretre imperialiste . L'amour de la patrie est service de Dieu .
Cost par une telle maxime, apparemment, que se rassurait
Bismarck lorsqu'on lui reprochait le Culturkamjf au nom de
Dieu . . .
Des cas pourraient survenir ou le ((service de Dieu e ainsi
compris, exigerait quo les interets meme du Tres-Haut, tels
clue les representaient, non pas seulement les catholiques, mais
parfois meme les protestants, fussent sacrifies aux necessites
humaines : cette paradoxale aventure n'etait pas pour effrayer
l'ame religieuse de Bismarck . Avec un bon outil, qui s'appelait
la volonte bismarckienne, it echafaudait lentement un empire ;
son coeur reconnaissant benissait Dieu pour la trempe de l'outil ;
et puis, par une audacieuse ligne de demarcation, it exilait de
ses plans p olitiques . l a preoccupation de ce Dieu dont it aimait
a faire deriver son energie civique, diplomatique on ministerielle ; et tandis qu'il l'adorait comme l'unique cause efficiente
de son action, it n'orientait cette action qu'en vue d'une seule
1'P-tat))
cause finale : .
De bedroevende gevolgen nu dezer godsdienstige en politieke opvattingen
Suffit-il pour l'equilibre d'une conscience, qu'elle reconnalt en Dieu le metteur en branle de ses energies, et qu'apres
avoir, si je puis ainsi dire, accouple sa force a celle de Dieu,
elle les mette Tune et l'autre au service d'interets humains ?
N'etait-il pas a craindre que tot on tard les mentions reconnaissantes que Bismarck daignerait encore consacrer au TresHaut ne fussent rien de plus qu'un lointain salut, adresse
par un parvenu glorieux a quelque bienfaiteur efface ? Le service de la Prusse triomphante requerait sans nul doute de mom s
frequents recours a Dieu que ne le comportait, naguere, le
service, beaucoup plus aleatoire, de la Prusse militante ; les
grandes victoires allemandes, une fois acquises, eurent peut-
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etre cet effet indirect, de rendre plus lointaines et plus rares les
occasions de contact entre Bismark et son collaborateur Dieu . . .
n Qu'un jour vint, plus tard, of Bismarck serait mis au repos,
brutalement et pour toujours, par un message de Guillaume II,
la religion ne serait pas pour lui une consolation ; it ne saurait
pas prendre conge de faction, piendre conge de la gloire,
comme pres d'un demi-siecle auparavant, ii avait pris conge de
la jeunesse et des plaisirs ; le christianisme ne ferait pas de luf
un detache, un resigne, meme simplement un philosophe ; daps
sa vieillesse amere, infeconde, le meme homme qui si longtemps avait reclame du Christ la vigueur d'agir ne songerait
meme pas a lui demander une autre force, celle d'etre doux
avec la disgrace, celle de supporter et celle d'accepter ; et la
foi chretienne, devenue sterile en son ame trop altiere, n'enseignerait pas a Bismarck econduit le bon usage du malheur,,
non plus qu'elle n'avait enseigne a Bismarck ouvrier du Culturkampf, le bon usage de la victoire » (i) .
Al to lang ware voorzeker dit citaat, gave het ons niet eon
zoo klaren kijk tevens op de godsdienstige gesteltenissen des
kanseliers, en op den pakkenden stijl des geschiedschrijvers die
naam heeft GEORGES GOYAU . Want lijk bet gaat in doze enkele
regelen zoo gaat het de tien hoofdstukken door van dit heerlijk
boek . Eene bijna grenzelooze bronnenstudie laat den opsteller
toe omtrent op elk bladzij nieuwe gegevens aan bet licht to
brengen die aanleiding geven tot nieuwe beschouwingen (2) . Na
GOYAU zal er misschien no- over den Kulturkampf worden ge
schreven, - schooner of beter zal het echter niet en veel nieuws
zal er niet meer worden over gezegd .
Wij hebben boven de gelegenheid gehad eenige woorden
aan to halen van Adolphe Dechamps over Bismarck en den
Kulturkampf . Weet men dat Adolphe Dechamps zooeven zijn
biograaf gevonden heeft in een oud-leerling van Leuven, Pater
E . DE MOREAU, s . J . (3) ? In de rei der groote katholieke voormannen is zijn naam niet zoo wereldberoemd geworden als
die van een Montalembert ; maar toch is hij eene machtige
(i) GEORGE-, GOYAU, Bismarck et l'Eglise, bkd . I, blz . 20-26 .
(2) Voor Belgen is bijzonder belangrijk het korte verhaal,
bkd . II, b1z . 209-2r I, van die pogingen door Bismarck aangewend om Belgie mede to sleepen, in 1875, onder het ministerie
Malou, in zijn strijd tegen Rome .
(3) ADOLPHE DECHAMPS (1807-1875 . Preface de M . Woeste, ministre
d'Etat. Bibliothique de l'icole des sciences politiques et sociales de Louvain .
Brussel, Dewit, 1911 . In 80, xvln-55o blz .
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figuur (L) en bet boek, dat ons de schets brengt van zijn leven
en streven, zijn wel en zijn wee, neemt eene eervolle plaats
in naast den Jules Make van Baron DE TRANNOY en den
Frire-Orban van PAUL HYMANS . Met eerbiedige genegenheid
overigens heeft P . DE MOREAU gearbeid, en is er menige bladzijde
in zijn werk waar, van politiek standpunt uit, bet verleden optreedt als een les voor bet heden en de toekomst, en zijn er ook
waar we alle politiek vergeten om op to gaan in stille, ontroerde
bewondering, voor den man die voor alles was een overtuigd
christen . Op bet einde zijns levens, alzoo M . WORSTE in bet
voorbericht, doelend vooral op de beruchte « affaire Langrand » .
overvielen hem zware beproevingen : e 11 aurait pu dire comme
Chateaubriand : Le vent qui souffle sur une tete depouillee
ne vient d'aucun rivage heureux . Je pense qu'il n'y songea pas
sa foi lui reservait des tresors de consolation ; son ame 'etait
profondement chretienne » . Scherp is dan ook de tegenstelling
tusschen de koude armoe der laatste jaren van een Bismarck,
zooals we ze door GOYAU hoorden schetsen en de weldoende
werkzaamheid die we ontmoeten bij den levensavond van den
Belgischen staatsman.
Over zijne jeugd, zijn eerste optreden in de politiek, ja zelfs
over een gedeelte zijner parlementaire loopbaan kunnen wij
tamelijk vlug heenstappen . Getuige van de Belgische omwenteling, was hij met hart en ziel gehecht aan 's lands vrije instellingen en met eenige andere katholieken van zijn tijd heeft hij
nog geloofd aan de mogelijkheid van bet unionisme op een
oogenblik dat bet feitelijk reeds uitgeleefd had . Niet zijne schuld
is bet dat de Belgische politiek er toe gekomen is bijna uitsluitend gevoerd to worden op godsdienstig gebied . Heeft hij
gedaan al wat hij lion om bet liberalisme to weerhouden, strijd
to voeren te ll-en de katholieke beginselen, langen tijd is hij
vijand geweest van bet stichten eener confessioneele partij ;
en wanneer eindelijk bet oogenblik daar was dat de aanvallende
houding der tegensirevers langer weifelen en aarzelen zou gemaakt hebben tot blindheid of plichtverzuim, dan heeft hij bet
waarschuwend gezeid : « De katholieken moeten gewapend
blijven voor den slag en hun geloof en hunne vrijheid verdedigen
overal waar ze worden aangevallen . Edoch, ik herhaal bet met

(I) PAUL HYMANS zegt van hem (Archives belges, jrg . Lg1L,
h1z . 234) : « Dechamps a ete 1'une des physionomies les plus
interessantes de l'ancien parti catholique beige . I1 etait eloquent,
et sa forte culture litteraire . tin certain tour noble de 1'esprit et
du langage l'avaient place en dehors et au-dessus du commun
des politiciens .

68

OVER GESCHIEDENIS

de droeve zekerheid gelijk to hebben : blijven de partijen gelijk
ze zijn ten onzent, katholiek en liberaal, godsdienstig in plaats
van politiek, dan zullen noch de grondwet, noch het koningdom,
noch de nationaliteit aan die onmogelijke beproeving weerstaan » ( i) . Als bij voorbaat heeft hij aldus de verantwoordelijkheid gedekt der katholieken in de rampen die kunnen voortspruiten uit godsdienstigen strijd : e De katholieken hebben al
gedaan wat ze konden, zoo schreef hij nog, om de stichting
eener katholieke partij to voorkomen » ( 2) .
Gelijk alle politieke mannen heeft Adolphe Dechamps in
zijn ministerieel en parlementair leven gestaan voor de meest
uiteenloopende vraagstukken . Op beurt behandelt zijn biograaf
zijne houding in alle, zonder to beweren - en dat is wijselijk
gehandeld - dat hij steeds de beste oplossingen heeft voorgestaan . In 1856 bij voorbeeld is zijn gedrag van vreesachtigheid
en overdreven toegevendheid niet vrij to pleiten . Dient er echter
bijgevoegd dat die zwakheid van een oogenblik rijkelijk vergoed
wordt door onschatbare diensten voor en na bewezen ? En om
maar van eene zaak to gewagen, is Dechamps niet de opsteller
van het katholiek programma van 1864? En dat programma,
dat de versterking voorstond der gemeentelijke macht (benoeming der schepenen door den raad der gekozenen) en de
uitbreiding van het stemrecht voor gemeente en provincie tegen
het liberalisme van den dag in, is het later niet beaamd geworden
en uitgewerkt ? ((En 1866)), aldus P . DE MOREAU, ((on voit poindre
a l'horizon la politique democratique du parti conservateur» (3) .
Ter kamerzitting van 3n Juni inderdaad, gaf Frere-Orban zijn
angst lucht om de nakende zegepraal van het algemeen stemrecht, terwijl Royer de Behr, kandidaat-minister voor een
ministerie Dechamps wiens optreden door de omstandigheden
belet werd, enkel loftuigingen over had voor dat zelfde stemrecht . Dechamps zelf vond het niet wenschelijk, alhoewel hij
sinds lang verklaard had het niet vreezen . Aan sociale hervormingen, evenwel, dacht hij bepaaldelijk nog niet . Niet dat de
maatschappelijke behoeften hem teenemaal ontgingen . Zijn biograaf citeert, onder meer, een tekst die dagteekent van 1841
a 11 serait beau que la Belgique, qui a devance les autres peuples sous le rapport des libertes politiques, les devancat dans

(1) Situation ¢olitique de la Belgique in Revue ginevale, bkd . I
(1865), blz . 40 . Aangehaald door P . DE MOREAU, blz . 282 .
(2) Situation enz ., blz . 43, aangehaald door P . DE MOREAU,
blz . 283 .
(3) P . DE MOREAU, blz . 335 .
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les ameliorations sociales . . . Les caisses de prevoyance et de
secours mutuel doivent titre centralisees en aboutissant a une
tontine d'assurances generales sur la vie . Le sort des enfants et
des femmes dans les manufactures dolt titre regle . Le travail
agricole dolt titre feconde par l'enseignement agricole . » En was
het Dechamps niet die aan zijne kinderen zei van de mijnwerkers
zijner streek : « Saluons nos maltres ~ I) ! n
Vier boeken in bet werk van P . DE MOREAU worden aldu
besteed aan de algemeene loopbaan van den Belgischen staatsman ; het vijfde en bet zesde handelen over Dechamps en de
Europeesche politiek (1859-1874) en over den christen, zijne ziel,
zijn strijd en zijne beproevingen . Ze zijn niet minder indrukmakend dan al wat voorafgaat .
Groote internationale veranderingen vallen samen met de
vijftien laatste levensjaren van Adolphe Dechamps : het ontwikkelingsproces van bet Italiaansche koninkrijk, de val van
Napoleon III, de stichting van bet Duitsche keizerrijk, en op
zuiver godsdienstig gebied de Syllabus en het Vatikaansch Concilie . Aan Been enkel dezer gebeurtenissen is Dechamps teene
maal vreemd gebleven . Voorzeker, hij en is niet tusschen de
personnagies die den draad der geschiedenis in handen bebben ; maar hij schrijft vlugschriften en brieven en tracht niet
zelden achter de schermen eenen weldoenden invloed nit to
oefenen . Als vrijwillige, soms lastige raadgever van vreemde
vorsten en grooten wordt hij niet altijd aanhoord ; toch geven
de gebeurtenissen meer dan eens gelijk aan zijne vooruitzichten,
en grijze staatslieden als Metternich bewonderen bijwijlen de
juistheid van zijn oordeel (2) . Twee dingen bekommeren hem
zijn godsdienst en zijn vaderland, de Kerk en Belgie . Hij
zou willen de onafhankelijkheid redden van den heiligen Stoel,
den rijkskanselier weerhouden op den we- der godsdienstvervolging, Frankrijk bewaren voor het katholicisme, de Belgische
natie versterken en haar verdedigen tegen de hebzucht van
Napoleon (3) . Later is hij bekommerd voor eene verkeerde
uitlegging van den Syllabus met het oog op de Belgische grondwet eenerzijds, met het oog op verschillende groote Fransche
katholieken anderzijds .
Niets is stichtend voor een geloovig gemoed als het lezen
der bladzijden die P . DE MOREAU wijdt aan zijne betrekkingen
met Montalembert, P . Gratry en Cochin . Zijn onwankelbaar
(I) P . DE MOREAU, blz . 239 .240 .
(2) Zie bij voorbeeld P . DE MOREAU, blz . 371 .
(3) Zie P . DE MOREAU, blz . 357 .
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geloof is een steun voor velen wier meening niet overeenstemt
met de besluiten der Kerk in die moeilijke dagen van Syllabus
en Concilie : e Je suis sfir de ma foi ; je suis bien moins sfir de
mes opinions . L'histoire de mes opinions, depuis 63 ans, est
assez souvent celle de mes erreurs . Je suis attache a mes
opinions, elles sont mes scours, mais je suis bien plus fortement
attache a ma foi, qui est ma mere . (r) Je tache de rapprocher
les unes de l'autre, de les concilier ; mais si je devais faire le
sacrifice de l'opinion qui est ma sceur on le sacrifice de ma foi
qui est ma mere, ce n'est pas, a coup sur, ma mere que je
sacrifierais (2) . »
Hoe spij tig dat dieper ingaan tot deze bijzonder godsdienstigpolitieke bedrijvigheid van Dechamps hier onmogelijk is! Want
bet is al dezen kant nit dat ze vasthoudt aan de meest algemeene beginselen van bet katholieke leven, al dezen kant nit ook
dat ze raakt aan de moeilijkste vraagstukken der XIXe eeuw
die gedurende zijn bestaan werden behandeld. Als met voorliefde heeft zijn biograaf dan ook de laatste hoofdstukken
geschreven, en vinden we overal in zijn werk, naast zeer zakelijke samenvatting, een zorgvuldig uitpluizen der teksten ; hier
wordt de zielskennis grondiger, de keus der citaten wordt
inniger . En niet zonder ontroering zeggen we 't den schrijver
mee op bet einde : « Dechamps begreep ten deele de onvruchtbaarheid van zijn streven . Maar schoon waren de zaken die hij
verdedigde en zuiver zijne inzichten . Ook blijven er in zijn
leven triomfen genoeg over om veel tegenslag to vergoeden .
Zijn programma werd verwezenlijkt en overtroffen ; de vruchtbaarheid van zijn voorbeeld is onuitputtelijk . Die hem navolgen
zijn zeker, ook heden nog, groote Belgen to wezen en groote
christenen (3) .
Het is overigens omdat hij een groot christen was en een
kampioen van bet katholicisme dat hij mede plaats gevonden
heeft in deze kroniek, die eenige opbeurende verschijnselen wil
ophalen nit de geestelijke wereld onzer dagen .
Ook over Frankrijk en Amerika voornamelijk zouden we
dus volledigheidshalve eenige beschouwingen moeten bijbrengen ; later vinden we daarvoor wel eens eene andere gelegen-

(i) Brief van den z4° April 1871 aan P . GRATRY, aangehaald
door P . DE MOREAU, blz . 485 .
(2) Brief van den 4° Januari 1865 aan CocHIN, aangehaald
blz. 465 .
(3) P . DE MOREAU, blz . 5z1 .
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heid (I) . Liever wijzen we nog op een boek dat reeds sinds
ettelijke maanden ter bespreking inkwam : La situation du
caikolicisme dans le monde au dibut du XXe siicle, door ANDRE Tous.
SAINT, doctor in de rechten en advokaat bij het beroepshof
to Parijs (2) .
Een hoogst eigenaardig werk! Gedurende tien jaar heeft de
schrijver al opgeteekend wat op diplomatisch en sociaal gebied
betrek heeft met het katholieke leven, niet alleen in Frankrijk
en Europa, maar ook in Afrika, Azie, Oceanie en de beide
Ainerika's . De honderden en honderden bijzonderheden aldus
verzameld heeft hij gerangschikt in zeven verschillende hoofdstukken, met een ongewoon rijke bibliographie ; voorop gaat
een algemeen overzicht en achteraan komen twee hoofdstukken
over de toekomst als besluit . Dat zulk een boek voor geene
gemakkelijke ontleding vatbaar is, wien zal het verwonderen?
Ontleden hier is overschrijven, want het zijn al feiten en
gebeurtenissen die elkaar verdringen, 230 bladzijden door!
Misschien is TOUSSAINT, waar het er op aankomt juiste waarde
en beteekenis van sommige woorden en daden van katholiek
standpunt uit to schatten wel ietwat optimistisch ; doch ook
spijts dit blijft de indruk overweldigend, dat ons geloof, waar we
even over de grenzen kijken van sommige West-Europeesche
Staten, op den voorrang staat in de wereld, dat we leven niet
in een eeuw van christen achteruitgang en christen verlies,
inaar van aanwinst en groei . Den lezer hoort het dit boek to
doorbladeren en to doorgronden ; den kronist volstaat het de
aantrekkelijkheid ervan to verkonden .
Dr ALFONS FIERENS .
Evere, December rgzo .

(I) Onder de belangwekkendste werken die in den laatsten
tijd verschenen, meenen we to moeten citeeren : P . DunoK,
Lamennais et le Saint-Siege (1820-1834), Parijs, Perrin, 1811 ; FERET,
La France et le Saint-Siige sons le Premier empire, la restauration et la
monarclaie de juillet, Parijs, Savaete, 1811 ; P . LECANVET, L'Eglise
de France sons la troisiime ripublique, 2 bkd ., Parijs, Gigord, 1911 ;
KLEIN, L'Amirique de demain, Parijs, Plon, z . d.
(2) Parijs, Librairie des Saints-Peres, z . d . In-8°, 224 blz .

OVER LETTERKUNDE
(V ervolg)

De bundels kwamen . Beurt om beurt Yadis et Naguas'e van
Verlaine, Les Syrtes van Moreas, Le 7ardin des Rives van Louis
Tailhade, Les Comnlaintes van Jules Laforgue . 't Waren als
vaandels ten aanval wapperend boven de dapperheid der nieuw
gestichte tijdscbriften .
Les Syrtes » kwam uit een dichtershart, gevuld met
aandoeningen over zijn eigen zichzelf, en uit een dichtershoofd,
dat naar de fijnste en tengerste rhythmen zocht, en ze ook dikwijls vond .
Over dit kleine bundeltj e sprak G ustave Kahn toen een woord
dat waarheid zou blijven : a M . Moreas est avec M . Jules
Laforgue celui qui s'est le plus nettement formule parmi ces
pokes si bizarrement affubles du nom de decadents ; sa poesie
pent titre partielle et trop exclusivement plastique, mais elle
reste une sonore manifestation d'art)) .
Niets belet ons uit die « Syrtes e even de zeldzame kunst
mee to proeven
CONTE D'AMOUR
Mon coeur est un cercueil vide dans une tombe ;
Mon Ame est un manoir hante par les corbeaux .
- Ton cceur est un jardin plein de lis les plus beaux ;
Ton Ame est blanche ainsi que la blanche colombe .
Mon reve est un ciel bas

out

sanglote le vent ;

Mon avenir, un tertre en friche sur la lande .
-- Ton reve est pur ainsi que la plus pure offrande ;
Ton avenir sourit comme un soleil levant .
Ma bouche a les venins des fauves belladones ;
Mes sombres yeux sont pleins des haines des maudits .
- Ta bouche est une fleur eclose au paradis ;
Tes chastes yeux sont bons comme ceux des madones .
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En toch de menschen bleven lachen en grappemaken,
voorgelicht door hun gazet . Nu, onder de buitenstaanders verscheen allengs hier en daar een man van 't letterkundig yak die
't nieuwe streven in ernst onderzocht, en beyond dat die jonge
heeren hadden « le sens du mystere » dat ze waren e des
musiciens exquis . n
Maar de mannen van 't cenakel bleven volhouden dat ze
door de meesten niet en door de besten maar half werden begrepen .
u Jeunes gens a en «decadents a, in 't complimentje van
daareven klonk dit des to onhoffelijker . En tegenover de kruisen
met rozen, die men thans op hun rug won leggen, wenschten de
symbolisten steil en pal to staan ; en ze spraken al to saam door
hun woordvoerder Jean Moreas hun verklaring uit . Die verklaring verscheen in Le XIXe Siicle (it aout x885) . Dat was
Rink werk ; en voor zooverre menschelijk mogelijk, was bet
een duidelijke uiteenzetting van een onduidelijke oesthetiek .
Moreas verlangde niet verder dat men hem en zijn kameraden
decadents a zou heeten, 't zij men dit goed of kwaad bedoelde . Er was geen spier decadence aan hun lijf ; « symbolistes a dat waren ze, en dat wilden ze ook heeten .
Later heeft Catulle Mendes, met meer anderen, zelfs beweerd dat het woord « decadents „ iets onzinnigs was . Dat is 't
bepaald niet . Ter verklaring van dat woordje in zeer gezonden zin voor alle tijden staat er zelfs in Goethe's gesprekken
met Eckermann een kostbare zet : e Alle achteruitgaande tijdperken zijn subjectief, dus persoonlijk ; daarentegen hebben alle
opgaande tijdperken een objectieve, zakelijke richting . Onze
tegenwoordige tijd is een teruggaande, omdat hij subjectief is a .
Drie kwart eeuw nadien was dit weer een feitelijke waarheid .
Hoe Moreas zich zelf en de zijnen dan verder verdedigde
in zijn manifest van '86, w erd reeds vroeger beschreven . Met bet
oog meer in 't bijzonder op zijn eigen werk, kunnen we uit zijn
program-artikel nog best bet volgende lichten
« Deux choses sont eternellement requises : Tune, une
certaine somme de complexite, l'autre une certaine quantite
d'esprit suggestif, quelque chose comme un courant souterrain
de pensee, non visible, indefini ; c'est 1'exces, dans 1'expression,
du sens qui ne doit qu'etre insinue, c'est la manie de faire du
courant souterrain d'une oeuvre le courant visible et superieur
qui change, en prose de la plate espece, la pretendue poesie de
quelques soi-disant poetes .
Hij vorderde nu op als de geestelijke vaders van 't symbolisme : Alfred de Vigny en Shakespeare . De Joannes Baptista

74

OVER LETTERKUNDE

van de nieuwe heilsleer in de kunst was niemand anders dan
Baudelaire . En de ware verlossers van 't vers waren Gerard de
Nerval, Theodore de Banville, Verlaine en Mallarme .
Wat An . France over dit stuk dacht weten we reeds, maar
niet wat hij meende over den schrijver zelf : «Jean Moreas
voulut etre le Du Bellay du symbolisme, et son manifeste
rappelle quelque peu la Deffense et illustration de la langue
francoise, de 1549 . Il y montra plus de curiosite d'art et de gout
de forme que d'esprit critique et de philosophic » ( 1) •
In datzelfde jaar '86 verscheen Moreas' tweede verzenbundel : Les Cantilenes . De man van bet stelsel is bier, mij dunkt .
nogal eens aan 't woord, waar de dichter liever zwijgen zou of
althans niet veel to vertellen weet . Maar in de Cantilenes blijkt
wel duidelijk dat Moreas een stork filoloog is aan 't worden en
dat bet behagen van dezen symbolist grootendeels gaat naar 't
oude Fransch en de oude Franschen, voor zijn ingeving althans,
want de vorm is die welken de man, die een school heeft nit
den grond gestampt, en dan nog wel een symbolistische, er op
na houden meet . Mix Feneon wist daarover to zeggen in zijn
Hommes d'aujourd'hui » : « Nul n'a mieux meprise l'arhitraire
des decrets qui regissent la prosodic . A tote de l'alexandrin
traditionnel, assoupli par les romantiques et purifie par les
parnassiens, Paul Verlaine avait le dodecapode tripartite ; mais
Moreas repudie toute regle preetablie pour la contexture de ses
vers, ne vent pas les jalonner d'equidistantes cesures : apparente revolte, qui n'est qu'une soumission plus fidele aux lois
de la logique et qui l'astreint a calculer, pour chaque vers,
une correlation entre la position des syllabes toniques, la donnee thematique et les intervalles . »
Nu, een feit is bet wel dat Moreas' symbolenjacht of ook
wel symbolenpose, hem, langs den langen ornweg van zijn
kunstvernieuwing, deed uitkomen bij de zestiende-eeuwers,
en zelfs, om niet buiten 't heden to gaan in de dichterlijke
provincie van then braven, gemoedelijken Coppee, den vertoonloozen zanger der ((Humbles)), die zonder schoolvorst to
heeten, even natuurlijk als om 't even welken groven smid,
om 't even welken fijnen juwelier kon to voorschijn brengen .
Laat mij ten bewijze aanhalen Moreas' c Le Ruffian » .
Dans le splendide ecrin de sa bouche ecarlate
De ses trente-deux dents 1'email luisant eclate .
Ses cheveux pour lesquels une Abesse l'aima
(1) La Vie littsraire, 4` serie, 1894 .
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Jadis tres follement, calamistres en boucles,
Tombent jusqu'a ses veux - feeriques escarboucles,
Et ses cils recourbes semblent peints de curma .
Sa main de noir gantee a la hache campee,
Avec sa toque en plume, avec sa longue epee,
11 passe sous les hauts balcons indolemment,
Son pourpoint est de soie, et ses poignards superbes
Portent sur leurs pommeaux, parmi l'argent en gerbes,
La virile emeraude et le clair diamant .
Dans son alcove, ou 1'on respire les haleines
Des bouquets effeuilles, les fieres chatelaines,
Sons leur voile le front de volupte charge,
Entassent les joyaux, les doublons et les piastres
Pour baiser ses veux noirs vivants comme des astres
Et sa levre pareille au betail egorge .
Ainsi, beau comme un dieu, brave comme sa dague,
Avant en duel occis le comte de Montague,
Quatre neveux du pape et vingt condottieri,
Calme et la tete haute, it marche par les villes,
Trainant a ses talons des amautes serviles
Dont l'ame s'est blesse a son regard fleuri .
Dat kon Coppee ook met dezelfde maestria .
Buiten alle school-beschouwingen om, viel, me dunkt,
steeds duidelijk en sterker in Moreas dit waar to nemen : Die
nachtelijke kuieraar was eon mensch met al zijn zinnen wijd
open voor schoonheid, doch dan ook als artist die zinnen maar
latend begaan, elk naar zijn lust, met als 't ware hun revolutionnaire middelpuntvliedendheid tegenover de gedachte, den
geest, de ziel . Want een groote ziel bleek er niet in Moreas
to steken, althans niet een ziel sterk genoeg om de zinnen to
regeeren, om hun schoonheidsindrukken in haar centrale werkplaats to verbinden tot een geheel van harmonische geleding en
vorming, dat daar zou staan, vast, op een onmisbaar wijsgeerigaesthetisch beginsel ; en dit mocht men van een scholenstichter,
die toch beweerde uit to gaan van beginselen, van goed beredeneerde denkbeelden, wel een beetje verwachten . Steeds klaarder
dan ook zal het blijken dat deze verkondiger van een nieuwe
schoonheidsleer, eigenlijk een beginselloos dweper was, die
lijdelijk lag onder zijn indrukken en invallen en noch karaktervastheid noch denkvaardigheid beschikbaar had om zichzelf en
zijn talent to leiden naar een wil en een begrip .
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En bet hachelijke in de kunst van heden, in Frankrijk en
daar buiten, is joist dat bet geval van Moreas een typisch geval
is voor velen . Zooals de gewone mensch thans, helaas, heeft
geleerd zijn ]even to maken tot een serie dagen en nachten
zooveel mogelijk gevuld met vreugden en genietingen, verbonden aan en veelal gesproten uit bet stof, met bet nu eens bewuste
dan weer onbewuste gevoel dat de geestelijke sfeer als bron
van zaligheid bet niet kan halen, o lang niet, bij de stoffelijke ;
zoo zijn ook over de heele letterkunde dichters opgestaan,
uitverkorenen naar hoofd en naar hart, die hun roeping, - ons
alien den weg naar hooger to wijzen, den weg naar 't blijvend
ideaal dat al 't la-ere en al 't vergankelijke steeds overschitteren nioet met zijn lokkende hoop naar een eeuwigheid van
heil, onaf hankelijk van 't ~ravrn Fee der materialistische leer, zoo verkeerdelijk zijn gaan begrijpen dat ze de schoonheid van
't leven, die zij moeten uitzingen en verheerlijken, hebben verlaagd en verarmd en gedoemd tot een vadsig gevegeteer, een
laf geleuter, een zinnengezuip tot zatheid toe, waarin niet enkel
de ziel versmoort, maar zelfs de echte schoone drift, ons toch
gegeven om binnen dit leven bet hoogere doel van bet leven to
verwezenlijken, tot een lakeidienst van 't vleesch wordt verlaagd .
En dat zijn de leermeesters der zoe eeuw, waar 't geldt
onze esthetische beschaving ! Met zulk een verlichting blijven
we niet enkel beneden het Christendom, maar we reiken zelfs
niet meer aan de grieksch-heidensche wijsbegeerte van Epicurus . En, nota bene, dit is geen voorbijgaand moment in de
dichtersziel, zooals er steeds in den loop der eeuwen ook bij de
grootsten werden waargenomen, dit is een toestand, waarin we
zitten, en ons door onze dichters geboodschapt . Niemand toch
geloove dat onze dichters, thans passiever naturen dan ooit, ons
daarin hebben gebracht . Zij uiten wat ze zien, wat ze hooren,
bijgevolg wat ze meevoelen met bun omgeving, met hun yolk .
Het yolk maakt zijn dichters ; de globaalsom van 't dichterschap
eener natie is de graadmeter van haar verstandelijk en zedelijk
bevinden .
En dit is in Moreas bet godsdienstig en wijsgeerig verkeerde . Symbolist zooveel ge maar wilt, heeft hij toch een der
hoogste voorbeelden gegeven van 't moderne heidendom . De
schoonheidsdistilleering door middel van de zinnen zonder meer
was hem steeds in de kunst bet alpha en omega . Dat is in bet
algemeen subjectivisme van dezen tijd nog zijn meer speciale
geaardheid .
Ook Tangs den kant van de zedenleer - o, de artisten zijn
benauwd voor dat woord - maar we kunnen 't even goed heeten
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de zedenkunst, en dan blijft deze toch nog altijd de hoogste van
alle vermits zij bet heele leven tot een kunstwerk maakt - kwam
Jean Moreas op 't randje . Maar zoo erg als vole van zijn letter
broeders heeft hij bet lang niet gemaakt ; juist zijn zuivere
heidensche leer heeft hem voor de ergste kunstuitspattingen van
anderen, die als 't ware puur uit haat tegen 't christendom
zingen en doen . gevrijwaard : Was 't immers niet Plato die
beval dat het aan een onzedelijk mensch niet geoorloofd moch
zijn een kunstwerk to maken ?
* *
Intusschen bleven, behalve Bourget, de erkende leiders
der Fransche kritiek, Brunetiere en France en Lemaltre, zich in
hun boosheid jegens de symbolisten verstokken .
De bestrijding had o . a . dit goede dat de decadenten zich
met meer dan gewonen ijver wijdden aan hun taak .
Jean Moreas, de man van 't vers, wenschte ook 't zijne
voor 't proza to doen, en steunde zijn krachten met die van
Paul Adam om romans to gaan schrijven ; hij bracht bet tot
Le The chez Miranda (1886) en les Dmtoiselles Joubert (1887)
Geen van beide heb ik gelezen ; 'k weet enkel dat ze bedoeld
waren als parodieen van 't naturalisme .
Maar die romans gingen er om hun stijldrolligheden weeral
niet in . Moreas had intusschen andermaal een gelegenheid gevonden om voor alle welmeenenden to verduidelijken wat bet
symbolisme eigenlijk was, of liever zijn symbolisme . Want le
Figaro had zijn kolommen opengezet om er eens een afdoende
verklaring van wege de steeds nagejaagde slachtoffers der
openbare cesthetische meening in to ontvangen . En Jean Moreas
kwam to voorschijn in 't nr van 18 Sept . 1886 met zijn Manifeste
voor e un art qui lui etait surtout personnel)) . Er was immers al
rumor in casa, en Moreas sprak voortaan liever uit eigen
naam, omdat hij niet langer wilde instaan voor 't geen de
anderen er op nahielden, en vooral omdat hij zijn smaak en
zijn wetenschap beter vond en wijzer dan die der anderen - iets
waarin hij nu precies geen ongelijk had . (I) a Ennemie de 1'enseignement, la declamation, la fausse sensibilite, la description
objective, la poesie symboliste cherche a vetir 1'idee d'une
forme sensible qui neanmoins ne serait pas son but a elle-meme,
mais, tout en servant a exprimer l'idee, demeurerait sujet .
(1) R . DE GOURMONT schreef een biografie van Jean Moreas

in 19o5 .
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L'idee a son tour ne doit point se laisser voir privee des analogies exterieures, car le caractere essentiel de 1'art symbolique
consiste a ne jamais aller jusqu'a la conception de I'idee en soi .
Quant aux phenomenes, ils ne sont que les apparences sensibles destinees a representer leurs affinites esoretiques avec les
idees primordiales . . . . » - Wat allereerst de taal betreft : « Pour
la traduction exacte de sa synthese, it faut au symbolisme un
style archetype et complexe : d'impollues vocables, la periode
qui s'arc-boute alternant avec la periode aux defaillances ondulees, les pleonasmes significatifs, les mysterieuses ellipses, l'anacoluthe en suspens, tout trope hardi et multiforme ; enfin la
bonne langue instauree et modernisee, la honne et luxuriante
fringante langue francaise d'avant les Vaugelas et les Boileau,
la langue de Francois Rabelais et de Philippe de Commines, de
Villon, de Rutebeeuf et de tant d'autres ecrivains libres et dardant le terme exact du langage, tels les toxotes de Thrace leurs
fleches sinueuses . . .» Ook een nieuwe cultus voor rythme en rijm :
e L'ancienne metrique avivee, un desordre savamment ordonne,
la rime illucescente et martelee comme un bouclier d'or et
d'airain . aupres de la rime aux fluidites abscondes ; l'alexandrln
a arrets multiples et mobiles ; 1'emploi de certains nombres
impairs . . .
Oef ! Dat komt er van als een symbolist - hij zij nu ook
under alien de wijste - eens eventjes redeneeren wil . Houd er
uit vast wat er vast valt to houden, en dan verneemt ge dat dit
zeer nieuwe eigenlijk niets nieuws is : dat het symbolisme de
jongste fase van het romantisme moet heeten . Tusschen de romantische grooten en de dragers van de nieuwe kunst was er
enkel een noodwendig individualiteitsverschil, en volstrekt geen
soortverschil, zooals dit b .v . wel bestond tusschen symbolisme
en naturalisme . De svmbolisten wilden dan enkel zijn een verfijning van de sterkere maar ook grovere romantici, en een kunstige verwikkeling, een artistieke ontaarding, zoogenaamd, van
de simplistischer, natuurlijker, kinderlijker middeleeuwers . Een
zenuwachtig product van de toe eeuw geent op den kloeken
voortijd . En waarlijk, Victor Hugo was immers ook begonnen
met over het classicisme heen zijn hand to reiken aan Ronsard .
Uit de polemiek, die daarop volgde, groeiden zooveel appels
als peren . Maar hoe benarder bet in Frankrijk werd hoe wijder
Belgie zijn armen opende . En in e La Wallonie », sedert 1885
to Luik gesticht, verschenen de verzen van Parijs . Moreas
schonk aan 't Waalsche tijdschrift de eerste brokstukken van
zijn a Pelerin passionne .
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Die « Pelerin passionne » dijde uit tot een der beste boeken
van 't symbolisme .
Brunetiere luisterde toe ditmaal . En Brunetiere vond dat
zulke poezie niet was een schoonheid van die of die school, maar
een schoonheid van alle tijden . Hij zegde tevens dat hij reeds in
de 16e eeuw Fransche dichters wist aan to wijzen die aan dergelijk symbolisme deden . (r) Dat was voor Jean Moreas een kostelijk
woord ; hij, die om to bewijzen dat het symbolisme niet zoo
piepjong was, enkel tot Shakespeare, en dan no- maar zoo zoo,
terug was gegaan - hij, Jean Moreas, die toch ook liefhebberde
in 't oude Fransch, had nooit gedacht daarin dichters to vinden
die hij zoomaar direct symbolisten kon heeten . En dit had nu
Brunetiere gedaan . Vooral bij Maurice Sceve had de Fransche
kritiekmeester stilgestaan . Jean Moreas, voor zijn part, stond
altijd liever stil bij Ronsard, omdat Ronsard ontegensprekelijk
de grootste 16-eeuwsche dichter was .
Toen is gebeurd wat gebeuren moest, naar de natuurlijke
wet van den sterkste, waar het geldt de aantrekkingskracht
Jean Moreas heeft Ronsard niet tot het symbolisme, maar
Ronsard heeft Moreas tot het romanisme bekeerd .
Met drie andere voortvluchtigen uit het symbolisme stichtte
nu Moreas « 1'ecole romane s op de poetiek van den grooten
Ronsard .
« M . Jean Moreas est nourri de nos vieux romans de chevalerie, et it semble ne vouloir connaltre les dieux de la Grece
antique que sous les formes affinees qu'ils prirent sur les bords
de la Seine et de la Loire, au temps od brillait la pleiade . Il fut
eleve a Marseille, et, sans doute, it ranime, en les transformant,
les premiers souvenirs de son enfance quand it nous peint, daps
le poeme initial du «Pelerin passionne,», un port du Levant,
tout a fait dans le gout des marines de Vernet et oil l'on voit
de grands vieillards qui travaillent aux felouques, le long des
moles et des quais . » Mais Marseille, colonie grecque et port
du Levant, ce n'etait pas encore pour M . Jean Moreas la patrie
adoptive, la terre d'election . Son vrai pays d'esprit est plus au
nord ; it commence la oft l'on voit des ardoises bleues sous un
ciel d'un gris tendre et ofi s'elevent ces joyaux de pierreries sur
lesquels la Renaissance a mis des figures symboliques et des
devises subtiles . M . Jean Moreas est une des sept etoiles de la
nouvelle pleiade . Je le tiens pour le Ronsard du symbolisme » ( 2)
Hoort ge 't? Eerst was Moreas een Du Bellay, nu is hij
een Ronsard, straks wordt hij een Racine . Want geen drie jaar

(x) Revue des Deux Mondes, 1888 .
(2) An . France .
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nadien was de vaandeldrager van 't symbolisme een zuiverklassieke vleugelman geworden .
a Enfin, par une heureuse evolution, it cessa de ronsardiser
en vers peu reguliers on tout a fait libres, pour ronsardiser en
vers classiques . On pourrait suivre, pent titre, personnalise en ce
seul poke, tout le mouvement de la poesie naguere nouvelle,
qui des anarchies premieres deja retourne, retournera plus
definitivement encore, aux justes regles, necessites de notre
race, et docile directrice de la vraie liberte des inspirations .
Parfait en ses manifestations recentes, Jean Moreas fut
toujours delicat, exquis, heureux ; it a, dans la peine comme
dans le delice, dans la plainte comme dans le sourire, la grace .
Que la fleur soit salutaire on pestilentielle, it est toujours abeille,
et voici la douceur du miel . Qu'il se soit souvenu, qu'il ait voulu
se souvenir des pokes de la Pleiade, cela n'est pas contestable ;
mais, en realite plutot qu'a eux memes it ressemble aitx poetes
qu'ils imiterent ; it remonte en deca de la Renaissance francaise ;
; it semble parfois que ce soit elle qui
on dirait qu'il la precede
derive de lui . C'est qu'il est grec bien plus que Ronsard artiste
italien, et autant que Chenier meme - par la destination de
son originalite, on a cause de son origine familiale? n'importe,
c'est de i'esprit grec qu'il tient le gout de 1'ordre, de la mesure,
le mepris de 1'exces,- l'harmonie . Des ales Cantilenes » des le
Peleriu passionne » , ce « tact)) clans la pensee et dans 1'expression etait manifeste . I1 s'est affirme plus evidemment et plus
naturellement dans les a Stances)) ou, degage de tout souci
d'ecole, et de toute vaine ambition de novateur, M . Jean Moreas
se satisfait d'exprimer le mieux qu'il peut, selon son seul instinct
et selon sa seule destinee, sa propre ame ; et it nous enchante
en 1'exprimant . Quelques personnes out peut-titre ete un peu
loin en prononcant . A propos de M . Jean Moreas, ces mots
« grand poete » . Voila un exces que doit reprouver M . Jean
Moreas lui-meme . 11 suffit de dire qu'il n'y a pas en ce temps
un inspire plus sincere, un artiste plus sftr, plus charmant, plus
fin . » (r) .
Catulle Mendes had er kunnen bijvoegen dat uit een school
gegroeid uit de egoistisch genotzuchtige levensbegrippen van
dezen tijd - of ze zichzelf symbolistisch heet dan wel lilassiek cigenlijk geen groot dichter hon ontstaan . Schreef daareven niet
iemand op wie zeker de last niet weegt van godsdienstige tendenz
in kunst of kunstkritiek, schreef Berlage niet in de Beweging,
(r) CATULLE MENDES, Le Mouvement Joetique franfais de 1867
d 1900 .
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December 1911 : « Onder een groote kunst moet worden verstaan een zoodanige die bet geheele maatschappelijk leven
doordringt, een kunst die dus het gevolg is van een algemeene
overeenstemming in levensbeschouwing, van een geestelijk
ideaal . )) (1)
Blijven daarbij steeds onderscheiden zoo stevig als in Schopenhauer's wijsbegeerte, het individualisme en bet subjectivisme, waartusschen de heele afstand ligt van groote, grootmoedige wilskracht tot kleine . kleinzielige eigenzinnigheid .
Altijd is de echte kunstenaar individualistisch, maar daarom
nit hij niet enkel zichzelf of zoekt hij niet enkel zichzelf ; hij
voelt zich een lid van de gemeenschap, een vertegenwoordiger
van 't groote gevoelskorps, waarvan hij de jagingen vaststelt
in zijn kunst . Dat geldt voor het uiterlijke zoowel als voor het
innnerlijke . e In groote tijdperken was de stijl van een kunstenaar altijd het bijzondere van het algemeene .
Na den e Pelerin passionne » werd Moreas door de fijne
pers tot den grootsten der Fransche dichters gewijd, vooral door
((la Plume)) . In de Februari-aflevering 1896 schreef Lionel des
Rieux : « La mort de Verlaine est un evenement facheux et
qu'il convient de regretter avec les Muses . Mais un si funeste
hasard ne change rien a des sentiments que je nourris depuis
plusieurs annees : aujourd'hui comme hier M . Jean Moreas,
a mon avis, demeure le premier poete francais » .
Zulk een uitspraak, terwijl toch ook Guerin en Laforgue
en de Regnier en Verhaeren en Maeterlinck aan 't werken
waren - moest op zijn minst onvoorzichtig klinken, maar
Moreas' laatste werk, zijn ((Stances)) waarover daareven in de
aanhaling, brachten hem zoodanig naar voor dat hij althans
niemand b6ven zich moest erkennen .
a Par quelles graces particulieres M . Jean Moreas qui frise
la cinquantaine, qui a traverse outre des mers et des nations,
les marais du Decadentisme, du Symbolisme et du Romanisme,
pour venir jusqu'a nous, qui a fait se meprendre sur son compte
tant de monde et lui meme, nous apporte-t-il ces Stances si
si humaines, si pures, si elevees, qu'elles en sont divines ?. . .
Nous n'avions jusqu'ici en France aucun exemple de cette
poesie . C'est le souffle de Sappho et des elegiaques grecs et
latins, Alcee, Alcman, Simonide, Catulle et Tibulle que nous
apporte et que nous rend M . Moreas . » ( 2)

(11 Kunst en gerneenschaa, blz . 225 .
(2) PAUL SoucHoN in Iris, juillet igoo.
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Ne dites pas : La vie est un joyeux festin ;
Ou c'est d'un esprit sot ou c'est d'une ame basse,
Surtout ne dites point : Elle est malheur sans fin ;
C'est d'un mauvais courage et qui trop tot se lasse .
Riez comme au printemps s'agitent les rameaux,
Pleurez comme la bise ou le flot sur la greve,
Goutez tons les plaisirs et souffrez tons les maux,
Et dites : « C'est beaucoup, et c'est 1'ombre d'un reve . o

*
Les morts m'ecoutent seul, j'habite les tombeaux .
Jusqu'a .u bout je serai 1'ennemi de moi-meme .
Ma gloire est aux ingrats, mon grain est aux corbeaux,
Sans recolter jamais je laboure et je seme .
Je ne me plaindrai pas . Qu'importe l'Aquilon,
L'opprobre et le mepris, la face de l'injure
Puisque, quand je to touche, o lyre d'Appollon,
Tu sonnes chaque fois plus savante et plus pure ?
* *
Quand pourrai-je, quittant tous les soins inutiles
Et le vulgaire ennui de l'affreuse cite,
Me reconnaltre enfin, daps les bois, frais asiles,
Et sur les calmes bords d'un lac plein de clarte !
Mais plutot je voudrais songer sur tes rivages,
Mer, de mes premiers jours berceau delicieux
J'ecouterai gemir tes mouettes sauvages,
L'ecume de tes flots rafraichira mes yeux .
Ah, le precoce hiver a-t-il rien qui m'etonne ?
Tous les presents d'avril je les ai dissipes,
Et je n'ai pas cueilli la grappe de 1'automne,
Et mes riches epis d'autres les ont coupes .
Dat is de terminus van deze grillige dichtersloopbaan . En
dat is inderdaad een zuiver, klassiek-eenvoudig dichterschap .
Zoo voleindigde dan deze kunstzoeker, die toch in alles oprecht
was, den kringloop van zijn schoonheidsleven . De vernieuwer
van den Franschen Parnassus door zijn zuiver Griekschen
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smaak teruggebracht aan de voeten van de oude meesters, eerst
Ronsard en dan Racine, in 't getrouwe spoor der groote traditie uitkomend op Lamartine . . . .
En dan verder die school-zonder-hoofd ?
Voor zoover bet symbolisme een school is, liep bet spaak .
Maar uit die beweging is gebleven een idealistische en muzikale
invloed en een nieuwe versleer, waarmee een heele groep jongeren hun voordeel hebben gedaan . Nevens de oudere poezie,
is ontstaan een poezie van vrije rhytmen, met klankgelijkenissen
en spelingen van sylbenval die bet volkslied nabijkomen . Zoo
schept de nieuwe leer een lyrisch vers dat b .v . in de libretto's
heel veel verbetering kan brengen, en naar waarheid wend
gezegd : que le vers libre peut seul s'associer au principe de
la melodie continue .
Maar de meer innerlijke theorie van bet symbolisme heeft
aan de kritiek geen weerstand kunnen bieden : de allegorie is
geen volledig element in de scheppingswaarde, en de metaphysische roman heeft bewezen geen toekomst to hebben . De
poezie, leeft op de ontwikkeling der meest algemeene thema's
die de menschheid ontroeren : Smart en liefde . Banale aandoeningen als men wil, maar toch van alle de diepste, diep als bet
leven zelf. En steeds worden die aandoeningen in de kunst
vernieuwd door woorden en beelden, steeds door genieen in
herscheppingen opgehaald . Dit alles is waarheid in de nieuwe
leer zoowel als in de oude . Emerson heeft bet goed gezegd
((De poezie is de eeuwige poging tot bet uitdrukken van de
dingen . Ze zoekt steeds naar nieuwe aanwendingen van gedachte en woord langs den we- der opspeuring van de analogieen » . De gedachten zijn niet zoo heel talrijk, meent men
beden . maar ontelbaar zijn de vormen . Nu wilden de symbolisten de letterkunst al. to veel verfijnen . Noodeloos en nutteloos
hebben ze een ontzaglijken voorraad kunstvaardigheid verbruikt. De fijnzinnigheid dreven ze tot duisterheid, de fijnvoeligheid tot aanstellerigheid, den lust naar zeldzaamheid tot
onnatuurlijkheid ; hun idealisme opgaand in jacht naar concetti's, versteef en verstikte de gedachte, de echte groote ingeving . Van hooge ideedn-poezie benul .
Veel talent stak in die menschen, maar 't ontbrak hint aan
echte scheppingsgave, en veelal aan hoogeren drang tot bet
uitzingen van hart en geest . (1)
Steeds blijft bet zoo : de blijvende zegepraal is nooit voor
't zwakke, voor 't nerveus-verfijnde, voor 't gezocht-artistieke .
(i) Zie 't aangehaald artikel van Bertholet .
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Steeds komt weer tot zijn groote recht het sterke, het gezonde,
hey eenvoudig-klare, het eerlijk-ware met den drang steeds
naar omhoog .
Maar daarmee staan we nog niet op het standpunt terug,
van waaruit wij vertrokken . Een bladzij van een groot hedendaagsch meester in de wijsheid voert ons weer waar we zijn
moeten . En 't geldt hier niet enkel de kunst, het geldt de heele
moderne levensuiting
« Mag die Mechanisierung sich weiter and welter ausdehnen, der Glaube an sie ist gebrochen, der Kampf gegen sie
hat begonnen . Breite Stromungen der Gegenwart zeigen bei
allem Unterschiede einen gemeinsamen Zug nach dieser Richtung.Denn sowohl aus der Gewalt and Leidenschaft der sozialen
Flut, als aus dem Wiedererwachen des religiosen Lebens, als
aus dem Sturm and Drang des kiinstlerischen Schaffens spricht
ein and dasselbe Veriangen : ein starkes Sehnen nach mehr
Gliick, nach mehr Entfaltung ureignen Lebens, nach einer
Umwandlung, Erhohung, Erneuerung des Menschenwesens .
» In alien Anschwellen verbleibt jedoch these Bewegung
einstweilen voile : Unfertigkeit and Verworrenheit . Nicht nur
durchkreusen and hemmen die einzelnen Stromungen einander
vielfach, auch der Hauptzug zeigt ein merkwurdiges Gemisch
von Hoheren and Niederen, von Edlen and Gemeinen, von
jugendlicher Frische and greisenhafter Ueberreife . Statt in der
Neuerlichkeit selbst eine Welt zu suchen and aus der Freiheit
ein Gesetz zu entfalten, dunkt das Subjekt sich oft so grosser,
je mehr es sich aller auch der inneren Bindung entschlagt and
in frischwehender Stimmung aufbauscht ; bei solcher Leere
wird es ein Spiel von Wind and Welle and verliert alle Wehr
selbst gegen das Sinnlose and Torichte » .
In deze bladzijde uit Eucken's « Lebensanschauungen der
grossen Denker n ligt, mij dunkt, voor alle kunstenaars van
heden, en voor alle menschen die ietwat van hun tijd willen
begrijpen, wet stof voor een uurtje meditatie . . . .
J . PERSYN .
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HANDELINGEN VAN HET EERSTE TAAL- EN GESCHIEDKUNDIG CONGRES, gehouden to Antwerpen .
den 17-18-19 September igio . - Antwerpen, De Vos & Van
der Groen, 1911, 3zo b1z .
Men herinnert zich de Vlaamsche krachtontplooiing, die,
op 't initiatief van Dr Van de Perre, tegelijlter tijd door drie
Congressen van Vlaamsche geleerden binnen Antwerpen een
reuzenbetooging vormde ter verovering van de rechten waarop
een yolk, dat zulk een schare van vakmannen op elk intellectueel
gebied kan opstuwen, aanspraak mag maken .
Even goed en even grootsch slaagden die drie Congressen
dat voor de genees- en natuurkunde, dat voor de rechtsgeleerden,
dat voor taal- en geschiedkunde . Dit laatste was een eerste
poging van dat slag . En wat die poging heeft uitgewerkt staat
nu in dit gedenkboek opgeteekend .
Van de feestelijkheden, die schitterend waren, spreken wij
niet .
Max Rooses, die om zijn schrandere geleerdheid en om zijn
wijze ervaring de aangewezen voorzitter was, sprak een indrukwekkende openingsrede uit over 't Been de Viamingen op geestelijk terrein reeds hadden tot stand gebracht en nog beloofden
tot stand to brengen .
Dan sl litste zich het Congres in zijn drie afdeelingen ; die
voor Letterkunde onder voorzitterschap van Aug . Vermeylen,
die voor Taalkunde onder voorzitterschap van K . Lecoutere,
die voor Geschiedenis onder voorzitterschap van P . Fredericq .
Het gedenkboek geeft nu verder den volledigen tekst van
de voordrachten .
In de algemeene vergaderingen spraken : A . Vermeylen,
over de tekortkomingen van Taine's a Philosophie de l'Art »,
P . Fredericq, over de a Betrekkingen tusschen de Noord- en
Zuidnederlandsche beoefenaars der geschiedkundige Wetenschappen a, F . Prims, over de a Antwerpsche Natien a, E . Descamps, over de «Viamingen in Frankrijk » , L . Van Puyvelde,
over a Vermoedelijken invloed van tooneelvoorstellingen op de
Schilderkunst in de XIVe en XVe eeuwa .
In de afdeeling Letterkunde kwamen aan het woord : J . Vercoullie : a Is Jan van Helu de auteur van a die Yeeste van den
slag van Woeringen a ? a, J . Van Veerdeghem . a over den Melibeus a, M . Basse : over a Nederlandse en Engelse Letterkunde
in de XIVe eeuw » , O . Van Hauwaert : over abet Onderwijs in
de Letterkunde » , J . Lhoneux : over rc De hedendaagsche roman
in de Duitsche en Nederlandsche Letterkunde a, D . Stevns
a Over de authenticiteit van Seneca's a Consolatio ad Polvbium a, F . Gittens : <, Eene bladzijde nit de geschiedenis der
opkomst van het Lyrisch Tooneel » .
In de afdeeling voor Taalkunde werd gehandeld door J .
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Mansion : ,< Over drie Germaansche voornaamwoorden n, door
J . Goossenaerts, ((Over Calmpthout-Ekstersbosch? », door W . De
Vreese, over « Revelduitsch », door J . Verdeyen, over « het
Indogermaansch vraagstuk » , door K . Lecoutere, ((Over spraakkunst en onderwijs in de spraakkunst » , door J . De Smet
« Kunnen de studenten in de humaniora tot een voldoende
kennis van het Grieksch geraken? a door J . De Decker, over
« Tekstkritische studien betrekkelijk de Pseudo-Quintileanea a,
door P . Tack, over « De vereenvoudiging in het buitenland en
in Belgie » .
In de afdeeling voor geschiedenis werden gehoord, P . Tack
over ((de folklore in de heksenprocessen to Mechelen a, L . de
Wolf : « Hoe kan folklore tot wetenschap verheven worden? »,
A . Fierens : « Werkzaamheden van het Belgisch Instituut voor
geschiedenis to Rome)), J . Denuce : s Eenige onzer minder bekende cartografen uit het begin der XVIe eeuw a, J . Sencie ;
((Over het Archiefwezen bij de Grieken » , A . De Ceuleneer
((Paul van Middelburg en de Kalenderhervorming a, A . Vanderlinden ; « Over Economische geschiedenis » , J . De Decker ;
« Over den oudsten geschiedkundigen datum a, L . Thys ;
e Wenken over Synthesis in Volkskunde » .
Volgt daarna ten slotte de lijst van tie Congresleden .
De meeste onderwerpen werden inderdaad goed behandeld .
En deze « Handelingen zijn in haar geheel een schoon gedenkteeken van Vlaamsche wetenschap . Mochten ze een reeks
instellen . die om de twee jaar cen bundel rijker wordt .
CATALOOG DER KEURBOEKERIJ . Gids bij het lezen,
levens- en boekbeschij vingen, c en ro32 b1z . groot formaat, iofr .
- Leuven en Brussel, Keurboekerij . Amsterdam, van Langenhuysen .
De keurboekerij bestaat nu sedert Lien jaar. Tien jaar lang
heeft ze op haar schappen de boeken gerangschikt naarmate
de pers ze leverde en naarmate ze in haar zeef met hun passende degelijkheid bleven liggen . Zoo waren in Januari 19 11 in
het huis op de Groote Markt to Leuven voorradig r5o,6oo
bundels . Een reusachtige opslagplaats van geestesarbeid en
geestesvoedsel mag men ze dus wet noemen, die keurboekerij .
De keurboekerij leent boeken nit, tegen een jaarlijksch
abonnement van io fr ., of, per boekdeel, tegen io centiemen per
week . In portefeuille laat ze ook de voornaamste tijdschriften
van hier en elders rondgaan tegen een prijs afhangend natuurlijk van den keus, then men onder de tijdschriften doet . Wekelijks ontvangt elk abonnent onlangs verschenen nummers, en
nooit zijn andere nummers meer dan twee maanden ten achter .
De dienst der keurboekerij, stilaan van Leuven nit over 't
heele land verspreid, wordt thans waargenomen door twee
huizen (Leuven, Brussel), en twee en twintig bijhuizen .
De keurboekerij wordt geleid door geesten die door onderhavigen catalogus bewijzen dat ze keuren kunnen . Zooals
minister Carton de Wiart het kenschetsend zegde : « Ze leent
niet alleen boeken nit ; ze geeft den lezer ook raad . » Haar boekenlijst is iets heel nicuw en hoogst belangwekkend . Het is
iets beters dan een boekenlijst ; het is een gids . En iets derge-

BOEKENNIEUWS

87

lijks, waar het nu 15o,ooo geldt, is op bet gebied van het
Bibliotheekwezen wezenlijk een reusachtige poging . Men bedenke hoeveel tientallen van jaren de officieele slenter reeds
bezig is aan een catalogus van om 't even welke onzer rijksbibliotheken - een catalogus die beschikbaar zou zijn voor 't
publiek . De verwezenlijking daarvan, zullen wij, die normaal
gesproken nog de groote helft van onze jaren voor ons hebben,
zeker nooit beleven . . . En een privaat -ins telling wordt geboren, schiet op, en . . . daarkrijgen we een boekenlijst bestaande
uit meer dan i,ooo bladzijden, omvattend alle vakken en alle
landen . Dat is, mij dunkt, een gebeurtenis, waarvan 't belang
zal bereft worden door al wie schrijft of leest .
Het inleidend woord van Kardinaal Mercier zegt heel treffend de waarheid, zonder overdrijving ; ((De veelzijdige indeeling
van uw inrichting toont uw vast besluit om aan de leesbehoeften
van onzen tijd voldoening en voedsel to geven . Dat voedsel hebt
gij willen maken gezond, overvloedig, afwisselend en voortdurend actueel . Gij hebt uw werk niet opgevat uitsluitend voor
een bepaalden of een beperkten kring of zelfs voor een kring
van personen uit dezelfde politieke, sociale of godsdienstige
wereld . Gij zijt zonder schroom op bet groote publiek afgegaan
in zijne verschillende toestanden en bezorgdheden, met zijn
ongelijke verstandelijke ontwikkeling, met de veelheid en veranderlijkheid zijner eischen . . . Katholicisme is synoniem met
verruiming van den verstandelijken gezichteinder, en de stipte
verplichtingen om de godsdienstige waarheid to eerbiedigen en
de individueele zedelijke kultuur niet to krenken, met de nog
daarbij bijzondere omzichtigheid in leiding en bestuur, staan
in bet geheel niet in den weg om to beantwoorden aan de rechtmatige vereischten van de geestesbeschaving .
De catalogus biedt dit groot gemak en deze groote nieuwigheid dat hij onder eenzelfden alphabetischen vorm en analytisch
is en systematisch . Analytisch wat de schrijversnamen betreft
en systematisch voor de rangschikking der in boeken behandelde stoffen Zie, b . v. : Alfieri, na zijn naam de opsomming
van al zijn tragedian . Daarop volgt Alfr . le Grand, door Fred.
Stolberg ; dan Algdrie, met de lijst van de schrijvers die geschreven hebben 't zij over de geschiedenis, 't zij over de
aardrijkskunde van Algiers . Onder Wise,nan vindt men 10 al de
werken van .den kardinaal, 2 0 zijn levensbeschrijving door
Ward . Bij 't woord < Poezie » vindt men onderverdeeld naar
de verschillende landen, alle in de keurboekerij aanwezige
dichters ; en zoo verder .
Natuurlijk zijn er in een onderneming op zulke reuzig
groote schaal ook leemten, waaronder enkele die dadelijk treffen : zoo is, b . v ., de rijke Spaansche letterkunde erg arm vertegenwoordigd ; niets van Calderon, niets van Lope de Vega,
niets van Menendez y Pelayo, niets van Zorrilla . Onder de
kleinere flatertjes zijn er enkele plezierige, zooals Flor . van
Durine, gezegd Edgar de Wade ! Wat zullen de koster-organist
van St-Anna to Gent en zijn vriend de dichter-bakker van Sinaai
lachpinkend opkijken ! Minder plezierig is de poets aan dezen
catalogus door den binder gespeeld : b1z . 432 tot 449 en blz . 704
tot 721 werden vergeten . Voor een catalogus is dit een jammerlijk verzuim . (1)
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Ten slotte een woord nit de inleiding door Prof . Vliebergh
bezorgd : « Deze boekenlijst is veel vollediger wat de Fransche
boeken betreft dan voor die in eene andere taal geschreven . In
eene bibliotheek voor uitleeningen wordt meest aangekocht wat
meest gevraagd wordt, maar alleman zal moeten bekennen dat
er ook voor het Nederlandsch hier veel to vinden is ; en wij,
Vlamingen, hebben een gemakkelijk middel om nog meer Nederlandsche boeken binnen to krijgen, namelijk zulke boeken
ter lezing to vragen . »
J . P.
DICHTER RENE DE CLERCQ, door ALF . SEVENS . - Te
verkrijgen bij den schrijver, Gent
De wijdschitterende faam van den besten onzer huidige
volksdichters heeft Alf . Sevens in dit boekje als in een focus
laten samenstralen . Zijn vriendschap voor den dichter warmt
zijn geestdrift, ja doet ze soms koken tot overloopens toe . Maar
geestdrift, waar het een talent geldt als dat van onzen De
Clercq, doet steeds deugdelijk aan ; ook is dit boekje van wege
Alf . Sevens, den man der Vlaamsche daad, een goede dead to
meer . - Ons tijdschrift zelf zal binnen kort een aandachtige
recensie wijden aan Van Looy's uitgaven van De Clercq, en
dan gelegenheid hebben om uit to weiden over den lof, aan den
rijkbegaafden zanger geschonken in het Letterkundig Overzicht, Jaarboek van het Davidsfonds voor igro .
J. P.
GUIDO GEZELLE, ZIJN LEVEN EN ZIJNE WERKEN,
2e druk . - Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen .
Bij gebrek aan een steeds uitblijvend « leven » den Meester
waardig, is dit in zijn geheel nog het beste en bet gemoedelijkst-mooie wat over Gezelle verscheen : de hulden bij zijn
lijkbaar aan den koning-leenheer door zijn vrienden leenmannen en trouwe lijfwachten gebracht : S . Dequidt, Joh . Winkler,
H . Verriest, A . Cuppens . Gust . Segers, Dr . G . Verriest, H
Claeys, E . De Lepeleer H . Persyn, K . Donders . - Verheu
gend is 't dat dit hartelijk boek zoo zeer in den smaak valt bij
de lezers van Noord en Zuid Maar waarom wordt steeds verzwegen dat deze bundel niets anders is dan 't Gezelle-nr van
J. P.
Dietsche Warande?
DIE CENTRALNOTENBANKEN EUROPAS, Hauptzuge
ihrer Organisation and Wirksamkeit, von IVAR HULTMAN,
Ins Deutsche Ubertragen von W . Cu . DEGEN . Bank Verlag,
Berlin W, 1912, 20o b1z .
De schrijver is belast met de statistische afdeeling van de
Zweedsche Rijksbank en is dus heel en gansch bevoegd om dit
onderwerp to behandelen- Vijf-en-twintig jaar geleden verscheen
een dergelijk boek in Zweden, van Prof . D . Davidson, maar nil
is het natuurlijk verouderd en Hultman deed goed werk op ditzelfde plan zijn boek nit to geven .
Letterkunde of zelfs groote zinnen zijn bier volstrekt niet
to vinden . Het boek is eerder in telegramstijl opgevat . Maar
het is zeer duidelijk . Opvolgenlijk wordt gehandeld over de
(1)

Dit blijkt nu toch maar voor enkele ex . 't geval to wezen .
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Bank van Engeland, de Bank van Frankrijk, de Duitsche
Reichsbank, de Oostenrijksch-Hongarische Bank, de Bank
van Italie, de Russische Rijksbank, de Bank van Finland, de
Zweedsche Rijksbank, de Bank van Noorwegen, de Deensche
Nationale Bank, de Nederlandsche Bank, de Belgische Nationale Bank, de Zwitsersche Nationale Bank, de Bank van
Spanje, de Bank van Portugal, de Nationale Bank van Griekenland, van Servie, van Bulgarie en van Roumenie . Dan komt
nog een algemeen overzicht over de uitgiftebanken in Europa
en daarna, als aanhangsel, eene korte studie over de uitgiftebanken der Vereenigde Staten van Noord-Amerika .
In Europa gaat men naar het monopolie voor de uitgiftebanken, in Noord-Amerika is dit niet het geval .
De uitgiftebanken zijn voornamelijk bijzondere maatschappijen, maar evenals onze Nationale Bank staan ze onder staatstoezicht en moeten ze aan den Staat een deel van hun winsten
uitkeeren, en nog minder of meer diensten aan den Staat
bewijzen . Het hoogste winstaandeel wordt hier betaald in
Belgie, het minste in Zwitserland, waar het beperkt is tot 4 0 /0.
Eenige bemerkingen nu over wat gezegd wordt over onze
Nationale Bank . De schrijver heeft niets over de discontokantoren
die bestaan bijna bij alle agentschappen onzer Nationale Bank .
Op b1z . 137 schrijft hij dat, in de praktijk, de voorgeschrevene
dekking van 1/3 in metaal dikwijls ten deele vervangen wordt
door in goud betaalbare vorderingen op het buitenland. Dit is
niet dikwijls zoo, maar sedert lange jaren alt'/ zoo . Dan moeten
we ook doen opmerken dat het verlies op den wisselkoers op
Parijs hooger is dan op blz . 141 aangegeven staat . De schrijver
beweert dat het aan de Bank gelukt is in dezen laatsten tijd
door hare tusschenkomst op den wisselmarkt het agio ter veer
to drukken tot 1,5 0 /o,, . Dat is eigenlijk niet waar, want nog op
vandaag staat hij boven de 4 0 /0o en in den loop van dit jaar
heeft hij merkelijk hooger gestaan . Eene laatste bemerking nog,
wat de metaaldekking onzer bankbiljetten betreft, het blijkt nit
het overzicht van den schrijver dat die dekking minder is bij
ons dan in alle andere landen .
E . V1, .
HOME LIFE IN HOLLAND, bij D . S . MFLDRUM . - Methuen
& Ce, Ltd . London, 37o blz . Prijs : io sh . 6 d .
Wanneer een vreemdeling een land kent zal hij daar beter
over schrijven dan de bewoners van het land zelf : hij ziet veel
zalcen die, juist omdat ze tot de dagelijksche omgeving behooren, niet meer tellen voor menschen van de streek ; veel beter
dan iemand van het land zelf kan hij oordeelen over wat belangrijk is of niet belangrijk en in zulke boeken vindt ge daarenboven altijd kostelijke vergelijkingen met de toestanden van
het land van den schrijver .
Maar we hebben het bier natuurlijk over vreemdelingen
die het land kennen waarover ze schrijven, want anders komt
het woord to pas van den Amerikaanschen boekverkooper aan
Rene Millet, gezant van Frankrijk, die in l'Opinion van 2o Juni
19o8 vertelt, dat hij op zekeren dag to New-York eenige Fransche boeken ging koopen over Noord-Amerika en deze beden .
king mee kreeg : e Vos compatriotes sont etonnants ; des qu'ils
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sont ici deux ou trois mois, ils pretendent nous connaltre et font
un livre » .
Het boek is opgedragen aan de vrouw van den schrijver
a wier naam op de titelplaat had moeten staan » . 't Zal wel
daarmee zijn dat hij Holland zoo goed kent . Wij krijgen in dit
boek meer dan de titel ons zou laten verwachten, want, als ge
de schoone kunsten en de Nederlandsche letterkunde uitzondert, dan hebt ge hier in werkelijkheid een heel overzicht
van Nederland .
Dat wil nu wel niet zeggen dat we met alles kunnen mee
gaan ; de schrijver doet zijn best om onpartijdig to zijn, maar
de Hollandsche katholieken kent hij niet en die komen ook niet
tot hun recht . Waar hij, op blz . 84 beweert dat bet Fransch de
gebruikelijke tweede taal is, moet men wel een keer lachen .
Waar hij de Hollanders noemt : « practical socialists)) moet
natuurlijk dat woord ((socialists)), verstaan worden zooals hij bet
verstaat . Waar hij beweert dat a the socialists are specially
ardent preachers » tegen drankmisbruik zegt hij wat veel, ten
ware hij op dat woord ((preachers)) nadruk wilde leggen, en
waar hij de Hollandsche Jansenisten , Good Catholics » noemt,
omdat ze regelmatig den Pails inlichten over elke nieuwe
kiezing van hun Jansenistische bisschoppen, moeten wij, katholieken, toch wel eens het hoofd schudden . Maar de schrijver
handelt uit onkunde, hij meent bet zoo slecht niet .
Voegen we er nog bij dat bet boek schoon gedrukt is, op
zwaar papier, en met vele werkelijk mooie platen is voorzien .
E . Vi .
Dr J . ERNST WULFING, HANDWORTERBUCH DER
DEUTSCHEN SPRACHE, von Dr DANIEL SANDERS . Neu
bearbeitet, erganzt and vermehrt . Achte Auflage . - Otto
Wigand, Leipzig, rgro . 887 blz . geb . M . ro .
Een veertigtal jaren geleden verscheen Sanders Handworterbuch der deutschen Sprache, en inderdaad, bet was een
handig, klein woordenboek . Doch in den loop der jaren was bet
handwoordenboek steeds aangegroeid, zoodat voor de zevende
uitgave (Igo6) reeds een grooter formaat was noodig geworden .
Nu is bet een groot woordenboek geworden met 887 bladz .
Op twee kolommen gedrukt, en niettegenstaande den grooten
omvang is bet toch handig gebleven .
Er dienden echter andere veranderingen aangebracht to
worden ; de spelling moest in overeenstemming zijn met de
nieuwe voorschriften van 1902, hetgeen niet gedaan was in
de vorige uitgave ; vele verouderde woorden moesten uitgeschrapt en nieuwe in de plaats opgenomen, want vooral met
bet oog op de technische vakken heeft de woordenschat in
de laatste jaren een volledige omwenteling ondergaan, men
denke slechts aan de moderne uitvindingen op gebied der
vervoermiddelen van de ronkende automobiel tot bet zwevende
luchtschip . Dit reuzenwerk heeft Dr Wulfing met moed aangevat en, wij mogen bet zonder aarzelen zeggen, tot een goed
einde gebracht. De bepaling der woorden is doorgaans klaar,
bevattelijk en soms door voorbeelden opgeluisterd ; al de
noodige grammatische bijzonderheden staan steeds vermeld en
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waar twee vormen mogelijk zijn, wordt de minst gebruikelijke
tusschen haakjes opgegeven . Zelfs de uitspraak der klinkers is
aangeteekend door middel van diacritische teekens ; in den
vroegeren Sanders was zulks enkel bet geval voor de lange
klinkers ; deze nieuwigheid is van groote waarde, daar Diet
iedereen een Ausspracheworterbuch to zijner beschikking heeft .
D" Wiilfing gelooft echter Diet in de toekomst der Biihnenaussprache ; ook wijkt hij er van of wat de a en e betreft, die
hij als twee verschillende klanken opgeeft : evenzoo behoudt
hij bet onderscheid tusschen de e's van sehen en Seele, onderscheid dat wel in Midden- en Zuid Duitschland gehoord wordt,
dock daarom nog Diet in de algemeene taal dient gemaakt .
Maar dit zijn slechts geringe punten, die Diets afnemen van de
groote waarde van dit woordenboek, daar Diet iedereen zich bij
de regels der Biihnenaussprache neerlegt, en wij mogen gerust
verklaren dat Dr Wiilfing een werk geleverd beeft dat als een
zeer vertrouwbare gids voor de Duitsche taal zal dienst doen .
J. K.
VOOR ONS VOLK, door LOD . JANSEN . - J . De Winter, Antwerpen . Pr . r fr .
Lod . Jansen is nu aan zijn tweede boekje . Zijn eerste was
een verzamelingleugdherinneringen, neergepend voor zijn eigen
plezier wellicht ; zijn tweede is een verzameling wandelschetsen,
neergepend ten bate van 't yolk . Lod Jansen wil immers een
volksschrijver worden . Dat is heden meer dan ooit een groote
roeping . De tijd is uit, niewaar, dat bet yolk met rijmpjes en
vertelseltjes kon worden gesust en in 't slaap gewiegd . e Ons
yolk ontwaakt » ; 't ontwaakt op de roepstem van zijn sprekers
en zijn schrijvers, die werkende wekken tot een toekomst, groot
en schoon . En in de nog al to dunne rangen der herauten van
» Sta op)) wil cok Lod . Jansen een plaatsje . 0, Diet op 't voorplan . Daarvoor is hij to schuchter . daarvoor kent hij zichzelf to
goed ; een godgezonden leider is hij Diet . Dezen hangt hij aan,
jawel, met heel zijn bewonderend hart, (r) en met zacht gebaar
en stilvromen drang vraagt hij de aandacht van de schare voor
zijn stil-dichterlijk woord, opdat zij ingetogen zou luisteren
naar zijn zachte stem, en zich zou voorbereiden tot bet ontvangen van 't machtige wekwoord van den grooten zaaier, die
zijn werk nu verricht in de hoogere kringen, en die allengs
nadert tot bet yolk . . . .
Lod . Jansen is een wegbereider . In hem steekt een opvoedende kracht ten overstaan van den minderen man . En vooral
van dit poedagogisch standpunt uit is zijn boekje « Voor ons
Volk n een zeer prijzenswaarde arbeid . Kunst is hem zeker Diet
vreemd ; maar kunst is Diet zijn sterkte ; de liefde tot bet goede .
dat is zijn sterkte ; en gruisdik ligt op elk van zijn verhaaltjes
de patronage-tendenz . - 'k Maak een uitzondering wat de tendenz zoowel als wat de kunst betreft, voor lien a Kerstavond
in een onbedacht oogenblik e vrij naar bet Fransch n verteld,
een schrijnend-smakeloos feuilletonstukje .
(I) Getuige in dit boekje bet warm-hartig « Eene Verrassing
opgedragen aan Dr Frans Van Cauwelaert .
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Nu betwijfel ik niet, ware de tendenz minder uitgesproken,
dat Jansen evenzeer een werk ten goede kon doen . Maar dit zou
een behendigheid zijn waarvan de recht-door-zee-gaande Jansen
niet weten wil . Dat in dit geval toch ook zijn kunst niet zoo
bezwaard zou wezen, zal nog minder tellen bij hem : kunst is
immers niet zijn hoofddoel : to werken ter verheffing van de
kleine lui, tot hun verzedelijking, tot hun voorbereiding op een
groote rol voor hun braakliggende krachten, is dat niet schoon?
En wiji ik nu toch dit boekje moeilijk anders kan bekijken dan
als zijnde een verdienstelijk opvoedkundig werkje, mag ik mijn
meening uiten dat Jansen misschien wel een beetje to zoeterig
vroomheid predikt, dat hij to veel houdt, mij dunkt, van suikerwater-braafheid, en dat hartiger kost en kraniger karakterscholing meer to pas komt voor zijn doel, in dezen tijd die met snelle
schreden spoedt naar een groot-krachtigen strijd?
J . P.
UIT DE STILTE, verzen van JUL . SCHbRMANN . - L . J . C .
Boucher, den Haag .
Statig komen ze a uit de stilte » geleden deze verzen, met
een voorrede van Willem Kloos en zes lithographieen van
Willem E . Roelofs, Jr . - Een modeluitgave inderdaad .
Van de voorrede kunnen we niets anders zeggen dan dat
ze zeer mooi is geschreven, en dat ze weeral de sporen draagt
van het theologisch-theosophisch geliefhebber, waarmee Kloos
zijn tijd nu vult en zijn ziel (yacht to vullen . Als een kassei door
een salonvenster, komt ons de verzekering verbijsteren dat
(Kloos) altijd objectief is
Verder, als we de verzen hebben .
gelezen, gaan we beamend naar het stukje voorrede terug dat :
a wat at dadelijk in deze verzen treft is de hollandsch-stille,
aaugenaam-gedempte, en toch zuiver-gebleven toon van fijne
menschelijkheid, die er u telkens uit toeklinkt en sommige
hunner altijd in uw herinnering doet biijven als goede, hartelijke vrienden, die zich tegen u uitspraken, rustig vertrouwd .
Dit is inderdaad, waar het de 3/4 van dit verzenbundeltje geldt,
zakelijk mooi gezegd . Maar bij deze uitspraak komt toch het
beste van Schurmann's dichterschap niet tot zijn recht . Mij
dunkt, er staan binnen deze 4.2 bladzijden, verzen die op zichzelf bundels waard zijn, en die mij troffen om hun ongewilde
grootschheid en hunvertoonlooze pracht sterker dan om 't even
wat ooze allerbesten in 't vorige jaar lieten hooren . Er is in die
schittering zoo 'n heerlijk-zelfbewuste en toch zoo ernstig
bedaarde stevigheid dat we hier inderdaad hebben to doen, niet
met een decadentje van de school, maar een rassig dichter van
't allergezondste geslacht
Ten bewijze vol .-en hier drie sonnetten .
HOMERus
Zwaar steunend op zijn staf, de grijsaard schreed
Moeizaarn in mijmring voort op vreemde kust,
En tastend zocht hij naar een plek, tot rust
Wen plots een schaduw't voorhoofd overgleed .
't Juichen van dartle knapen was 't, dat deed
Hem huivren, hem, door goden vaak gekust . -
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Dan hief hij 't zilver-lokkig hoofd, bewust
Als een, die heeft geleden 't diepste leed .
De knapen naderend den blinden man,
Boden een dronk hem, en eerbiedig, clan
Zoet vleiend, vroegen hem een heldenzang .
En dankbaar sprak Homerus, uren lang
Van held Odysseus, en de jeugd bewogen
Zag zijn ver-ziende z iel. i n zijn doode oogen .
LEONARDO DA VINCI

En doodsbedroefd Da Vinci zat to droomen
In stille werkplaats voor 't voltooid portret
Van Mona-Lisa, in zijn hand 't palet,
Peinzend aan haar, die afscheid had genomen . . .
Hij moist dat, nimmer meer, zij weer zou komen,
Dat nirnmer weer, haar stem, haar lach, haar tred
Hem vreugde brengen zou en een gebed
Rees in hem op, de werklijkheid to ontkomen . . . .
Tot turend in de droevig-mijm'rende oogen,
Die van het doek, leken naar hem to staren,
Zoo wonder, of 't haar eigen oogen waren . . .
Hij zag, wat heider ziel diep had bewogen
Hun blanke liefde, voor .elkaar verzwegen
Voor eeuwig treurend in lien blik gelegen .
MICHEL- ANGELO

Ik zag hem staan in nacht, 't koortsig gezicht,
Grillig in schemer van een kaarsenschijn,
In 't spannend zoeken, naar kleuren en lijn,
Strak de oogen op zijn fresco-werk gericht .
Of nit blank marmer, dreunend onder 't wicht
Der forsche slagen ; in vlijm-fellen pijn,
Van opperst scheppen, zijn zielsbeelden rein,
In eeuw'ge vormen . heffen tot het Licht .
Ik zag hem zitten, oud, eenzaam, gebogen
Over verguld papier, sonnetten dichten,
Een weeke droefheid, in de hoornkleur'ge ooh*en,
Waarin door 't weemoedswaas, toch kracht blijft lichten .
En nit de hand, vervormd door reuzenkueden,
De gouden strofen van zijn treurnis gleden .
Ik zie niet in waarom zulk een vers minder beroemd zou
worden dan 't Michel Angelo-sonnet van Barbier .
Die met zulke huldeverzen voor de Grooten kan verschijnen, then zullen de Grooten wel een dankbaren, echt-verbroeJ. P .
derenden handdruk geven .
DE STATISTISCHE METHODE IN DE PLANTKUNDE,
en hare ioepassingen o¢ de studie van den Invloed dey Levensvoorwaarden, door Dr C. DE BRUYKER, Praeparator aan de Hoogeschool to Gent . Verhandeling bekroond in den algemeenen
wedstrijd van het Hooger Onderwijs, groep Plantkunde, igo8,
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en uitgegeven door de Koninklijke Vlaamsche Academie
(Van de. Ven-Heremans' Fonds) ; 223 b1z ., in-8e . A . Siffer,
Gent, 1gTO .
Wij hebben bier to doen met een werk dat alleszins op den
naam van echt wetenschappelijk mag aanspraak maken . De
zeven eerste hoofdstulckeu zijn eene uiteenzetting, toegelicht
met tal van voorbeelden, der statistische methode . Het is eene
beknopte samenvatting van alles wat tot hiertoe gedaan word
door de schrijvers welke deze methode, met betrekking op de
biologie, hebben behandeld of toegepast . In bet achtste hoofdstuk wijst de schrijver op de voorzorgen welke de onderzoeker
nemen moet om alles to mijden wat tot onjuiste uitslagen aanleiding zou geven . In zijn tweede deel, dat de dertien overige
hoofd- stukken omvat, wordt door middel der statistische
methode de invloed der levensvoorwaarden bij de planten
onderzocht . Beurtelings worden behandeld de invloed der voecling, de seizoeninvloed, de plaatselijice levensvoorwaarden,
erfelijkheid en selectie enz . Eene rijke bibliographic schenkt
volledigheid aan heel de uiteenzetting . waarvan bet grootste
en meest belangrijke gedeelte ingenomen wordt door de uitgebreide onderzoekingen van den schrijver zelf . Bij bet eerste
doorbladeren van het book wordt de lezer eenigszins afgeschrikt door bet betrekkelijk groot aantal cijfers, tabellen,
voorstellingen van curven, enz ., maar bij 't lezen wordt deze
indruk weldra weggenomen door de methodische voorstelling,
de vloeiende stijl en de belangwelckende gevolgtrekkingen .
A . VAN BEIRENDONCK .

BEKNOPTE NEDERLANDSCIHE SPRAAKKUNST, door
Dr K . HOLTVAST, 4e druk . - P . Noordhoff, Groningen, fl . 1,
14o blz .
Over deze spraakkunst, gesteund op de gesproken taal en
naar een heel nieuwe, vlotte en allerminst vervelende methode
ingericht, werd bier veel goeds gezegd, Dat men haar waarde
in 't onderwijs beseft, wordt duidelijk aan deze 4L' uitgave
binnen den tijd van 3 jaar .
H . M.
PLANTENATLAS, door H . HEUKELS, met 1 ;36 afbeeldingen .
- Gronin -en, P . Noordhoff.
Sluit aan bij de bekende Schoolflora van H . Heukels die
thans haar 12n druk beleeft . Die plantenatlas, uitstekend verzorgd, met zuivere en duidelijke teekeningen is voor alle
bezitters van de Schoolflora to bekomen tegen verminderden
prijs (fl . 1 .5o in pl . van fl . 2 .25) .
UITGAVEN VAN J . B . WOLTERS, GRONINGEN .
voor orgel zonder pedaal met
inleidende opmerkingen over den vorm, 4e door H . P . Steenhuis herziene druk, geb . fl . 2 .go .
T . TERwey, Nederlandseke Spraakkunst, 15e dr ., nagezien door
M . Mieras . -- In bet hoofdstuk over de woordvorming is veel
veranderiug aangebracht, ten chide bet book in overeenstemJ . Woe" . Honderdvijfti voorspelen
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ming to brengen met den tegenwoordigen stand der wetenschap . 182 blz , fl . 1 .25 .
JOHANNA SPYZI, Der Toni von Kandergrund, mit Eriduterungen
vorsehen von S . Boorsma, 66 blz ., fl . o .3o, nr 3 van die prettige serie n Deutsche Novellen n .
T . VAN DEN BLINK, Geillustreerd Oj'stellenboeh ten behoeve van het
voortgezet onderwijs, roo b1z . fl . o .5o ; een uitstekende keus
van onderwerpen, waarmee inderdaad elk walcker leerling
iets kan aanvangen, en daarbij zoo belangwekkend, dat de
achterlijkste er moeten bij wakker worden .
P . VAN RossuM, Practisch Leesboek der Engelsche Taal, ten dienste
van het uitgebreid lager onderwijs, herhalingsscholen en
taalcursussen, 3e slukje, 20 herziene druk, 68 b1z ., fl . o 5o .
K . TEN BRUGGENEATE, Leesboek voor hit Engelsch ten dienste van
het voortgezet onderwijs, 6e verbeterde druk, 174 blz ., fl . 1 .25 .
L . BY DE LEY, Inleiding tot de rekenkunde, 72 blz ., fl . o .6o.
E. D . J . DE JONGH, JR ., Practisch Rekenboek. ten dienste van
ambachts- burgeravond- en herhalingsscholen, 3e herziene
druk, 84 blz ., fl . o .5o.
B . J . Douwus, Prettig Zingen, een leergang voor 't zingen van
't blad op de Lagere school, III, 3' druk, fl . o .3o .
G . ELGERSMA en J . OOSTERKAMP, Van Heinde en Verre, natuurkennis voor de Lagere school, (Planten, Dieren en Bedrijven
in aansluiting bij de aardrijkskunde) . HANDLEIDING 1 . A . Algemeen gedeelte . B . Het vierde leerjaar, geill . fl . 0 .90 ; I . A .
(Planten en Dieren), geillustreerd fl . o .4o ; I . B . (Redrijven),
geillustreerd fl . 0 40 . - HANDLEIDING It . A . Algemeen gedeelte . B . Het vijfde leerjaar, geill . fl, o.go ; II . A . (Planten
en Dieren), geillustreerd fl . 0 .40 ; II . B . (Bedrijven), geillustreerd fl . 0.40.

ALLERLEI
CAREL en MARIE SCHARTEN-ANTINK werden onlangs door
een redacteur van den ((Groene )) geintervieweerd in hun
Tremosin, aan het Gardameer . Ze vertellen hoe ze hun laatsten roman ((De Vreemde Heerschers », hebben geschreven ;
in 't Palazzo Bandini Piccolomini n to Siena . De volgende
roman zal over Napels zijn. Daarom ook gaan ze zich dit jaar
ginder vestigen .
- In een volgend nummer van dienzeifden a Groene n vernemen we wat Frans Erens over d'Annunzio denkt ; een oordeel dat we best kunnen onderschrijven
Zooals de Italiaansche staat hoofdzakelijk van roof leeft,
zoo leven de meeste moderne Italiaansche litteratoren van den
buit, welken zij in de Fransche en Duitsche literaturen hebben
bemachtigd .
n Vooral d'Annunzio is in (lit opzicht een ware rooverhoofdman . Geplunderd heeft hij op de meest onbeschaamde
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wijze bij Schopenhauer, bij Nietzsche, bij de Fransche symbolisten . Met de gestolen lappen en brokken heeft hij de wanden van zijne opzienbarende romanpaleizen gedecoreerd en
met de weggevoerde balken uit de Schopenhaueriaansche en
Nietzscbeaansche bouwvallen heeft hij de waggelende muren
van zijn roofbouw gestut, De natuurlijke phrase, de spontane
levensuiting heeft bij hem moeten plaats maken voor de kunstphrase, zoodat de trawanten van zijne verwaten bende zich
schaamden natuurlijk to schrijven en bet zuivere vlijtbare der
spontane natuur geweldadig onderdrukten oin dit to doen plaats
maken voor een gewilde en bloedlooze beweging .
Omdat zijne scheppingen niet den oorsprong hebben gehad .
ontstaan to zijn in zijn eigen geest en hart, maar aangeleerde begrippen zijn, fantomen en schaduwen eener voor hem vreemde
realiteit, moest deze schrijvcr noodzakelijk in bet holle en bombastische vervallen . Aan dezen holpomper der litteratuur, then
men, wat betreft zijn litteraire waardebepaling het best misschien met Lohenstein zou kunnen vergelijken, alhoewel hij er
slechts evenredig op gelijkt, is het tot nog niet mogen gelukken
eene reeele waardeering bij zijn yolk to veroveren en toen hij
Frankrijk en Parijs verleden jaar met zijn St . Sebastian wilde
winnen, is hem dit natuurlijk mislukt . De bombast verbaasde en
verblufte in bet begin de fransche toehoorders, totdat zij onwillig en teleurgesteld de zaal voor het einde van de voorstelling
uitliepen .
Er is een gewoon spreekwoord, gangbaar onder het nederlandsche yolk, dat heet « onrecht goed gedijt niet a en zoo is bet
met den auteur van De triomf van de dood. De Rotsmaagden, Forse
the si, forse the no, enz , enz . Hij mist telkens en telkens zijn doel
en maakt zelf geen indruk bij den lezer, omdat deze zich steeds
moet zeggen o l ja, dat is van Nietzsche, dat is van den Franschman Barres, dat is van Peladan, dat van Tolstoi, dat van Wagner, en zoo geloof ik dat de roomsche congregatie van den Index
geen ondienst aan de Italiaansche litteratuur beeft bewezen,
terwijl zij dacht alleen in bet helang van geloof en zeden to
handelen, toen zij d'Annunzio's werken op de lijst der verboden
boeken heeft geplaatst . Jammer zoude bet zijn, indien zij een
werkelijk uitmuntend auteur door haar verbod had getroffen .
Zeer zeker, d'Annunzio is niet de eerste de beste en er is bij
hem een loffelijk streven waar to nemen om bij uitstek modern
to wezen, niet zoozeer in dezen roman De Triomf van den Dood,
als wel in zijn Forse the si, forse the no, waarin hij meer dan bepaalde menschen, bepaalde menschelijke krachten laat evolueeren . Doch ook hier is er evenals in al zijn romans en dramas
eene onvolkomen realisatie . De moeite van bet lezen zijn deze
lijvige romans meestal niet waard . De tijd daaraan besteed is
een verlorene . d'Annunzio is eerder een auteur voor naar gepeperden kost verlangende verbeeldingen van nevropathische
jonge mannen en vrouwen, dan voor menschen, die weten wat
goede en rijpe schrijfkunst is .
Er zijn litteraturen, die nog niet op eigen beenen staan,
zooals de Tsechische, naar ik meen, maar er zijn er ook, wier
beenen door ouderdom verzwakt zijn en knikkend in hun knieen
gaan, zooals de Italiaansche van heden, zeer zeker . Het artistiek
doel van d'Annunzio is lofwaardig : hij wil zijn proza doen
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naderen tot de poezie, maar met een lofwaardig streven heeft
de litteraire historicus niets to maken . De wortel van eens
schrijvers werk behoore hem zelf en het is de fout van de
meeste Italianen van heden dat zij van Fransche en Duitsche
begrippen uitgaan en deze opluisteren met hun declamatorische,
soms nai;eve firlifanzen .
Toch is, naar mijne meening, het Italiaansche yolk een
der meest begaafden vale Europa, maar het is vooral in de
natuurwetenschappen, in de mathesis en in de muziek, dat deze
voortreffelijkheid zich uit . In de schilderkunst, b .v ., zijn zij
erbarmelijk op heden . Er zijn natuurlijk enkele uitzonderingen .
In de dichtkunst en bet proza kunnen zij met de meer noordelijke
volkeren niet in vergelijking komen .
Toen ik in Italie was eenige jaren geleden, had ik steeds
to kampen met valsch geld De reisgids zelfs, then ik in Milaan
op straat kocht, was valsch ; het was een gebrekkige nadruk
van den officieelen . Eene zekere overeenkoinst met dit onechte
vind ik in de litteratuur en dat vooral bij d'Annunzio . Moge bij
ons iedereen op zijne hoede zijn en goed toekijken, indien een
boek van den Signor Gabriele hem in handen mocht vallen .
Wil iemand Italie leeren kennen, dan neme hij Verga of
Fucini ter hand (x) . Amicis ook is een auteur die aangenaam
bevredigt . Ja zelfs de vreemdsoortige auteur Carlo Dossi is
boven d' Annunzio to prefereeren . Er is in de romans van dezen
laatsten noch psychische scherpte, noch eene bizondere typen
creatie,
, zelfs geen eenheid van levensvisie . Deze visie is een
bonte lappedeken die een oogenblik de oogen aantrekt, maar
slechts voor korten tijd, om ze dan op meer rustige kleuren to
vestigen . Het eenige, wat van d'Annunzio overblijft, wanneer
men hem analyseert is een zekere melodie der italiaansche
phrase, een geluid dat, wanneer men beter oplet, slechts een
echo blijkt to zijn .
Onder de laatste gestorvenen in Duitschland moeten we
melden : MARTIN GREIF en FELIX DAHN .
Martin Greif, die eigenlijk heette Felix Herman Frey,
werd geboren in x839 to Spier . Tot '67 was hij Beiersche artillerie-luitenant . Sedertdien verbleef hij to Munchen . 't Was een
hoogstaand lyrisch dichter : geen geweldigaard, veeleer een
Eichendorff-natuur ; vol frissche oorspronkelijkheid, diep gevoel,
en schoone taalvaardigheid . Evenals Eichendorff was ook hij
katholiek .
Zijn eerste bundel e Gedichten », in 1868 verschenen,
bracht bet reeds, tot zijn 7e uitgave . In 1902 gaf hij een nieuwen
bundel lyriek : « Neue Lieder and Maren s . Zijn meest bekende
drama's zijn : e Nero » , a Prinz Eugen » . e Heinrich der Ldwe, ,
rc Ludwig der Bayer ,), « Agnes Bernauer » . Ook Schiller's
e Demetrius s heeft hij omgewerkt .
Als een typisch proefje van Greif's kunst volgt hier zijn
bekende :
IHR GRAB .

Es bliiht ein Grab in treuer Hut Das beste Herz darinnen ruht .
(r) Even voor deze aanhaling legde Erens hoogen lof op
Fogazzaro .
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Zu oberst hlahen Rosen rot Dein Mund so manchen Kusz wir bot.
Und weiter ob die Lilie blilht Dein Herz hat rein fir mich gegliiht .
Zu Fiissen liegt ein griiner Kranz Ich schwang dich oft im Maientanz .
Die Leute gehen d'ran vorbei,
Mir aber bricht das Herz entzwei .
Een veel geruchtmakender man was Felix Dahn . Hij werd
uit een tooneelspelersfamilie geboren to Hamburg in 1834 . In
1864 werd hij professor voor bet Duitsche Recht to Wiirzburg,
in '72 to Kouigsberg, in '88 to Breslau . Hij begon zijn schrijversloopbaan als een flink geschiedkundige en hij eindigde ze
als een veel minder flink romanschrijver : zoo was hij 't omgekeerde van veel geschiedkundige beroemdheden die begonnen
als letterkundigen en overgingen tot de wetenschappelijke
vorsching .
Zijn historische arbeid : Konige der Germanen I-IX is
baanbrekend geweest voor de staat- en rechtskundige geschiedenis van bet Duitsche rijk. Zijn meest bekende historische
roman is : « Ein Kampf gegen Rom o . Daarin, zooals in al zijn
letterkundig werk, toont hij zich een dichter zonder zielkunde
en vol pathos, een chauvinistisch en rationalistisch Germaan .
Zijn drama's zijn even zwak . Maar onder zijn lyrische en epische
gedichten zijn betere dingen, zooals b .v . zijn'c Gotenzug
Gebt Raum, ihr Volker, unsrem Schritt ;
Wir sind die letzten Goten I
Wir tragen keine Schatze mit ; Wir tragen einen Toten .
Mit
Wir
Bis
Die

Schild an Schild and Speer an Speer
zieh'n nach Nordlands Winden
wir im fernsten grauen Meer
Insel Thule finden .

Das soil der Treue Insel sein ;
Dort gilt noch Eid and Ehre ;
Dort senken wir den Ki nig ein
Im Sarg der Eichenspeere .
Wir kommen her - gebt Raum dem Schritt! Aus Romas falschen Thoren ;
Wir tragen nur den Konig mit ; Die Krone ging verloren .
Een van Spanje's beste dichters, JUAN MARAGALL, is op
52-jarigen leeftijd in de volheid van zijn scheppingskracht
gestorven op zijn landgoed San Gervasio, to Barcelona . Lang
is hij in 't onderwijs en in de pers geweest . Hij was president
van bet Athena-um to Barcelona en terzelfder tijd een schitterend dagbladschrijver en letterkundig criticus . Ook als kunstenaar was hij veelzijdig ; meester in bet « gai savoir » en vertaler
van de « Iphigenie » van Goethe, then hij met al zijn geestdrift
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bewonderde . Met voorliefde zong hij in 't Catalaansch, en zijn
bundels « Visions y Cants » , « Enlla et Sequences » zijn zeer
verspreid . Zijn poezie, diep gevoeld en sober geuit, is een
contrast met de gewone Spaansche schitterende breedsprakigheid, en als dichter reikt hij de hand aan Maeterlinck en
aan Guerra Jungueiro . Zijn meesterstuk « La Vaca cega » (De
blinde Koe) streeft de heerlijkste oude eglogen op zij .
Maragall was ook een wijs politiek man, die in de Catalanistische beweging steeds verbroedering predikte en vaderlandsliefde voor Groot-Spanje_ .
In 't klooster van St-Andries, bij Brugge stierf in December 1 .1 . zuster Margareta zuster van onzen grooten toondichter
Benoit . 't Was een uiterst begaafde, in de kunst diep- en
ruim-inzichtige vrouw, die met de besten in Vlaanderen omgang heeft gehad . Ze was een groote vriendin en vereerster
van Constance Teichmann : haar vurigste hoop was Antwerpen's engel to zien heiligverklaren .
De Nobelprijs voor de Letterkunde is ditmaal naar
MAETERLINCK gegaan .
Als opvolger van E . M . de Vogue in de Fransche Academie
werd de dichter en romanschrijver HENRI DE REGNIERverkozen .
Graaf de Mun sprak de ontvangstrede nit ; ze is een prachtig
getuigenis voor bet helder inzicht in de letterkunde bij dezen
man die lang geen beroepsietterkundige is . Hij zegcle o . m .
Men heeft beweerd, en ik laat daar, of dit een lofprijzing
is dan wel een verwijt, dat gij in uwe boeken voor ons hebt
willen doen herleven de loszinnige gratie der achttiende eeuw
en haar ongebonden durf . Ik ben niet de pleitbezorger van dien
tijd welke, nog noodlottiger zijnde dan lichtzinnig, de oude
tradities van bet Christelijk Frankrijk in de hoofden en in de
zeden zag verdwijnen : en toch zou ik bijna geneigd zijn to protesteeren . Want bet komt mij voor, dat gij de XVIII eeuw
eenigszins hebt behandeld als de Oudheid, waaruit meer de
fluit van Marsyas, dan de tier van Apollo tot u klinkt, meer de
zangen van Eros, dan de redevoeringen van Pallas door a worden verstaan . Onder haar vernis en blanketsel deed de eeuw
der Encyclopedie ideeen ontluiken, die straks de Maatschappij
zouden omverwerpen . Zij verborg ook deugden, waarvan de
kracht en bet weerstandsvermogen zouden blijken bij de moorddadige uitbarsting der nieuwe ideeen ; en wanneer men dan toch
helden zoeken wil in die eeuw, zou men in elk geval andere
figuren kunnen vinden, dan de « onsterfelijke » CASANOVA DI :
STEINGALT, zooals de verzamelaar van uw Passe Vivant zegt .
s Maar ik zal op dit armzalig debat niet verder ingaan .
Daar zijn genoeg andere punten, waarmee ik mij heb bezig to
houden . Gij behoeft niet zoover terug to gaan, om een voor uw
romans geschikt kader to vinden . Gij schrijft in een tijd, waarin
de elite, to, wie gij a richt, er groot op gaat de moraal to
verachten, en gij geeft haar, wat zij wenscht : boeken zonder
moraal .
a 0, ik weet wat gij zeggen zult ; gij schrijft niet voor
anderen, maar voor u-zelf, c om een smaak to bevredigen, die
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u eigen is, om u to vermaken met gebeurtenissen en personen » .
Men vindt deze waarschuwing in de voorrede van een tinder
uwer werken, dat tevens een der aangenaamste is om to lezen
Les Vacances d'un jeune hoinine sage, en tot een uwer biografen
hebt gij gezegd : « Wanneer eenmaal het boek gedrukt en uitgegeven is, interesseert het mij niet meer . Ik vergeet het a . Dat
is uitmuntend, en gij zijt er dan verder af . Maar wij ?
Gij schrijft alleen voor uw eigen genoegen ! Dat is gauw
gezegd . Maar dit genoegen blijft niet beperkt tot a zelf . Het zou
dan ongetwijfeld minder aantrekkelijk zijn en gij denkt er ook
niet aan het voor a alleen to houden . Het bock, dat a niet meer
interesseert, zoodra het is verschenen, begint uwe lezers to
interesseeren en gij beklaagt u daar niet over . Wanneer het u
een oogenblik heeft geamuseerd, opent gij het de deur en het
gaat de wereld in, om gemoederen to beroeren en to vertroebelen, hartstochten to prikkelen, begeerten op to wekken, het
beeld der sensualiteit voor den geest to roepen, altijd hetzelfde
in verschillend gewaad . . .
Gij bekomniert u niet, zegt gij, om hetgeen er verder met
uw werk geschiedt. Is u dat toegestaan? Mag een schrijver in
den roes van zijn arbeid vergeten, dat anderen de lippen zullen
zetten aan den beker, door hem gevuld? Mag hij op geringschattende wijze het stof (la poussiere) van zijn werk afschudden in
het gemoed dergenen, waar hij binnenkomt, gelijk een voorbijgaand bezoeker zijn schoenzolen zou reinigen op den drempel
van iemand's woning, lien hij niet kent? Ik geloof het niet . De
verantwoordelijkheid van een auteur lijkt mij waarder en ook
hooger . Ze is ongetwijfeld een last, maar ze is terzelfder tijd ook
een eer, to grooter, wanneer zij haar edele taak opvoert tot het
vervullen eener sociale roeping .
Ik weet, dat ik hier in botsing kom met de opvatting van
een tijd, voor welken de moraal heeft opgehouden een juist
omschreven beteekenis en absolute regels to hebben . Menigeen
zal hetgeen ik zeg, a vieux jeu a vinden . Evenwel is geen zaak
van grooter actualiteit . Want wij hebben bier niet to doen met
hetgeen een artist of litterator fantaseeren kan, maar met een
leer, met een theorie, die zich verbergt onder uw onverschilligheid voor het lot uwer werken .
Die leer, die theorie hebt gij eens met volmaakte juistheid
geformuleerd in een der tooneel-critieken, welke gij schreeft in
het Journal des Debats . « De kunst a, zoo heette het daar, « behoeft niet moreel to zijn en loopt nimmer gevaar immoreel to
worden, wanneer zij streng objectief en onpersoonlijk blijft,
d. w . z . wanneer zij geen partij kiest » . Sta toe, dat ik u bier
onderbreek . Ik meen, dat het juist aan een schrijver verboden
is geen partij to kiezen . Kunst is, naar mijn inzicht, a la parure
des idees n ; wanneer zij dat niet is, maar zich bepaalt tot den
worm, tot het mooie op zich, onverschillig welke de handelingen
of de gedachten zijn, welke zij dekt, lijkt zij mij nog slechts het
ijdel pogen van onvruchtbare bedrevenheid .

KARAKTERSTERKTE
EN OPVOEDING
We leven in eenen tijd van verbazenden stoffelijken
vooruitgang . « De krachten der natuur hebben we samengeperst in koperen buizen en draden s (r) en met bliksemsnelheid doen we ze wonderwerken verrichten . Afstanden
hebben we ingekort, bergen doorboord, den schoot der
aarde en den bodem der zee doorzocht en uitgeplunderd ;
hemelhoog rijzen de machtige gebouwen der moderne
steden als fiere getuigen van 's menschen scheppend vernuft en nu trachten we den vogel na to vliegen om ook het
luchtgebied nog to veroveren . Geen vraagstuk of het genie
van den modernen mensch heeft er eene oplossing aan
beproefd en wie weet wat gedrochten ons nageslacht zal to
bewonderen krijgen ?
En toch ligt er in onze wondere eeuw eene felle
leemte ; 's menschen hart blijft onvoldaan en de ontevredenheid is grooter dan ooit : 't is er overal rondom ons een
zenuwachtig gewoel, een drijven en jagen, een horten en
stooten om immer meer, met gemis aan waar geluk en
levensblijheid . « Het leven onder hoogdruk u, zegt Mgr
von Keppler, « heeft een eigen moderne ziekte doen onts staan, een moordenares van eersten rang, de zenuwzwaku heid ofwel neurasthenie . Het heele geslacht lijdt er aan ;
u ze beinvloedt het lichamelijk, geestelijk en zedelijk leven
s en maakt de samenleving vreugdeloos en onbehaaglijk .
Dat is 't ; wij moderne menschen hebben het : « Time is
money s to hoog geschat en daarom zijn we zenuwlijders
geworden . Het uiteenspatten van stoffelijke kracht heeft
geestelijke zwakheid en zedelijk verval nagesleept ; de
mensch heeft zijn eigen opbruisende driften en de driften
van zijn yolk niet kunnen bemeesteren en daarom blijven
we voortjagen immer onvoldaan en immer ongelukkig .
(r) Mgr
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Eilaas, nu de strijd tusschen goed en kwaad tot het brand-

punt reikt en we sterke strijders noodig hebben, moeten
we 't betreuren dat karakterloosheid een der grootste
kwalen werd van onzen tijd .
Goddank, ons Vlaamsche ras is sterker dan andere
« Wir Germanen sind solid », zei Dr . Sonnenschein op ons

Vlaamsch Studentencongres to Hassselt, en wij ook zijn
Germanen . Meestal draagt ons Vlaamsch yolk van den
lande een sterke ziel in een ijzersterke borst en de
schoonste bekroning onzer Vlaamsch-Katholieke Studentenbeweging is het groot getal overtuigde mannen die
rijzen uit dat geestdriftig jonge diet .
Edoch, ook daar dreigt het gevaar, we leven mee met
onzen tijd en kunnen door het slijk der straat niet heen
zonder onze schoenen to bemorsen . Gewetensplicht schijnt
het dus de macht to meten van den vijand die ons bedreigt
en wapens to scherpen om hem to bestrijden .
Sterke mannen worden gedreven door een edel ideaal,
steunen op een vaste overtuiging en hebben hunnen wil
verstaald door cene degelijke sterke opvoeding . En daar
nu juist woekert de moderne kanker ; materialisme heeft
onze idealen naar den grond getrokken, twijfelzucht doet
onze overtuiging wankelen en de opvoeding onzer dagen
verzwakt de zielekracht van 't kind in plaats van ze to

versterken .
We moeten het bekennen, ja, de idealen onzer
moderne wereld liggen laag voor den grond . Daar zijn er
wier hoogste levensdoel en grootste levensvreugde in 't
bezitten van geld en goed gelegen schijnt, naar het woord
van « Dreizehnlinden »
« Bessres Klingen, bestes Klingen
« Scheint das Klingen mir des Goldes .
Geldzuchtige koopmanszielen die de waarde van eenen

mensch alleen weten to schatten naar de som die hij verdienen kan en de waarde eener zaak naar den koop en
verkoopprijs . En spreekt die mannen van geestdriftige
ondernemingen of heilige kruistochten voor het welzijn van

den evenmensch en de heropbeuring der maatschappij ; en
immer zal in hun gedacht de triviale vraag rijzen n hoeveel
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dat wel kosten mag ? n Wie weet wat al goed er niet belet
wordt in de maatschappij ter wille van een onnoozel vijffrankstuk ?
Men zoekt stoffelijke winst en 't materialisme slaat
over tot utilitarisme . Geen kunst en wetenschap ter wille
van het Edel-schoone en Ware ; ook de studie wordt
gewaardeerd naar de bekwaamheid om geld to verdienen .
Van daar de hevige stormloop tegen onze oude GriekschLatijnsche humaniora waar de groote vernuften aller
eeuwen been ter school gingen, doch wier doel 't niet
wezen kan moderne machinisten of levende schrijfmachienen
to vormen .
Geest- en hartevreugd kennen die menschen niet,
want vreugd is rust en ook hunne vermaken zijn zenuwachtig . 't Is een onophoudend najagen naar stoffelijk,
zinnelijk genot, waar 't geen wentelen wordt in schandig
slijk ; en zij die 't deftigste van alien zijn hebben toch een
heel modern rusteloos vermaak gevonden, de zoo hoog
gewaardeerde en al-begeesterend hedendaagsche sport .
O voorzeker ook hier dient alles niet onvoorwaardelijk
veroordeeld ; waar de grens van een edel vermaak of eene
redelijke oefening der lichamelijke kracht niet wordt overschreden, daar kan ook de sport bijdragen om hart en geest
to sterken .
Doch de sport is een ideaal en levensdoel geworden ;
alles moet wijken voor het belang van wedrenners en footballmatches, de sportdrift jaagt door de harten en bluscht
er de begeestering voor de klaagrijkste vraagstukken des
levens . Verheugend is 't dat onze Vlaamsche jeugd minder
dan andere door die kwaal werd aangetast en er op onze
Vlaamsche Landdagen zoo dapper geslagen wordt naar
overdreven harddravers en velomannen .
Eerlijk genot en vermaak sluit ons ideaal niet uit ; ook
wij eischen de vreugd als een oerrecht in ons leven, doch
vreugd en genot kan ons levensdoel niet wezen . De bloem
is het sieraad der plant doch het levensdoel van blad en
stengel is de vrucht . Wie dat niet begrijpt loopt gevaar to
staan gelijk de rijke jongeling uit Rodenbach's diep gevoeld
n Weelde »
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Zijn zware hoofd op zijne hand geleund,
den arrem op den steenen leeuw die langs de leuning ligt,
daar staat hij, duislig, en de ziel vol weedom
en vreemde smerten . Hij is rijk en machtig, hij is jong .
. . . Vol droeve droomen' schouwt hij naar des hemels sombre
[diepten,
en voelt hoe groot zijns harten afgrond is,
hoe wijd, hoe maatloos diep dat vreemd gevoel - Begeerte .
En droomend, droomend blijft hij daar . Hoe langer
hoe treuriger hem 't leven schijnt . Gelijk een bitter spotten
ruischt rond zijne ooren in zijn ijlend hoofd
bet dansend lied, bet lachen en het fluistren en het suisen ;
zijn dolende verbeelding toovert hem
de feeste weer . En treurig blijft hij staan en zonder antwoord
het vreemde raadsel pegelen zijns levens .
0 neen geen wereldsch genot kan het hart des jongelings vullen want dat hart is grooter dan de wereld ; uit zijn
diepe afgronden stijgen stemmen hooger dan de aarde
a Abyssus abussum invocat n dringen door naar 't diepe
blauw der hemelen, tot den Schepper van 't heelal en van
den mensch . God is ons ideaal en hoogste levensdoel, hart
en geest en alles wat we in ons hebben moet opgaan tot
Hem gelijk de bloem naar 't zonnelicht . a De Godsdienst
alleen n, zegt Foerster, a spreekt de oortaal der ziel - wie
n de ziel wil en de bezieling des levens, die kan den Godsn dienst niet derven . n
(School en Karakter) .
Maar zulk een streng streven kan alleen degene, die
steunt op een vaste overtuiging en een levendig geloof . En
hier ook heerscht moderne kwaal .'t Geloof wordt beschouwd
als een eigenschap der zwakke zielen, zelf moet men alles
met het hoe en 't waarom begrijpen ; rede en verstand zijn
vergoddelijkt door het Rationalisme, en waar wij moderne
menschen niet meer verstaan daar beginnen we to twijfelen
zoo wel op Godsdienstig als op wetenschappelijk gebied .
Met allen eerbied voor de wonderwerken der moderne
wetenschap en voor hare groote mannen, toch kunnen we
't haar niet vergeven dat ze ons den twijfel in 't harte joeg,
en ons immer aan opnieuw doet herbeginnen in 't onrustig
zoeken naar de waarheid . 't Modernisme daagt er op langs
alle kanten met zijnen stelselmatigen twijfelgeest en we
worden ongeruster en zenuwachtiger dan ooit .
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« Veel weten kan altijd niet vordren, somtijds schaden . » (r)
Hoe veel geruster stonden we in ons eenvoudig, kinderlijk geloof dat we misschien op minder diepdoordachte
bewijsvoering steunden doch waaraan we nooit getwijfeld
hadden . Ons yolk moet weer verkerstend worden en leeren
gelooven, en de waarheid liefhebben omdat zij bet kenteeken
van Christus' kinderen is . Valschheid en logen zijn bet merle
der hel, wij zijn kinderen der waarheid, kinderen Gods,
oprechte mannen in de ware beteekenis van den a Vir
justus » in 't H . Evangelie . We weten dat we de waarheid
bezitten, Christus heeft de Kerk ingesteld om ze ons to
leeren en wij zijn kinderen der ware Kerk . Zoo dienen we
gesterkt tegen alien twijfelzucht ons eene vaste overtuiging
to bouwen met steenen die we hiewen uit de rots van
Petrus zelf want die alleen is onwankelbaar .
Uit die vaste overtuiging zal dan ook als uit de rots
bet water der liefde vloeien dat den grond bevochtigt en
hem vruchtbaar maakt ; liefde tot God in wien we gelooven,
liefde tot den evenmensch, tot bet yolk dat lijdt en ongelukkig is, liefde voor al wat edel is en schoon . Gelooven en
beminnen dat is ons leven . En wordt nu bet voorwerp
onzer liefde aangevallen, worden b . v . God en Godsdienst
beleedigd of de rechten van ons eigen Vlaamsch Volk gekrenkt, dan wordt ook onze liefde werkdadig en slaat ze
ons tot strijders met bet zwaard in de vuist, dan teekent ze
ons op 't voorhoofd de leus van den grooten dichter en
overtuigden waarheidsridder dr . Schaepman : iu Credo,
pugno n a Ik geloof en ik strijd . a Omdat ze bun Kristus
geloof en de vrijheid der Kerke beminden zijn de Kruisvaarders naar bet Heilig Land getogen, omdat ze de
vrijheid van yolk en land lief hadden hebben onze vaderen
den reuzenstrijd tegen Franrijk gestreden en gewonnen ;
omdat ze a outer en heerd a lief hadden zijn onze dappere
boeren gesneuveld . 1k geloof, ik bemin en ik strijd, heerlijk
ideaal dat helden gewekt en de glorierijkste daden onzer
geschiedenis geschreven heeft .
Edoch hoe grout en edel ons ideaal weze, en hoe vast
ook onze overtuiging, booze driften trekken geweldig naar
(r1 Lucifer,

VONDEL .
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den grond en de moderne wereld heeft machtige bekoringen om ons aan to lokken . Daarom moet eene degelijke
opvoeding het oog des jongelings naar boven richten en in
hem de wilskracht tot den hoogsten graad ontwikkelen .
Eilaas, ook op dit gebied heerscht er weer eene
moderne besmettelijke ziekte . Al to zwak is de eerste
opvoeding der kinderen vooral in onze moderne steden ; als
schoothondjes worden de kleinen behandeld, hunne minste
grillen oogenblikkelijk voldaan, hunne verlangens voorkomen opdat men er toch maar niet to veel leed mee hebbe
en bijzonder opdat ze maar niet schreeuwen, o daar is men
zoo bang voor ! En dan eerst komt het Teed ; eer ze tot de
jaren van verstand gekomen zijn heerschen ze als heer en
meester over heel het huisgezin . Wondere geschiedenissen
vertelt men over de alleenheersching dier kinderen en de
slavernij dier ouders . En zij die geen oogcnblik rusten om
maar veel geld to verdienen op weinig tijd, droomen voor
hun kroost eene plaats in de maatschappij waar men zonder
moeite zijn dagelijksch brood kan eten en de toekomst
verzekerd is . Met dat doel worden ze dan gestuurd naar
onze opvoedingsgestichten . En wanneer plichtvolle leeraars,
- en die zijn er Goddank nog in groot getal - zich hoofd
en geest afmartelen om die zwakke zielen toch een ziertje
wilskracht bij to zetten, dan oordeelen de ouders dat zulke
opvoeding to hard is voor redelijke menschen . Arme
kinderen I
Goddank, trouwer aan eer en plicht zijn de meeste
onzer Vlaamsche moeders van den buiten ; ze dragen hunne
kinderen door weer en wind, gewennen ze aan ontberingen
en leeren ze gehoorzamen . Voor hen is het moederschap
nog een eeretitel, sterke vrouwen zijn 't en ze telen een
sterk ras .
De eerste wilskracht, die de knaap onbewust van zijne
moeder kreeg, dient de opvoeder in lager en middelbaar
onderwijs to ontwikkelen .«Lertghozamn!
Leert u
n inspannen ! Leert u beheerschen en uwe driften over» winnen ! ai Dat zijn, zegt Friedrich Paulsen, de drie
imperatieven der educatio strenna . Leeren gehoorzamen
strijders en werkers zijn er noodig ; liefhebbers van het
u dolce far niente n mogen van het tooneel der wereld
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verdwijnen en niemand zal er bij lij den noch naar de plaats
vragen waar ze ooit gestaan hebben . Zich beheerschen en
zijne driften overwinnen ; zedelijk sterke mannen worden ;
met reine handen moeten we zaaien, anders kan ons zaad
niet kiemen noch de plant gedijen . Hoog loopt men op in
onze tijden met persoonlijkheid, en a de eigenlijke persoon
n
»
»
n

lijkheid
d van den mensch », zegt weer Foerster, a ligt in
de diepte van zijn zieleleven en kan enkel ontwikkeld
worden tot zooverre wij de ziel opleiden tot heerschappij
over de zinnen en de driften . »

Dat triplex imperativum moet het werk der opvoeding
beheerschen . Geen beulen zijn er noodig om de vreugd uit
de zielen onzer knapen to ranselen en de jeugd to verbitteren
tegen alle gezag . a Ook de tranen der kinderen roepen
wraak tot God » ( I), doch sterke mannen moeten er zijn,
die weten wat ze willen en wilskracht genoeg hebben om
vol to houden tot bet einde . De opvoeder, gelijk de barnsteen, deelt zijn eigen kracht aan anderen mede, wie zelf
sterk is, zal anderen sterk maken . Men vreeze niet de jeugd
to gewennen aan lijden en ontbering ; kleine wonden zijn

gauw geheeld en bittere stonden zal de knaap doorleven in
de jaren zijner mannelijke kracht . Vele praktische middelen
om sterke kinderen to voeden liggen voor de hand . Wie tot
de heilige zending der opvoeding gezalfd werd, leze en
overwege Foerster's prachtboek : School en Karakter, hier is
enkel sprake van den geest die ons werk bezielen moet .
Dat de weg immer breeder wordt, die leidt tot de
Tafel des Heeren, waar we bet Brood eten dat sterkt, en
den Wijn diinken die maagden teelt, dat is een blijde teeken
voor de toekomst . Gewennen we onze knapen then weg in
to slaan, dan zullen ze sterke mannen worden die leven
voor hun yolk en dat yolk eens redden uit zijnen nood .
u Je veux titre n, zei Louis Veuillot, de man met bet
scherpe zwaard, a la fleur perdue dans 1'herbe, le chant
»
»
a
»

d'oiseau qui rejoint le passant . Passant, mon frere, je
t'aime et ne to demande rien . Prends le parfum et la fleur
et le chant de 1'oiseau . Dieu to les donne, prends, oublie,
va a ton bonheur et ne rends graces qu'a Dieu . »
(i) Mgr

VON KEPPLER,

« Meer Vreugde » .

Io 8

KARAKTERSTERKTE EN OPVOEDING

Zelfopofferende liefde, dat is de heerlijke vrucht der
sterke opvoeding, het sieraad der echte mannenziel en
bleek schijnt het al wat Humanitaristen en Anthropophielen,
of andere mannen met wonder-klinkende namen voortbrengen als vervalscht namaaksel dier heldhaftige deugd .
Edele idealen, vaste overtuiging en wilskracht, daaruit
bouwen we dus het karakter onzer kinderen . Onderwijzen
is niet genoeg, ook geleerde mannen bezwijken onder den
levenslast, wij moeten een sterk geslacht kweeken dat in
voile levensblijheid den levenslast kan tillen . Dan zal er
wellicht meer vreugde komen onder Gods lieve zon ; minder
gehecht aan het klinken van 't goud en 't stoffelijk genot,
zullen we de schoonheid der natuur en 't meesterwerk der
Kunst beter begrijpen en met uc Dreizehnlinden » meezingen
Und die Nachtigall im Busen
Sie wird jublen, sie wird klagen
Jeden Lenz, solang auf Erden
Rosen gliihn and Herzen schlagen .
LAMBRECHT ENGELEN .

DIE ROZE DAAR !
Die donkerroode roze daar
In'tgroevahnzlr!
De zonne ziet en ziet ze aan
En zoekt iets in 't geplooi der blaan . . .
Ze staart zoo staag met Karen gloed
Dat zij de roze blozen doet,
Maar laat niet af, totdat met al
De bladen wijken voor den val
Der stralen en de blomme ligt
In 't hart getroffen door het licht !
Ei, ongenadig liefdespel
Van zon en blom, nu wou ik wel
Dat naar uw schoongeschapen beeld
Gods spel in mij werde afgespeeld !
Ei, Zonne, hou het sterk geweld
Van uwen gloed op mij gesteld,
Bestook zoo fel mijn zieleblaan
Dat zij uiteen en opengaan
En ik in uw lichtheerschappij
Verwonnen blom van liefde zij !

L . REYPENS, S . J .

DE KERK
Toen Christus, Hoek- en Steuningsteen,
Door 't passiebeitlen was behouwen,
En al zijn schoonheid buitenscheen,
Toen kon Gods Geest zijn Kerk opbouwen .
In 't ongenaakbaar Gratieland
Heeft Hij een heuvel uitverkoren,
Wiens breedgevoeten sterken stand
Geen tijd noch eeuwigheid zal storen .
Belijders legden 't grondwerk vast
Uit sterk arduin van hechte deugden ;
De Martelaars torsten den last
Al hooger op, maar ook de vreugden
Van eenen roo-robijnen schijn
Die de effen gladde muren schijnen .
En uit dat grootsch en kostbaar schrijn
Heeft 't Maagdendom in zuivre lijnen
Een witten toren opgehaald .
Hij draagt 't Juweel van de juweelen
Maria's spits en fijne naald,
Die, rijzend in het licht, den heelen
Breeduitgesteunden bouw vereent
In 't stijgen naar het godlijk Wezen .
Uit allerzuiverst elpenbeen
Is zij gebouwd en opgerezen ;
De schoonste en reinste maagdenhand
Heeft hare fijnheid uitgesneden
Bekantwerkt en bediamant
In wee met witte helderheden .
De glorie van dien deugdentrans
Daalt schoon op 't goud der hooge daken,
En hangt om 't heele eenen glans
Waarin de steenen schooner blaken .
Dat is de glorie die de Geest
Gesticht heeft in het land van Gratie .
L . REYPENS, S . J .

DE SAGE VAN DE NIBELUNGEN
(Veyvolg)
VIJFDE HOOFDSTUK . - INHOUD VAN HET NIBELUNGENLIED

Het Nibelungenlied is geschreven in vierregelige strofen, waarvan de regels paarsgewijs op elkander rijmen .
Elke regel bestaat uit twee halfregels, door een ca?suur
gescheiden . Soms rijmen ook de caesuren . Van die acht
halfregels hebben de eerste zeven ieder drie, alleen de
achtste vier klemtonen . Het aantal toonlooze lettergrepen
is willekeurig .
Een vrij getrouwe nabootsing van de eerste strofe der
Inleiding zou deze zijn
Ons is in oude sproken wonders veel gezeid,
Van ridderen lofwaardig, van groote dapperheid ;
Van vreugd en feestlijkheden, den strijd van koene helden,
Van weenen en van klagen moogt gij nu wondren hooren
[melden (I) .
Te Worms aan den Rijn heerscht de Bourgondische
koning Gunther, met zijn twee jongere broeders Gernot en
Giselher en zijn vazallen Hagen en Volker . Gunther's
zuster, prinses Kriemhilde, ziet zekeren nacht in een droomgezicht een valk, then ze lang gekoesterd heeft, - daar
storten twee adelaren zich op bet teere dier en drukken bet
met bun klauwen dood . Die valk, zoo verklaart moeder Ute,
om raad gevraagd, haar den droom, - die valk is Kriemhilde's toekomstige man . En als de jonkvrouw van een man
Diets weten wil, waarschuwt moeder : gooi dat niet to ver
weg ; wilt ge ooit ter wereld van harte verheugd worden,
dan zal dat geschieden door de liefde van een man
Verred' es nicht so vollig !)
(gab Ute ihr zuri ck)
« Ist dir je auf Erden beschieden Herzensgliick,
Von Mannes Minne kommt es . Du wirst mit Gliick vermahlt,
Hat einen edlen Ritter dir Gott zum Gatten auserwahlt .
(c

(i) In den oorspronkelijken tekst
Uns ist in alten maeren
wunders vil geseit
Von heleden lobebaeren
von grozer arebeit,
Von freude and hochgeziten
von weinen and von klagen,
Von kdener rocken strtten
muget it nu wunder heeren sagen .
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((Die Rede lasset bleiben, vielliebe Mutter mein !
Es hat an manchen Frauen gelehrt der Augenschein,
Wie Liebe mil Leide am Ende gerne lohni
will sie meiden beide :
so bleib' ich

Ich

sicker verschont . »

Kriemhild in ihrem Mute hielt sich von Minne frei,
So ging noch der Guten manch lieber Tag vorbei,
bass sie niemand wusste, der ihr gefiel' zum Mann,
Bis sie doch mit Ehren einen werten Recken (held) gewann .
Das war derselbe Falke, dessen Traumgestalt
Die Mutter ihr gedeutet . Sie racht' ihn mit Gewalt
An ihren nachsten Freunden (1), durch deren Trug er starb .
Um dieses Einen Sterben mancher Mutter Kind verdarb .

(i) « Vriend » werd in de middeleeuwen vaak gebruikt voor
« maag, verwant » .
(2) Van de vele Duitsche vertalingen van het Nibelungenlied
zijn de beste die van Simrock (Max Hesse) en vooral die van
L . Freytag (Berlin . Friedberg & Mode) . Ik neem telkens die
vertaling, die mij de beste lijkt .
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vallig voorbijkwam . Vriendschap huichelend noodigden de
twee vorsten Schilbung en Nibelung hem uit om de verdeeling to doen en gaven hem het zwaard Balmung ten
geschenke . Dat zou de valschaards ten verderve leiden .

Plotseling wilden ze met hem vechten, en ineens stonden
twaalf reuzen om de beide vorsten heen . Maar Siegfried
zwaaide machtig zijn zwaard, de reuzen vielen, zevenhonderd helden sloeg hij dood, en ten slotte lagen ook Schilbung en Nibelung dood in hun bloed . Daar verscheen
Alberich, de arglistige dwerg, en wilde zijn meesters
wreken . Als leeuwen vochten ze met elkaar. Eindelijk
bedwong Siegfried den dwerg en ontworstelde hem zijn
tarnkap . Wie die over 't hoofd trok, werd onzichtbaar .
Daarop nam hij bezit van schat en land der Nevelingen .
Maar geen geluk, vloek kleefde er aan . Dat zouden Siegfried en ook zij die na diens dood den schat zouden rooven,
aan zich zelf ervaren .
Ook had Siegfried eens een vuurspuwenden draak
gedood . Toen het bloed van het monster als een roode
stroom over de aarde liep, baadde de held er in en word
daardoor onwondbaar, als ware zijn huid van hoorn .

Die Siegfried nu, de trots van zijn ouders, de room
van zijn land, hoorde van de schoone maagd to Worms en
wilde met zijn mannen uittrekken om ze ten huwelijk to
vragen . Zijn vader waarschuwde hem, zijn moeder weende
om haar kind - maar hij ging . Vlijtige vrouwenhanden
arbeidden dag en nacht . Kostbaar waren de gewaden, die
Siegfried meenam . Met twaalf mannen reed hij naar
Worms . Den zesden dag kwamen ze daar voor den koningsburcht aan, reuzen gelijk in jeugdige kracht, uitgedost in
den rijksten tooi . Het yolk stroomt naar buiten ; niemand
kent die vreemdelingen, niemand then jongen aanvoerder .
Ook Gunther's vazallen niet . En de koning, die reeds van
hun aankomst gehoord heeft, laat Hagen van Tronje
komen, een van zijn moedigste kampioenen, die veel in
den vreemde heeft vertoefd . En Hagen oordeelt op den
eersten blik, dat het wel vorsten of vorstenzonen moeten
zijn . En eensklaps vliegt 't hem door 't hoofd : « Ik heb
wel nog nooit Siegfried gezien, den held, die de Nevelingen
verslagen heeft, maar, voorwaar, ik geloof, de statige held
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daarginds is geen ander dan hij » . Daarom geeft Hagen aan
koning Gunther den raad, zulke helden goed to ontvangen .
Zoo geschiedt . Vroolijke kampspelen worden aan 't hof
gegeven ; Kriemhilde kijkt ongezien door 't venster toe en

bij 't aanschouwen van den heldenjongeling vergeet ze alle
kortswijl, alle spel met hare speelnooten . Toch duurt't nog
een jaar, eer Siegfried haar to zien krijgt . Hij trekt als strijdgenoot, in zekeren zin als vazal van den koning met het
Bourgondische leger ver weg van den Rijn, door Hessen
naar Saksen, welks vorst zich met dien van Denemarken
tegen Bourgondie verbonden heeft . In dien oorlog is Siegfried de machtigste en zegerijkste held . Hij zelf neemt den
Denenkoning gevangen en ooh die van Saksen moet zich
overgeven . Tweemaal reeds was hij met Siegfried handge-

meen geweest zonder to weten met wien hij vocht . Toen
hij Siegfried's wapen op 't schild herkende, verloor hij den
moed . a Laat of van den strijd n, riep hij de zijnen toe,
a want ik zag den held van Nederland . Die man moet door
den duivel gezonden zijn n . Nu werden boden gezonden
naar den Rijn, om aan Kriemhilde de zege to verkondigen,
vooral door Siegfried's toedoen behaald . Want wel wist
men, dat ook haar hart niet to Worms was, maar in den

Saksenkrijg .
a Nu breng mij goede tijding n, sprak Kriemhilde tot
den bode, a ik geef u al mijn goud en wil u, als gij de
waarheid spreekt, mijn heele leven dankbaar zijn n . a Niemand is heerlijker in den strijd gereden, edele vorstin,
dan de held uit Nederland ; den hoogsten strijd, den eersten
en den laatsten, dien heeft Siegfried's hand bestaan . De
gijzelaars, die gij zult zien komen uit Saksen, die zijn door
zijne heldenkracht bedwongen en hierheen gezonden n . Tien mark in goud en rijke kleedij laat de koninklijke
maagd den bode voor die boodschap geven .
Sindsdien staat ze zwijgend aan het nauwe raampje
van den koningsburcht, uitkijkend op den heirweg, waar
de overwinnaars moeten komen . Eindelijk komen ze er aan,
onder de vele helden de held aller helden - die haar
evenwel nog niet mag zien .
Zes weken later, op 't hooge Pinksterfeest, wordt er
een groot steekspel gehouden, waartoe van ver en nabij de
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hoogste en beste helden, zelfs twee-en-dertig vorsten naar
't Bourgondische hof komen . Dan mag eindelijk ook
Kriemhilde aan de zijde van haar moeder Ute, vergezeld
van honderd zwaarddragende kameniers en honderd getooide edelvrouwen, voor't eerst in 't openbaar verschijnen,

en a ze gaat op, gelijk het morgenrood uit sombere wolken
licht u . In de verte staat Siegfried a als geteekend op perkament n
Da stand der Minnigliche, der Held von Niederland,
Als hatt' ihn eines Meisters
kunstgeiibte Hand
Auf Pergament entworfen
Gunther laat hem roepen : den held, wien hij zoo veel
to danken heeft, moge ook de hoogste eer to beurt vallen .
Kriemhilde, die nog nooit een held heeft begroet, moge
Siegfried hand en groet aanbieden . Hij bong voor haar,
zij reikte hem heur hand . Maar nog werd er geen woord
tusschen hen gewisseld tot na de Mis . Aller blikken van
het heele plein waren op die beiden gericht .
Nu ging het naar den dom, Kriemhild voorop . Wat
kwam dat gezang Siegfried vandaag lang voor ! Na de Mis

keerden beiden gearmd terug . Toen dankte zij den held,
dat hij voor haar broeders in Saksen zoo koen had gestreden, maar hij antwoordde : u dat is alleen om u geschied s .
Gedurende de feesten, die twaalf dagen duurden, bleef
Siegfried in hare nabijheid .
Nu was er een koningin, zetelend over zee, die nergens
haars gelijke had in schoonheid en lichaamskracht . Mannen, die hare minne begeerden, moesten met haar wedijveren in speerwerpen en worstelen en springen ; enkel aan
hem, die haar in die drie spelen verwon, wilde zij hare
hand schenken, wie voor haar onderdeed, had zijn hoofd
verbeurd . Hoevele helden waren naar IJsland gevaren, om
nooit terug to keeren . Thans wilde ook koning Gunther

den strijd met Brunhilde gaan wagen, maar op Hagen's
raad vraagt hij Siegfried om steun . Die steun wordt hem
toegezegd op voorwaarde, dat Gunther aan Siegfried
Kriemhilde tot vrouw geve . Dat belooft de koning to doen,
zoodra Brunhilde in Bourgondid zal zijn .
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De tocht naar Ijsland wordt aanvaard . Den twaalfden
dag duikt het eiland uit de golven op . Zes-en-tachtig torens
omsluiten drie ruime paleizen en een heerenzaal, alle van
groen marmer . Aan wal gekomen, stelt Siegfried zich voor
als 's konings vazal . De kampspelen beginnen, Gunther
echter, niet in staat, tegen de demonische krachten van
Brunhilde den strijd op to nemen, wordt door Siegfried
vervangen, die in een onzichtbaarmakenden mantel, de
tarnkap, gehuld den voor den schijn strijdenden koning
ter zijde staat .
Brunhild stroopte haar mouwen op ; ze nam een schild,
dat door vier kamerdienaars met moeite was aangedragen,
een even zware speer schoot zij door Gunthers schild heen,
waardoor de beide helden struikelden . Maar nog krachtiger
wierp Siegfried de omgekeerde speer terug . Een steen,
door twaalf mannen nauwelijks getorst, wierp zij twaalf
vadem ver, en nog verder sprong zij in haar rinkelend
wapenkleed . Maar verder wierp Siegfried den rotsklomp,
en verder droeg hij den koning in zijn sprong .
Toornig gaf Brunhilde zich gewonnen .
Nadat Siegfried nog eerst in zijn Nederland is geweest
om een gevolg van elf-honderd dapperen en rijke schatten
to halen, varen alien, Siegfried als zegebode voorop, over
zee en den Rijn op naar Worms, waar nu naar ridderzede
met een groot feest de verloving van Brunhilde en Gunther,
maar ook die van Siegfried en Kriemhilde wordt gevierd .
Bij de bruiloft zit de Ijslandsche met tranen in de oogen ;
't doet haar leed, dat 's konings aanminnige zuster tot
vrouw wordt gegeven aan
een vazal . Die vernedering
echter zal Gunther haar een ander maal verklaren . Na het
feestmaal is Brunhilde nog altijd wrevelig, dat ze geen
antwoord heeft gekregen, en dwingt ze haar man nogmaals
tot een worsteling, waarbij ze hem totaal overwint . Zij
slaat hem haar gordel om handen en voeten en hangt hem
zoo aan een haak. Daags daarna smeekt de zoo gesmade
nog eens Siegfried om hulp . En bij een derde gevecht is
de onzichtbare er weer bij en neemt Brunhilde gordel en
ring af . Beide schenkt hij aan zijn vrouw Kriemhilde, aan
wie hij ook 't geheim van Gunthers overwinning meedeelt .
Das brachte viel der Helden mit ihm selber in ihr Grab .
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Het onheil is uit de diepte bezworen .
Vroolijk gaat Siegfried met zijn jonge vrouvv naar
Nederland, naar Siegmund en Siegelin ie . Vader doet
afstand van den troon, Siegfried wordt koning . En tiett
jaar lang genieten zij ongestoord het grootste geluk ; hij
beheerscher van Nederland en van het noordsche rijk der
Nevelingen met z'n onmetelijl(e schatten ; zij de schoonste
en gelukkigste onder alle vorstinnen .
Na verloop van die tien jaren worden zij naar Worms
uitgenoodigd . Brunhilde nl ., in wier hart de brandende
gloed al then tijd niet is uitgedoofd ; toornig, dat Siegfried,
die toch een dienstman van haar gemaal i~s, zich zoo lang
niet heeft laten zien . Brunhilde weet snaren aan to slaan,
die in Gunther's zwak gentoed weerklank vinden. Het
koningspaar van Xanten wordt dus op een groc t fedst
verzocht .

Argeloos en onbevangen, in de bewuste blijheid van
de onschuld, beladen met rijke gaven, rood goud, edele
steenen, komen Siegfried en Kriemhilde met groot gevolg,
waaronder ook vader Siegmund, naar Worms . Schitterend

is de ontvangst ; festijn volgt op festijn, toernooi op toernooi .
a Bazuin- en trompet- en fluitgeschal vervult de ruime
Rijnstad ; maar ach, in die luide, zoete tonen van feestvreugd valt met snijdend contrast de schrille toon van
ijverzuchtigen haat ; de schorre stemmen van den twist
klinken boven het zoete fluitspel uit en verkonden reeds
den moordkreet, die weldra de zalen van den koningsbouw
en de straten van de stad, ja die weldra alle landen zal
vervullen en nog na duizend jaren in de harten der komende
geslachten met siddering weergalmen » (Vilmar) .
Aan een venster zaten de beide koninginnen en
spraken van vroegere tijden, en Kriemhilde's mond vloeide
over van den lof van haar gemaal . a Ziet gij wel, hoe

heerlijk boven alle helden hij daar gaat, gelijk de lichte
voile maar de sterren overtreft ? » Dat was to veel . Gunther,
zei Brunhilde, komt de voorrang toe ; Siegfried heeft zelf
op IJsland bekend, dat hij maar een dienstman van hem
was . Gekrenkt, antwoordde Kriemhilde, dat haar broers
haar niet aan een vazal zouden gegeven hebben, en ze zou
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haar wel toonen, dat ze evengoed koningin was als zij straks als ze naar de kerk zouden gaan.
Toen de vrouwen daarop naar den dom gingen, ieder
afzonderlijk met haar eigen gevolg, wachtte Brunhilde, die
het eerst op den drempel stond, op Kriemhilde om to
toonen, dat haar als landsvorstin de voorrang toekwam,
Kriemhilde nadert ; haar gevolg is zoo kostbaar mogelijk
gekleed . Luide beveelt haar Brunhilde stil to staan, wijl de
vrouw van een vazal niet vbor de koningin mag gaan . Daar
barst de getergde vrouw in de noodlottige woorden uit
a Gij hadt beter gedaan to zwijgen : hoe kan Gunther
grooter zijn dan Siegfried, die de trotsche Brunhilde
bedwongen heeft? » En Kriemhilde gaat het eerst de kerk
binnen . Na den dienst, bij den uitgang blijft Brunhilde
andermaal staan en vraagt nadere verklaring van die allersmadelijkste aantijging . En Kriemhilde toont haar . . . . ring
en gordel . Brunhilde verstijft ; tranen van weedom en
woede bersten uit haar oogen .

Siegfried's dood is een uitgemaakte zaak .
In machteloozen toorn openbaart Brunhilde haren
kommer aan den grimmigen Hagen . Deze, reeds lang
naijverig op den roemruchten vreemdeling, zweert, haar op
Siegfried to wreken . Ja, zelfs koning Gunther, alle dankbaarheid vergetend, alle trouw met voeten tredend, stemt
toe in het wraakplan .
Eerst wordt er een krijgstocht, later een jacht beraamd,
waarbij de held van Nederland stervenzal . Maar tevoren gaat
Hagen, de valschaard, van Kriemhilde afscheid nemen . Als
de vorstin hem verzoekt, om toch haar man to willen
beschermen, en hij vraagt : hoe hij dat het best zal doen ?
verraadt zij hem in haar argeloosheid, hoe Siegfried, toen
hij in drakenbloed baadde, een onwondbare hoornachtige

huid heeft gekregen, maar dat tusschen de schouderbladen
een lindeblad gevallen is,
dort blieb der Recke ungefreit . »
En zij rekent op de trouw van den haar verwanten Hagen
« Als Magen diirfen wir
beide auf uns baun .
Deiner Treue will ich den Holden anvertraun,
Dass du mir wohl behiitest den Gatten gut and lieb . »
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Dan raadt Hagen haar aan, op die wondbare plek een
teeken op Siegfried's gewaad to naaien, a opdat hij hem
daar kunne beschermen in gevaar . »
Gunther en Hagen zouden met hunne mannen een
klopjacht op beren en everzwijnen houden in den Odenwald . Siegfried zou ook van de partij zijn . Hij vraagt den
koning eon jager, die het terrein kent, en een paar jachthonden . Een jager? vraagt Gunther, vier zal ik er u geven,
opdat gij niet verdwaald raakt . En als Siegfried van zijn

trouwe gade gaat afscheid nemen, deelt Hagen aan zijn
koning mee, hoe hij Siegfried uit den weg wil ruimen . De
twee jongere prinsen Gernot en Giselher vinden dat to
snood en gaan niet mee op jacht .
Siegfried dan en zijn vrouw zien elkander voor't laatst .
Bange voorgevoelens, zware droomen hebben Kriemhilde's
ziel beangstigd, gelijk toen, als ze, nog half kind, van den
valk en de adelaren droomde . Nu heeft ze gedroomd, hoe
twee everzwijnen haar man over de heide voor zich uitdreven
« da wurden Blumen rot .

En ze smeekt hem, toch van die jacht of to zien . De onversaagde troost haar : er is immers niemand, die hem haat
toedraagt ; hij heeft alien weldaden bewezen . Neen, binnen
enkele dagen is hij terug 1
Achne!
Zij heeft zoo naar gedroomd : twee bergen
zag ze beven en op hem neervallen - en van hem was niets
meer to zien . Och, ze had toch zoo 'n boos voorgevoel .
Waarom en waarvoor ze vreezen moest, dat wist ze niet .
De eenige, van wien ze misschien iets to duchten kon
hebben, Hagen, was immers door haar gewonnen ! En
toch is haar afscheidswoord

« Willst du von mir scheiden, mir macht 's das Herz unendlich
[schwer !
De jacht is ten einde, de jagers moe en dorstig . Wijn
is er niet meer, de Rijnstroom to ver . Hagen weet raad : er
is in 't bosch, niet ver van daar, een bron ; daar zouden zij

been gaan . Reeds is de linde, die bij de bron staat, in zicht,
als Hagen spreekt : a Ik heb altijd gehoord, dat niemand
Siegfried in 't loopen kan bijhouden ; me dunkt, dat moest
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hij ons eens laten zien n . - « Goed u, zegt Siegfried, ((wilt
gij met mij om 't hardst loopen naar de bron, ik ben bereid )> .
Zelfs gewapend en al, terwijl Hagen en Gunther hun
bovenkleeren mogen afleggen : als twee wilde panters zag
men die beiden loopen .
Schnell konnte man die Kleider sie ablegen sehn ;
In weissem Unterkleide sah man beide stehn .
Durch den Klee liefen sie wie zwei Panther schnell,
Doch den kiihnen Siegfried sah man weit voran am Quell .
Hij legt zwaard, boog en pijlkoker af, zet zijn spies
tegen een tak van de linde en legt zijn schild er naast .
Maar hoe zeer hij ook dorstte, hij wachtte tot de koning
van 't land er zou zijn om den eersten dronk to doen . Die
eerbiedige zede zou hij boeten met den dood . Als Gunther
gedronken heeft, buigt zich ook Siegfried voorover naar de
bron ; daar springt Hagen vooruit en brengt Siegfried's
wapenen buiten diens bereik ; de spies echter houdt hij in
de hand en terwijl Siegfried den laatsten teug uit de frissche
bron inslurpt, slingert Hagen Siegfried's eigen werptuig
door het kruisje, dat Kriemhilde op het bovenkleed heeft
genaaid.
Uit de wonde spoot het hartebloed met macht op
Hagen's kleed . Ten doode toe gewond en razend van toorn
sprong Siegfried op ; de schaft van de speer stak tusschen
de schouderbladen uit zijn lichaam omhoog ; hij wilde naar
zijn wapenen grijpen, maar vond niets meer dan zijn schild .
Als der Schwerwunde das Schwert nimmer fand,
Hatt' er nichts andres als den Schildesrand
Auf riss er ihn vom Brunnen, da lief er Hagen an,
Da konnt' ihm nicht entrinnen Konig Gunthers Lehensmann .
Ob wund zum Tode, schlug er doch so stark and wild,
Dass der Edelsteine genug ihm aus dem Schild
Wirbelten and sprangen ; der Schild brach entzwei .
Gerochen hdtte Siegfried gerne die Verraterei .
Von seiner Faust danieder stiirzt' Hagen auf der Flucht ;
Die Au halite wieder von der Schlage Wucht .
Hatt' er ein Schwert in Handen, Hagen lag' im Blut .
Der Wunde ziirnte grimmig in gerechten Zornes Wut .
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Ihm war die Farb' erblichen, er konnte nicht mehr stehn .
Seines Leibes Starke musste da vergehn
Dem bleichen Antlitz druckte der Tod sein Siegel auf .
Drob liessen schone Frauen bald den Tranen freien Lauf.
In die Blumen nieder fiel Kriemhildens Mann
Man sah, wie aus der Wunde das Blut in Stromen rann.
Mit bittern Worten schalt er in Not and Herzensdrang,
Die alle treubruchig geraten seinen Untergang .
Met zijn laatste kracht wendt hij zich tot zijn moordenaars . a Lafaards, wat baten u nu mijne diensten, nu ge
mij verslagen hebt? Z66 dus hebt gij mijn trouw beloond
en u aan een aanverwant vergrepen ! » In een kring staan
de toegestroomde Bourgondische ridders om den stervenden held . Veel geklaag, zelfs van koning Gunther . Dan
echter komt in Siegfried's edel hart de bitterheid op . a Dat
is overbodig n, zegt hij, a dat hij om een schade weent, die
ze zelf heeft aangericht s . En Hagen hoont de klagers en
tevens den vermoorde : a Ik begrijp uw treuren niet ; nu
heeft al onze bezorgdheid uit ; nu zijn er niet velen meer,
die tegen ons durven optreden : gij kunt mij dankbaar zijn,
dat ik hem uit den weg geruimd heb n . En nog eenmaal
richt zich de held met brekende stem tot zijn moordenaar
a Ge hebt goed u beroemen ! had ik geweten, dat gij tot
zulk een laagheid in staat waart, ik zou wel op mijn hoede
zijn geweest . En niets, wat mij meer smart, dan mijn
vrouw Kriemhilde en mijn zoon, die het zijn heele leven
zal moeten hooren, dat zijn vader door sluipmoord gevallen
is door zijn eigen verwanten a . En bij die gedachte aan
Kriemhilde wendt hij zich tot haar broeder Gunther
((Wilt gij, edele koning, nog eenmaal in uw leven aan
iemand trouw betoonen, och laat dan in uwe genade zijn
aanbevolen mijn lieve vrouw .
Sie ist Eure Schwester :
Bei Eurer Fiirstenehre,

das dies zum Gliick ihr sei !
steht ihr in Treuen bei I

Hij kromde zich van pijn en het zienerswoord welde
uit zijn stervende ziel, alsof hij het komende strafgericht
voorzag : (Weu,Borgndit!smjozalung
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rouwen ; gelooft me op mijn woord : in mij hebt ge u zelf
verslagen !u
Rot von Blute waren die Blumen weit and breit .
Da rang er mit dem Tode . Nicht wahrt' es lange Zeit,
Da des Todes Wunde ihn allzu bitter traf .
Der Held kiihn and edel schlief den schweren Todesschlaf .
Die Herren, als sie sahen, dass der Recke tot,
Legten auf den Schild ihn, der war von Golde rot,
Und gingen dann zu Rate, wie es moglich sei
Noch zu verhehlen Hagens mordrische Verraterei .
Er wordt aangeraden to zeggen, dat Siegfried door
roovers is overvallen, maar Hagen roept : u Ik zelf wil
hem naar Worms dragen ; wat kan het mij schelen, als
Kriemhilde to weten komt, dat ik hem verslagen heb ; zij
heeft Brunhilde zoo zwaar gekrenkt, dat ik dit voor een
kleinigheid houd ; laat ze nu maar weenen zooveel ze wil » .
U En toen de duisternis aansloop door het woud, en de
donkere Rijnnevels langzaam opstijgend de plaats van den
bloedigen moord met een rouwsluier bedekten, toen begon
een sombere stoet zich in beweging to zetten naar Worms .
Siegfried's lichaam werd op een schild gedragen op de
schouders van vier dietistmannen . Voorop reed de grimmige Hagen ; achter het lijk stapte treurig Siegfried's
schimmel en zijn jachthond . Dan kwam de trouwelooze
Gunther met zijn vazallen . Zoo voerden ze in den donkeren
nacht het edelste wild, dat ze bij die jacht hadden buit
gemaakt, over den Rijn s . (Bumuller) .
Nu kreeg de ontzettende Hagen een duivelschen inval .
Wetende, dat Kriemhilde gewoon was 's morgens zeer
vroeg naar de kerk to gaan, liet hij in then nacht voor haar
deur het lijk neerleggen, in de hoop, dat zij het zelf daar
zou vinden . En 's morgens
Wie immer rief zum Munster friiher Glockenschall .
Kriemhild die schone weckte ihre Maide all
Ein Licht hiess sie bringen and auch ihr Gewand .
Da kam ein Kammerdiener, der Siegfriedens Leiche fand .
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Er sah in Blut ihn schwimmen : nass war die Wat and rot .
Nicht wusst' er, sein Gebieter liege vor ihm tot.
Zur Kemenaten trat er mit dem Lichte ein,
Und bittres Weh erschaute bald Kriemhild bei dessen Schein .
Mit ihren Frauen wollte sie zur Kirche gehn ;
Da sprach der Kammrer : « Herrin, bitte, bleibet stehn I
Erschlagen liegt ein Ritter vor der Kammer dort .
- « Weh mir », sagte Kriemhild, « was sprichst du solch ein
[Schreckenswort I u
Ehe sie es merkte, ihr Gatte musst' es sein,
Fiel ihr in Gedanken Hagens Frage ein,
Wie er ihn schiitzen mochte . Da erst ihr Leid begann ;
Mit seinem Tod entsagte sie allem Lebensgluck fortan .
Zur Erde sank sie nieder and sprach nicht ein Wort
Die schone Freudenlose liegen sahn sie dort .
Kriemhildens wilder Jammer brach aus in voller Macht
Die Kammer scholl, so schrie sie, als aus der Ohnmacht sie
[erwacht.
Die Diener sprachen a Liegt hier ein Fremder todeswund?
Vor Herzensjammer brach ihr das Blut aus dem Mund .
« Nein, es ist Siegfried, mein geliebter Mann .
Brunhild hat 's geraten, and Hagen hat 's getan . »
Sic
Sic
Wie
Der

liess sich hinweisen, bis sie den Helden fand
hub sein schones Haupt auf mit ihrer weissen Hand .
rot er war vom Blute, sie erkannt' ihn gleich ;
Held, der jammernswerte,
vor ihr lag er todesbleich .

Da rief in bittrem Wehe
die Fiirstin hehr and mild
«Weh mir dieses Leides 1 Nun ist dir doch dein Schild
Von Schwertern nicht zerhauen : dichfalteMumord!
Wusst' ich nur den 'later, ich wollt' es rachen immerfort .
Siegfried's vader en zijn vazallen worden gewekt ; een
luid geweeklaag vervult wijd en zijd de zalen en pleinen .
Siegmund omhelsde zijn dooden zoon .
Den Toten nahm Herr Siegmund weinend in den Arm .
Da ward von seinen Freunden so machtig Leid and Harm
Dass Palast and Sale von dem Weheschall
Und die Stadt Worms rings wiedertont' alliiberall .
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Von keinem liess sich trosten Siegfrieds schones Weib .
Da zog man aus den Kleidern des Helden edlen Leib,
Da wusch man ihm die Wunde and bahrt' ihn ehrenvoll .
Wie alien semen Leuten das Herze da vor Jammer schwoll !
De elf-honderd helden uit Nederland staan bereid, om
de euveldaad to wreken . Maar Kriemhilde vreest, dat ook
zij zullen vallen in den ongelijken strijd en verzoekt Siegmund, de wraak tot een gunstiger oogenblik op to schorten .
Als zij naar den dom gaan, beklaagt Gunther zijn
bedroefde zuster .
« Ihr habt es keine Ursach I))

sprach Kriemhild in ihreln Leid .

Hatt' es Euch gedauert, so geschah es nicht 1
lhr hattet mein vergessen, Euch sag' ich 's ins Gesicht,
Dass ich von dem Geliebten mich muss geschieden sehn .
Wollte Gott vom Himmel, es ware an mir selbst geschehn 1
Wie de schuldige is, wil zij terstond bewezen zien
door het baarrecht .
Das ist ein grosses Wunder, das noch oft geschieht
Wenn man den Mordbefleckten bei dem Toten sieht,
So bluten dem die Wunden . Das ward auch hier erschaut,
Und darum wurde Hagen die Blutschuld auch zugetraut .
Als sie so stark die Wunde wie friiher fliessen sahn,
Da klagten die noch schwerer, die's schon vorher getan .
Sprach der Konig Gunther : ((Mein Mund die Wahrheit spricht
Ihn erschlugen Schacher, Hagen aber tat es nicht I
Sie sprach : « Mir sind die Schacher nur zu gut bekannt ;
Gott moge ihn rachen durch seiner Freunde Hand 1
Gunther, Du and Hagen, ja ihr habt's getan !
Siegfrieds Degen (r) alle offnem Kampf entgegensahn .
Kriemhild bezwang der Jammer . Da lag der Edle tot ;
Hier kam nun teilnehmend an der Schwester Not
Gernot, ihr Bruder, and Giselher das Kind ;
Sie beklagten ihn in Wahrheit ; ihre Augen wurden tranenblind .
(r) Strijders .
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Toen werd onder groote deelneming de lijkmis gezongen . Iedereen ging ten offer .
Um seiner Seele willen

was man da Opfer trug I

Siegfried's goud wordt verdeeld, opdat ook de armen
kunnen offeren ; geen kind zoo klein, dat slechts verstand
had, of 't moest mee ten offer . Toen de missen (wel bij
de honderd, zegt de dichter) gezongen waen, verliep de
menigte en Kriemhilde smeekte, dat men haar niet alleen zou
laten waken bij bet lijk, waarvan zij toch Diet scheiden kon .
Drei Tage and drei Nachte will ich verwachen dran,
Bis ich mich ersattige an meinem lieben Mann .
Vielleicht, dass Gott gebietet, dass auch mich raff' der Tod I
Dann hatte wohl ein Ende der armen Kriemhilde Not .
u

Op hare bede bleven de monniken en priesters en alle
bedienden daar voor de doodenwacht . Menigeen is niet
naar huis geweest om to eten of to drinken .
Ondertusschen liet Kriemhilde aan armen en kloosters
en ziekenhuizen kleeren en zilver en landerijen uitdeelen .
Wie sehr sie Siegfried liebte,

an ihrem Tun ward's offenbar .

Den derden morgen wordt de kilt ten grave gedragen .
Da horte man nicht andres

als

ein

Weinen and

ein

Klagen .

Ehe Siegfrieds Gattin zu dem Grabe kam,
Rang die Vielgetreue mit so bittrem Gram,
Dass man sie oft durch Wasser aus der Ohnmacht rief.
Das Herzeleid der Fiirstin war masslos and unendlich tief .
Bij bet graf vroeg zij nog gene gunst
Sei mir nach meiner Trubsal der arme Trost erlaubt,
Dass ich noch einmal schaue Siegfrieds schones Haupt I
Sie bat so sehr, so machtig, ihr Leid zunn Herzen sprach,
Bis man des toten Helden koniglichen Sarg erbrach .
u

So furhte man die Fiirstin zu der Leiche vor.
Mit ihren weissen Handen hub sie sein Haupt empor
Und kiisste so den Toten, den edlen Ritter gut .
Ihre lichten Augen vor Leide weinten sie da Blut .
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Welch trauervoller Abschied ward da mit angesehn !
Da trug man sie von dannen : sie konnte nicht mehr gehn ;
Die herrliche Fiirstin in tiefer Ohnmacht lag .
Sie ware fast erstorben von dieses Unheils schwerem Schlag .
Zoo sluit met den overweldigend schoonen zang : ((Wie
Siegfried beklagt and begraben ward n het eerste deel van
het lied : Siegfried's dood .
Voor den dichter evenwel is die dood geen afsluiting,
Been einde, maar een gebeurtenis zwaar van gevolgen . En
zoo komt er nog een tweede deel, waarvan het grondmotief
KRIEMHILDE'S WRAAK

door het heele eerste deel was voorbereid .
Het tweede deel van het Nibelungenlied, dat nu begint,
wordt ook genoemd : der Nibelungen Not . a Nibelungen s
immers heeten van nu of de Bourgondiers (I) . En de ondergang, de ((Not)) van die Bourgondiers wordt hier verhaald .
Siegmund gaat met zijn dapperen naar Xanten terug .
Kriernhilde blijft : hoe zou zij de plek kunnen verlaten,
waar haar liefde ontwaakt en waar het verbijsterende leed
haar was geschied?
Men bouwde haar naast de domkerk een huffs, waar
ook haar moeder en haar jongste broer Giselher kwamen
wonen . Vaak bezocht zij de kerk en Siegfried's graf. Met
Gunther sprak ze geen woord meer, Hagen keek ze niet
meer aan . Dat is de tijd van het Teed, die dertien jaren duurt .
Om zijn zuster weer tot vrede to stemmen, gaf de
koning bevel om den reusachtigen schat van rood goud en
edelsteenen, die in 't Nevelingenland onder de hoede van
den dwerg Alberich lag en door Siegfried aan zijn vrouw
als morgengave was geschonken, den a Nibelungenhort s, to
gaan halen . Twaalf wagens hadden vier dagen en vier
nachten aan die schatten to vervoeren om ze uit den hollen
berg op 't schip to brengen . In Worms aangekomen, wordt
(r) Vroeger meende men, dat de naam Nibelungen (Nevelingen)
met nevel samenhing : de dwergen = bewoners van het nevelrijk . Volgens Boer (Untersuchungen II, 198-29o) heeft hij daarmee niets to maken . Wat Nibelungen beteekent, is twijfelachtig .
Den naam dragen Siegfried's vijanden . 1° de dwergen ; 2° de
Bourgondiers .
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die schat aan Kriemhilde gegeven, die zich nu met hare
broeders, maar niet met Hagen, verzoent . Naar oude
Germaansche koningszede deelt zij van nu of aan arm en
rijk hare schatten uit . geven is een troost in haar treurnis .
Weer is het Hagen van Tronje, die haar dwarsboomt,
uit vrees, dat zij door die milde gaven to veel vrienden
mocht maken en wel eens op wraak kon zinnen . Tegen
Gunther's wil, die Kriemhilde geen leed meer wil aandoen,
neemt hij de sleutels en daarmee den schat weg . Nu geeft
Gernot den raad, het goud in den Rijn to werpen, opdat
het niemand meer onheil kunne aanbrengen . Alle ingewijden zweren, hun heele leven nooit aan iemand to
verraden, waar de schat verborgen is . Tusschen Worms en
Lorsch slingert Hagen den Nibelungenhort in den Rijn,
waar hij rust tot den huidigen dag . Kriemhilde's vijandschap
tegen Hagen groef zich daardoor nog dieper in haar hart .
Na dertien jaren van verbeten wrok komt er een keerpunt in haar leven .
In 't verre Oosten was Helche, de gemalin van den
koning der Hunnen Attila of Etzel, gestorven . En deze
zond zijn trouwsten leenman, markgraaf Rudiger van
Bechlarn met vijfhonderd helden naar Worms, om voor
hem de hand van Siegfried's weduwe to gaan vragen . Met
veel eerbetoon werden die gezanten onthaald . De drie
Bourgondische vorsten en hunne raadslieden waren voor
het voorstel : alleen Hagen ried het of : hij duchtte, dat
Kriemhilde als gemalin van Attila het geleden onrecht
schrikbarend zou wreken . Gunther bezwoer hem, om door
zijn toestemming de harde grief, Kriemhilde aangedaan,
weer goed to maken .
Hagen bleef onwrikbaar : « Draagt Kriemhild de
kroon van Helche, zei hij, dan zult gij zien, dat ze ons
alien veel leed berokkent, zooveel ze kan . Helden betaamt
het, Teed to voorkomen . n
a Zoo n, zegt Vilmar, a spreidt zich met zwarte vlerken
het voorgevoel van nieuw schriklijk lijden opnieuw uit over
het lied . En dat voorgevoel, die bange siddering zal ons
niet meer verlaten, totdat het treurspel in ontzetting geeindigd is n .
Kriemhilde zelf sloeg eerst het aanzoek af .
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« Vernehmet, edler Markgraf !»
nun die Fiirstin sprach,
Fuhlte irgend jemand meinen Kummer nach,
Nicht hiess' er mich lieben einen zweiten Mann .
Ich babe mehr verloren, als wohl je ein Weib gewaun . n
Maar een dag bedenktijd neemt ze aan . Ondertusschen
doen haar broeders bun best om haar over to halen : dat
huwelijk, meenden zij, zou een einde maken aan haar
droefenis . Maar den volgenden morgen vraagt Rudiger
weer vergeefs - totdat hij haar onder vier oogen verzekert
Al zoudt gij in 't Hunnenland niemand hebben dan mij en
mijne getrouwen, wie ooit u eenig leed toevoegt, zal bet
door onze hand ontgelden » . Daar flitst plotseling door
haar brein de gedachte aan mogelijke wraak . a Zweer mij
een eed, dat, moge iemand mij Teed doen, gij de eerste zult
zijn om mij to wreken !n
Wat er voor bloedige gedachten loeren in haar verscheurde ziel, daarvan weet de argelooze niets . Hij kan
niet vermoeden, dat hij door dezen eed aan zijn dochter 't
grootste ongeluk, aan al zijn mannen den ondergang, zichzelf een tweevoudigen dood heeft toegezworen .
Kriemhilde slaat toe . En weidra is zij met Rildiger's
leger op weg . Bij Tulna rijdt Etzel haar tegemoet . Van
stad tot stad, van burcht tot burcht komen volksstammen
en vorsten, die aan Attila onderhoorig zijn, zich bij hen
aansluiten . Onder die velen ook een held, rijzig en forsch,
gelijkend op Siegfried, maar meer met den ernst van den
rijperen man : de koning der Goten, Diederik van Bern, de
geweldigste held van zijn tijd, de Theodorik de Groote van
de geschiedenis, een gastvriend van Etzel . (1)
Al die volkeren,trekken, om bet koningspaar geschaard,
naar Weenen, waar een tiendaagsche bruiloft wordt gevierd .
En Kriemhilde? Kriemhilde, omjuicht en toegejuicht door
de menigte, Kriemhilde, om wie dat alles geschiedt? Met
haar gedachten is zij aan den Rijn, bij Siegfried ; haar
(1) In de sage is Theoderik, koning der Westgoten, die in 451
onder Aetius op de Catalaunische velden (bij Troyes) tegen de
Hunnen het leven verloor, verwisseld met den lateren Oostgotenkoning Theoderik den Groote, den overwinnaar van Ve .
rona (- Bern), in den volksmond Diederik van Bern geheeten .

DE SAGE VAN DE NIBELUNGEN

1 29

oogen worden vochtig, al tracht ze 't voor de omzittenden
to verbergen . Maar ze moet nu mee, nog meer Donauafwaarts tot in Hongarije, in Etzel's residentie Etzelenburg .
Met then tweeden man, die in 't Nibelungenlied niet
is de « geesel Gods » uit de historie, of de woesteling van
de Edda (Atlatnal), is zij zeven jaar getrouwd, dan wordt
zij moeder van een knaapje, Ortlieb . En weer verloopen er
zes jaar, dan - dus zes-en •twintig jaar nadat Siegfried in
den Odenwald gevallen is, - komt

de tijd der wrauk .

Op verzoek van zijn vrouw zendt koning Etzel boden
naar den Rijn, om de Bourgondiers - « Nibelungen a op een feest in het land der Hunnen to gaan verzoeken .
Hier begint het schoonste deel van 't heele lied : de
ondergang der Bourgondiers (Gibichingen), de a Drap
Niflunga a van de Skandinavische sage .
In Worms wordt over 't aannemen van Etzel's uitnoodiging beraadslaagd . Hagen, in 't grootste schuldbewust-

zijn, raadt af. Maar als toch de reis wordt aanvaard, dan
gaat hij als trouwe vazal van zijn vorsten mee . Dieptragisch
dat besluit I Hagen weet, dat waar gevaar zal dreigen, het
vooral, het eigenlijk alleen om hem to doen is . Dat hij, de
toekomst tartend, meegaat, en daardoor zijn lot bindt aan
dat van zijn vorsten en zijn yolk, leidt tot den ondergang
van het heele geslacht . Hij kon alien redden, als hij thuis
bleef, als hij zijn lot scheidde van het hunne (Roethe) . Nu
gaan de Bourgondiers een onvermijdelijk verderf tegemoet
die gedachte roept ons het epos telkens weer in 't geheugen
van 't opbreken der helden uit Worms tot hun aankomst in

Etzelenburg .
Reeds vbor hun vertrek rijst in Worms weer het bange
voorgevoel . Nog leeft daar de grijze koningin-moeder Ute .
Deze droomt, dat alle vogels van het land dood liggen op
het veld .
Maar toch : alle dienstmannen worden ontboden en de
uittocht begint .

Den Ausritt begann nun der Burgunden Schar .
Wie gross im ganzen Lande die Unruhe war !
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Door Oostfranken trekken zij naar den Donau, Hagen
voorop . De stroom is buiten de oevers getreden, machtig

gaan de golven, geen schip is to zien . Hagen zal een veerman gaan zoeken . Een van de Donaunimfen waarschuwt
hem : « Hagen, Aldriaan's zoon, keer om, nu het nog tijd
is . Uit het Hunnenland zal niemand van uw groot leger

terugkeeren dan 's konings kapelaan .
Aan de overzijde woont de veerman, in dienst van
den Beierschen markgraaf . Hagen roept hem en biedt hem
een gouden ring, als hij de Bourgondiers overzet . De veerman roeit naar hem toe, maar zij krijgen twist en Hagen slaat
hem het hoofd af. Dan neemt hij zelf het roer ter hand en
zet achtereenvolgens de negenduizend mannen over . De
paarden worden door de rivier gedreven . Als Hagen den
kapelaan bemerkt, stoot hij hem uit het schip en wil hem
verdrinken, maar de priester bereikt zwemmend den oever .
Man sah den armen Priester sein Kleid schuttelnd stehn .
Hagen sah's, es musste
in Erfiillung gehn,
Was der Spruch der Meerfraun
so eben ihm gedroht .
Da dacht'er : « Diese Degen gehen alle in den Tod 1
Algemeene afkeuring vindt Hagens daad ; een slechts
is er, die op luimige wijs voor hem partij trekt, een, die
van nu of op den voorgrond treedt, Volker van Alzei, de
koene held en vroolijke speelman .

Als alien de overzijde gelukkig bereikt hebben, breekt
Hagen het schip in stukken en laat die den stroom afdrijven : terugkeeren zullen ze immers niet .
Dan komt de stoet voorbij Bechlarn, waar ze in 't huis
van markgraaf Rudiger gastvrij worden opgenomen, waar
zelfs Giselher zich verlooft met Rudiger's dochter . De bedoeling van deze episode is, de tragiek van den volgenden
wraakoorlog nog to verscherpen .
Rudiger sluit zich met vijfhonderd man bij de helden
aan en geleidt hen naar 't land der Hunnen . Hildebrand,
Diederik's oude wapenmeester, is de eerste, die hun aan-

komst ontwaart en ze zijn meester verkondigt . Diederik
stijgt to paard en komt met zijn Amelungen de gasten
tegemoet . Hij waarschuwt hen, dat Kriemhilde nog elken
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morgen om Siegfried weent, en geleidt hen dan naar
Etzelenburg .
Voor de fiere Bourgondiers voelen de Hunnen slechts
bewondering . Vooral de stoere Hagen trekt de algemeene
aandacht .
Nadat voor de wapenknechten een herberg bereid is,
worden de helden door Kriemhilde ontvangen . Niet alle
even vriendelijk .
Kriemhild die schone mit dem Gesinde ging
Wo sie die Nibelungen mit falschem Sinn empfing .
Sie kiisste Giselhern and reichte ihm die Hand .
Kaum sah's von Tronje Hagen als er den Helm fester band .
Hij weet wat hem to wachten staat . Hem vraagt de
koningin naar den schat der Nibelungen . En zijn antwoord
luidt, dat hij aan schild en pantser, aan helm en zwaard
waarlijk genoeg to dragen heeft gehad . Als de Bourgondiers
dan vbor hun intree in de zaal de wapenen niet willen
afleggen, begrijpt Kriemhilde dat zij gewaarschuwd zijn .

Daarna ziet zij op 't binnenplein Hagen met Volker op
een steenen bank zitten en in bittere tranen uitbarstend
roept ze de aanwezige Hunnen op, om het vreeselijk leed
to wreken, dat die Hagen haar heeft aangedaan . Daar
wapenen zich zestig Hunnen, en als haar dat niet genoeg

schijnt, vierhonderd . Zij zelf voert hen aan en met de
kroon op 't hoofd gaat zij met haar heldenschaar de trap of
naar het plein . Op dat gezicht sluiten Hagen en Volker
een verbond, om elkaar bij to staan tot den laatsten druppel
bloeds . Treffend-roerende vriendschapsbond, die ons met
den grimmen man toch weer eenigermate verzoent, die
anders to zwart geteekend zou zijn !
Als Kriemhilde nadert, herinnert Volker er aan, dat
men voor de koningin moet opstaan . Hagen blijft zitten . Ja,

hij legt nalatig het zwaard over zijn been ; het gevest en de
scheede zijn van rood goud en op den knop schittert een
groene jaspis . Of Kriemhilde het ook herkent ! Het is Balmung, het zwaard van Siegfried ! Smartelijker is haar
verdriet in zes-en-twintig jaren niet ontwaakt dan bij then
aanblik . Vijandig gaat zij voor Hagen staan : « Wie heeft u
hier geroepen ? » - tc Mij n, zegt Hagen, « heeft niemand
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geroepen, maar drie vorsten heeft men uitgenoodigd, die
zijn mijn heeren, ik hun vazal ; waar zij zijn, ben ook ik 1 n
- a Gij weet toch », vraagt Kriernhilde verder, a waarom
ik u haat ? Gij hebt Siegfried verslagen en daarover heb ik
to weenen tot aan mijn dood n . - Waartoe nog langer
dat gepraat ? » bruist Hagen op, a ja ik, Hagen, ik versloeg
Siegfried omdat Kriemhilde de schoone Brunhilde beleedigde . Wreke het nu wie wil ; ik kom er voor op, dat ik u
zwaar verdriet heb bereid .
Hiermee is de strijd op leven en dood aangekondigd .
De Hunnen ttekken zich schuw terug en Etzel, die van
dat alles onkundig is, laat voor zijn gasten een feestmaal
aanrichten .
Als de nacht aanbreekt, begeven zich de Bourgondiers
naar de zaal, die hun tot nachtverblijf is aangewezen . Bange
bezorgdheid drukt op ieder . Hagen en Volker zullen voor
de deur de wacht houden . Volker neemt zijn viool en
weldra klinken zijn liedren door de ruime zaal, al zachter
en zoeter, en de bezorgde mannen vallen allengs in slaap .
Dan echter grijpt hij in plaats van strijkstok en vedel weer
zwaard en schild, en als twee standbeelden staan Volker en
Hagen den heelen nacht voor de deur . Na middernacht
fonkelen er helmen door do duisternis : Kriemhilde heeft
mannen gezonden, om althans Hagen in den slaap to
verslaan . Zoodra zij de twee wachters zien, keeren zij fluks
weer om .
Tegen den morgen luiden de domklokken en Hagen
gaat alle helden wekken : zij zouden naar de mis gaan en
al hun zonden belijden, want, tenzij God tusschenbeide
komt, zal dat de laatste mis zijn, die zij hooren .
Na de mis geeft Etzel ter eere van zijn gasten een
steekspel . En het spel dreigt ernst to worden als Volker een
Hun doorboort . Etzel echter verijdelt nog den strijd .
Terwijl de vorsten aan het feestmaal zitten, wordt het
Bourgondische leger onder Hagen's broeder Dankwart
door Hunnen overvallen en er ontbrandt in de herberg een
hevig gevecht . W ie geen zwaard heeft, vecht met de banken .
Spoedig zijn alle gewapende Hunnen de zaal uitgedreven
op vijfhonderd na - die vijfhonderd liggen dood op den
vloer . Er komen tweeduizend nieuwe en verslaan de BourK
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gondiers totaal . Alleen Dankwart is ongewond . Hij, die
zelf Etzel's broeder Blodelin hot hoofd heeft afgehouwen,
slaat zich door de menigte heen en a gelijk een everzwijn
door hot gewriemel van honden het woud in gaat s, zoo
spelt hij naar de feestzaal . Daar roept hij Hagen op, s wijl
ridders en knechten alien in de herberg verslagen zijn . n
Hagen zegt hem : s Bewaak de deur, dat er niemand uit
kan », dan springt hij op en spreekt aan den feestdisch deze
ontzettend schoone woorden : s Nu drinken wij de minne en
plengEtz'swij!u
- De drank is bier bloed ; de bekers
de zwaarden ; en 's konings wijn, die geplengd wordt, het
bloed van diens zoon . Met een houw slaat Hagen den
jongen Ortlieb het hoofd af, dat het springt in Kriemhilde's
schoot .
Nun trinken wir die Minne and opfern Etzels Wein !
Der junge Hunnenkonig muss der allererste sein !
u

Das junge Kind Ortlieb erschlug der grimme Mann,
Dass an der Hand vom Schwerte das Blut ihm niederrann
Und in den Schoss der Mutter das Haupt des Kindes sprang.
Da kam es unter Helden zu mordgier'gem Waffengang .
Hot tumult wordt van buiten gehoord en Hunnen
willen ter hulp snellen . Maar Dankwart staat in de dour en
houdt met 't scherpe zwaard alien terug . Volker staat hem
bij . Nu de deur in veilige hoede is, begint Hagen voorgoed . Kriemhilde wendt zich om hulp tot Diederik van
Bern, die 's morgens die hulp geweigerd heeft, maar, nu
het zoover gekomen is, wil hij toch zijn ridderplicht
jegens koning en koningin vervullen . Hij springt op tafel
en roept met een stem, die dreunt als de schal van een
buffelhoorn en de zaal doet sidderen . Op Gunther's bevel
luwt de strijd voor een poos en Diederik vraagt vrijen
aftocht voor zich en zijn gevolg . En als Gunther hem
toestaat to gaan met zoo veel of zoo weinig volgelingen als
hij wil, neemt Diederik Etzel in den eenen, Kriemhilde
in den anderen arm en brengt die twee met zeshonderd
Amelungen de zaal nit . Ook Rudiger sluit zich met zijn
vijfhonderd dapperen daarbij aan . Dan goat de worsteling
weer voort, totdat er weldra van Etzel's aanwezige mannen
geen enkele meer in leven is . Zevenduizend lijken van
9
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Hunnen worden op Giselher's raad door de Bourgondiers
de trap of gegooid .
Buiten staan vele duizenden Hunnen, die door Volker
en Hagen om hun lafheid worden bespot .
Nu looft Kriemhilde een schild vol goud uit voor hem,
die haar Hagen's hoofd brengt . Iring probeert het, maar
wordt verslagen ; het moorden begint opnieuw . Duizend
helden, Denen en Thuringers, die Iring willen wreken,
worden neergesabeld . Daarna treedt er tegen den avond
een doodsche stilte in ; de Bourgondiers zitten op de lijken
en rusten uit ; het eenige, wat men hoort, is het bloed, dat
door de muuropeningen uit de zaal naar buiten vloeit in
de stilte van den avond .
't Wil Kriemhilde niet gelukken, Hagen alleen to bemachtigen : de dienstman is van zijn heeren niet to scheiden . Nu laait haar toorn tot de hoogste hoogte op . Zij laat
de zaal in brand steken en spoedig flakkeren de roode
vlammen naar den nachtelijken hemel omhoog . De wind
wakkert ze tot een stormvuur aan . Rook en hitte kwellen
de ingeslotenen ; brandende spanten en gebinten vallen
naar beneden . En als er van alle kanten over ondragelijken
dorst geklaagd wordt, geeft Hagen een afgrijselijken . raad .
Da sprach von Tronje Hagen, der edle Ritter gut
((Wen der heisse Durst plagt, der trinke hier das Blut 1
Das ist bei solcher Hitze besser noch als Wein .
In diesen bosen Zeiten kann es ja nicht anders sein » .
Zu einem Toten ging da Einer hin im Saal ;
Zur Wunde kniet'er nieder, band los des Helmes Stahl
Und began zu trinken das Blut, wie es floss
Ob ungewohnt, - es deucht ihn, dass nie er bessern Trank
[genoss .
Da sprach der Totmude : a Herr Hagen, Gottes Dank,
Dass ich nach Eurer Weisung hier so herrlich trank 1
Wahrlich selten ward mir geschenkt ein bessrer Wein .
Leb' ich noch eine Weile . will ich Euch stets erkenntlich seine .
Als die andern horten, dass es ihm behagt,
Kamen ihrer viele, die auch den Trunk gewagt .
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Eindelijk is de korte zomernacht, langer dan de langste
winternacht, voorbij ; bet hout in de zaal is uitgebrand ; in
de rookende puinen staan bij de morgenschemering de
grimmige strijders, bereid tot den aanval van den laatsten
dag .
Ten einde raad wenden zich Etzel en Kriemhild tot
hun laatste hulp, den markgraaf Rudiger van Bechlarn,
die in den ganschen oorlog nog geen slag geslagen heeft .
Geen tragischer moment in bet Nibelungenlied dan
bet conflict in de ziel van Rudiger . Voor dertien jaren heeft
hij to Worms in zijn onbevangenheid Kriemhilde gezworen,
haar, zoo ze aangevallen werd, tegen ieder to verdedigen .
Nu had hij Kriemhilde's vijanden, de Bourgondiers, gehaald, was hun gastvriend geworden, de schoonvader zelfs
van een hunner vorsten . Een botsing van plichten zoo
heftig, als ze zelden ergens was . Vazallentrouw en bindende
belofte gebieden den strijd tegen de Bourgondiers ; vriendentrouw en heilig gastrecht verbieden then even streng .
Hoe de beslissing ook valle, de schennis van een heiligen
plicht is onafwendbaar, de schuld onvermijdelijk, bet verderf eindeloos . Dan ontwringt zich aan die gefolterde ziel
deze meest tragische weeklacht
((0 weh mir Gottverlassenem, dass ist erlebt den Tag 1
Meine Ehre sturzt heut hin auf einen Schlag,
Alle Wi rd' and Treue, die mir Gott gebot .
0 wehe, Gott im Himmel, warum wendet es nicht der Tod ?
Was ich von beiden lasse,

das andre zu begehn,
Es ist doch immer Siinde and Schmach von mir geschehn ;
Lasse ich aber beides, so flucht mir alle Welt .
Nun moge Der mir raten, der ins Leben mich gestellt 1
Ach, alweer dringen de ongelukkige vorst en vorstin
bij hem aan, om hen toch to helpen . - « Och, koning,
zucht hij, gij hebt mij rijkelijk beleend . Neem terug bet
land en de burchten, dat ik weer vrij worde en laat mij als
een bedelaar in ballingschap gaan 1 s Het baat niet . Etzel
en Kriemhilde vallen smeekend voor zijn voeten veer . Een
koning en een koningin op de knieen . Dan geeft Riidiger toe .
Met tranen in de oogen gespt hii bet bliksemend
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pantser om en met zijn vijfhonderd helden nadert hij de
zaal . Wat is Giselher blij, als hij zijn aanstaanden schoon .
vader ziet opdagen ter hulp ! Nu zullen zij weldra gered
zijn . Ach, Rudiger komt, om tegen hen to vechten ! Hij zet
zijn schild voor zijn voeten neer en zegt hun zijne trouw
op, door andere trouw gebonden . Helaas, die strijd zou
hemzwarvln!Nubegi okdBurgnieshm
to bezweren, hem to herinneren aan zijn trouw en zijn
gastrecht . ((De oude trouw a antwoordt Rudiger met
bloedend hart, ((de vazallentrouw gaat hier boven de
jongere, de vriendentrouw » . - Trouw aan zijn koning
bovenal .
Hagen's schild is door de Hunnen stukgeslagen ;
Rudiger, nu zijn vijand, biedt hem toch nog vbor't gevecht
het zijne aan . Allen staan over die edelmoedigheid ontroerd .
Ook Hagen is getroffen : « God loone u daarvoor ; nooit zal
mijn zwaard u aanraken in den strijd, ook al zoudt gij alle
Bourgondiers verslaan » .
Volker en Giselher onttrekken zich aan het gevecht .
Dan begint de moorddadige oorlog, waarin de eerste der
Bourgondische vorsten valt . Gernot en Rudiger brengen
elkander de doodelijke wonde toe .
Het geweeklaag om Rudiger's dood schalt langs de
paleizen, klinkt tegen de torens op . Om hem to wreken zal
nu ook de Gotenvorst Diederik aan den strijd gaan deelnemen . Ook voor Volker en Giselher is er nu geen bezwaar
meer ; beiden keeren terug en beiden sneuvelen, Volker
door den ouden Hildebrand . Die slag treft Hagen in zijn
vriendenhart en het zwaard van Siegfried, Balmung, doet
hij met geweldige slagen om het hoofd van Hildebrand
suizen . Maar deze ontwijkt en is de eenige van alle Goten,
die tot Diederik terugkeert .
Nu is alleen nog over : van de Hunnen niemand meer ;
van de Goten Diederik en Hildebrand, van de Bourgondiers
Gunther en Hagen . Diederik vordert, dat deze twee zich
als gijzelaars overgeven . a Gijzelaar, zegt Hagen, word ik
nooit, totdat het Nibelungenzwaard versplinterd ligt n .
Daar grijpt Diederik den grimmige aan, drukt hem met
zijn leeuwenkracht de schouders samen, boeit hem en brengt
hem voor Kriemhilde . Hetzelfde doet hij met Gunther . Dan
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beveelt hij de koningin aan, beider leven to sparen om
zijnentwil en gaat been .
Doch kon Kriemhilde daarmee genoegen nemen? Is dan
Siegfried wel gewroken ? . . . Mits Hagen haar den (c Nibelungenhort » teruggeeft, zal hij in leven blijven . Maar zie,
de held van Tronje heeft ook zijn trouw en zijn weerbarstigheid behouden : « Zoolang een van mijn meesters leeft,
zeg ik niet, waar de schat is » . - « Nu s, antwoordt
Kriemhilde, a zal ik er een eind aan maken », en ze laat
Gunther bet hoofd afslaan en bet aan Hagen brengen . Nu
is er van zijn vorsten, van Kriemhilde's broeders geen meer
in ]even . Kriemhilde en Hagen, de doodvijanden, staan nu
tegenover elkaar . En Hagen? Zal hij, die nu alleen bet
verblijf van den schat weet, dat openbaren ?
Als er nun in Wehmut das Haupt des Herrn sah,
Wider Kriemhilden sprach der Recke da
((Wie du gewollt, so ist 's nun vollbracht and geschehn
Ganz so ist 's ergangen, wie ich es langst vorausgesehn .
Nun ist von Burgunden der edle Konig tot
Und Giselher der junge and auch Gerenot .
Den Schatz weiss nun niemand als Gott allein and ich ;
Der bleibt dir, Teufelinne, nun verhohlen ewiglich I
- a Dan zal ik s, is haar antwoord, a tenminste
houden Siegfried's zwaard, dat mijn lieve vriend droeg,
toen ik bet laatst hem zag n . Ze trekt bet nit de scheede,
die de geboeide Hagen draagt ; en slaat hem met Balmung
bet hoofd van den romp, Maar ook de Tronjer wordt
gewroken door den ouden Hildebrand . Door zijn hand
moet Kriemhilde de bloedschuld, die zij om bloedschuld to
straffen op zich laadde, met den dood boeten .
Verdoofd van smart staan daar tusschen de lijken
Etzel, Diederik en Hildebrand . Siegfried is gewroken .
Duizenden offers heeft bet gekost .
Het drama van Kriemhilde is ten einde .
Hier hat die Mar ein Ende .
(Woydt vooytgezet) .

Das ist der Nibelungen Not .
G.

VAN POPPEL .

BODEMVERSNIPPERING
EN RUILVERKAVELING
I . - DE VERSNIPPERING VAN DEN BODEM, HARE OORZAKEN
EN GEVOLGEN

Meer dan welk ander land ook is Belgie een land van
klein bezit . En de lezer, bij bet eerste zicht van bet
opschrift dezer studie, zal wellicht meenen dat we ons
voorstellen dit economisch verschijnsel to onderzoeken, er
de oorzaken van op to sporen en na to gaan welken invloed
zulke indeeling van den eigendorn oefent op den landbouw
en op den toestand van bet arbeidende yolk . Dit is nochtans onze bedoeling niet . Toen we schreven Bodemversniptering, hadden we enkel op bet oog de indeeling van den
grond in een grout aantal perceelen, zoo danig dat elk
eigenaar verscheidene van die perceelen bezit . Alhoewel
deze toestand minder in 't oog springt dan de voorgaande,
niettemin heeft hij op den landbouw een niet to onderschatten invloed . PIRET (I) omschrijft de bodemversnippering : de indeeling van een landeli_jken eigendom is een min of
meer groot aantal jerceelen . Het Nederlandsch Landbouwcomite (2), in een onlangs verschenen rapport, spreekt zeer
juist van de verspreide ligging en ondoelrnatige vormen der
tot een zelfde hoeve behoorende perceelen .
De bodemversnippering werd wel eens aan bet Bur gerlijk Wetboek toegeschreven : gansch ten onrechte ! De
versnippering bestond reeds lange jaren voor de Fransche
Omwenteling in Frankrijk en ook bij ons . We hoeven dus
hooger op to klimmen om den oorsprong van den toestand
to vinden .
(I) PIRET, Trait.' d'Economie rurale . I, 3g4. .
(2) Rapport omtrent ruilverkaveling, met ontwerp

van wet en
memorie van toelichting .
A . DE FOVILLE in Le Morcellement beet de versnippering dispersion des propriitis . De Duitschers noemen ze Zerstiickelung,
Zersslitterung .
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De Duitsche economisten zijn bet vrij eens om de
versnippering in de eerste plaats to wijten aan de wijze
waarop de aloude Germanen den grond in bezit namen
de landstreek werd in velden (Gewannen) ingedeeld naar
den aard en de hoedanigheid van den bodem : in elk dezer
velden nu kreeg ieder een strook gronds to bebouwen,
zoodanig dat ieder bezit uit verscheidene van elkaar gescheiden stukken bestond : vandaar de Gemenglage . Het
schijnt ons onmogelijk voor Belgie dezen toestand op to
sporen en klaar to maken in hoeverre het feudale recht de
oorspronkelijke indeeling heeft laten bestaan . In elk geval
is bij ons de bodemversnippering zeer oud, even zoo oud
misschien als in Duitschland waar reeds in de XVIIe
eeuw doorgrijpende middelen tegen de kwaal getroffen
werden .
De groote oorzaak dient gezocht in ons erfrecht, zooals
het sinds eeuwen in de costuijmen van onze verschillende
provincien leeft . Alleen de leengoederen waren onverdeelbaar en aan het eerstgeboorterecht onderworpen ; de gelijke
verdeeling der goederen onder de erfgenamen was algemeen voor elk ander goed in voege . De onverdeelbaarheid
der leengoederen bleef zelfs niet tijdens de gansche Middeleeuwen voortduren, en zoo zien we in de XVIIIe eeuw,
samen met het invoeren van een meer intensieve cultuur
zonder braakland, de kleine eigendom veel grond winnen .
Het klein bezit nochtans bestond reeds vroeger : in Brabant
waren onder Jan III veel eigendommen van een dagwand
tot vier bunders ; in Waesland was in de XIIIe en XIVe
eeuw de middelgrootte van de hoeven van een bunder tot
een Waessche maat (I) . Waar de kleine eigendoin overheerscht en de bevolking dicht is en waar de verdeeling in
natuur als regel geldt, kon dan ook de bodemversnippering
niet uitblijven .
Nog andere oorzaken hebben de versnippering in de
hand gewerkt . Sinds de Fransche omwenteling heeft elk
eigenaar van landelijke goederen het recht over deze naar
goeddunken to beschikken : als elk ander goed is de grond
(i) V . BRANTS, Essai historique sur la condition des classes rurales
en Belgique, b1z . 214 .
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aan bet vrij verkeer onderworpen . Als we nu nagaan dat
onze dichte landelijke bevolking snakt naar grond en anderzijds dat niet-landbouwers in den grond een goede geldplaatsing zien, dan kunnen we gemakkelijk begrijpen hoe
de grondhandel noodzakelijk een groote uitbreiding nemen
moest . Hoe kleiner de to koop gestelde stukken, des to
grooter de vraag, dus ook des to grooter de verkoopprijs
de plakbrieven van openbare goederenveilingen geven ons
al to dikwijls gelegenheid to zien hoe zelfs kleine stukken
gronds nog regelmatig in twee of in verschillende koopen
worden ingedeeld
Hierbij dienen als bijkomende oorzaken gevoegd bet
huwelijk van eigenaars die uit verschillende gemeenten
of komstig zijn, of die grond bezitten verre van den eigendom van den mede-echtgenoot gelegen ; hot aanleggen van
spoorwegen en vaarten die de landerijen op ondoelmatige
wijze doorkruisen en dikwijls oorzaal, zijn dat een eigenaar
van een welgelegen veld bezitter wordt van twee niet to
behouwen driehoeken, waarvan de cone soms alleen toegankelijk is mits een verren omweg : ware bet niet to
wenschen dat bij bet aanleggen van zulke werken, ook een
beetje rekening word gehouden met de belangen van den
landbouw die toch zoowel van openbaar nut is als bet
handelsverkeer ?

De gevolgen van de versnippering werden meer dan
eens aangetoond . Op een enkel voordeel kan worden
gewezen : waar de perceelen klein zijn en in groot aantal
voorhanden, krijgen kleine lieden gemakkelijk, als eigenaar
of pachter, een goedje to bewerken . Dit terzijde gelaten levert
de toestand enkel nadeelige gevolgen op, en doze groeien
in aantal en omvang naarmate de versnippering grooter en
de perceelen talrijker worden .
Stellen we ons een stork verdeelde hoeve voor : ze is
samengesteld uit verscheidene tientallen, misschien uit
honderd grondstukken, over de gansche gemeente verspreid,
en waarvan sommige op grooten afstand van de hoeve
gelegen zijn . Wat zien we?
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Een eerste nadeel van zulk een ligging is een zuiver
verlies aan grond, zonder tegenwicht . Dit verlies is vrij wat
aanzienlijker dan we 't ons gewoonlijk voorstellen : een
groot aantal los- en overwegen doorkruisen de velden in
alle richtingen, want aan elken landbouwer moot de toegang
tot zijn grondstukken worden mogelijk gemaakt . Langsheen
de groote wegen, langsheen de spoorlijn liggen bier en
daar hoeken gronds zoo klein en van zulken ondoelmatigen
vorm dat ze bet bebouwen niet loonen kunnen ; buitendien
en vooral zijn de scheivoren oorzaak van grondverlies
dit verlies is des to aanzienlijker als de perceelen kleiner en
hun worm onregelmatiger is . Een kleine berekening zal dit
duidelijk maken
Nemen we een grondstuk van eene hectare, volmaakt
vierkant van vorm : de afmetingen zijn dus 10o op roo, en
de omtrek 400 meters . Zoo bet verlies in de voren gelijkstaat met 5o centimeters, zal de verloren oppervlakte 200 In'
bedragen of 2 0/o van de oppervlakte . - Nemen we anderzijds vier grondstukken van 5o m . zijde, dan bekomen we
een omtrek van 8oo meters . Dan is hot verlies 400 m 9 of
juist dubbel voor dezelfde oppervlakte (r) . PIRET merkt aan
dat wanneer de grondstukken met draad of met een haag
zijn afgesloten hot nadeel nog sterker doorkomt : immers
hoe langer de omtrek, des to grooter de onkosten van de
afsluiting ; bovendien vergt de afsluiting een breedere
strook gronds dan enkele afpaling . Wat dan gezegd van
Waesland, waar elk grondstuk van een sloot, een rij boomen
en een streep gras omgeven is ?
De bedrijfsonkosten van een verspreid-liggende hoeve
beloopen veel hooger dan die van welgelegen landerijen .
Hot zou de moeite loonen een onderzoek in to stellen naar
den tijd besteed aan been- en weergaan van- en naar afgelegen velden . Denken onze landbouwers soms eens na over
bet groot aantal uren die aldus in de meest drukke tijden
van bet jaar - den zaaitijd en den oogst - in nuttelooze
inspanning verloren gaan ? Kunnen ze zich wel voorstellen
(1) E . LEPLAE . La question de reunions territoriales .

Agrom . de Louvain, 1897 .
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hoeveel arbeidskracht, hoeveel onvergolden moeite aan
hen, aan hun personeel en aan hun dieren zou gespaard
blijven, zoo de ligging van hun hoeve een gunstige was ?
De arbeid van den landbouwer heeft immers ook economische waarde, de werklieden zijn lastig to krijgen, de
loonen stijgen, en de meerdere inspanning van de dieren
moet vergoed worden . Zullen we dan niet gereedelijk
bekennen dat de volksmond alweer waarheid sprak wanneer hij dichtte : « Hoe verder van zijn land, hoe dichter
bij zijn scha . a (I)
Daarbij dient nog gevoegd het verlies aan zaden over
de scheivoren heen op het land van anderen geworpen en
de chemische mesten ten gevolge van de onregelmatige
grenzen verloren gespreid .
Een der grootste, misschien wel het grootste nadeel
van de bodemversnippering - althans in Duitschland,
Frankrijk en sommige streken van ons land - is het gemis
aan vrijheid in het bebouwen . De landbouwer die ingesloten ligt, en van den openbaren weg verwijderd kan
immers zijn velden niet bewerken en bezaaien zooals hij
het zou willen, of zooals een rationeele landbouw het
vereischen zou, hij is verplicht zijn buren na to volgen,
zooveel mogelijk dezelfde vruchten to kweeken, op dezelfde
tijdstippen to mesten, to zaaien en to oogsten : geen uitkomst is mogelijk : of meegaan of de schade herstellen door
den overgang veroorzaakt . De Flurzwang kan minder
nadeel opleveren, ja zelfs onopgemerkt blijven zoolang de
cultuur op extensieve wijze gedreven wordt, namelijk zoolang alle gronden aan den driebouw onderworpen zijn : dan
teelt elk een eerste jaar zomergraangewassen, een tweede
jaar wintergraangewassen, en het derde jaar ligt heel de
streek als braakland to rusten . (2) Dan zijn de bezwaren
tegen den dwang niet aanzienlijk . Nu nochtans wanneer
(r) Naar de meening van LOEUILLET zou de afstand van een
stuk land tot de hoeve, om economisch to kunnen bebouwd
worden, een kilometer niet mogen overtreffen . - Aangehaald
door Piret .
(2) De driebouw (Dreifelderwirtschaft) heeft bij ons bijna de
gansche Middeleeuwen door bestaan . V . BRANTS Op . Cit .
blz . 206 vv .
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bijna overal de driebouw de plaats aan vrije intensieve
cultuur heeft afgestaan, nu mag de toegang en de afvoer
door niets Ineer worden gestremd, wil de landbouw winstgevend zijn . Kunnen we ons een bloeienden landbouw
voorstellen in gemeenten waar de veldwachter met een bet
in alle de hoeken van het dorp het begin van den zaaitijd
en den oogst gaat aankondigen ? Nog op heden wordt in
sommige plaatsen van Rijnland, b .v . Westerland, Eifel en
Hunsri ck de opening en de sluiting van de groote landbouwwerken afgekondigd . Onvermijdelijk moeten zulke
streken, wanneer overal elders de landbouw met reuzenschreden vooruitgaat, aan een verachterde cultuur-techniek onderworpen blijven . De landman die zou willen vrij
vooruitboeren wordt van elke nieuwe inrichting van zijn
bedrijf afgeschrikt door de groote vergoedingen die hij, bij
een nieuwe cultuurwijze, zou to betalen hebben aan de
eigenaars of pachters van de voor hem gelegen gronden,
die ofwel reeds zouden gezaaid of nog niet geoogst hebben .
Teel graangewassen met uw buurman, tool voodergewassen
zooals hij, leg een weide aan op uw grond wanneer hij het
doen zal . . . of betaal vergoeding .
Waar zulke toestanden heerschen, en vooral waar de
afmetingen der landerijen gering zijn, kan er natuurlijk van
een winstgevend gebruik van landbouwmachines geen
spraak wezen . Nog minder kan er worden aan gedacht den
grond door drainage of bevloeiing to verbeteren .
Laten we daarbij niet vergeten dat hot vrij moeilijk
is een zeer verspreide hoeve to bewaken, wat in Belgie
zooveel to erger is daar we nog steeds op een ernstige
herinrichting onzer landelijke policie wachten . (I)
Beweerd wordt dat de boeren uit hun aard van procedeeren houden . Hot weze nu waarheid of taster, in elk
geval is het onbetwistbaar dat kleine, onregelmatige perceelen tot veel krakeel onder buren aanleiding geven
moeten . Waar do scheivoren krom en onzeker, de vorm der
(1) E . VLIEBHRGH, La Police rurale in Eludes d'Econornie rurale,
1911, met de daar aangewezen literatuur .
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stukken onbepaald zijn, kunnen geschillen onder eigenaars
niet uitblijven . We weten alien van palen door gewetenlooze eigenaars tot meermaals toe verplaatst, ten nadeele
van de aangrenzende landbouwers . En hoe dan zijn rechten
doen gelden, wanneer de omtrek der velden zoo vormeloos
is dat bet doorzichtig oog van den schrandersten landmeter
er niet klaar in ziet !
Eindelijk een technisch nadeel, niet van belang ontbloot . a Waar bet geldt zijn land zuiver to houden, insecten
en cryptogamische ziekten to weren, moet gezegd worden
dat bet zeer nadeelig is aan bet hoofd to staan van verspreide
perceelen, daar de nalatigheid van een der buren volstaat
om alle moeite van de aanpalende landbouwers machteloos
to maken . Immers ziektekiemen, schadelijke insecten en
onkruidzaden vliegen, jammer genoeg, van bet eene tot bet
andere stuk met een verbazende snelheid over . a (I)

In hoeverre ligt de eigendom in Belgie versnipperd ?
Een voldoende antwoord op doze vraag kan, bij gebrek aan
inlichtingen, op dit oogenblik met worden gegeven .
Meer dan eens werden de Statistieken van bet
Ministerie van Financien ingeroepen waar het aantal
perceelen van 't kadaster worden aangegeven . (2) Uit die
opgaven kan naar onze meening geen besluit getrokken
worden . Dit om drie redenen
i° de statistieken geven al de perceelen aan, zoo
bebouwde als onbebouwde, stad en buiten samengenomen .
En die perceelen zullen b .v . groeien in aantal wanneer de
bevolking en bet aantal woningen van een nijverheidscentrum toeneemt, wat toch op de indeeling van den landelijken eigendom niet den minsten invloed oefent ;
2° de perceelen van 't kadaster stemmen niet overeen
met de perceelen in natura . Zoo zal b .v . een woning met
schuur, tuin en boomgaard voor 't kadaster vier perceelen
(i) E . LEPLAE, voorn . art .
(2) Zie b .v . hinuaire statistique

de la Belgique pour r9o9, biz .
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uitmaken . Wordt een grondstuk door een wegeltje doorsneden, zoo krijgt dit stuk voor 't kadaster twee verschillende numrners . Gaan twee aanpalende grondstukken, die
tot dan toe aan twee verschillende eigenaars toehoorden,
over tot een enkelen bezitter, dan blijven die stukken voor
't kadaster twee afzonderlijke perceelen ;
3° De Statistiek geeft het aantal perceelen aan per
too hectaren, dus kunnen we daar alleen de gemiddelde
grootte van de perceelen uit afleiden . En wat beteekent die
middelmaatin doze, wanneer juist de kleine perceelen alleen
onze aandacht vergen, en wanneer de groote stukken, zooals b .v . bosschen of beemden noodzakelijk de gemiddelde
oppervlakte van de perceelen zeer verhoogen, dus de
versnippering verbergen . Nemen we b .v . 5o perceelen van
2o aren en 5 perceelen van 20o aren : van die 25 perceelen
zal de gemiddelde oppervlakte 8o aren zijn, wanneer nochtans vier grondstukken op vijf maar 2o arengotzij!
Dus aan de officieele bronnen hebben we niets . Nochtans PIRET (I) en DE LAVELEYE (2) kennen geen andere
bronnen dan doze statistiek. Laatst verscheen een work
over Belgie van de hand van den Engelschen publicist
ROWNTREE (3) . Doze schrijft : « Doorgaans is het in Belgie
regel dat een landbouwer een groot aantal vaak zeer kleine
en verre van elkaar gelegen perceelen bebouwt . a En tot
staving deelt hij het plan mee van twee hoeven : eene van
5o hectaren groot, bestaande uit 34 perceelen die aan 16
verschillende eigenaars toehooren ; een andere die ii hectaren beslaat en 32 perceelen telt .
Tien jaar geleden werden door de Staatslandbouwkundigen monographieen opgesteld over de verschillende
landbouwstreken van hot land . In de monographie voor
Condroz vinden we : « De kleine eigendom ligt zeer versnipperd . Om op den openbaren weg to geraken heeft elk
ingesloten grondstuk door gebruik of door verjaring een
recht op overgang verkregen, in vele gevallen mits vergoe(1)

op . cit . I,

40 1 -

(2) L'Agricultuve beige, 1878, LXVI

en volgg .

(3) Comment diminuev la iniseve? Etudes sur la Belgique par
B . SEEBOHM ROWNTREE . Paris, Giard et Briere, igio, biz . 124127 .
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ding . Dit recht geeft soms aanleiding tot veeten . Om alle
moeilijkheden to vermijden, volgt de landbouwer liefst
dezelfde cultuur als die van zijn geburen . n (i)
In sommige streken zooals de arrondissementen Brussel
en Aalst is de kwaal er : we vonden in de gemeenten gelegen Tangs de spoorlijn Brussel-Gent vele perceelen van min
dan io aren, en o . a . een hoeve van 5,5o Hectaren die uit
meer dan veertig perceelen was samengesteld .
Weer in andere streken, zooals Waesland, hebben de
stukken een doelmatigen vorm behouden, doch is er een
veel grooter gebrek aan wegen .
In West-Vlaanderen, waar de winningen tamelijk uitgestrekt zijn en de grondstukken doelmatig van vorm,
heerscht een werkelijk gebrek aan goede afvoerwegen, en
de afstand tusschen hoeve en land is soms zeer groot . Zoo
worden daar grondstukken aangetroffen die veertig minuten, ja een uur van de hofstede verwijderd liggen, op
5oo meters afstand van den openbaren weg (Waereghem) .
Een hoeve van Moerkerke, 44 hectaren groot, is samengesteld uit vijf blokken, waaronder een vijf kilometers van
dehovrwijds,en arzsvoilemjn!Dz
laatste ligt bovendien op drie kwart gaans van den openbaren weg .
Ons onderzoek kon niet grondig genoeg worden doorgezet, nochtans meenen we zonder vrees voor tegenspraak
to mogen zeggen dat de versnippering, met al haar nadeelen,
in de meeste onzer landbouwstreken op groote schaal aanwezig is, en dat de toestand dringend om verbetering
vraagt .
II . - DE RuIL VAN GRONDSTUICItiEN

(Wet van 17 Juni 1887) .
De eigenaars van verspreid liggende grondstukken
kunnen aan de versnippering gedeeltelijk verhelpen door
ruiling . Meer dan eens komt het voor dat een landbouwer
een zoo ver afgelegen landerij bezit dat hij verplicht is deze
to verhuren en een andere, dichter bij zijn hoeve gelegen,
in pacht to nemen . Kon hij met een eigenaar die zelf land
(I) Monogyaphie du Condyoz, Igoo, blz .
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heeft in de nabijheid van zijn hoeve, overeenkomen om dit
stuk tegen bet zijne to ruilen, daarin reeds zou voor beide
een groot voordeel besloten liggen : de afstand zou verminderen of verdwijnen, en daardoor zelf bet bedrijf meer
winstgevend worden . Nog grooter zou hot nut van den ruil
wezen, zoo hot verkregen stuk aan den eigendom van een
der ruilers paalt, want in dit geval zou ook de vorm en de
oppervlakte van den eigendom doelmatiger worden .
Dit voordeel heeft de Belgische wetgever sinds lang
ingezien . Wellicht, heeft hij bij zich zelf gezegd, worden
doze nuttige bewerkingen door de groote lasten die er op
wegen gestremd, en zouden ze meer in gebruik komen, zoo
de kosten op een minimum werden gebracht . Zoo ontstond
de Belgische wet van 17 Juni 1887 die de lasten vermindert
op den ruil van onbebouwde landelijke eigendommen . (i)
Voortaan zal bet registratierecht voor den ruil van
nietbebouwde landelijke eigendommen waarvan de koopwaarde, voor elk der kavels, 15o maal bet belastbaar
inkomen niet to boven gaat, verminderd worden tot 1o centiemen per honderd frank, wanneer al de in den ruil
begrepen goederen in dezelfde of in aanpalende gemeenten
gelegen zijn .
De voordeelen van de wet zijn alleen van toepassing
op den ruil van niet-bebouwde landelijke eigendommen . Daar
hij alleen de landbouwbelangen op bet oog had moest de
wetgever de gunstbepaling beperken tot de landelijke
eigendommen, d . w . z. die eigendommen welke tot den
landbouw gebruikt worden, inbegrepen de moesteelt en den
tuinbouw, om 't even of de gronden in de stad dan op den
buiten gelegen zijn . Niet al de landelijke eigendommen,
alleen de onbebouwde, zijn door de wet voorzien : dus
zouden de gunstbepalingen van de Belgische wet niet
kunnen ingeroepen worden voor den ruil van een heele
hoeve, de gebouwen inbegrepen .
Orn alle betwisting to vermijden aangaande den aard
(I) Krachtens de wet van I Juli 1869 waren de registratie- en
overschrijvingsrechten voor ruil van goederen respectievelijk
o,65 0/o en o,3o 0/o op de waarde van het minste lot . De rechten
op den terugkeer of de meerwaarde waren dezelfde als die op
den koop gehuren : registratie 5,5o 0/0 en overschrijving 1,25 0/o .
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der goederen worden de voordeelen alleen toegestaan
wanneer de koopwaarde van den eigendom i5o maal
het kadastraal inkomen met overschrijdt . Zoo worden de
gronden die dicht bij de stad of in de stad zelve gelegen
zijn, en die geen landelijke goederen, maar bouwgronden
zijn, feitelijk uitgesloten .
OIn op de vermindering van rechten to kunnen aanspraak maken moeten de to ruilen goederen in dezelfde of
in aanjalende gemeenten gelegen zijn . Doze beschikking is
misschien al to zeer beperkend .
Wanneer het gronden geldt van ongelijke waarde, dan
wordt hot registratierecht op i t . h . verminderd voor den
terugkeer in de overeenkomst uitgedrukt of voor de meerwaarde, wanneer doze hot vierde van het minste lot niet
overschrijden, of de helft zoo de inhoud van al de goederen
in dit lot begrepen 2o aren niet overtreft .
De akten van ruiling die van de voordeelen der wet
genieten worden vrijgesteld van overschrijvingsrechten .
Hot salaris der nolarissen voor hot verlijden van deze
ruilakten wordt verminderd tot i t . h . op de waarde van
het minste lot en op den verklaarden terugkeer of de meerwaarde .
Een voorbeeld om de ontlasting klaar to maken (i) .
Een perceel van 3o aren wordt verwisseld tegen een ander
van 35 aren, de waarde van de perceelen zijnde 3,ooo fr .
de hectare . De registratiekosten zullen bedragen o,io o/ o op
de waarde van het minste lot of 90 centiemen ; plus, voor
de meerwaarde, een recht van i .5o fr . Dus de registratierechten bedragen in 't geheel : 2 .40 fr . Geen overschrijvingsrechten . Hot honorarium van den notaris beloopt tot
io .5o fr .
De onkosten van den ruil zijn dus onbeduidend . En
doze wetgeving moest er toe bijdragen de schadelijke
(1) Ministerieele omzendbrief
Prat . du Notariat, 1888, blz . 4.36 .

van io Juli iSS8 . - In

Revue

BODEMVERSNIPPERING EN RUILVERKAVELING

149

gevolgen van de versnippering ten minste gedeeltelijk to
weren, . . . ware ze maar toegepast geworden ! Dit is, jammer
genoeg, het geval niet geweest ! Laten we, om der waarheid wille, seffens bijvoegen dat de wetgever zich het
succes van zijn werk van bet begin of niet al to schoon heeft
laten voorstaan . Een ernstige uitbreiding van de ruilbeweging, zegde reeds M . GRAUX in zijn memorie van toelichting, kan van het initiatief der belanghebbenden niet worden
verhoopt : ze kan enkel verwacht worden zoo alien die zich
van ambtswege of anderszins met den vooruitgang van den
landbouw bezig houden, bezorgd zijn om overal, voor
zooverre hun invloed ter plaatse het toelaat, de elementen
van ruilakten op to zoeken en de bewerkingen in gang to
zetten n . En op zijn beurt sprak M . BEERNAERT : ((We
kunnen alleen op een goeden uitslag hopen wanneer de
administratie flink meewerkt . Aan de beambten van den
landbouw en zelfs aan de gemeente-overheden behoort de
taak aan de menschen al de voordeelen voor oogen to
leggen die aan het verdwijnen van al to kleine perceelen
en aan het regelen van voor den landbouw ondoelmatige
vormen verbonden zijn )) . Door een omzendbrief van Io
Juli 1888 verzocht de Minister van Landbouw, ridder DE
MOREAU, de goeverneurs van provincie, de gemeentebesturen, de landbouwcommissies en landbouwmaatschappijen de gedachte van de ruiling to helpen verspreiden .
We hebben ons laten gezeggen dat toen ter tijde tal van
voordrachten over het onderwerp door de landbouwleeraren gehouden werden .
Gevolg van dit alles : nul !
Waar ligt de oorzaak van het mislukken ? In een
verslag op het nationaal landbouwcongres van Namen
voorgedragen (I), schrijft M . FALLON den toestand toe aan
twee oorzaken
Ten eerste, de wet is bij de landbouwers niet genoeg
bekend .
Ten tweede, en dit zal wel de voornaamste reden zijn,
elk prijst zijn eigen goed en laakt het goed van zijn ge(i) Congris national d'agvicultuye de Nainur, Igo1 . - Rapports
preliminaires 2e fascic ., b1z . 370 .
10
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buur : deze kant van de psychologie der eigenaars werd
reeds in 1885 door den verslaggever van de Middenafdeeling klaar in het daglicht gesteld .
Een derde bemerking die naar ons inzien niet van
belang ontbloot is : onze landbouwers kunnen zich over 't
algemeen niet genoeg rekenschap geven van de voordeelen
die uit bet ruilen van perceelen en het afronden van grondstukken volgen moeten . De bestaande toestanden worden
als onherstelbaar aanschouwd, en de gewoonte belet dat de
menschen er ten slotte al bet kwaad van blijven inzien .
In vele gevallen komt nog een andere moeilijkheid den
ruil verhinderen : de kleine eigendom is zeer belast . Wil
een belaste eigenaar zijn goed ruilen dan hoeft hij eerst en
vooraf van zijn schuldeischer de lichting van de hypotheek
to bekomen ; en daarna dient de inschrijving opnieuw op
het ander goed to worden overgedragen ; dubbele bron van
onkste varmndefoalit !
De verklaring
van Minister SCHOLLAERT in de Kamer op 3o Juni Igog
laten ons in dezen zin op verbetering hopen (I) .
Zou het ten slotte mogelijk zijn de kwaal to verhelpen ?
De landbouwers uit hun weigerigen slenter to rukken en ze
op groote schaal tot ruilingen to doen overgaan ? W e
meenen ja, maar het zou meer dan roekeloos wezen to
beweren dat onze wensch zal waarheid worden .
Een krachtige en aanhoudende propaganda zou bij de
belanghebbenden moeten gevoerd worden . We moeten aan
de eigenaars al de nadeelen van de bestaande eigendomsverhoudingen blootleggen ; we moeten hun bet werktuig
leeren kennen en de wijze om bet to hanteeren . Volmondig
zullen we dan ook de conclusies bijtreden to Namen door
voormelden verslaggever neergelegd .
Ja,derginzoumetarglnef!
Door
de Staatslandbouwkundigen, door de landbouwleeraren
voordrachten laten houden; de gemeentebesturen aanspreken
om ze uit hun slaap to wekken : zij beschikken over het kadaster, zij kennen dus ook best de bestaande toestanden en
zullen beter dan wie ook de middelen tot beternis opsporen .
(i) Annales parlem . Chambre zgo8-zgoq b1z. r$o¢ . - Zie ook nog
congres van Namen : Compte-rendu des travaux, blz . 56.
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Onze landbouwscholen van hoog tot laag moesten zich
met bet onderwerp inlaten en de wenschelijkheid van den
ruil der gronden voor hun leerlingen uitleggen .
Blijft eindelijk de werking van de landbouwvereenigingen . Het geldt bier, mogen we zeggen, een geheel
nieuwe factor, een factor waarvan de wetgever van 1887
weinig of niets verwachten mocht, maar die sindsdien
enorm aan kracht gewonnen heeft . Deze instellingen welke
aan den landbouw diensten bewezen door niemand meer
ontkend, zouden ook op dit gebied hun weldadigen invloed
moeten laten gelden . a Ze zouden, zoo schrijft Fallon, een
afvaardiging, een comite aanstellen om den toestand to
bestudeeren, en de aan de kadastrale indeeling toe to
brengen verbeteringen uitlokken . Ze zouden zich als middelaar tusschen de eigenaars der to ruilen goederen aanstellen, ze zouden zich met bet doen opmaken en registreeren van de al :te gelasten ; met een woord, ze zouden
de landbouwers van al bet bureaucratisch formulisme
ontlasten dat ze afschrikt en ze meermaals van zulkdanige
overeenkomsten terughoudt . a
Privaat initiatief heeft in deze niets teweeggebracht .
Laten we hopen dat bet georganiseerd initiatief betere
uitslagenbkomz!
E . VAN DIEVOET .
(Slot volgt) .

DEN GANG,
DOOR AAGOT GJEMS SELMER
Uit het hooge Noorden komt ons een koele, frissche
tocht van gezonde letterkunde . - Agatha Gjems Selmer
was tooneelspeelster in den schouwburg to Christiania . Zij
huwde een jongen geneesheer die haar heenvoerde naar eene

echte wildernis, diep in 't Noorden, voorbij de Lofoten, aan
een afgelegen fjord . 's Avonds vobr hare bruiloft gaf zij nog
een afscheidsvertooning en werd begraven onder de bloemen
-- a met recht, s hoorde zij iemand zeggen, s want van
avond begraven wij eene kunstenares . »

Welk verschil tusschen het schitterende, afgewisselde
leven van voorheen - Des: gang : Toen . . . meent dat eigenlijk - en de stilte, de eenzaamheid, het levend-begraven
om zoo to zeggen van den thuis tusschen de hooge, statige
bergen, in de zwijgende natuur . Maar de tooneelspeelster
is eene dichterlijke, diep-voeler de, diep-denkende natuur .
Zij heeft alles prijsgegeven voor de liefde, en de liefde, die
ze hoog-edel opvat, zal haar alles vergoeden . In 't begin, ja,
kan zij zich alles niet anders voorstellen dan van het standpunt uit van 't tooneel . Wanneer zij door de landelijke
geburen, als praktische huisvrouw, s gewikt wordt en to
licht bevonden », ziet zij het koddige van den toestand
met kunstenaarsgenieten in . Er zijn ook allerkluchtigste
tooneelen met de primitieve meid die zij gehuurd heeft, of
liever die zich aan haar heeft opgedrongen, uit voorwendsel
dat de dokter haar genezen heeft . Deze dutzt hare meesteres
onverstoorbaar, hoe Agathe ook de beleefdste vormen ge-

bruikt, en s Mijn debut in de keuken a is een der smakelijkste deelen van het boek . Maar daar ligt niet zijne groote
waarde . Tegen het einde zijn er prachtige bladzijden,
wanneer de heldin gewaagt van hare nakende moederschap
en het afloopen vermeldt van die doorstastende gebeurtenis
uit « mijns levens gedicht . s Deze zijn de vertaling overwaardig . Vooreerst eenige staaltjes van stijl en denkwijze
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a Ik begon tc denken - dat was in den grond de grootste
verandering in mijn leven .
Dat was de eerste vrucht die de liefde mij schonk .
Want de liefde schenkt altijd het hoogste .
Dat is geen grootspraak .
Dat is bestemd uit al eeuwigheid door de natuur zelve
- ten dienste van het leven .
Daarom is de liefde het hoogste . Zij is onmisbaar voor
't leven .
Maar had ik nooit to voren daarop gedacht ?
Natuurlijk . Gedacht en gearbeid . Maar ik had het niet
bewust gedaan, en dat is een oneindig verschil .
Mijne blijdschap in en mijne Iiefde voor de kunst mijn verlangen om to kunnen scheppen iets deugdelijks en
goeds - hadden mij gansch vervuld en om zoo to zeggen
geen tijd gelaten om mij zelve to ontdekken .
Van het rnenschelijke in mij kende ik in den grond
zeer weinig .
Nu was het tijd om zich zelve to kennen .
Het was weer de liefde die met iets nieuws afkwam .
Want het zoeken van eenen mensch om zichzelven to leeren
kennen is terzelfdertijd zelf vernieuwend en zelf ontwikkelend .
En de nieuwe gedachte die kwam aangeschoren gelijk
een groote vogel met sterke vlerken hief mij naar omhoog
en droeg mij in een nieuwe luchtruimte, waar ik nooit
vroeger was geweest - waar alles blauwde en verzwond in
de oneindigheid van den ether en waaruit ik nieuwe rijken
ontdekte - ongekende werelden, waar de gedachten vrij
en vrank konden zoeken naar de meening van 't ]even de oplossing van 't leven . n
Men ziet, deze vrouw is wijsgeerig aangelegd ; zij gaat
naar de diepte : zij onderzoekt en ]even en kunst, en beide
brengt zij in verband met hunnen oorsprong, God, then zij
ontwaart achter den sluier der schepping . Er zijn wondere
bladzijden over deze indrukwekkende natuur van 't hooge
hi oorden . Niet minder oorspronkelijk oordeelt zij over de
verhouding, van kunst en ]even : a Alles - volstrekt alles
- bleef ik zien en aanschouwen gelijk vroeger - artistiek
- hartstochtelijk artistiek .
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Een kunstenaar is dikwijls geneigd de heele wereld
aan to zien als zijnde zijn onderwerp . Als zijn eigendom . En
daar heeft hij natuurlijk recht toe - voor zoover hij blijft
binnen de grenzen der kunst en hot eigendomsrecht der
menschen .
Maar vooraleer hij geleerd heeft het menschelijke, hot
levende to zoeken in het onderwerp, en vooraleer hij zelf
geleerd heeft gansch menschelijk to worden en het Leven to
leven tot in zijn grootste en kleinste en fijnste schakeeringen - zal hij nooit tot de volkomenheid geraken . Misschien
zelfs niet dan, indien zijn werktuig - zijne hand of zijn
stem - welke hij ook gebruikt - niet een gewillig gereedschap is onder zijnen geest - zijnen wil .
Onderwerpen vinden is gemakkelijk genoeg - want
het leven is de gedurig gereede stof .
Maar zien en weergeven, als een levendgemaakt onderwerp
en stof, is niet in de macht van iederen kunstenaar .
Gelijk de meeste jonge kunstenaars word ilc altijd
overweldigd door den rijkdom en de menigte der onderwerpen - die over mij heenruischten en mijne verbeelding
nooit in ruste lieten .
Nu scheen hot mij dat ik dit alles niet meer noodig
had -'t geen een groote dwaling was . Men heeft de kunst altijd
noodig . Allermeest in 't dagelijksch leven . Maar doze waarheid ging alleen stap voor stap op voor mij . Hot grootste
geluk is altijd als kunstenaar to zien en to voelen .
Hot grootste geheim der levenskunst is juist dit : u het
kunstige en het menschelijke hand in hand to laten gaan
- ze samen to smelten in volkomen eenheid » .
Dit geheim heeft Mev . Gjems Selmer geleerd in 't
gemeenzaam omgaan met hare eigen gedachten en met de
schoonheden der natuur . Doch hooren wij hoe die levensvolheid opbloeide in de diepe wonderen van hot moeder
worden . Dat is eigenlijk de groote pracht van hot book, hot
kronende kapittel : a Den forste sorg n . sc Hot eerste verdriet n .
Hot was dus herfst geworden - voor den eersten
keer . Herfst 1 Neen, wat zeg ik?
In 's levens gouden zijden pracht ging ik en wachtte
naar hot wonderbaarste . De verwezenlijking van hot wonderbaarste : het moeder-worden .
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Gij moet niet denken dat ik sterke woorden gebruik of
lets dergelijks . De woorden zijn machteloos tegenover zoo
lets, want het diejbste in de natuur en in het al-leven kan enkel
worden verklaard door en in de natuur en het al-leven . Maar
niet door woorden . Daarom was de herfst zoo gouden en
weerspiegelend 's levens vreugde .
Ja, gulden was de aarde . De lucht . Het woud .
Maar vooral het leven .
En binnen in het kleine huis, dat goed weggestopt lag
onder den berg en zich weerspiegelde in al deze gulden
pracht, gleden de stralen binnen van al het omringende .
En dat gaf weersehijn in de oogen - dat gaf warmte in de
herten, want dat moest welhaast een nieuwen straal doen
ontstaan van uit eene nieuwe wereld, van de heimelijke
wereld mijner ziel, waar een nieuw leven zich ontwikkelde .
Hoe wonderbaar was dat !
Ik ging als in een glimlach - ja, toen ik alleen was,
moest ik dan eens lachen, dan eens weenen - want ik
droeg een kind onder mijn hart . Hoe werkelijk was dat hoe prachtig aardsch ! Het leefde - het was geen bedrog
- geen hoop die kon teleurstellen . Nooit kwam 's levens
dracht zoo licht voor aan eene vrouw .
Ofschoon ik dikwijls zoo vermoeid, zoo vermoeid was,
dat ik mij nauwelijks kon voortslepen, was het mij nochtans
alsof ik zweefde, alsof ik gedragen en opgeheven werd in
een droornenwereld zoo gulden - zoo doordrongen van
licht - dat ik mij menigmaal moest afvragen, of ik op
aarde leefde . Dat deed ik wezenlijk niet . Ik leefde enkel in
geluk .
Ja, klare en lichtvolle gedachten weefde ik in het leven
waarop ik gedragen werd !gelijk het wiegende zonnelicht daar buiten dat uit den horizont een lichtglorie spon
over hemel en aarde, zoo gingen van uit mijne ziel duizend
fijne draden naar den hemel toe en strengelden zich in het
verre en heilige, waaruit het mysterie uitging .
Dat gevoel van een to wezen met de gansche natuur een lid van de groote ontwikkelingsketting - wat gaf dat
een groeien aan heel mijn innerlijk wezen . Dat door to
leven, is het hoogste dat eene vrouw kan to beurt vallen .
Nergens is de herfst zoo gulden als in het noorden 1
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Want er is geene tegenstelling ! Niets zwaars of duisters,
dat daar tusschen komt . Geen ernstige dennen, die verschrikken - geen stijve masten, die steken - enkel fijn,
levend, zijlicht loof, dat gloeiend afruischt langs de witte
stammen en de natuur bedekt met rood hartebloed, dat in
bet najaar warm uitvloeit over de aarde . En ik zag dat en ik beminde dat - en ik was daarin opgetogen - gansch
en geheel - met al wat ik droeg en al wat ik beminde .
Het fjord en de bergen-het strand en de eilanden alles lag als gehuld in den fijnen, doorzichtigen, gulden,
zijden sluier, en werd weerspiegeld in bet diepe fjord en in
mijn eigen levensvreugd . En binnen in huis ontstak de
groote hoop sterren in aller oogen . Kon ik maar hooger
opkomen - dieper in al datgei~e waarnaar een mensch
tracht .
Onmogelijk !

En toch - was bet mogelijk - de levenshoop, die ik
droeg, zou nog werkelijker worden, en ik zou ze levend
geworden in mijne armen ontvangen . Wij, vrouwen, zijn
wonderlijk - enkel bet levende leven in onze armen bevredigt ons volkomen .
Ja, was er iemand, die reden had zich dubbel to verheugen bij 't uitzicht van een wichtje to hebben, dan . was
bet wel ik - daarboven in de groote eenzaamheid .
Denk eens welk gezelschap in de lange, eenzame
dagen, wanneer storm en duisternis over bet fjord heerschten, en ik in stilzwijgen de uren telde, tot hij zou thuiskomen - dan zoo 'n klein wezen to hebben om mij mee
bezig to houden ! Huisheimwee - kunstheimwee - alles
zou ik vergeten in 't gezelschap van mijn wicht . En prachtiger en prachtiger werd bet gulden weefsel mijner gedachten - mijn droomgespon werd samengeweven met alles
daarbuiten en omving mij in bet stralennet van bet vallend
zijden loof - bet spelen van de zon op bet diepe meer en
de hoogste kimmen, omhulde beide droom en werkelijkheid als in een spel van duizenden kleuren en weerspiegelde bet samengebracht beeldengeweef .
Ondertusschen bleef ik wachten op mijn wicht . Bouwde
ik iederen dag een tempel in mijne ziel, waar a ik bet
voort wenschte in mijn gebed n, in mijn verlangen bij
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dage en bij nachte . Alles rondom mij werd zoo gedempt,
zoo wachtend en zoo spiedend - het was alsof de
stemmen bekleurd waren met het grootsche, dat aanstaande
was .
Het zachte kleed van de volheden der toekomst was
voor mijn voet gespreid, iedere dag had de wijding der
verwachting op zich - want ik ging immers moeder worden . Een nieuwe mensch - in mij - hoe ontzaggelijk .
Hoe onbegrijpelijk . n
Echte poezie, poezie des levens, schenkt deze vrouw,
met heel de diepte van 's levens mysterie over de luisterende ziel .
N og dieper groeit de beschouwing wanneer het nakend
geheim werkelijkheid wordt
a Men heeft den vrouwen verweten, dat ze nooit gynecologische waarnemingen hebben gedaan, nooit beschreven
een zwangergaan of een baren .
Daarover sckyijven!
Er is geen woord - geen beeld,
geen zin, in staat dit natuurverloop weer to geven, dat met
niets anders kan vergeleken worden, daar het geen tegenstelling heeft . Alleen zij, die hebben beleefd deze oogenblikken - uren - dagen, als men hulpeloos is overleverd
aan de verscheurende macht der natuurkrachten, weet wat
het is . Niemand anders kan dat verstaan . Beschrijven dezen
strijd, then overgang van den hoogsten jammer naar de
hoogste zaligheid - neen, wezenlijk, dat moet men beleven
om het to kunnen verstaan .
Maar waarom schrijf ik er dan over ? Ik schrijf er niet
over, maar over de gedachten, de gevoelens - het milieu,
dat er was - de ontwikkeling van leven, die het lijden met
zich bracht voor ons - voor alien die het zelfde hebben
doorgemaakt .
Dat is to groot om er kunst uit to maken .

Dat roept van den weg iedereen, die niet nadert in
aandacht en wonderende siddering . Verplicht iedereen to
knielen voor den ingang van 's levens poort . Deze oogenblikken to vatten in kunst is God zij geloofd onmogelijk .
Kon men dat, zoodat men ze zich weer kon voorstellen, ze
zien - ze opnieuw beleven - dan zou men niet langer
leven . Dat moet zich oplossen, uitklinken - verzwinden in
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't oneindig ruim dey bewustheid als een wonder van schrik,
dat niet lang to verdragen is in de herinnering .
Slechts lets wil ik nooit vergeten : dat ieder afzonderlijke
mensch, die op aarde leeft, zulk een folteren heeft gekost om
betlichozn!
en nochtans gaan de menschen door zoo
rustig en onverschillig, alles gaat zijn gewonen gang niemand maakt oproer - niemand roept uit over de gansche
aarde : onrechtvdig,onrechtvdig!
Waarom moest ik lijden zoo verschrikkelijk, zoo eindeloos - had ik zoo veel gezondigd ? was er geen erbarming
meer to vinden 't zij bij God 't zij bij de menschen ? Zelfs
niet bij hem? Ik zag zijn bleek, vertrokken gezicht dicht bij
of verre weg - hoorde zijne gefolterde woorden
« gij
moet wachten, wachten, niemand kan u nu helpen ! Wachten !
Maar ik voelde, naarmate de urea - de dagen - de nachten
voorbijgingen, dat mijne krachten uitgeput werden, ik kon
niet meer . Ach - ik moest nog veel meer kunnen ! Dat was
al to zamen maar een begin .
Ik gleed in den hemel der verdooving . Ik had een
zwak gevoel, dat ik een offer was, dat moest geslacht
worden - dat mijne ledematen uiteen werden gereten dat ik den dood werd prijs gegeven - en niemand wilde
mij eene behulpzame hand reiken - ik kon geen kreet
meer uitbrengen - ik was verlamd - en nu eindelijk de
duisternis - de vernieling - ik was niet meer - van verre
hoorde ik het geluid van lets klinkends, dat op den vloer
werd geworpen, men riep om water - maar ik wilde niet
meer leven - de pijn was to afgrijselijk geweest - God
was dood en 't leven slechts onrechtvaardigheid - daar
hoorde ik stemmen, die dichter kwamen - neen, neen ik wilde niet meer ontwaken tot het leven en den schrik en
de onrechtvaardigheid - en door de duisternis hoorde ik
zeggen : a ei toch !watengroj !'t is to verstaan dat bet zoo moeilijk ging n - en ik hoorde een geluid
- eene flauw klinkende stem - wonder onwerkelijk en
onbestemd - mijn hart ontwaakte -mijnwchtaser!
Ik opende de oogen en keek in een bekend trouwvol aangezicht - onze dierbare gebuurvrouw stond over mij
gebogen met een helderen glimlach - zij was in al deze
dagen niet van mijne zij geweken - (( God zij geloofd -
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neen U mag denken, dat het een schoone jongen is - en
zoo groot 1 n en zij droogde mijne wang en gaf mij to
drinken - want het eenigste dat ik nog voelde, was een
brandende dorst en een matte en stompe onverschilligheid
voor alles rond mij . Het kletteren van glazen en messen en
vorken klonk uit de eetkamer - ik hoorde de stem van den
terechtsteller, lachte hij ? Neen, dat was onmogelijk - ik
hoorde niet juist -sluit de deur toe- ik was nog niet geheel
bij mij zelve - welke verlichting weer to zinken in het
niet, in het duister - als het maar niet was van dien verschrikkelijken dorst . n
Een der aangrijpendste tooneelen van Tolstoi's Anna
Karenina is dat van Kitty's verlossing, van dien vervaarlijken kreet dien Levine hoort weerklinken . Daar ook wordt
de strijd tusschen levee en dood meesterlijk beschreven .
Maar deze beschrijving is nog meer doorvoeld . En zulke
pijnen, zulk een worstelen om het leven to schenken,
eindigt door den dood, de dood van het wicht !Hetbok
sluit op dien rouw en laat in heldere trekken blijken hoe dit
Noorsche yolk nog onaangerand is in zijne vrorne gevoelens,
ongerept in de elementaire gevoelens der menschheid . De
allerlaatste lijnen beschrijven den eersten kerkgang der
heldin, haar kerkgang op Kerstdag .
u Ondertusschen was het winter geworden . Voor den
eersten keer wezenlijk winter voor ons getweeen, voor wie
de eerste levenshoop was gebroken . De sneeuw viel dikker
en dikker - het duister werd altijd dieper - eenzaamheid
en stilte en verdriet sloten ons meer en ulcer in - en
maakten het thuis altijd meer en meer dierbaar . Maar als
de Kerstklokken voor der eersten keer luidden ten hoogtijd
was ik zoozeer hersteld dat ik naar de kerk kon rijden . . . .
Want ik verlangde zoodanig de Kerstlichten daarbinnen to
zien stralen - dan eerst was het Kerstdag voor mij . En
dan het kerkhof - daar moest ik wel heen - zien waar ze
het wezen hadden gelegd, aan 't welk ik mijn eigen leven
en bloed had geschonken .
Nu lag alles begraven onder de sneeuw . . . Bij mijn
hart was het toch veel warmer geweest . n
En door het sneeuwbedekte landschap vliegt de slee .
a Dreigend en spookachtig stijgen de bergen rond ons,
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maar nu draaien wij om en hooren plotseling de klokken
klinken - klinken zoo blij en onbevangen - het kerkhof
- neen, ik zou toch niets zien - het sneeuwgraf - de
storm - de kou - mijn jongetje was daar niet - mijn
levenshoop was overgeplant in een anderen grond, waar
alles werd hersteld .
Ik zou het terugzien - daar waar zonde of smart of
dood niet meer zijn .
Terwijl de klokken onbevangen klonken in de koude en
het halfduister, trad ik de kerk binnen . - Hoevele lichten
dat daar brandden, ik was er door verblind .
Zoodan kon ik opgaan tot het altaar Gods .
Hoewasl ndrgewo!Vdnerstk
voelde ik, dat ik ook eene andere was geworden, dat het
leven mij vorderde op eene nieuwe en onbekende wijze . Ik
beefde - het was alsof mijne knieen gingen zwichten maar stilaan viel de rust op mij ; ik hoorde de Kerstboodschap, de oude, eeuwig-jonge : dat een Redder ons geboren
is - een klein wicht - en gelijk lang voorheen zag ik de
lichtstraal, die dichter kwam - die gelijk een glimlach
was - en mijn ziel reikte naar de hoogte, naar dit nieuwe
licht, dat in de verte door de duisternis schemerde . u
Zoo eindigt dit schoon boek, zoo vol van 's levens
diepte, van 's levens kampen en 's levens volheid, op een
triomflied van levensoverwinning
u 's Levens smerte - de schaduw des doods hadden
onze harten overtogen als een vriesnacht en vermoord den
eersten lenteknop van ons leven . Dat was een verschrikkelijke kamp geweest . Maar het was als waren wij er grooter
in geworden . 't Leven had gezegepraald, wonderbaar
herboren was het en opnieuw opgestaan .
M . E . BELPAIRE .

AAN EEN KIND
Al wat ik weet dat zal een kind u leeren
veel beter dan ik zelf ; ik weet al niet
hoe bloemen geuren, hoe der vogels veeren
tot vliegen wennen, hoe de kleinste vliet
zijn weg vindt door het woud, hoe 't lisch der meren
zijn waterbloemen zaait ; wat ieder ziet
dat weet ik niet, hoe wind der zee de weeren
aan land brengt ; en wat diep in mij geschiedt
dat weet ik allerminst, en wat in u
geschiedt dat weet ik nog veel minder, kindje,
dat met uw schalksch en schuin gepink daar nu
to lachen staat met mij, omdat uw vrindje,
de fiere dichter, niet m66r weet dan 't windje
uw lokken kroezlend als een droom oin u .

BEELDEN

Mijn beelden in hun vorm zijn dood als klei
maar worden Leven weer in 't hart dat hoort ;
zooals ze leven waren als z' in mil
gebeiteld werden door mijn scheppings-woord .
Z' herleven door uw ziel en wort'len vrij
verrijzend uit hun dood en beelden voort
bet schoon dat 'k in hun broze vormen lei
als kleur in wolken waardoor d' avond gloort .
Of liggen zij misschien, voor tijden lang, als mummien die niemand nog bemint, wijl niemand hun gestalten wonder vindt,
wijl niemand voelt de fijnheid van den zang? Maar dan misschien na eeuwen komt een kind
en zingt hen triomfaal v66r 't volksgedrang .

LEVEN

Het leven van de menschen is zoo kalm .
Hun denken en hun laden zijn zoo traag
als leefden zij in wulpschen bloemewalm,
in onbewuste neev'len, loom en vaag .
En als ik driftig heb gezongen, talm
ik luistrend of geen echo ievers daag

rond mij, en 'k hoor den verren psalmen-galm
alleen van 't lied dat ik verloren klaag .
Staat op, ontwaakt, gij alien, 'k breng u daad .
Mijn woord is dag in uwen droomen-nacht,
mijn stem zingt lof voor't Schoon en straf voor't Kwaad I
Ik ben de morgenvogel in de pracht
des daagraads, schallend uit het versch boschaad,
het lied van 't Leven dat naar leven tracht .

MIJN GRAF

I
En als ik dood zal zijn, daar rond mijn graf
waar kind noch bloedverwant om mij zal weenen,
dan zullen al de zielen zich vereenen
der zangen die ik aan de wereld gaf.
Daar, eenzaam, als een koor van voog'len, of
het rouwgeboomt' waarin de winden weenen
zoo stil alom als viel er sneeuw daar henen,
zal 'k zangen hooren weenen op mijn graf .
Af 't Kruis zal schouwen over 't rouw-tooneel
een mensch die mij begrijpen kon in 't leven,
een mensch die voor de menschen deed zooveel
dat zij niet meer geloofden aan zijn geven,
een mensch die m' had verstaan, waar' hij niet veel
to vroeg gestorven vbbr mijn ziel kon leven .
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II
Zwarte cypressen suizend wind-gebeden
rond marmPrkruis op hemel-blauwe steen
waar maagd, geknield, met engelschoone leden
't rein voorhoofd nijgt op mij in stil geween ;
Naakt-blauw het steen weerkaatsend 't licht omheen
wijl niemand wete wat ik heb geleden
en, diedend afscheid met mijn aardsch verle6n,
alrond-gehangen ketting van den vrede,
zoo zal mijn lichaam rusten in de stilte
die 'k zoo beminde toen ik levend was ;
dan streele zomerzoen of winterkilte,
dan spiegle Tijd in Kunst-zerk glad als glas ;
'k zal ver zijn van dit steen, in welker kilte
elkeen, die lezen kon, zichzelven las .

__

DE HARPE
Daar staat de harpe die een Engel steunt
met gouden vleuglen, die als ruischen willen,
en 'k luister, langzaam, aan haar hart geleund,
hoe langs de snaren sidderingen rillen,
hoe diep in d' harp een eindloos bruischen dreunt
van liedren die in 't Vleesch der stilte lillen,
hoe 't lied der stilt' in d' harpe schooner deunt
dan 't lied dat vingren uit haar snaren gillen,
en 'k luister naar mijn eigen hart dat zingt
als d' harp van mijn gevoel uit mij geboren
en 'k denk dat harmonij die golvend klingt
daar op de maat des Levens schoon om hooren
is, wijl het lied dat vreemd gevoel mij dwingt
to zingen d' Eeuwge stilt' in mij komt storen .
EMIEL VAN DER STRAETEN .

VAN T VERKEN VAN BALDER EN
VAN DE PASTOOR ZIJN PERZIKEN
Het zomerzonneken scheen met de blijheid van een
lachend kindergezichtje, zuiver blauw blonk de hemel, en
bet dorpje met zijn 6 nige kronkelstraat en tusschen de
witgekalkte huizen den zandig-grijzen steenweg lag to blikkeren in het spetterend zomerlicht .

Boven een zwarte stip een rookpluim in de verte, een
scherp gefluit dat harder klonk naarmate de zwarte vlek
vergrootte en naderbij kwam : daar hield de tram stil .
Statig zegenend met de witte vleezige hand stapte uit
bet voorbehouden tramrijtuig een eerbiedwaardige Monseigneur, purper van onder tot boven en gansch rondom
zijn lijvig personaadje . Statig zegenend met de witte vleezige hand stapte hij den tram uit en de wachtende opene
huurkoets in die hem zou brengen naar bet nabijgelegen

Balder, een verloren dorp in de hei, zonder trein noch
stoomtram, waar hij de kinderen ging vormen .
Zijn kamerknecht kroop nevens den koetsier op den
bok, de zweep kletste en met een gerammel van oud ijzer,
als van een blikken pot aan den staart van een hollende
bond, botste de koets vooruit achter den ouden witten
knol .
Balder I Daar wachtte hem de goede pastoor, een nude
studiemakker : die beste ronde man bleef eenvoudige pastoor van to lande terwijl hij zelf, alhoewel een paar jaren
jonger het reeds gebracht had tot hulp-bisschop om zijne
zachtmoedigheid en bescheidenheid en een zekere voornaamheid als hij, wanneer bet noodig was, een fransch
mondje mocht opzetten ; van zijn vriend mochten ze ten

minste wel een deken maken : 't was toch een gouden hart,
zoo braaf, zoo mak en zoo stil : hij moeide zich niets met
Vlaamsche of sociale beweging en liet den boel maar
draaien zooals bet vroeger goed ging naar den ouden
stempel .
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Hij leefde daar ook zoo gerust op een schoone pastorij
met een hof vol fruitboomen .Hemltjif!warend
perzikken lekker die Monseigneur daar alle twee jaren to
proeven kreeg, zulke sappige fijne vruchten had hij nog
nergens gesmaakt, ook niet op het feestmaal verledene week
bij dien graaf . . . die hadden, al kwamen zij uit de broeikas,

noch den streelenden geur, noch den balsemenden nasmaak
van de perzikken uit den Balderschen pastoorshof . . . Zouden ze al rijp zijn, nu zijn bezoek een tijdje vroeger viel
dan naar :gewoonte l . . . Misschien wel ? Misschien ook
niet ? . . .
Langzaam hotste de koets voort tusschen groene berken wilgeboschjes en bij haar naderen zweeg de nachtegaal
wiens .klankrijke lied de bisschop van verre hoorde helmen .
't Was hier zoo schoon en zoo vrij tusschen de twee
loofstille bosschen - en aan den rechterkant van den
steenweg kronkelde een geel-drabbige beek waarboven de
muggen dansten in de zonneplekjes tusschen de lommerstrepen van het overhangend loover .

De bekoring bekroop Monseigneur om hier in die
stille rust een poosje to brevieren ; hij deed bet rijtuig
stoppen en stapte uit waar een breede beukendreef den
steenweg dwarste en met haar hel-groen gebladerte een
gewelf van groen licht spande boven den purperen Monseigneur die ze voetje voor voetje inschreed, in dankende
gebed-stemming gebracht door de jubelende klaarte, het
groene loover en het klankrijke lied van den nabijen nachtegaal dat weer plots inviel en zijn vloeiende noten rondsprenkelde neervallend zacht als het zingende water van
den ondiepen waterval in 't beeksken .
Wat een genot ! 0, kon hij altijd zoo bidden op dit
gezegend plekje
Een jongensstemmetje klonk versmoord uit het woud
en de nachtegaal zweeg .
u Oho 1 ik ben hier niet alleen ! v Monseigneur richtte
zijne vorschende blikken beurtelings naar het elzenbosch
aan zijn rechter- en de wilgestruiken aan zijn linkerhand . . .

daar !enklisawmutheogwasn,lhij
dien biddenden priester bemerkte, staakte hij zijn lied en
verborg een geroofd merelnest onder zijnen kiel die flad-
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derde op vele plaatsen gescheurd en uitgerafeld rond zijn
lijf ; ook staken zijne twee knieen door een versleten brook,
van zijne klak was de klep of en barvoets liep hij op twee
vuile voeten .
Toen hij naar zijne klak pakte, sprak Monseigneur
hem aan
- a Ge moogt de vogeltjes niet rooven, vriendje, ze
zingen zoo schoon !a
- a Ik ga ze in een kevie zetten, mijnheer de schoone
pastoor, dan kan ik ze beter hooren . a
- a Weet uw vader dat go bezig zijt vogelen to
zoeken ? ))
- a Neen, meneer, die denkt dat ik nu bedel van deur
tot deur. . . als ik to avond maar een frank thuis breng, dan
is alles goed ; 'k heb al zeven en twintig centen en de zon
staat nog in 't Oosten . a
- « Tiens, tiens . . . en wat doet uw vader ? u
- « Die rijdt met een kot en die snijdt houtwerk uit .
« Ge zongt niet slecht, gij, dat was zeker een liedje
dat ge in de school hebt geleerd ? s
- a Neen, meneer pastoor, ik ben nooit in de school
geweest, ik zong het liedje van 't verken van Balder .
- « Van Balder ? . . .
- a 't Is nog al lang, meneer, het is van een verken
waaraan ze zeven maanden gemest hadden en toen was
't nog juist zoo groot als wanneer ze 't kochten . . . maar
toen moest het er aan . . . a
En bier zette de guit met volle longen de voois aan
i~

-

En ze legden dat verken al op ivat stroo,
En ze legden dat verken al op wat stroo,
En 't schreeuwde zoo deerlijk en 't stierf zoo noo,
licht van beenen
en smal van gat,
En 't schreeuwde zoo deerlijk en 't stierf zoo nod,
Van a - si -a!»
- a En dan, zei 't jongsken sprekend, dan zijn ze
naar den slachter gegaan en Jan Vloors die heeft het dood
gedaan ; en 't leste is : (zingend)

1 70

VAN 'T VERKEN VAN BALDER

« En toen staken ze dat verken al in het vat,
En toen staiken ze dat verken al in het vat,
En 't lag er in, kleiner nog als een kat,
licht van beenen
en smal van gat,
En 't lag er in, kleiner nog als een kat,
Van-si!
- a Krijg ik nu geenen cent, meneer de schoone
pastoor ? n vroeg 't jongsken, de bruine hand uitstekend .
Terwijl de bisschop monkelend naar een nikkeltje
zocht in zijnen zak, vroeg hij
- « En is daar iets van, van die historie ? n
- « Zeker, meneer, dat is gebeurd, echt, zoo waar ik
hier sta, want toen onze vader voor de kerk to Balder den
heiligen Antonius heeft gesneden, diende voor den heilige
de oude bakker uit de achterstraat tot model en voor den
heilige zijn verksken het beestje waarvan ik u gezongen
heb . . . bekijk het maar eens goed op Sint Antonius autaar in
dekr!
Monseigneur was zoo ingenomen met de historie van
't verksken dat hij bijna, ja bijna zijne perziken vergat .
- « Bij zoo schoon weder gaat alles toch goed vooruit,
manneken, hot koren op den akker en het fruit in de hoven ;
zijn de perziken nog niet rijp ? n
- a Op een ander dat weet ik niet, meneer, maar bij
den pastoor zeker, ik heb het daar straks . . . ja, zeker ja,
meneer de schoone pastoor . . . merci, meneer, dank u wel . . .
zij zijn vast rijp ! as
Monseigneur bad haastig met de lippen voort, en aan
't eerste punt waar hij mocht stoppen schoof hij een kruis
over hoofd en borst en schouders en met stappen, grooter
dan zijne waardigheid toeliet die to maken spoedde hij naar
de koets .
Op een sukkeldrafje kwamen paard en rijtuig voort
tot, na een kwaart uurs, de koets stil hield aan de hofpoort
van de pastorij waar zijn oude studiemakker hem hartelijk
verwelkomde en de dorpsfanfare met een vaderlandsche
schreeuwerigheid de Brabbeson uit de kopers stiet .
Monseigneurs' hart verteederde bij het zien van die
stoere werklie die voor een oogenblik hun dagelijkschen
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zwoegarbeid staakten en zich in 't zweet bliezen om hem
door hun muziek welkom to heeten .
- a Ik zal ze eens laten drinken n, fluisterde hij den
pastorinhe ,(mtnvijfraksuomiwelt!n
Zonder dralen bracht de pastoor de heerlijke tijding
aan den met-de-armen slaanden muziekmeester die diep
buigend dankte ; hij mocht wel 't meest verheugd zijn want
het paardsoog zou worden opgedronken in zijne herberg .

De Brabbeson klonk uit op een helschvalsch fortegespeeld akkoord, de muziekleider deelde het goede nieuws
mede en al de muzikanten vonden nog adem genoeg om
een welgemeend a bravo-o6 ! n to huilen . En toen ten dank
speelden ze een pot-pourri, nog overgebleven, omdat hij
zbb schoon klonk uit den tijd dat de fanfare liberaal was
even als de stadsche muziekmeester - een pot-pourri
waarvan het begin en het einde was de voois
Van 't ongediert der papen
Verlost ons vaderland
doch waaraan niemand aanstoot nam omdat bisschop noch
pastoor zin voor muziek hadden noch 8ene noot kenden zoo
groot als een huis, en geen enkele der fanfare-leden de
woorden van 't liedje wist .

Een laatste buiging met bisschoppelijken glimlach, en
aan de rechterhand van den dorpsherder stapte hij de
pastorij binneh om een glaasje morgenwijn to smekken .
Daarna, alhoewel hij de kinders in kerk wachtende
wist, stelde hij voor een luchtje to scheppen in den hof en
eenige passen to wandelen op en of om zich to vertreden .
- a Naar de perziken, Peer n, zei Monseigneur, verkiezend den vertrouwelijken voornaam to gebruiken, a kon
ik blijven noenmalen zou ik er mij bij 't nagerecht aan to
goed doen . . . doch jammer genoeg, ik moet onmiddellijk na
de ceremonie doorrijden, orde van den grooten baas . n
- a Zooals u verkiest, Monseigneur, - de pastoor
durfde het niet meer a Kobe n to zeggen zooals vroeger U kan er Uwe voile goesting in eten . Spijtig maar dat de
rijpste dezen morgen zijn weggehaald, ik betrapte zelf den

schelm, een kleinen straatlooper, barvoets, met de knieen
door de broek en op zijnen kop een klak zonder klep -
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maar hij kon harder loopen dan ik met mijne ohde beenen
en hij is met zeker tien perziken - van de mal5chte - op
de loop gegaan .
- a En then schavuit heb ik onderweg een aalmoesi
gegeven ! zei Monseigneur, zonder op de omstandigheden
in to gaan .
Nu, a een, twee, vier, zes ! a nog zeven rijpe stonden
er aan, malsche vruchten die bloosden in 't zonneken . . . z6d'
moest ook de verboden vrucht Eva toe lachen, zoo fleurig,
zoo frisch ! . ., Wat een genot dat sap op zijne tong to voelenloopen en dat malsch vleezeken to slikken !
Jammer dat die zeven zoo spoedig binnen waren . . .
maar die daar, toch ook bijna rijp . . . misschien wel een
ietsje zuurder . . . dikwijls zijn de onrijpe nog de sappigste . . .
IHij nam ze tusschen zijne dikke vingers, drukte, het steeltje
schoot los en hij wees de vrucht denzelfden weg die hare
zeven zusters hadden ingeslagen . . . heerlijk ! . .. die daar, die
moet ook aan de beurt . . . sappig, doorvast vleezeke .. . die
op 't hoekske zou ook wel smaken . . . ja, ja, nog wel wat
van kant anders . . . nog eene laatste, die bloosde nog
't moest, . . . neen, ze was toch to zuur . .. nog eene allerlaatste . . . o, neen ; hij keerde den rug naar Bet geplunderde
boompje dat lijdzaam met zijne uitgespreide takken tegen
den muur genageld, onbeholpen daar stond, treurend om
de geroofde blozende vruchten .
Nu zouden ze maar aanstonds naar de kerk rijden .
De straten waren netjes gekeerd of gereven, de driekleurige en wit-en-gele vlaggen staken uit de zoldervensters ;
de moeders kwamen met de kleine kinderen v6or de deur
zitten om den zegen to ontvangen en sloegen godvruchtig
een kruis . In de kerk was alles op zijn Paaschbest ; de
blauwe vloer gekuischt, de stoelen op regelmatige rijen,
het koper blinkend geschuurd en aan iederen pilaar v66r
het heiligbeeld het vaandel van eene maatschappij of broederschap uit de parochie .
Een glimlach van tevredenheid daalde op den mond
van Monseigneur den hulpbisschop : hij deed een schoon
sermoon waarin hij terloops de menschen bedankte voor
den opschik van dorp en kerk, en waarin hij ook niet kon
nalaten de frissche gezichtjes van de blozende kinderkens
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die zaten in twee reken langs weerszijden van den midden•
gang to vergelijken bij twee rijen blozende perziken uit
's- Heeren tuin .
En na 't sermoon begon hij de plechtigheid en ging hij
vxan kind tot kind, het zalvend met een kruisken en een
kletsken toe .
Maar toen hij biddend stond voor bet vijfde jongsken
in de rij, wilde hot toeval dat zijn blik, tusschen de twee
eerste pilaren door, St . Antonius' outer vatte, waar hot
verksken stond of liever zat op zijn achterdeeltje, do snuit
lichtjes omhooggehouden en de lipkwabbekens opgetrokken
zoodat bet een welbezette rij verkenstanden liet zien, daarbij de oogen half toegenepen als lachte het van deugd . En
de heilige nevens zijn beestje leunde met de een hand op
zijn staf, in de andere hield hij een dik boek, waarin hij do
wijsheid zou bestudeeren, maar hij keek er van weg en er
over om zijn verksken to bezien, dat daar zoo schoon en
zoo wijzekens zat als een verstandig beestje dat alles
begreep .
Een Diet to stuiten lachbui overviel hem . . . de zotte
lach ging hem als een schok door bet lijf, een geweldige
lach, die hem schudde, en then hij moest inhouden . . . . als
een schok ging bet hem door 't lijf. . . . en ale !darws
Diets aan to doen . . . . haastig !
Dat was hem Dog nooit overkomen in zulke omstandigheid en sloeg hem gansch uit zijn lood . De stoelen
schemerden en draaiden voor zijne oogen . . . . wat zou hij
zeggen ?
- a Meneer pastoor, ik denk dat wij gaan watte to
kort komen . s
En zonder to wachten op het antwoord van den onthutsten herder schoot . hij vooruit de sacristij in, met de
hand teeken doende aan den pastoor die nagepikkeld kwam
dat hij zou blijven - en schuddebollend : u Niet mee
gaan l ))
De kinderen gaaptenverbaasd, de nonnekens-gezichtjes .
i n hunne witte kappen kregen eene hoogroode kleur en do'
roode schoolmeester Dam een snuifke om de alteratie to
verdrijven .
De koster die op een kerkstoel zat achter een pilaar
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om bij to springen in tijd van nood en hot afwerend gebaar
tegen den pastoor niet gezien had schoof halfloopend Monseigneur achterna om to vragen wat er van zijnen dienst
was . Een oogenblik later kwam hij stijf de sacristij uit
maar een lachbui overweldigde hem juist buiten de deur
en hij terug I
De kindervoetjes begonnen ongeduldig to trippelen . . .
ddar kwam Monseigneur statig weder en zette biddend de
ceremonie voort .
Maar achter den tweeden pilaar kwam weer het verksken en den heilige piepen, zoo leuk, zoo spottend . . . 't was
als een zotspel . . . en de refrein van 't jongsken speelde
spokend door zijn hoofd en tuitte in zijne ooren
« En ze legden dat verken al op wat stroo,
En 't schreeuwde zoo deerlijk en 't stierf zoo noo,
licht van beenen
en smal van gat . . ))
De lachlust kroop in zijnen buik en ale . . . daar was 't
weer . . .
- « Meneer pastoor, ik denk dat wij flog Been watte

genoeg hebben s . En hij terug de sacristij in .
De pastoor meende dat hij omver viel : hij bedacht
zich een oogenblik en dan, niettegenstaande het afwerend
gebaar stapte hij den bisschop na in de sacristij .
Niet zoo haast verscheen hij op den dorpel of hij
hoorde hem Monseigneur toeroepen, van achter een
deurken
- « Meneer pastoor, wil de kinderen in den halven
nanoen of liever nog morgen voormiddag doen terug
komen, ik ben onpasselijk ! u.
De nonnekens werden nog rooder, de schoolmeester

nam een grooter snuifken en de kinderen keken vragend
op toen de pastoor hun het nieuws meedeelde en een weesgegroetje vroeg voor de duurbare gezondheid van den
hulpbisschop .
Weldra stieten de kinderen malkander om eerst buiten
to dringen en dan liepen en schetterden ze onbezorgd op
het plein vo6r de kerk ; de meesten toch vorinden een
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grooten ronde om 't voorval to bespreken, en over de
schouders kwamen immer meer koppen aanliggen .
- e En als er nu hier een bisschop sterft, wordt die to
Balder begraven ? n
- a En waarom niet ? Ons kerkhof is zoo goed als een
ander .

n

u Dat zal een schoone lijkdienst zijn, en dan is het
zeker geene school ! n
- a Ik zeg neen ; ik denk dat er een schoone gouden
wagen met lichtjes zal komen uit de stad om den dooden
bisschop weg to voeren . . . .
-

- s Wat ziekte mag het zijn? n
- u Zou het zoo erg zijn ? Ik heb nog niemand naar
den doktoor zien loopen !n . . . .
En toen kwam 's kosters zoontje, die misdienaar was,

al hakkelde hij, de kerkdeur uit glimlachend en stapte
recht op den grooten hoop toe, die de beraadslaging
voerde
- u 't Is niks . . . . zei-zei . . . . o . . .onze . . .ze . . . va-vader . . .
as de . . .de . . . loop . . . he . . . he . . . hij heeft to veel ge . . .ge . . .
Lten van de pastoor ze . . .zijn perziken ! n
J . SIMONS .

OVER MAATSCHAPPIJ LEER
Omstandigheden vermochten het de Sociologische Kroniek
van Dietsche Warande en Belfort tijdelijk op to schorsen ; het
ware dus onmogelijk hier een algemeen overzicht to geven voor
de tijdruimte verloopen sinds haar laatste verschijnen . Dit ware
ten andere ook overbodig daar Dietsche Warande en Belfort geen
vakblad is en hijgevolg niet hoeft volledig to zijn voor deze
bepaalde studie . Wij beperken ons dus met zoo wat 't een en
ander aan to stippen wat laatst verschenen is .
Om nochtans toe to laten de onderbreking der Kroniek gemakkelijk aan to vullen door wie zulks wenschenmocht, zullen
wij eerst een paar werken aanduiden die een volledig overzicht
geven voor rgro .
Wat betreft de feiten van 't jaar rgro, hebben wij : BROUILnEr
(CHARLES), Revue des faits iconomiques de l'aarnie zgzo . (i) Dit boekje
geeft klaarlijnend eene algemeene samenvatting van wat belangrijkst gebeurd is op economisch gebied gedurende bet verloopen
jaar . Eerst de bijzonderste feiten der buitenlandsche politiek
die hunne weerkaatsing deden gevoelen op de economische
vraagstukken, daarna de sociale moeilijkheden : de levensduurte, de voornaamste werkstakingen en de andere buitenstaande oorzaken die invloed uitoefenen op de economie . In het
overzicht van het economische leven der wereld zien wij de
cijfers aan de beurt komen, zij worden zeer bevoegd en doelmatig door den schrijver ontleed : hoe de bevolking op de
wereld aangroeit, hoe zij zich vestigt, hoe ze werkt en wat ze
voortbrengt, hoe de voortbrengselen zelf over de wereld verspreid geraken, hoe zij benuttigd worden, hoe ze als kapitaal
eenen rol spelen, met een woord het gansche economische
leven wordt nagegaan in een gezamenlijk overzicht voor de
gansche wereld . Daarna wordt dit leven meer in 't bijzonder en
bepaaldelijk overzien eerst voor elk der groote landen met volledige economische ontwikkeling, daarna voor de minder
ontwikkelde, en eindelijk voor de kolonien . Gaat nu maar niet
aan het denken : dit overzicht is eene dood-eenvoudige, barbloote opsomming van feiten en cijfers, neen ! de schrijver had
zijne Revue evengoed Kominentaar der feiten mogen betitelen, want
(I) Lyon, rgrr, bij Georg, in-8° van 75 b1z . Prijs fr . 2 .
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de oorzaken en gevolgen warden oak geleidelijk opgezocht, en
aldus krijgt men eene beredeneerde beoordeeling over de werkzaamheid der menschen gedurende een gansch jaar .
Veel vollediger als overzicht, vooral voor documentatie is
de Annie socials internationals (r) . Men is waarlijk gelukkig to zien
dat een dergelijll werk zijn tweeden jaargang beleeft en dat bet
bijgevolg als leefhaar mag doorgaan . Voor die leefbaarheid
viel er wel wat to vreezen als men zich den macbtigen arbeid
inbeeldt dien dusdanig boek veronderstelt . Wij molten er des to
gelukkiger am zijn daar de Annie sociale eene oprecht Katholieke
uitgave is, en als dusdanig ook openlijk vooruitkomt . Dit toont
dat de Fransche Katholieken op sommige plaatsen oak goed
aan 't werk varen, ja zelfs in bet maatschappelijk werk baanbrekers geworden zijn . Zoo treffen wij aan in dit boek : «Wij
Katholieken, we moeten meer weten dan de anderen am to
kunnen voorzien, en wij moeten voorzien am to kunnen verhelpen n en met reden gaan de heeren opstellers fier op hun
werk waar zij schrijven : ((In geen enkel land bestaat voor
zooverre wij weten eenige dergelijke uitgave . » Het werk ging ik
haast vergelijken aan eene cinematogra¢hische film die ons de volledige werkzaamheid van een gansch jaar voor oogen toovert,
- want mocht er ook bier of daar iets ontbreken, toch gaat
zulks ongemerkt voorbij in een zoo gevuld en zwaar-gaande
overzicht . In veel bijzonderheden to treden is bier onniogelijk .
Wij hopen dat die tweede jaargang denzelfden of nog grooteren
bijval zal oogsten als zijn voorganger, die volgens de inleiding
van bet bier besproken deel zoo schitterend mocht heeten .
Daarom verwachten wij met ongeduld den derden jaargang .

Als opmerkenswaardig voor de laatste tijden moeten wij
aanstippen eene nieuwe uitgave van twee standaardwerken .
V Bet Staatslexikon (2) . Bij bet verschijnen van zijn vierde
deel beleeft bet Staatslexikon ook zijne Ode uitgave . Deze nieuwe
uitgave is onveranderd herdrukt op de derde, en de uitgevers
beloven dat bet werk met bet vijfde deel zal voltooid zijn nog
(r) 2me annee 1911 . Action populaire, Reims en Paris 78o en
i8o b1z . Prijs fr . g .
(2) Dritte neubearbeitete Auflage-Unter Mitwirkung von
Fachmannern herausgegeben in Auftrag der Gorres-Gesellschaft
zur Pflege der Wissenschaft in Katholischen Deutschland von
Dr Julius Bachem in Koln . - Freiburg : Herdersche Verlagsbuchhandlung .
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voor den Herfst van dit jaar. Zooals de vroegere deelen verschenen in de jaren Igo8 tot iglo blijft ook dit nieuwe deel zijn
Katholiek standpunt getrouw ; dit belet toch niet dat zelfs
andersdenkenden bet werk ten hoogste schatten : getuigen daarvan deze woorden uit Sociale Praxis : « Vooral moeten wij
bekennen dat in de uitgebreide behandeling juist der meest
hedendaagsche vraagpunten, niettegenstaande uitdrukkelijke
vaststelling van bet Katholieke standpunt, nergens eene strenge
objectiveteit to kort schiet. » Het werk staat genoeg bekend om
er niet langer over to gewagen .
2 0 Als tweede heruitgegeven standaardwerk hebben wij
PAUL LEROY-BEAULIEU, Traiti thiorique et pratique d'Economie
politique. Het werk is ook alom genoeg bekend : a als definitieve
uiteenzetting der gedachten van de Fransche Liberale school
op bet einde der r9de eeuw » zoodat wij ons mogen bepalen bij
vermelding van bet herdrukken .
* *
Nu over een en ander werk van meer beperkten aard
ROBERT MICHELS : Zur Soziologie des Parteiwesens in der modernen
Demokratie (2) . Dit boek brengt bet zijne bij om klaar to zien in
de hedendaagsche maatschappelijke inrichting. M . Michels
heeft zich veel moeite getroost om de strooming der gedacbten
to volgen en aan to wijzen, tegenover dewelke de sociologen
ten huidigen dage zich bevinden, om de karaktertrekken van
ons tegenwoordig leven to kenmerken en om aan to toonen wat
men toch eindelijk onder demokratie hoeft to verstaan . Zoo hij
misschien wat veel de demokratische met de koningsgezinde
gedachte in tegenstelling brengt, toch legt hij opmerkenswaard
de oorzaken uit, die den vooruitgang der demokratie uitwerken
en die de psychologische redenen van haren bijval waren .
Bijzonderen nadruk legt hij op de onbekwaamheid der massa
in politieke aangelegenheden, op den weerslag welken die
onbekwaamheid noodzakelijk uitoefent op de maatschappelijke
organisatie, op de voordeelen die ze aan de eerzuchtigen
bezorgt ; bet zijn de leiders die voordeel trekken uit de onmogelijkheid voor de volksmassas zich zelve to bestieren . De
opvoeding der demokratie geschiedt zoo langzaam dat men
mag bevestigen dat de volksmassas nog langen tijd zullen
noodig hebben geleid to worden . Daar waar zij zelf willen
(I) Vijfde uitgave : Parijs, Alcan, 4 boekdeelen, in-8° .
(2) Leipzig, W . Klinkhardt .
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leiden, laten zij zich leiden en stellen zij zich tevreden met den
schijn .
Zeer leerrijk het kapittel gewijd aan de studie van de
psychologie der leiders en der oorzaken van den weerstand der
burgerij, en terzelfder tijd van de gedachtenstrooming die haar
brengt tot bet inrichten van wat men noemt de patronale verdediging .
M . Michels is er natuurlijk toe gekomen ons ook to spreken
over anarchie, de thesis van hen die beweren dat de waardigheid van den mensch ligt in het niet gehoorzamen aan gelijk
welk ander mensch en in bet vaststellen zijner handelwijze
enkel en alleen volgens zijne eigene overtuiging. « Elke gehoorzaamheid, zegde ergens Elisee Reclus, is eene verzaking, bet
behoort dat de mensch volgens zijnen zin kunne handelen om
zich tot zedelijk wezen to ontwikkelen . » Aan bet verlangen om
to weerstaan aan alles wat zij als een aanslag op de menschelijke vrijheid beschouwen, beantwoordt bij de anarchisten een
diepe haat tegen alle gezag : « A11e gezag door een mensch over
eenen anderen uitgeoefend is een vermindering van den mensch
in zijne menschelijkheid a, en daar de Staat bet gezag is dat al
dat der anderen omsluit, is het ook op hem dat de haat der
anarchisten samenkomt . « De Staat is de som van de verloocheningen der persoonlijke vrijheden van alle zijne leden, hij is
bet kerkhof waar al de uitdrukkingen van het persoonlijke
leven begraven worden ; hij is de treffende verloochening der
menschheid.
In zijn werk geeft M . Michels bewijs van eene degelijke
samenvattingskracht, maar hij houdt, mij dunkt, wat to weinig
rekening met de economische feiten ; hij volgt wat veel die
sociologen na, die volkomen de bespiegelende theorie van de
werkelijke feiten afscheiden. Zoo hij fel door de theoretiekers
van het Socialisme beinvloed schijnt, aarzelt hij toch niet to
bevestigen dat hunne psychologie soms zeer donker is . Hij
geeft zeer goede opmerkingen over de onmogelijkheid van het
innerlijke leven der demokratie, volledig overeenstemmend met
het theoretische begrip ervan, en hij schijnt overtuigd dat men
nooit zal kunnen beletten dat eene oligarchie eene overheerschende rol spele . In de opmerkingen die hij desaangaande
maakt, toont hij geneigd to zijn de gevonden grondbeginselen
aan de feiten to willen toetsen .
Als handelend ook over demokratische maatschappelijke
inrichting kunnen wij vermelden voor Frankrijk : ANTONNELLI,
La dimocratie sociale devant les idles prisentes . (r) Door bet bijeen(i) Parijs, Riviere,

1911, 1

boekdeel in-16o van 268 b1z .
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brengen van eenige bibliographische artikelen tracht de
schrijver de Dmmocratie sociale to doen kennen nit de werken die
er toe bijdroegen . Ilet boek heeft dus noodzakelijk zeer weinig
eenheid, alhoewel de artikelen onder eenige rubrieken zijn
gerangschikt, als : Dmmocraies et adversaires, L'Etat, L'organisation
des interets, La religion et la culture, Les Proudkoniens, Les Marxistes .
In de inleiding nochtans, die om die reden wel het belangrijkste
kapittel uitmaakt, tracht de schrijver nit die artikelen eene
algemeene opvatting, een programma los to maken, dat het
programma der democratic sociale zijn zou : vandaar de titel van
het boek. De schrijver is ten andere bestuurder van bet dagblad
dat then naarn draagt en de tolk is van het Coinite de la Democratic
sociale . Dit Komiteit werd gesticht in igo5 door eenige republikeinsche politiekers, na stemming der scheidingswet van Kerk
en Staat, met het doel bet verwezenlijken der sociale wetgeving
to vergemakkelijken . Welk is nu dit programma? Het zal niet
zijn het Socialisme, noch het Individualisme, noch het Anarchisme,
each bet Solidarisme, noch het zuivere Syndicalisme, to weten bet
Werkerssyndicalisme maar het volledige Syndicalisme der belangee of
beter - de schrijver gebruikt zelf ook dit woord - het Associationisme der belangen . Het Syndiealisme bevat immers het denkbeeld
van een zelfde vak of beroep, en in dit nieuwe programma zal
het Associationisme niet uitsluitelijk voor den werkmansstand
zijn, ook patroon en kleine burger z .ullen er hunne plaats in
vinden .
Als besluit : de leering der democratie sociale zal geen systema
zijn maar eene leering der daad ; de toekomst alleen, met ze
toe to passen of ze van kant to laten, zal er al de waarde doen
van uitkomen .
De arbeiderskwestie is tegenwoordig niet meer de eenige
sociale moeilijkheid, de middenstand ook duet zijne rechten
gelden en zelfs zien wij alweer eene derde klas vooruitkomen
Dc nieuwe iVliddenstand to weten alle slag van beambten . Hier in
Belgie tot in de laatste dagen was daar nog zeer weinig spraak
van, maar sedert het enkwest over de kleine burgerij zi ;n de
beambten ook zoo wat aan 't roeren gegaan . Melden wij dus in
't voorbijgaan het lijvige boekdeel in 4° uitgegeven door het
Ministerie van Nijverheid en Arbeid bevattende nevens eerie
studie en een verslag van professor Brants over het Dienstverdrag
ook de wetsvoorstellen hier ter Kamer neergelegd, eenige
uittreksels nit de vreemde wetgeving met dit punt in verband,
alsook de verslagen der vergaderingen van den Hoogeren Arbeidsraad in zijne Lode zitting .
Nochtans is hier de Nieuwe Midden*nd nog niet ver gevor-
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derd ; het blijft nog steeds bij wetsvoorstellen ; in andere landen,
zooals Duitschland en Oostenrijk, staat hij er reeds heel wat
beter voor . Dit bewijst klaar het Jahrbuch fur die .soziale Bei, egung
der Industrie-Beamten (r) . Dit jaarboek bevat in elke aflevering .4 jaarlijks - eerst een paar hoofdartikelen zooals in de 3de aflevering eene studie van Dr JUL . HIRSCH, Der a Eniwurf eines
Versicherungsgezetzes fur Angesiellte s en eene tweede van den
voorman der onzijdige Beambtenbeweging in Duitschland .
Dr HEINZ POTTHOFF, Privatbeamien and Gesetzkasuistik .
Daarna komen de dokumenten die met Privatbeamten in
betrekking staan onder de Rubriek : Dokumente zur Sozia4olitik
gevolgd van den Sociale Rundschau over de beweging. Die Rund
schau is uiterst belangwekkend zooals de onderverdeelingen het
genoeg aanduiden : Angestelltenbewegung, Sozial¢olitik fur Privatangestellte, Organisation der ofentlichen Beamten, Genossenschaftswesen,
Wohnungswesen and Bodenreform, Privates Versickerungswesen, Technik and Wirtschaft. Dit is nog niet alles, bij elke aflevering is bij
gelegenheid als aanhangsel, een overdruk gevoegd van de verslagen der vergaderingen van den Reichstag waarin de
Beambten-kwestie to berde kwam . Zulk een jaarboek, zoo
degelijk, bewijst dat de beambten in Duitschland met hunne
inrichtingen al heel wat verder staan dan de onzen .
*
Nu nog iets meer bijzonder over Belgie . Eerst en vooraf
een Engelschman die in Belgie eene les komt halen . B . SEEBOHM
RowNTREE : die reeds vroeger over eene dergelijke kwestie
uitgaf : Poverty, a study of town life heeft het nu over : Land
and Labour : Lessons from Belguim (21 . Het werk heeft eene
Fransche vertaling door A . J . A . HATERMANS : Comment diminuer
la misfire ? Etude sur la Belgique (3) . De hoofdtitel van het Fransche
werk is wel wat gewaagd, want de oplossing om de armoede to
doen verminderen is er nog niet in gevonden en van then kant
is ook niets nieuws vooruitgezet : de tweede titel geeft dus beter
de gedachte weer van dit uitgebreid en gedocumenteerd werk .
Mr Seebohm Rowntree, zooals tegenwoordig menig Engelschman, betreurt de verregaande verwaarloozing van den
landbouw en de overontwikkeling der nijverheid in zijn land .
(i) Herausgegeben vom Vorstand des Bundes der Technischindustriellen Beamten 5 Jahrg . 1911 . Berlin, IndustriebeamtenVerlag . Prijs M . 6 .
(2) London, igio, Maxillan & C0, xi en 636 b1z ., in-8° .
(3) Paris, 1911, Giard et Riviere, 652 blz . in-8° .
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Daarom voelde hij zich dan ook aangetrokken tot bet bestudeeren van een klein landeken waar landbouw en nijverheid
zich zoo goed in verhouding bewaren . Natuurlijk moesten de
small holdings, de kleine uitbatingen met hunne gunstige gevolgen
hem treffen, en daarom heeft hij er dan ook een bijzonder
enkwest over aangevat . Zoo nit oogpunt van belasting der
eigendommen, uit een overvloed van gegevens, besluit hij dat
de hypotheken slechts 12,50 ten honderd bedragen der belaste
gronden en slechts 4,75 ten honderd van alle de gronden .
Niet alleen over den landbouw spreekt hij, maar ook met
dezelfde nauwkeurigheid behandelt hij de nijverheid, bet
onderwijs, bet vervoer, de openbare financien, de Belgische
sociale economie : duurte van bet leven, samenwerking, alkoolisme, spaarkas, werkeloosheid . Om zijne studie to staven geeft
hij eene gansche reeks statistieken, aanschouwelijk gemaakt
door diagrammen ; dit alles opgeluisterd door eenige photographische zichten . 't Valt heel licht aan to nemen dat zulk een
boek aan den schrijver 4 jaar arbeid kostte, zooals hij bet in
zijne inleiding zegt .
Tot bet verminderen der armoede door bet bekampen der
werkeloosheid hebben de weekabonnementen op onzen spoorweg veel bijgedragen . Daarover hebben wij eene grondige
studie door MAHAIM : Les abonnements d'ouvriers sur les lignes du
chemin defer belges et leurs effets sociaux . (1) Het is iets in den aard
van een benedictijner werk, zooals men dat noemt, want veel
geduld en moeite moet bet gekost hebben . Door de opeenstapeling van cijfers en enkwesten, die noodig zijn om iets wetenschappelijks voort to brengen, zou een dusdanig werk doen
vreezen dat bet den lezer uiterst zwaar moet vallen ; toch is die
vrees bier overtollig . Nochtans valt bet bijzonder moeilijk zulk
werk to ontleden, daar men, om ietwat volledig to zijn, bijna
alles zou moeten overschrijven . Ziehier een der vastgestelde
feiten : er zouden ten minste 325 .ooo werklieden op den spoorweg geabonneerd zijn ; de meesten gaan alle dagen been en
weer op afstanden die gemiddeld ig Km . bedragen en tot
loo Km . stijgen . De prijs der kaartjes is 1,70 fr . per week voor
den gemiddelden afstand van Ig Km . en niet meer dan 3,15 fr .
voor den grootsten afstand van loo Km, ; dus slechts 1/4 van
cm . per Km ., 't is bijna kosteloos . Die uitnemende gemakkelijkheid van verplaatsing heeft haren weerslag gehad op al de
feiten van bet economische leven : op bet werkloon dat er door
gelijk gemaakt wordt door vermindering in de steden en verhoo(x) Brussel, 1g1o, Misch & Thron, i bkdl van 26o blz ., uitgave
van bet Institut Solvay .
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ging op den buiten - op de werkeloosheid die verminderd werd
met voor de werklieden mogelijk to maken in het stille seizoen
stilaan op den buiten met heel weinig onkosten voort to leven
- op den huurprijs der woningen die fel gedaald is met het
monopolie der steden to doen verdwijnen - op de uitwijking
van den buiten daar deze onnoodig wordt - op de gezondheid
van vrouw en kinderen, zoowel lichamelijk als zedelijk, die
door het verblijf op den buiten slechts kan winnen . Die, en
meer andere gevolgen, weet de schrijver of to leiden van zijne
in het begin opgegeven documentatie . Maar de medalie heeft
ook hare keerzijde en alles wat de weekabonnementen ten
gevolg hebben is niet even rooskleurig . Zoo voor den werkman
zelf is bet dikwijls uiterst nadeelig verplicht to zijn dagelijks
drie, vier, vijf uren in den trein to moeten doorbrengen om
gansch verstompt door vermoeienis to huis aan to landen ; dit
is zelfs voor het familieleven verre van voordeelig . Zou er
middel zijn die slechte gevolgen to keen to gaan? Ja, misschien
door de abonnementen slechts geldig to maken voor een of twee
uren trein per dag . M . Mahaim vindt een veel doelmatiger
middel in de verkorting van het getal werkuren . Ondanks de
slechte gevolgen besluit de schrijver toch ten voordeele der
weekabonnementen .
Derde Vlaainsche sociale week (I), gehouden to Leuven den 29,
3o, 31 Oogst igio . De lof der Vlaamsche sociale weken moet
niet meer gemaakt worden ; dat er daar degelijk werk verricht
wordt bewijst het steeds zoo talrijke opkomen der deelnemers .
In de derde sociale week stonden eenige gewichtige punten in
betrekking met de vakvereenigingen aan de dagorde : Het
optreden der vakvereeniging .
In welke verhouding moet zij staan tegenover de patroons
of arbeidgevers ?
Op die vraag wordt geantwoord door de drie lessen van den
eersten dag . Wat moeten de leden eerst en vooraf bezitten om bij
de patroons en bij het publiek invloed en gezag to verkrijgen ?
Altijd meer ontwikkeling en meer vakonderwijs, dit is het
onderwerp der vijf lessen van den 2den . Wat moeten de leiders
en bestuursleden voornamelijk in acht nemen bij onderhandeling
en bij werkstaking, en hoe moeten zij het aan boord leggen om
den levensstandaard van ons yolk door de dringendste hervormingen to verbeteren ? Dit wordt behandeld in de zes lessen der
twee laatste dagen .
Het is waarlijk eene gelukkige gedachte geweest dat de
inrichters der Vierde Vlaainsche sociale week als onderwerp hebben
(I) Gent, 1911, Drukkerij « Het Volk u .
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gekozen : Het Socialisme . Hoe weinig menschen weten daar
toch iets bepaalds over? Dit blijkt nog des to meer op het
huidige oogenblik als men hier in Belgie burgers, die altijd als
ordelievend beschouwd werden, de hand ziet toesteken om de
socialistische partij door het kartel vooruit to helpen . In de vier
eerste lessen dezer sociale week krijgen wij eene logische uiteenzetting van de geschiedenis, de leerstelsels, het theoretische
van het onderwerp : De materialistische opvatting der geschiedenis volgens de socialisten (Marxisme) . De Geschiedenis van
het Socialisme - De Ontwikkelingswet volgens de Socialisten
- Het Collectivisme . Het Socialisme blijft niet bij theorie, op
verre na niet, daarom ook hebben wij dan in de 4 volgende
lessen den meer praktischen kant van het onderwerp : Socialisme
en Klassenstrijd - De inrichting en aaneenschakeling der
socialewerken in de socialistische partij -Socialisme en Klassen .
strijd - Taktiek der socialistische partij - Eindelijk om to sluiten
daar de socialisten zich niet beperken met de nijverheidsstreken
to bewerken eene negende les over Het Landbouwsocialisme .
Na zulke uiteenzetting zullen onze Katholieke propagandisten
met kennis van zaken over socialisten kunnen mee spreken ; en
tot,het lijvige verslag dier studieweek zullen zij nog dikwijls
kunnen terugkeeren om in die rijke, stroomende bron to putten
voor kennis en onderricht .
Voor onze sociale werkers is er zoo pas door de drukkerij
« Het Volk » nog een heel belangrijk boekje in 't licht gegeven .
R . P . RUTTEN, O . P ., Petit Manuel d'itudes Sociales (r ) . Die Fransche
titel met den naam van den volksvriend Pater Rutten samengekoppeld voor een werkje meest voor studenten bestemd, maakt
ietwat een pijnlijken indruk .
Waarom die Fransche uitgave? Het antwoord zal alweer
in een artikel to vinden zijn onlangs in Hooger Leven verschenen
over de bevoorrechting der onwetendheid . Het boekje is bestemd
voor gansch Belgie ; de Walen kennen slechts eene landstaal
het Fransch ; de ontwikkelde Vlamingen kennen beiden ; als pralctisch man heeft Pater Rutten dus gedacht in 't Fransch to moeten
schrijven . Voor ons is zulks spijtig, veel liever hadden wij voor
zulk goed werkje die onaangename opmerking niet to maken .
Nog juist bijtijds om het hier to kunnen melden, lezen wij
in Hooger Leven van 6 Januari 1912, dat de Vlaamsche uitgave
reeds in voorbereiding is . Toch, voor diegene welke vooringenomenheid tegen het Vlaamsch gevoelen, zal het weeral eene
(r) Gent,
Prijs fr . 2 .

Drukkerij « Het Volk » ,
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achteruitstelling schijnen van onze taal door onze eigene
mannen : de Vlaamsche uitgave zal hun slechts als eene vertaling voorkomen .
Nu ter zake . De praktische man die Pater Rutten is, straalt
hier in dit werkje heelemaal door : e Dikwijls », zegt hij in zijne
inleiding, a doen jongelingen : seminaristen, kloosterlingen,
hoogstudenten en normalisten, ons de eer aan raad to vragen
over de sociale studidn die zij willen ondernemen of over
sociale werken waar zij zich willen mee bezig houden .

Zij hebben ons gebracht tot bet schrijven van dit boekje,
geboren uit de noodzakelijkheid van tijd to winnen, en bijzonder
uit de hoop dat deze genegen raadgevingen van eenen ouderen
broeder eenig goed zullen kunnen uitwerken . n
Inderdaad, met al zijne bereidwilligheid kon Pater Rutten
in een brief toch maar enkele, beperkte wenken geven, wenken
die ook slechts nuttig waren voor hem, die bet had aangedurfd
onzen socialen voorman lastig to vallen, ze dienden dus slechts
voor een zeer beperkt getal jonge werkers . Nu staan die wenken

meer uitgebreid, meer methodisch geordend in bet bereik van
eenieder ; het is to hopen dat men ze ook ruimschoots zal
benuttigen .
De gewichtigste maatschappelijke studie is voor iedereen
de wetenschap die zijn beroep hem oplegt . Daarna en daarneven
komen de algemeene maatschappelijke studien . Daartoe dienen
r° de hoofdwerken, 2° de tijdschriften, 3 0 de omgang met
inrichters en leiders van werken, 4 0 bet beschouwen van de
maatschappelijke omgeving, 50 de wijze om in de werken eenheid en samenhang to hebben . Dit laatste punt geeft gelegenheid om wat meer nadruk to leggen op de maatschappelijke
vorming die to geven valt in de scholen, patronaten, studiekringen, beroepscholen en scholen van huishoudkunde .
Het tweede deel is meer bestemd voor vakmannen : bet
wijst hun de bronnen aan en drukt er ook op dat zij in hunne
specialiteit de algemeene en hoogere beschouwingen niet uit bet
oog mogen verliezen . Eindelijk in bet Epilogue zien wij Pater
Rutten er door stralen als den meesleependen redenaar wiens
woord uit bet hart komt ; hij richt zich tot de jongeren, en als
oudere broeder, maar met oprechte broederlijkheid geeft hij hun
nog eenige wenken ; zij zullen die van zijne ervaring met voile
betrouwen aanvaarden . Om to sluiten nog vier aanhangseis voor
documentatie . Dit werkje komt eene leemte aanvullen en wij
moeten zijn verschijnen met de meeste voldoening begroeten .
J . BUELENS .

OOK

DE LEEUW VAN VLAANDEREN
Naar aanleiding der bijdrage van Dr Jozef Arras : e De
Leeuw van Vlaanderen, zijne legende en haar oorsprong »
(Dietsche Warande nr ii, jaarg . 1811, b1z . 348) zou ik eens
nagaan hoedanig deze gegevens overeenstemmen met andere
werken dan die door Dr Arras aangehaald .
Volgens hem
a) Zou de oorsprong van dit beroemde wapenschild legendarisch zijn, omdat, naar het e Chronicon Comitum Flandriae
Filips onmogelijk naar bet Heilig Land kon reizen van 1181 tot
1185, tijd die samenvalt met de oorlogen tegen Frankrijk .
b) Deze reis moest gedaan zijn na de dood zijner gemalin
Elisabeth, die in 1182 stierf.
c) Enkel de dichters zouden dit feit bezongen hebben . De
onzekerheid der plaats waar de strijd tusschen Nobilityr en
Filips plaats greep, het Heilig Land of Italie, duidt op verwarring en bewijst de uitvinding der legende .
d) In 1162 bestond reeds de grafelijke wapenzegel met
Filips' naam en schild : dus geen reden om lateren uitleg op
dezes oorsprong toe to passen .
Dit perkje der geschiedenis moest diensvolgens eens van
naderbij beschouwd, en onderzocht om na to gaan of de door
Dr Arras geraadpleegde werken afdoende zijn om bovengemeld
verhaal gansch en onverbiddelijk to verwerpen als onhistorisch,
ofwel het als mogelijk aan to nemen .
Raadplegen wij eerst J . David's Vaderlandsche historic
De reis naar Palestina werd gedaan in 1177, dus terwijl
Elisabeth nog leefde, want vermoedeiijk stelde hij haar aan om
Vlaanderen in zijne plaats to regeeren . (David, 4e deel, b1z . 157)
In 1178 kwam hij terug.
David spreekt niet van den strijd om het schild . Maar een
ander werk geeft ons de opvolging der feiten met den gewenschten uitleg . (Chronycke van Vlaenderen door N . D . (1)
en F . R . ; bij Andreas Wydts Stads-drucker tot Brugge in
Vlaenderen, jaar 1725 .)

(r) Nicolais De Spars, in sijnen tijdt
Schepenen tot Brugge en LIR .

Burgh-meester van
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Hier laat ik dier. tekst volgen
(On 1176 ontving Philippus bet Heylig Cruys, vaststellende
naar Syrien to gaen ende den Oorlog bij to woonen tegen de
Egyptenaeren en Turken . . . .
n In 't jaer 1177 heeft Philippus Grave van Vlaenderen,
met alien mogelijcken spoedt, opgeligt een talrijk Leger, bestaende in kloeke vegtbaere Mannen, met hetwelke hij, vergeselschapt, zijnde van menigvuldige Edele ende aansienelijcke
Helden, ontrent den Feestdag van Sinxen aengenomen heeft de
reyse naer sijnen Neve Boudewijn Koning van Jerusalem, den
welken nauwelijks 17 jaren oudt zijnde, bet Bestier van het
Heylig Rijk had aengenomen, ende geslaegen was met melaetsheyt . . . . Saladin kwam van Egipte, Philippus belegerde Antiochie met andere princen van rond Jerusalem . . . . Dit beleg
mislukte . . . . en, Philippus siende dat er weynig voordeel to
bekomen was in deze Belegeringe heeft sijn afscheyt genomen
van den Prince van Antiochien, willende wederkeeren naer
Jerusalem, soo om to besoeken den Koning sijnen Reghsweir,
als bet Graf van sijne Moeder Sibylla . Eyndelijk verbleef hij
soo lang binnen de Heylige Stadt, tot dat hij in het jaer 1178
het Hoogtijdt van Paesschen aldaer heeft geviert . Naer dat hij
den Koning onderrigt hadde van bet ongeluckig Beleg, en
d'oorsaek bekent hadde gemaekt van hunne opbraek, heeft hij
sijn Pelgrimagie voortgestelt naer den Berg Sinai, uyt godvrugtige genegenheyt tot het Heylig Graf van S . Catharina .
Eenen Turkschen Prins en Koning van Abalijnen, met
Naeme Nobilion, verstaen hebbende, dat desen Philippus den
Sone was van den Graef Thiery, den welken eertijdts de Turken
tot groote nederlaeg hadde gebrogt, heeft met een kloek Krijgsheyr, tusschen Jerusalem en den Berg Sinai, heymelijk den weg
beset, om den wederkeerenden Graef aen to randen, ende to
vangen, ofte to dooden . Philippus wederkommende na Jerusalem, wierdt genootsaekt sijn Sweirt to gebruiken om sig den
weg to openen. Maer de Turken veel rijcker in getal zijnde als
de Vlaemingen, besprongen hun soo deftig, dat bet gevegt langdurig twijfel voorgaf, wie den Winnaer soude zijn . Ten lesten
stelden sig den Grave tegen den Koning Nobilion, den welken
van een ongemeyne grootte en langde was : ende niettegenstaende dat hij kloek en dapper Veltheer was, wierdt nogtans
ten lesten van den viaemschen Heldt overwonnen, ende to
neder geveldt, bet welke de ander Turken siende, hebben sij
happig de vlucht genomen . Onsen Grave, tot teeken van sijn
Victorie, ontroofde den gedooden Turk van sijn Waepen, de
welke was eenen swarten Leeuw, ingevrogt op een Goudt Velt,
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seggende dat hij, en alle sijne Nasaeten, als Graven van Vlaenderen, hun oudt Waepen afleggende, desen Leeuw souden
hebben aengenomen. Dit is den oorspronk van het tegenwoordig
Vlaenders Waepen . Alhoewel nogtans dat andere Schrijvers
van gevoelen zijn, dat alle de Vlaemsche Ridders en Edellieden
voor dese Reyse naer Syrien, eenen Leeuw, maer van verschey de coleuren, hadden aengenomen, onder de welke Phi .
lippus van Elsatien soodanigen swarten Leeuw tot sijn Waepen
verkende . » (Chronyke, 1e deel, blz . 217 en volg.)
Tot daar de « Chronyke » .
Me dunkt dat ze eene tamelijke opheldering brengt in de
t-,vijfelbarende aanwijzingen van het « Chronicon » .
1° De reis naar Palestina werd ondernomen voor de dood
van Elisabeth (t 1182), zijne gemalin, reeds in 11 772 0 Hij heeft zonder verlet kunnen oorlogen tegen Frankrijk
van 1181 tot 1185
30 Dat er ook nog wel echte kroniekschrijvers moesten zijn,
die jaar per jaar de gebeurtenissen opnamen, en die zich toch
Diet als dichters voorgaven, om onzekere of ten minste gansch
ongekende feiten aan to stippen .
4 ° Dat de a Chronyke » Diet strijdt met de bewering als
zoude Filips, in 1162 reeds, in zijn schild dragen een « zwarten
leeuw op gouden veld » , wijl Ridders en Edellieden zelfs soortgelijk wapen hadden aangenomen .
Tijdens de afwezigheid zijns vaders kon hij dus heel wel
zulken zegel gebruiken van of 1162 of eer nog .
Het gebeurde, bij Filips' terugkeer van den Sinai naar
Jerusalem kan dienen tot eene vaststelling, dat, van dan afaan,
bet onveranderlijk wapen zou verbeelden den e Zwarten Leeuw
op Gouden Veld » .
Daarmede hebben de lezers van Dietsche Warande en Belfor
wat meer vernomen over den oorsprong van Vlaanderens
wapen tot onomstootbare bewijzen (misschien moeilijk to vinden)
dit hetwist tijdperk onzer geschiedenis met het licht der waarheid bestralen . Tot dan, behoude de legende, wie ze geerne
heeft .
Gent, 12 December 1811 .

J. A. B .

ALLERLEI
Lang, en met reden, klaagden de Vlamingen dat ze niet
wisten waarheen met hun uitspraak, althans met de theorieen
desaangaande . Nu krijgen we ineens twee handboeken er over
dat van E . VERACHTERT, verschenen to Brugge bij J . Houdmont-Carbonez, en, enkele maanden later, dat van Prof . L .
SCHARPE, verschenen to Lier bij Van In, zoopas van de pers .
De wetenschap heeft ons eindelijk geleerd dat de ware taal
is, niet de geschreven, maar wel de gesproken taal . Zoo kwam
de phonetiek in de wereld ; bet bestudeeren der taal, zooals die
leeft en groeit in haar verschillende dialecten onder 't yolk ; en
bet achterhalen van een vasten vorm voor een conventioneele,
algemeen beschaafde uitspraak . « Nu geen pogingen meer, zegt
Verachtert, om nit to spreken in overeenstemming met de
geschreven taal ; nu systematisch onderzoek van de geluiden
der gesproken taal . Thans steunt, in alle landen bet onderwijs
in de uitspraak op deze nieuwe princiepen . n En die beginselen
past nu ook Verachtert toe op ons Vlaamsch om bet, in onzen
mond . t o leiden tot de algemeen Nederlandsche uitspraak, zooals die thans ook in Holland wordt gepleegd, of liever veeleer
nagestreefd dan verkregen .
Verachtert bestudeert achtereenvolgens de geluidleer en de
uitspraakleer . In 't eerste deel heeft hij bet over spraakgeluiden,
klanken en tweeklanken, geruischen . In bet tweede deel over
spelling en uitspraak van klanken, tweeklanken, geruischen ; en
over de geluidwaarde der letterteekens . Volgt dan de studie
over dynamischen klemtoon in woorden en zinnen en over den
muzikalen zinstoon . Eindelijk stelt hij zijn theorie in praktijk
door bet overbrengen in phonetisch schrift van een brok nit
Couperus' a Een Zieltje » .
Een boel menschen . vooral zij die door hun voorbeeld
wenschen ons yolk voor to gaan, kunnen hun voordeel halen bij
Verachtert .
- De wensch uit Verachtert's inleiding : « met behulp van
doelmatige toestellen » de geluiden nauwkeurig to boeken, daar
men op 't gehoor of dikwijls wordt misleid, is met de meest
wetenschappelijke nauwkeurigheid en langmoedigheid uitgevoerd door Prof . Scharpe, die de vrucht van jaren onderzoek en
studie heeft neergelegd in zijn a Uitspraakleer » . Het wekt verbazing wat een som arbeids er met zijn uitkomsten ligt opgetast
in zijn boekje .
Prof. Scharpe vraagt zich met sceptische wetenschappelijkheid of wat er dan toch eigenlijk moet worden verstaan
onder a algemeen beschaafd » en in hoever dit a algemeen
beschaafd » dialectische schakeeringen, die toch altijd zullen
blijven bestaan, toelaat of buitensluit? Dat een stad of een
gewest, in Noord of Zuid, bet criterium-monopolie van de
algemeene uitspraak bezit, kan niet wetenschappelijk worden
volgehouden, daar bet e algemeen beschaafd » , conventie als
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het is, toch een conventie moet wezen die de dialectische eigenaardigheden van de eene streek niet versmachtend op die van
andere mag laten wegen, maar steeds de taal haar normalen
groei moet laten . Zoo meent Prof. Scharpe to zien dat zich ook in
Zuid-Nederland in intellectueele centra, waar zich beschaafden
uit alle Vlaamsche gewesten samenscharen, aan de Hoogescholen to Leuven en to Gent, een algemeen Vlaamsche
uitspraak aan 't groeien is met evenveel conventie-rechten als
het «algemeen beschaafd a van Leiden .
Met scherpe, door grafofonische toestellen geholpen waarneming, bestudeert Prof. Scharpe onze uitspraak en vergelijkt
ze aanhoudend met die van modelsprekers als Royaards en
Vogel, welke hij telkens, in algemeen verzoenenden zin voor
Noord en Zuid, als toetsbasis aanhaalt, met eerbiediging
steeds van ons Zuid-Nederlandsch natuurrecht in de taal .
Scharpe heeft het achtereenvolgens over : klanken afzonderlijk,
klanken in samenhang, accent en onderlinge beinvloeding,
spelling en uitspraak, met daarbij tal van tekstproeven .
Bij Sijthoff is verschenen het 1e deel van Dr. VAN DER
VELDEN'S proefschrift over onzen beroemden Nederlandschen
humanist der 15e eeuw : Rodolphus Agricola .

Men weet dat onze landen om vele redenen viiandig stonden
tegenover het eerste humanisme . a Maar langzamerhand treedt
een kentering in . Men kan duidelijk de lijn volgen, die uitloopt
op de later zegevierende aanvaarding van het Humanisme .
Twee lijnen ziet men in den beginne, die eindelijk in elkaar
smelten ; de werkzaamheid der «Broeders van het gemeene
Leven » en het a Maecenaet der Bourgondiers a . . . Maar noch
de ideale strevingen van de Broeders en Scholen, noch het
hooge voorbeeld der Dynastie, deden uit zich het Humanisme
geboren worden . Zij bereidden den bodem, het zaad moest van
elders er in gebracht .
Dit nu deed Agricola .
a Aangetrokken door de faam der studien en den roep der
plaats begaf Agricola zich op zijn 24e jaar naar Pavia », tien
jaar nadien komt hij terug orn a ons Germanije zoo geleerd en
geletterd to maken, dat Latium zelf niet latijnscher zij » Maar
zijn propaganda in Noord-Holland mislukte deerlijk en, op
herhaalde uitnoodigingen, stak hij over naar Duitschland, bij
zijn vriend bisschop Dalberg . Die bisschop deed Agricola naar
den Parnas, maar op zijn terugtocht overleed hij, reeds in 1485,
aan de febris quartana .
a Hij was een man, die groote kennis aan diepe nederigheid
paarde, rein van leven en godsdienstig van gemoed, vriendelijk
zonder kruiperig gevlei, eerlijk in zijn oordeel zonder bitsheid,
een diplomaat in zijn lofredenen . Meermalen werd hij met eer
overladen . maar toch geen zweem van overschatting : tevreden
over de genegene hoogachting zijner vrienden, is hij immer
beducht aan hun verwachtingen niet to kunnen voldoen . Welwillend en hulpvaardig jegens zijn minderen, zag hij met den
onderdanigsten eerbied tegen zijn meerderen op .
Getrouw aan zijn plicht vervulde hij nauwgezet een betrekking, die hem inishaagde . Op de litterae hainaniores verzot, weerde
hij zich toch in zijn verplichte studievakken geducht en met
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vrucht . Humanist, wist hij hun ergste fouten to mijden . Zijn
welsprekendheid was geen ledig schermen met woorden, maar
de fijne en doorvoelde schakeering zijner rijke gedachten . Met
de spitsvondigheden eener in zijn oog ontaarde scholastiek kon
hij niet dwepen, evenmin met de muggezifterijen der toenmalige
rechtswetenschap, maar wat hij er goed vond, waardeerde hij
graag. Het onbekende veroordeelde hij nooit .
De inwerking der humanistische levensfeer ook op een
godsdienstig man als Agricola valt niet to ontkennen, maar
zij toont zich meer uiterlijk dan innerlijk, meer door uitdrukking dan inhoud .
In zijn « Kerstrede » to Heidelberg voelt men telkens, dat
zijn gedachten door een innig godsdienstige overtuiging worden
gedragen . De humanist had den kinderlijk-geloovige niet in
hem verdrongen . Voor de Roomsche Heiligen zong hij gaarne
zijn latijnsche hymnen .
:Mar bij al zijn liefde voor de letterkundige oudheid, was
hij meer theoreticus dan practicus . Deze man met zijn gloeienden ijver om de school to hervormen en to humaniseeren, had
de ingeschapen leeraarsneiging niet, die het dagelijksch werk
der school verheft en veredelt . De school was hem een oord
van zorgen, geen plaats van tevreden geluk .
Daartoe was to groot in hem de zucht naar onbelemmerdheid van gang en beweging . Het jagen naar een werkzaam wel,
maar ongebonden studieleven, bet alles opofferen aan dit groote
ideaal geeft den sleutel tot vele zijner daden : vrijheid grog hem,
als den meesten Humanisten, boven aanzien en geld . » (r)
Verschenen van GEORGES GOYAU, « Bismarck et 1'Eglise »
Le Culturkampf (1870-78), 2e vol ., Perrin, Parijs . Een vervolg
op de vijf deelen van zijn Standaardwerk : « L:Allemagne religieuse » .
Men heeft in Zweden Stindberg gevierd . Daarover schreef
Birger Jarl in het Handelsblad van Antwerpen dezen hoogst
merkwaardigen brief.
Stockholm, 23 Jan .
Het sedert zoolang voorbereide huldebetoog aan den
Zweedschen dichter Strindberg, naar aanleiding van zijn 63n
verjaardag, heeft dan toch gisteren avond kunnen plaats hebben .
Men had in den laatsten tijd fel gevreesd dat het niet zou doorgaan, wegens eene ernstige ongesteldheid van den dichter, maar
nu is hij in zooverre beter, dat hij toch een deel der huldebetooging, aan welke hij evenwel niet veel waarde hechtte, heeft
kunnen bijwonen .
Hij zelf schreef dezer dagen nog : Is het wel van onzen tijd,
is het democratisch vanwege moderne menschen, van op
heidensche manier triornfstoeten en verheerlijking to houden
voor een nog levenden sterveling, die op zijne hoogte zijn plicht
heeft gedaan en de dichtkunst heeft beoefend, welke zijne eigene
belooning uitmaakt door de vreugde, die de werkzaamheid zelf
schenkt?
(r) Lud . Daniels in het Centrumvan 25 Jan . 1 .i . -'\Vat zou onze
vriend De Laey plezier hebben gehad aan dezen Agricola en
aan het book van Dr . van der Velden

192

ALLERLEI

Maar na eenig tegenstribbelen heeft hij zich toch in de
openbare huldebetooging geschikt, hoe groot vijand hij overigens
er ook van is .
Ik zal u hier geen schets geven van Strindberg's leven en
werk, dat gaat het bestek van deze briefwisseling to buiten,
enkel wil ik u een en ander aanhalen nit een artikel, dat Frederik Vetterlund eergisteren liet verschijnen .
Voor eenige jaren, zegt hij, stonden Strindberg's acties niet
zeer hoog in sommige kringen met letterkundigen invoed . Dat
hij zijne vroegere naturalistische wereldbeschouwing had opgegeven en deze nu veeartsfilosofie noemde, had hier zeker toe
bijgedragen, Zijne verwachtingen in Svavta favor, die zeker een
eenigzins komischen schijn werpen over zijn christelijke bekeering, lokten dan eene zoo hevige razernij nit, dat de prachtige
bladzijden van het boek - welke behooren tot het beste wat
Strindberg geschreven had - in 't algemeen over 't hoofd
werden gezien .
Na Strindberg's meer dan zonderlinge veldtocht van igio,
veranderde de toestand . Hij wend opeens weer populair . Vandaag, nu bij zijn 63n geboortedag de wierookwolken van alle
kanten naar hem opstijgen en de groote schilder en taalvernieuwer gehuldigd wordt, is een woord dat nader zoekt to
bepalen en . . . to begrenzen, zeker niet ongepast .
Want 't is een feit, dat van hem die veel a oproert » en de
menschen elkander in het haar doet vliegen, de roem licht zijn
inzet overtreft . Dar dit het geval geweest is met Strindberg mag
in 't belang der waarheid, zelfs vandaag niet worden verborgen .
Eerst in i88o, en nu op onze dagen hebben de wierookwolken
van dezen kultus voor de menigte de werkelijke gestalte van
Strindberg verborgen en ze enkel in fantastische vergrooting
laten gissen . De bestendig vallende druppel holt den steen nit
en aldus is de mythe ontstaan over Strindberg als Zweden's
grootste dichter, eene mythe, die ook in het buitenland verspreid
is en daar steeds weer herhaald wordt, alsof, elke Duitsche
letterkundige heel Zweden's dichterschat kende, eene mvthe
die thans --- met Europa's geheel onschuldige hulp maar voor
ons afdoende bekrachtiging - voor ons groot publiek tot dogma
boven alle dogma's is geworden .
Maar zelfs voor menschen met eene meer verfijnde kritische
bezinning, kan Strindberg's inzet als dichter naar verschillende
maten gewaardeerd worden . Ook onder hen zou men er vinden
die, 't zij met het oog op het elementaire geweld van zijn geest,
't zij om de eenige, kort-scherpe schilderachtige aanschouwelijkheid en de frissche Zweedscheid zijner schildering, hem
zouden uitroepen, ja, misschien tot de eerste onder die der
XIXe eeuw . Voor de anderen - en zij zouden op den duur
gelijk kunnen hebben - bevat zulke waardeering al to veel
onrechtvaardigheid jegens onze groote geesten van positieve en
harmonische stelling, tegenover de rei van de meesters in de
Zweedsche lyriek .
Als geest heeft Strindberg hoogst to waardeeren eigenschappen gehad . Maar welke beduidenden geest heeft zoovele
gevallen van verbluffende beperking, blindheid voor feiten,
gebrek aan kalme overweging, aan overzicht en totaal be-
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schouwing, soms aan eenvoudige waarheidsliefde aan den dag
gelegd ?
Dit zij hier gezegd niet uit onwil tegen Strindberg, maar
enkel omdat dit niet past voor een kandidaat tot de plaats van
e onze grootste geest» .
Het oogenblik en de aandrift hebben niet alleen Strindberg's
gevoel bepaald, maar ook in hoogen graad zijn denken . Zijn
wezen is de paradox geweest met hare genialiteit en hare ongerijmdheld .
Maar is hij niet de eerste, de eenige - toch is hij eene
grootheid en niet alleen als dichter . . .
Ik heb u uit dit artikel het voornaamste willen meedeelen,
omdat dit mij voorkomt een tamelijk juiste maatstaf to zijn voor
Strindberg's beoordeeling .
Op zijn geboortedag nu is de dichter het voorwerp geweest
van veel en grootsch huldebetoon . Brieven en telegrammen van
gelukwensching, bloemen, lauwerkransen, enz ., werden hem in
menigte toegezonden .
In den namiddag deed het Strindberg comiteit zijne opwachting bij den feesteling en deelde hem mee dat de nationale
inschrijving to zijnen voordeele omtrent 5o,ooo kronen had
opgebracht .
Te 7 ure 's avonds stroomde eene overgroote volksmassa
uit alle deelen van de stad naar Tegnerlunden, waar de stoet
werd opgesteld, met muziek en fakkellicht aan het hoofd, en to
half acht begon de optocht naar Drottninggatan . Daar stond
Strindberg op zijn balkon met zijne jongste dochter, terwijl de
duizenden voorbijtrokken hem met dreunend hoerahgeroep en
zakdoekengezwaai begroetend . Het duurde meer dan een uur
eer de laatste scharen met hunne fakkels voorbijtrokken . Van
zijn balkon wierpen Strindberg en zijn dochterke met bloemen
naar den stoet en 't was eene vreugde onder de menigte, wanneer
men zulke herinnering kon meester worden .
In Berns salonger had to 9 ure 's avonds een feest plaats ter
eere van den dichter, waar hij echter zelf niet kon aanwezig zijn .
Er werden redevoeringen uitgesproken, muziek gemaakt, enz .
In alle schouwburgen van Stockholm en in de voornaamste
schouwburgen des lands, werden then avond stukken van
Strindberg opgevoerd, en dat heeft hem, naar 't schijnt, het
meest genoegen gedaan .
Te Montpellier overleed den i9 Januari 1 .1 . de op een na
jongste der Paters Bollandisten, ALBERT PONCELET . Vanaf het
jaar x886 werkte Pater Poncelet mede aan de voortzetting van
den door Rosweydus ontworpen, en door Bolland, Papebroch
en Henschen voor het eerst uitgevoerden reuzenarbeid der
« Acta Sanctorum » , een onderneming, die niet alleen door de
geheele wetenschappelijke wereld als een eerste-klas-arbeid
wordt geroemd, doch die ook een stuk van Nederland's roem
vertegenwoordigt, in zoover Rosweydus en Henschen Nederlanders waren (Rosweydus was geboortig nit Utrecht, Henschen
nit Venray), en onder de latere Bollandisten nog verschillende
Nederlanders worden aangetroffen .
Ofschoon Pater Poncelet aan de onderneming der Bollandistenn ijverig deel nam als historieschrijver in den eigenlijken
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zin des woords, waarvan zijne opstellen in iederen jaargang
der «Analecta Bollandiana n getuigenis afleggen, had hij toch
eene bijzondere voorliefde voor het pionierswerk, dat wil zeggen
voor de biografische classificeering van de bronnen welke
dienen voor de beschrijving van de Levens der Heiligen . Een
ontzaglijk stuk werk heeft hij neergelegd in de beschrijving der
hagiografische handschriften van allerlei bibliotheken, met
name van Rouaan, Napels, Turijn, Rome, enz . Vooral de
beschrijving der handschriften, welke in de overrijke Romeinsche bibliotheken berusten, is een reuzenarbeid geweest, die
eigenlijk alleen door vakmannen voldoende gewaardeerd kan
worden, omdat zij alleen bij ondervinding weten, dat bijv .
achter een gedrukten tekst van 10 a 2o regels soms een arbeid
van een geheele week zit .
Een van de merkwaardigste en moeilijkste publicaties van
Pater Poncelet is zijn Index op de middeleeuwsche Marialegenden, welke in 1go2 in de « Analecta Bollandiana a verscheen .
Daar e nzelfde Marialegende dikwijls in 5, soms in 1o of meer
verschillende redacties voorkomt, kan men zich voorstellen,
welk een arbeid het kost, in die honderden middeleeuwsche
volksverhalen eenige orde to brengen . Niet minder dan 1783
nummers werden dan ook door den ijverigen Jesuiet gecatalogiseerd, alle met nauwkeurige en overvloedige gegevens van
de oorspronkelijke bronnen . Ook de beschrijving van bet merkwaardige Heiligen-Legendarium van Petrus Calo, in de « Analecta Bollandiana ))van 1g1o, getuigt P . Poncelet's onvermoeiden
bibliografischen arbeid.
Tot op bet laatst van zijn leven bleef Pater Poncelet rusteloos arbeiden, zooals bet laatste deel der a Acta Sanctorum n
getuigt . De veelvuldig daarin voorkomende kleiue lettertjes A .
P ., boven aan den hoek der bladzijden, getuigen telkens bet
auteurschap van den stoeren werker .
Een van Pater Poncelet's laatste publicaties betrof den
grooten Apostel der Nederlanden, den H . Willibrordus . Een
critische uitgave van diens oude levensbeschrijvingen publiceerde hij verleden jaar in bet laatst verschenen deel der « Acta
Sanctorum n . (Tom . III Nov ., pag . 414-500), en eenige voorstudien daartoe had hij ettelijke jaren to voren reeds neergelegd in
de «Analecta Bollandiana n, waar hij bet Testament van den
H . Willibrordus, en de verhalen onltrent diens mirakelen aan
een critisch onderzoek bad onderworpen .
De dood van Pater Poncelet is een waar verlies, voor zijn
collega's de Paters Bollandisten, en ook voor de Orde der
Jesuieten, met name voor de Belgische Provincie, die met recht
in zijn werk een van hare grootste eeretitels mag zien . Om zijn
bovenvermelde verdiensten voor de eerste geschiedenis van bet
Christendom in Nederland, behoort Pater Poncelet's nagedachtenis ook bij ons in eere to blijven .
(T!jd)
.
Treffend schrijft de N . Tilb . Courant over den dood van
Loyson
Gisteren is de ex-pater Hyacinthe Loyson begraven . God
hebbe zijn ziel.
Begonnen als Carmeliet, prediker van grooten naam, verliet
hij de Katholieke Kerk, werd in den ban gedaan, huwde en is

ALLERLEI

195

nu gestorven, omringd door een priester der Armenische kerk,
een der Grieksch-Schismatieken en drie protestantsche herders .
De man heeft eenig rumoer in de wereld verwekt . heeft
zich de lofprijzing van al wat anti-katholiek is verworven maar overigens is zijn werk gebleven zonder vrucht .
Er is voor ons Been reden veel to schrijven over dat leven,
dat ten slotte een weeklage was, zooals dat met afvallige priesters gewoonlijk gaat . In geloofwaardige levensbeschrijvingen
leest men, dat Hyacinthe Loyson niet gelukkig was en meer
dan eens aan terugkeer tot de oude Moederkerk dacht . Zijne
vrouw en vooral zijn zoon moeten dit zeer tegengewerkt hebben,
iets dat ook alweer verklaarbaar was .
De aanleiding tot dit, ons schrijven, is echter minder de
beteekenis van zijn heengaan dan wel de algemeene bewondering, met welke de anti-katholieke pers hem nastaart in de
eeuwigheid .
De een schrijft met a ontroeri.ng » en de ander met « weemoed n ; men kent geen eeretitels schoon genoeg om zijn nagedachtenis to betreuren en een - niet het kleinste blad in ons
land - bejammert dat Loyson er niet in geslaagd is de kerk
met zich mede to voeren op zijn wilden weg .
Dat is toch opmerkelijk !
Er leven in de katholieke kerk honderden priesters van
minstens evenveel talent, even groote wetenschap, even beproefde deugd -- om maar niets meer to zeggen, - zij blijven
hun geloof trouw, iets wat toch blijk van karaktervastheid geeft .
Een trekt er uit, valt van de eene theorie in de andere -maar bestrijdt de kerk die hij verliet - en nu is hij voor de
vrijzinnigen de groote man l En dit niet zoozeer, omdat men
zich verheugt over de versterking der eigen gelederen, - dit is
niet eens altijd bet geval - maar alleen omdat de kerk een
bestrijder to meer heeft to weerstaan .
Er zit daarin zeker geen overvloed van logica .
En de diepbedroefde en ontroerde liberale rouwschrijver,
die het voor de kerk betreurde dat zij niet met Loyson medeging, vergat toch zeker, dat wanneer zij die dwaasheid had
begaan, zij evenals hij en ieder menschenwerk zou zijn vergaan .
Loyson is nu reeds bijna vergeten - de kerk staat nog onwrikbaar als voorheen .
Had Loyson daarom dan gelijk ?
Dat zouden de vijf verschillende geestelijken aan zijn sterfbed zelfs niet getuigen .
Den 4n Januari 1912 overleed MARIO RAPI5ARDI, de schrijver
om wien men voor een twintigtal jaren in de Italiaansche pers
en critiek het meest heeft gestreden . In de wijsbegeerte was hij
materialist, in de letterkunde een aanhanger van heidensche
schoonheid . Maar in al zijn werk geeft hij blijken van talent ; in
de meeste van dolzinnigen haat, in sommige toch ook van edele
aandoeningen .
Hij werd geboren in 1844 to Catania in Sicilie . Van in zijn
jeugdjaren ging hij er trotsch op de grootste papenhater van
heel Sicilie to zijn . En al de Jacobijnsche machtspreuken die
rondfladderden daar en elders over dwingelandij, reactie, vrijmaking van den menschelijken wil legde hij nevens zijn eigen
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in geschiedenis en wijsbegeerte vlijtig opgezochte denkbeelden
Zoo groeide het zoogenaamd historisch-wijsgeerige gedicht « La
Palingenesi » (1868) . Onnoodig to zeggen dat ook naar den
smaak der Italianen van 't vasteland, vooral die van 't Noorden,
al to veel rhetorica was gemengd met deze overigens merkwaardig-langademige inspiratie . Rapisardi bleek wel lets van
de ruim-visionnaire kracht der groote romantiekers to bezitten,
maar in tiendubbelen graad had hij ook hun oppervlakkigheid .
Luidruchtig, maar toch wel echt lyrisme gaf hij in zijn
bundel e Ricordanze » (1872) . Van toen of werd hij erkend als
zijnde de echte vates van Sicilie, en zijn vereerders wilden hem
optronen tot dm nationalen dichter .
Maar op dien weg naar het toppunt ontmoette hij Carducci,
zeker minder geboren dichter dan hij, maar veel sterker geschoold en veel wilskrachtiger strevend naar zijn roem . Overigens beiden even dolzinnige republikeinen toen en kerkbela¢ers . Een half leven lang hebben ze met elkander gepolemiseerd zoo brutaal als 't maar kon, toen eindelijk Rapisardi, de
minder behendige, het onderspit dolf, en zich bij een stil professorschap aan de hoogeschool to Catania beperkte, wijl de
professor van Bologna allengs op 't gebied der Italiaansche
poezie alleenheerscher werd .
Maar vdor dien einduitslag had Rapisardi herhaalde keeren
zwaar werk, althans naar den omvang, in de weegschaal gelegd .
Van '75 tot '95 was hij een Etna van verzen . Drie heldendichten
gooide hij er nit, die hoezeer als geheel minderwaardig, toch in
prometheistische stoutheid sours geniale hoogten bereiken . Ze
heeten e Lucifero » (1878), e Giobbe » (1884), een trilogie, en
Atlantide » (1894) . - Toen hij eindelijk tegen den hemel,
tegen de menschen en ook tegen Carducci was uitgeraasd, werd
hij beter mensch en inniger dichter . Hij zong dan zijn « Poesie
Religiose », waarin hij terugkeert naar het spiritualisme . - Hij
vertaalde, toch nog materialist als denker, Lucretius' a De
natura rerum », en schreef zijn zuiverst wijsgeerige dichtwerken
« Empedocle » en e Asceta » . Hoewel zijn heengaan in de
oorlogsdrukte van heden onopgemerkt bleef, huldi,gen hem toch
steeds de Sicilianen als den grootsten Italiaanschen dichter van
den jongsten tijd .
HERMAN BANG, een der huidige grootheden in de Deensche
letterkunde . stierf einde Januari in de Vereenigde Staten .
Eerlang wijdt Mevr . Logeman hem een bijdrage in ons tijdschrift .

DE AANBIDDING DER HERDERS
Toen zij hunne ooien hadden geteld en de lammeren ;
toen de hard-hoofdige ram was gestuikt op de voor-knieen,
en een drievoudige kreits-loop der honden de kudden had
omvangen en gespreid als een lage golvige yacht om den
heuvel : toen hadden de Herders gedekt hunne vuren bij
steenen, en, gezonken alle duister, hun leden gewonden in
hangende mantels en geleid hun hoofd in de verige varens,
wier droogte geurde als peper en als voorjaars-sap .
En zij sliepen . Zij wisten hunne kudden to slapen,
onder de recht-staande wake der honden, en dat, aan iedere
streek van den wind, gedoofd was alle licht . Zij sliepen, het
hoofd verzwaard en warm van de dage-taak, in de trage
walming der najaarsche aarde . En geen roeren was over

de aarde noch in den sterrenloozen hemel die stond in gitzwarte helderheid . Zij sliepen van moeheid en van gerustheid, in den effen en klam-koelen nacht .
Maar toen zij geslapen hadden den tijd van den eersten
slaap, en dat zij met een zucht zouden wenden hoofd, nek

en schouder, aldus onbewust ingaande den tweeden slaap,
toen bette, toen beet ineens ecu zonderlinge klaarte hunne
oog-schalen . En zij gingen bijkans ontwaken . Maar de
eerste dacht : s Ik heb toch de vuren goed toegedekt s, en
hij verzonk weer in den slaap . En de tweede merkte in zijn
duistere zinnen op : « Het is geen tijd nochtans van voile
maan s, en ook hij ontlook de luie oog-schalen niet . En de
derde zei bij zich-zelven, en ernstig : u Zou dit het morgen-licht al wezen ? s en deze dierf zijne oogen niet ontsluiten .
Liggen dan bleven zij . De eerste sliep door . De tweede
zou dra weer slapen . De derde sliep niet, want het onverwachte licht drong tot op den diepsten bodem van zijne

oogen, die hij, vreezend, niet ontsluiten dierf . Deze was
een grijsaard, en de jongeren kenden zijne gewoonte, dat
hij zijne oog-appels naar binnen gedraaid hield, als daar
staan de oogen der blinden .
r3
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En toen zij hadden gelegen een tijd, en de twee eersten,
die weder sliepen, niet meer hoorden den slag van hun
hart, en de derde aldoor maar luider en luider hoorde den
slag van zijn hart, toen werd opnieuw als verklaard en
doorhelderd hun slaap, zoo het gebeurt voor zonnig ontwaken, en het was of zij hoorden ditmaal een verren zang
die broos en vinnig zinderde . En de eerste dacht in zijn
dommel : « Wij zijn nochtans to Mei niet, noch kan dit de
zang zijn van een koe-wachter voor zonne-rijzen » ; en de
tweede meende, en vond daarna zijn meenen grappig : « Is
dit de maarte alree, die drank brengt en 't brood en de
uien voor bet middag-laveien ? n ; maar de derde, de grijsaard, die niet sliep, had met een huiver en een vreezige
vreugd de stem begrepen die zong in de kristallen zindering des hemels : a Het is het morgen-licht ! Het is het
Morgen-licht ! n En zacht-aan hield op met kloppen zijn
hart, en hij opende zalig-trage zijne oogen, en die zagen
bet rechte dalen in hem van een groote ster . En plots waren
als wakker geschud zijne makkers, of hen wachtte eene
vroege reis ; en zij bekeken hem, en merkten dat zijne
oogen niet meer stonden als die van een blinde ; en toen
stuurde uitdrukkelijk zijn blik hun blik naar omhoog, en
als hij dan zagen zij de ster ; en duidelijk thans vernamen
zij als hij, bet woord dat beduidde het rijzende Morgenlicht.
Zonder verwondering stonden zij op . Er woog een
zekerheid in hen . Zij voelden wel loom nog hunne beenen,
en rilde verkleumdheid tusschen hunne schouders . Maar
zij keken hunne honden aan, sprakeloos, en deze kwamen,
vragend van oogen, hurken op hunne mantels . Gerust dan
gingen zij been .
Zij zagen de ster, die vooruit ging . Zij volgden, met
de bewustheid van een doel, zonder to weten het doel .
u 't Is de weg van Bethlehem n, zei de jongste herder; maar
de andere herders antwoordden niet . Zoo gingen zij naar
Bethlehem, en door Bethlehem, waar het donkerder was .
Daarboven was de nacht wezenloos-ijl .
En waar zij waren gegaan door de straten, die vol
stonden en zwart van wagens en tenten (want het was fooretijd), in de roereloosheid van hun nachtelijk verschijnen -

DE AANBIDDING DER HERDERS

1 99

en bet licht der Ster begleed ze noch miek ze to leven, en zij liepen, de herders, 't laatste eindje weegs waar, als
de prietige rafeling van een oud stuk linnen, in uitliep, over
de armzalige dorheid van 't eerste bouw-land, bet gehucht,
toen bleef staan, plots, de Ster, rees pijl-snel ten hooge, en
goot een overvloed van breed-uitbreidende stralen over een
stulpe, die zij verkenden als een schamel en verweerd stalleken . En klonk toen weer, maar thans in duizende strengeling van klanken, de zang die, bij de reize geweken, zoo
zoet en zoo uitdrukkelijk hun wake had gevorderd, en hun
gang . En die zang was binnen bet stalleken .
Zij bezagen elkander eerst, verschikten dan hun kleeren,
en dorsten toen binnen to gaan .
Het was een zeer ellendig stalleken, en bet moest er
donker zijn, want er blank daar alleen, in een roet-pak van
stinkenden rook, een bol-lantaren arm aan licht . Maar den
herders was bet er klaar, was bet er zeer blank en klaar .
Was bet, dat zij uit den donkere van den nacht kwamen,
dat zoo glanzend hun scheen van witte helderheid deze
bol-lantaren ? Zij wisten bet niet, maar zij zagen wit de
wanden en de gebindten des daks, en als stralend . En toen
merkten zij, dat zij zoo blankend stonden, muren en kepering
van bet dak, omdat zij gansch waren bekleed met kindekens
in bleeke gewaden, en gouden alien van haar, en rozig van
aangezicht, die rezen in stijgende rijen aan de vier kanten
der ruimte, die zaten dicht aaneen-geschoven op de schragende balken, en, zelfs van buiten, keken als overwaasden
dageraad door reten en gaten . En die kinderkens, welke,
toen aan de kriepende deur de drie herders waren binnengetreden, nieuwsgierig hoofde-wendend gezwegen hadden,
vingen weer aan, als gerust-gesteld, met vedelende stemme
en soms als de stemme van een hooge fluit, to zingen van
e Halleluja, Halleluja ! » dat hun stem was als een klaarte
en als een geur van lelien in een vroegen Mei-ochtend .
En bet was of die zang, evenals hun menigvuldige
gestalte, rees, gebogen aan de vier zijden boogs-gewijs,
't eene gezamel-punt toe, waar naar binnen schitterde de
Ster, die de herders hierheen had geleid . En de herders
bezagen de Ster, en zij dwong hunne blikken ter aarde, recht
onder haar . En zie, daar lag, in lompen, een borelingsken .
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Het lag op een busselken stroo, dat goud geleek ; maar
bet was stroo . Het lag, in zijn armtierige doeken die de
mode bol-lantaren begloeide van donker konings-purper,
met open, wijze kijkers, zoo diep-duister in het teer gezichtje, dat ze geleken de akelei, zwart als fluweel, die,
schade der schapen, vreemd staan in een maan-nacht .
Maar het had een mondje zoo klaar, dat het was als een
ducaton van roud goud, prijs van vele vachten .
En naast het borelingsken zat, dicht in haar sleetschen
mantel, zijne moeder . Zij bezag haar kindje met haar smal
en bleek gelaat en hare oogen vol vreugde en vol tranen, en
zij rilde, en zij legde hare bleek-gekleurde handen samen
om ze to warmen, maar 't was als voor een gebed . .. . Een
oud man drevelde door het stalleken, en, al lag een looden
balk over zijn voorhoofd, lei bemoedigend zijne eelt-hand
op den rug der vrouw, ging blazen in een gebarsten stoof
waar, op de doovende koolkens, een papken stond to warmen . En toen hij het Kind bezag, toen waren zijn blikken
bedenkend en streng . Maar als van een mensch waren zoet
de blikken eener magere koe en van een borstelig ezelken,
die, gebonden ter kribbe, omkeken zoo, alsof het de tijd
was dat men hun voedsel brengen moest . Want het was
waarlijk of deze beesten op voedsel wachtten .. . .
En zij, de herders, zij wisten niet waarom zij zich
ineens, voor dit pas-geboren wichtje, zoo klein gevoelden,
en zoo eerbiedig . Zij waren Diet verteederd of meewarig ;
zij voelden dat zij eerbiedig waren . Zij namen beschaamd
hunne pet af, en met vrome bedremmeling zonken zij op
hunne knieen . En zij wisten ook niet, waarom ze nu iets
vragen wilden, maar hunne lippen bewogen van iets dat
rees in hen als het tij der rivieren in strevenden voorjaarsnacht . En zij wisten dan dat zij iets zeggen moesten, en de
eerste, de overvloedig-haastigste sprak, die nog was een
tamelijk jong man, en scheen niet zorgvuldig to weten wat
hij sprak
a Och Kindeken, » sprak hij, a ik ben nog jong . Moet
ik me zelven wijten mijne malheuren? Ik heb nochtans geluisterd naar den raad van wie wijzen heetten to zijn, en ik
heb hun raad gevolgd . Zij zeiden mij : gij moet u den
meester toonen over uwe schapen ; gij moet ze leiden langs
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de wegen die veilig zijn, over de weiden die zuiver heeten
van kwalijke grassen, en niet aan het bosch waar huist in
zijnen polk de wolf. Zijn ze niet wijs, kastijd ze ; zijn ze
ziek, ziehier de genes-kruiden ; slaan ze aan het dwalen,
zweep dan uw hond af, die ze niet wist to houden binnen
de rechte baan . Een al to warme stal is verderfelijk . Te
veel eten is gevaarlijk . Gij zult niet to lang peisteren ter
zelfde plaats, want alle genomen gewoonte is eene verarming . . .. En Kindeken : ik deed het ; ik trachtte de meester
to zijn over mijne schapen, die waren mijn zekerst bezit .
Maar ach, belette bet dat zij lieten aan de veiligst-omtuinende doornen-hagen bet rijkste van hunne yacht ? Zij
stierven niet van de ziekte : zij stierven van de medicijnen .
Niet de wolf beet ze dood in den hongerenden winter, maar
de koude in hunne guur-gehouden stallen . Toen ik den
hond sloeg, die ze verdwalen liet beet hij mij in de rechter
hand . En toen ik ze uit malsche meerschen voerde, 'dat zij
niet namen gewendte aan al to rijken kost, toen vonden
wij alleen nog keilge woestijnen, waar zij dood gingen van
honger . . . o Kindeken : ik had mijne rijkdommen bemeesterd naar al de goede regelen, die de ouderen mij hadden
geleerd . Ik wilde streng zijn om goed to worden . En zie,
hoe arm het mij gelaten heeft . . . n
En de tweede herder, die ouder was en van rijpen leeftijd, sprak toen, wrokkender stemme
u Ik ben geweest als deze is, o Kindeken, en als deze
werd ik geplaagd . En toen het mij verdroten had, langer
to zijn me-zelven een schaelijken meester, toen dacht ik
misschien weten mijn schapen het beter dan ik wat hun is
bate of gevaar . En ik liet ze gaan, en verwijderde mijne
honden. Zij gingen, en aten kruiden bitter en zoet, en zelfs
van deze die heeten giftig . En zie, zij wierden waarlijk dik
in den beginne, en glanzend als zilver van wol . Slechts
lammeren stierven van ziekten, door kwalijke spijs . Zij
echter, die behouden bleven, keurden algauw het goede uit
het kwade, en zoo zij niet waren gezond geheel, dan was
het bij overvloed des goeden . En ik was blijde, dat ik mij
aldus had laten leiden door mijne schapen, in stede hun to
bakenen de baan . Maar toen de winter kwam, en schaarschte
aan eten, en ik ze mennen wilde naar mildere streek, toen
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vond ik weerspannig en lui mijne ooien, en koppig mijn
ram als een bok . En toen dan bet land was geworden als
de pij van een bedelaar, en hun tanden maalden ten bekke
in het ijle, toen zonken de schapen veer ter aarde, en
wilden niet opstaan voor de reis die ze voeden moest, als
waren zij beu van bet voedsel ; maar de rammen keerden
zich tigen mij, en beuklen mij bij hun hoornen als was bet
mijne schuld dat de ooien daar lagen to sterven . . . En
Kindeken, en Kindeken . . .
Maar, onderbrak hem toen de derde herder, die de
grijsaard was met de naar binnen kijkende blikken
Ik heb geleid en ik heb mij laten leiden . Ik ben
geweest als deze twee, o Kindeken . Maar toen bet mij ging,
zooals bet deze twee is gegaan, toen heb ik uitgeslacht al
mijne schapen, en ze gedolven . Ik zei toen bij me-zelf : niet
leiden meer, niet laten leiden ; eenvoudig zijn wat men is,
wars van wat u verrijkt en u moet verarmen . En ik zag
toen in me-zelf hoe het was in me-zelf, en eenen langen tijd
heb ik er ontzettend-veel plezier aan beleefd . Was er iets
leelijks, ik vond het to vermakelijker ; en aan al wat ik
nog eenigzins schoon in mij vond, kwam eveneens gauw
de belachelijke kant . Maar toen ik aldus had geteerd - en
het duurde gees geringen tijd - op mijn eigen wezen, toen
werd ik mager als een bout, en ik kon mijn honger niet
altijd verhloemen achter mijn spot . Wat erger is : ik had
zoowaar honger naar het vleesch der misleidende en verleidende en verleidelijke schapen . Niet hun bezit, o neen ! doe mij met zeggen wat ik niet meen, Kindeken, - maar
het genot ervan trok mij weer aan . Het was mij eene
schampere vreugd, de beesten der anderen to loor to zien
gaan . Maar hoe heb ik ze in de nacht-uren benijd, dat zij
er dan toch van leefden, die anderen, al was het dan ook in
kommer en bitterheid . . . En sedert then ga ik weer naar de
herders toe, ga ik weer met de herders om, o Kindeken,
met dezen die leiden en met dezen die leiden laten, en, al
heb ik afgeleerd to zijn als zij, het is zoo dikwijls met Teed
in het barte ! . . . Want Kindeken, want Kindeken . . . . i)
Toen zwegen die drie, en zij bogen bet hoofd, en zij
weenden tranen . En het was toen heel stil . En zij dorsten
bij wemelende wimpers niet meer op to zien ; maar toen zij
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opzagen, toen keek het Kindeken ze bij beurte lang aan . . . .

En zie, toen werd het plots heel blijde in het hart der
herders . Het was of ze eindelijk gingen weten, hoe het
hoort dat men omga met schapen, die even moeilijk um
behandelen zijn als de Menschelijke Driften . En toen zijn
ze opgestaan ; en, bij een blijderen galm der weer-zingende
Engelkens, gekeerd zijnde naar hunne kudden, toen was het
met een nieuwe blijdschap dat zij vernamen 't eerste geblaat
in den ontwakenden ochtend, - het geblaat waar ze eens
zoo diep om gekommerd hadden . . .
KAREL VAN DE WOESTYNE .
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BODEMVERSNIPPERING
EN RUILVERKAVELING
(Vervolg en slot)
III . - DE RUILVERKAVELING
HAAR WEZEN EN HAAR VOORDEELEN .

De vrijwillige ruil moet niet bij het verwisselen van
enkel twee grondstukken beperkt blijven .
Zoowel als twee eigenaars kunnen overeenkomen om
twee perceelen to ruilen, zoo kunnen ook verscheidene
eigenaars zich met elkaar verstaan om een heel veld samen
to voegen en de gronden opnieuw in to deelen naar een
meer rationeel plan . Feitelijk is van zulke vrijwillige ruilverkavelingen meer dan een voorbeeld voorhanden (1) . Of
er ooit in Belgie dergelijke plannen werden uitgevoerd
kwamen we niet to weten . Niets in onze bestaande wetgeving belet tot vrije ruilverkaveling over to gaan : niet
alleen tot het ruilen van enkele grondstukken, ook tot het
opnieuw indeelen van heele velden werd de wet van 1887
gestemd . Hoezeer ook dusdanige pogingen to waardeeren
zijn, en hoe wenschelijk ze ook wezen, nochtans hebben ze
weinig kans om op groote schaal to worden aangewend,
en het is vrij waarschijnlijk dat ze altijd uitzondering
blijven zullen . Immers de kwade wil van een der eigenaars
op het to verkavelen grondgebied volstaat om geheel het
plan to doen in duigen vallen . Bovendien beloopen de
onkosten zeer hoog en daarom meener. we dat vooral onze
(i) Zie o . a . PIRET, Op . Cit . 1, 409-410 . - DE FOVILLE Le MorcelEen landmeter van Nancy, GORCE, heeft op 25 jaren
meer dan 6o zulke ondernemingen tot goed einde gebracht . lement .

GIRSBERGER : die Giiterzusammenlegung, Ursprung, Zweck and volkswirischaftliche Bedeulung : zie de Feldregulierung in Aktikon, na
blz. 24 . - Nederl . Landbouwcomiti, op . cit . blz . 26 . enz .

BODEMVERSNIPPERING EN RUILVERKAVELING

205

kleine eigenaars niet gemakkelijk tot maatschappijen voor
ruilverkaveling zullen over to halen zijn .
Onbetwistbaar is zulke onderneming ook niet zonder
bezwaren : er kan niet om gedacht worden groote oppervlakten to verkavelen, de grensscheidingen worden heel
dikwijls niet naar behooren geregeld, sommige kronkelwegen blijven bestaan en het plan loopt gevaar, bij gebrek
aan bevoegde leiding, maar van zeer beperkt nut to zijn
in zooverre dat Buchenberger (I) zulke ondernemingen be .
paald afkeurt .
Wanneer een wettelijke Zusammenlegung kan plaats
grijpen zal Buchenberger wel gelijk hebben, doch als het
er om gaat of vrije ruilverkaveling to bekomen of geene,
dan schijnt ons het eerste verre to verkiezen . Nochtans
mag nooit worden uit het cog verloren dat zulkdanige
ondernemingen veel technische kennis en veel klaar doorzicht vergen van wege hen die ze leiden .
Nergens hebben de enkeie ruil van grondstukken en
de vrije ruilverkaveling tot een voldoenden uitslag geleid .
En overal begint men meer en meer de noodzakelijkheid
van een wettelijke tusschenkomst in to zien . Niets schijnt
ons meer de tusschenkomst van den wetgever to wettigen
er is immers spraak van een maatregel van belang voor het
algemeen welzijn en die blijkbaar door het privaat initiatief, aan zich zelf overgelaten, niet kan bereikt worden .
De wettelijke ruilverkaveling is, zooals het Nederlandsch
voorontwerp het zeer klaar uitdrukt het ter bevordering van
den landbouw naar een bepaald plan samenvoegen en vervolgens

opnieuw indeelen van gronden, al dan niet gepaard gaande met het
aanleggen of verleggen van wegen of waterloopen .

Naarmate de ruilverkaveling min of meer diep in de
bestaande toestanden ingrijpt kunnen we drie vormen
onderscheiden
I 0 De ruilverkaveling kan zich buiten het verbeteren
van het net van wegen en waterloopen, ten doel stellen de
grondstukken tot een minimum-aantal samen to voegen,
zoo mogelijk, den eigendom van elken belanghebbende
tot een enkel samenhangend complex to vereenigen .
(I) BUCHENBERGER, Agrarwesen and Agrarrolitik, I, blz . 308-309 .
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Onze hedendaagsche zeer gespecialiseerde landbouw schij nt
zulken maatregel niet to vergen (I) . In landen van kleinen
eigendom is een zoo verregaande Zusammenlegung niet
to bereiken . In Oostelijk Pruisen roeit de ruilverkaveling
op dit doel aan .
2o Een tweede vorm van ruilverkaveling, die in de
Zuid-Duitsche Staten overheerschend is, heeft als voornaamste oogwit niet zoozeer het verminderen van het
aantal perceelen als wel de ruil van grondstukken, het
herleggen van het wegennet en het vormen van doelmatige
perceelen . Nochtans wordt ook hier het inkrimpen van het
aantal perceelen niet uitgesloten, op verre na niet .
30 Een derde maatregel, die wel geen ruilverkaveling
in den eigenlijken zin ineer heeten mag, is de Feldwegenanlage die niets anders bedoelt dan een voldoende wegennet
aan to leggen : elke eigenaar blijft zijn eigen geed bijna
onveranderd behouden . In streken van verregaande onvrijheid in de cultuur, biedt ook deze vorin voordeelen aan (2) .
In het Groot-Hertogdoin Luxemburg werden sinds 1883
twee duizend kilometers landbouwwegen aangelegd .
Wanneer we verder over ruilverkaveling handelen,
dan hebben we vooral den tweeden vorm in het oog
samenvoeging en nieuwe indeeling, met zoo mogelijk
inkrimping van het aantal en vorming van doelinatige
perceelen, en bet aanleggen van nieuwe wegen .
In Pruisen is de Zusammenlegung zeer oud : reeds
door de wet van 1821 op de Gemeinheitsteilungen wordt ze voorzien, doch niet als afzonderlijke rechtsinstelling . Er waren
toen in Pruisen veel gronden in gemeenbezit, op de gronden
in privaateigendom drukten allerlei servituten, gebruiksrechten, die den vooruitgang van den landbouw hinderden ;
wegen ontbraken en de Flurzwang was regel . De nieuwe
wetgeving wilde zooveel mogelijk het gemeenschappelijk
gebruik van weiden en akkers, alsook de dienstbaarheden
(I) Over dezen vorm van bedrijf, Hofsystem genaamd, loopen
de meeningen zeer uiteen . Pro Roscher en List - Contra Bu
chenberger .
i2) Pro BUCHENBERGER op . cit . 307-308 . - Contra E . LEPLAE
art cit . ; THIEL .
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opheffen, en de rechten op gemeengebruik vervangen door
een evenredig deel grond in eigendom . Bovendien wordt
bepaald dat aan elken deelnemer de toegang tot zijn eigendom moot worden mogelijk gemaakt : vandaar het aan- en
verleggen van wegen, het beter vormen van perceelen, enz .
De wet bepaalde uitdrukkelijk dat voor landen of weiden
die ingesloten liggen maar waarop geen gemeengebruik
drukt, de Auseinandeysetzung niet toegelaten is . Al was ook
de ruilverkaveling in deze wetgeving maar bijkomend, toch
bewijst dit wel dat de maatregel in Pruisen eerst in 1872
ingevoerd, waarbij alle gronden in de Zusammenlegung
kunnen begrepen worden, daar niet kunstmatig werd opgedrongen : de nieuwe wetgeving was door die van 1821
voorbereid : ja, in gang gebracht . Dit was niet het geval
voor de meeste Zuid-Duitsche en andere Staten, waar de
ruilverkaveling in de jaren 8o werd ingevoerd (1) . Nog veel
min zou zulks bij ons het geval zijn .
Hot nut van een actief doorgedreven ruilverkaveling
springt in 't oog : alle de hooger opgesomde nadeelen van
de versnippering verdwijnen : aanwinst van grond door
het aanleggen van een rationeel wegennet en het vormen
van doelmatige perceelen ; vermindering van bedrijfskosten :
het gebruik van machines wordt vergemakkelijkt en meer
winstgevend gemaakt ; het bewaken van de hoeve kan
beter geschieden ; de eigendomsverhoudingen worden met
zekerheid bepaald en zullen geen aanleiding meer geven tot
twisten ; de strijd tegen plantenziekten, insecten en knaagdieren kan met beter gevolg worden aangevat . Doch het
grootste voordeel van den nieuwen toestand is de vrijheid
met welke nu elke eigenaar zijn land bebouwt zooals hij 't
verlangt . In Rijnland werd bij een ruilverkaveling opgemerkt dat 6 hectaren grond of 1/15 van het land in de
bewerking begrepen, en die tot dan toe onbebouwd waren
gebleven bij Bemis aan toegang, onmiddellijk daarna in
cultuur genomen werden ! De driebouw, waar deze nog
(1) Zie een overzicht van de verschillende Duitsche wetgevingen in PREGLER, Die yechtliche Natuy der Grundstiickszusammen-

legung mit besonderer Berucksichtigung des Bayerischen Rechtes . -

De Luxemburgsche wet is van 28 December 1883 .
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bestaat, wordt bijna altijd daargelaten . In Duitschland geeft
de ruilverkaveling om zoo to zeggen immer aanleiding tot
grondverbeteringen, zooals bevloeiing, drainage, beekregelingen, enz . Die werken worden samen met de ruilverkaveling doorgezet . Hierdoor ontstaan dan ook zulke
ontzaggelijke productieverhoogingen, dat we 't ons bijna
niet kunnen voorstellen : zoo worden vele gevallen vermeld
van verdriedubbeling en vervierdubbeling der bruto-opbrengst van akkers en weiden . Het moet ons dan ook niet
verwonderen dat overal de pacht- en verkoopprijs der
gronden door het verkavelen stijgt, en dat sommige streken
van Duitschland den bloei van hun landbouw aan ruilverkaveling to danken hebben ! ( i)
Werd de ruilverkaveling veel aangewend ? Is de maatregel practisch doorvoerbaar ? In vele streken zijn de uitslagen bewonderenswaardig . Nochtans niet overal : en het
mislukken lag meer dan eens aan de gebreken der wetgeving
zelve . Hier moet gewezen worden op een legende die in
Belgie nog al in omloop is, als zou het Groot-Hertogdom
Luxemburg, dank aan de meewerking van de landbouwvereenigingen, schitterende resultaten bekomen hebben .
Naar de inlichtingen ons door bet Staatsministerie zelf
verstrekt wierden daar maar enkele ontwerpen ten uitvoer
gebracht, nu vijftien jaren geleden, en bepalen op heden
de syndicale vereenigingen hun werking tot het aanleggen
van veldwegen .
(r) Zie o . a . GoBEL, E ., Der ldndliche Grundbesitz and die Bodenzersplitterung in der Preussischen Rheinprovinz and ihre Reform durch
die Agrargasetzgebung, b1z . g8 en vgg . PIRET, op . cit , enz . Te

HohenhaIda (Saksen) was M . Tisserand, algemeen bestuurder
van den landbouw in Frankrijk, ooggetuige van een voorbeeldige
ruilverkaveling . Hij verhaalt ze als volgt
Voor de ruilverkaveling telde men 744 perceelen, waarvan
de gemiddelde grootte 57 aren bedroeg . Dit getal werd gebracht
op 6o perceelen, met een gemiddelde oppervlakte van 902 aren,
in 't midden van een enkelen weg doorsneden . Het werk duurde
een jaar en kostte 5,15 fr . de hectare . Door het wegvallen van
afsluitingen, scheivoren en wegen wierden 97 aren 58 centiaren
cultuurgrond gewonnen : de waarde van dezen nieuw-geschapen
grond overtrof de onkosten van de onderneming . Als gevolg
van de ruilverkaveling moesten alle schuren worden vergroot,
om de meer-opbrengst der velden to bergen .
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Pruisen is voor de Zusammenlegung bet land van belofte .
Daar werden sinds 1821 van de 35 millioen beet . cultuurland in Pruisen gelegen, 2o milloen hect . toebehoorende
aan meer dan 2 milloen eigenaren, tengevolge van Auseinandersetzung en ruilverkaveling opnieuw ingedeeld (I) . Op
24 jaren tijd, van 1874 tot 1898, werden 830 .700 hect . i n
ruilverkavelingen begrepen : bet aantal perceelen verminderde met 74,2 °/o .
In Rijnland ligt de grond nog meer versnipperd dan
bij ons en de perceelen zijn er merkelijk kleiner zelfs dan
in Vlaanderen . Daar ook zijn de uitslagen van de ruilverkaveling schitterend : van 1874 tot 1898 wierden 46,000
hectaren samengevoegd en opnieuw verdeeld ; ze hoorden
toe aan 40,000 eigenaars : 70 0/o van de belanghebbenden
bezaten zelfs geed heele hectare . Einde 19o6 waren van de
oppervlakte van Rijnland (de bosschen uitgenomen) 9,5
verkaveld geworden (igo,000 hect . op i,8oo,ooo) . - Dit
bewijst wel dat de ruilverkaveling in de landen van zeer
klein bezit, waar ze toch wel meest nood doet, hoegenaamd
niet onmogelijk is .
De Duitsche boeren zijn algemeen over de ruilverkaveling tevreden : en waar in het begin de beambten op
steenen werden onthaald is ieder het nu eens om de weldaden van de Zusammenlegung to loven . Voorstanders en
tegenstanders zijn, na uitvoering, even voldaan over de
genomen maatregels (2) .

0/0

DOORZETTEN VAN EEN RUILVERKAVELING .

Het is bier niet de plaats om in vele technische bijzonderheden over de bestaande wetgevingen to treden . Ons
doel is de gedachte van de ruilverkaveling to verspreiden,
en daartoe hoeft alleen een overzicht van de hoofdlijnen .
Nu, die hoofdlijnen zijn, mits kleine wijzigingen, overal dezelfde : de Pruisische wetgeving schijnt ons best aangewezen om een klaar beeld van de zaak to geven (3) .
(I)

Rapport van het Ned . Landbouwcomite, b1z . 28 .
(2) BLONDEL G ., Les populations rurales de l'Allemagne et la crise
agraire .

(3) Meer bepaalde inlichtingen vindt de lezer in de werken
van SCHLITTE B . : Zusammenlegung der Grundstuche in ihrer Volks-
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Hoe ontstaat de ruilverkaveling ?

Volstrekt nergens werd ze als algemeen dwingend
rechtsinstituut ingeplant . Iedere eigenaar of mede-eigenaar
van gronden, of het gemeentebestuur, kunnen aanvragen
dat er tot ruilverkaveling zou worden overgegaan : dit verzoek (Provokation) wordt gericht tot een administratief corps
de Generalcommission, bestaande uit vijf leden . meest rechters
met den landbouw wel bekend ; de Generalcommission
doet ook dienst als administratieve rechtbank ; ze werd
ingericht om de wet op de Auseinandersetzung uit to voeren .
Oordeelt de Generalcommission dat de onderneming niet
blijkbaar nutteloos is, zoo zendt ze een commissaris (Spezialcommissar) ter plaatse om de toestanden to onderzoeken,
en de eigenaars to hooren . Wordt geoordeeld dat de maatregel voor den landbouw wenschelijk is, zoo roept de commissaris een algemeene vergadering samen van de eigenaars
wier bezit in de vermoedelijke grenzen van het to verkavelen gebied - meestal een gemeente - gelegen is . Deze
vergadering zal beslissen of er ja dan niet tot ruilverkaveling
zal worden overgegaan ; in Pruisen wordt de toestemming
geeischt van de eigenaars van meer dan de helft van de
kadastrale oppervlakte, wanneer die oppervlakte tegelijk
een belastbare opbrengst heeft van meer dan de helft van
de kadastrale opbrengst van geheel het grondgebied . Om to
beletten dat eenige groote eigenaais tegen den wil van een
massa kleinbezitters in zouden beslissen, wordt in andere
wetgevingen ook de meerderheid geeischt van het getal
eigenaars . Wie niet op de vergadering aanwezig is wordt
geacht zijn toestemming to hebben verleend .
Nu wordt door den commissaris een landmeter aangesteld orn de eigendomsverhoudingen opnieuw to meten en
op een kaart to brengen . Dan volgt de schatting van de
waarde der eigendommen, de Bonitierung door twee landbouwers die ofwel door de belanghebbenden gekozen ofwel
door den commissaris worden aangesteld . De grondstukken
wirtschaftlichen Bedeutung and Durchfi hrung, 1886 . - VON MULLER
Das Kgl. Bayerzsche Gesetz die Flurbereinigung belre#end, 1891 . WITTICH W . : Zusammenle~ung der Grundshiche in Handworterbuch
der Staatswissenschaften . VI, 898-g18, 1894 . - PIRET, BUCHENBERGER, PRLGLER, Op . cit , enz .
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worden in verscheidene klassen ingedeeld naar hun aard,
hun opbrengst en hun waarde : van deze schatting hangt
veel of voor den goeden uitslag van de onderneming . De
verscheidene waarden eens vastgesteld zal bet niet lastig
vallen to berekenen voor hoeveel elk aan de samengevoegde
velden mede-eigenaar is . De kaarten, registers der schatting, enz . worden ter inzage gelegd, en een tweede vergadering wordt opgeroepen waar aan de belanghebbenden
alle noodige uitleg verstrekt wordt . Wie met de schatting
geen vrede heeft kan in beroep gaan bij een scheidsgerecht
en in hoogsten graad bij de Generalcommission .
Dan volgt bet tweede stadium : het ontweyp van ruilverkaveling wordt opgemaakt .
De commissaris onderzoekt welke wegen en werken in
bet saamgevoegd complex dienen aangelegd : hij hoort de
voorstellen van de belanghebbende eigenaars . De nieuwe
indeeling van akkers en weiden wordt ontworpen : dit
ontwerp vormt eigenlijk bet middelpunt van heel de onderneming .
Sommige gronden worden overal gansch buiten de
ruilverkaveling gelaten : zulke zijn o . a . gebouwen, afgesloten tuinen en boomgaarden, parken, bosschen, bloemisterijen, gronden die tot een ander doel dan tot den
landbouw gebruikt worden .
Regel is dat elke deelnemer voor den ingebrachten
grond ook grond terugontvangt : enkel bij uitzondering
mag een vergoeding in geld worden toegekend, en die zal
in geen geval 3 o/o van de waarde van den eigendom overtreffen (andere wetgevingen voorzien een maximum van
5 o/0) . Er moet worden zorg gedragen dat elk in een eigendom worde gesteld die met zijn vroeger bezit in waarde
overeenkomt : bet kan wel gebeuren dat iemand b .v . een
weide voor een akker of omgekeerd ontvangen zal, nochtans moet hij niet aannemen in een bedrijf to worden
geplaatst dat merkelijk met zijn vroegere exploitatie verschilt : b .v . een zuivere akkercultuur wanneer hij vroeger
hoofdzakelijk'veehouder was of omgekeerd ; hij moet zelfs
niet dulden dat wat vroeger hoofdzaak was nu bijzaak worde
enz . Niet elk grondstuk moet dezelfde waarde hebben, doch
bet bedrijf in zijn geheel moet aan bet vroegere gelijk zijn .
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Ieders gronden zullen zooveel mogelijk bij malkaar
gelegen zijn, en elk stuk zal ten minste een afvoerweg
bezitten . Meestal worden aan ieder grondstukken van
verscheidene waarde en van verschillenden aard toebedeeld .
Het plan door den commissaris opgemaakt, wordt
door de Generalcommission onderzocht . Draagt het dezer
goedkeuring weg, zoo wordt het ter inzage van de eigenaars
gesteld . De landmeter zet het ter plaatse, op bet terrein
zelf, uit en bezorgt allen noodigen uitleg . De eigenaars
worden tot een nieuwe vergadering gedaagd . Weeral
kunnen geschillen oprijzen, en weeral zal de Generalcommission, en in hoogsten graad het Oberlandescultuygericht to
Berlijn daarover uitspraak doen (I) .
Eindelijk, een woord over de uitvoering van het plan .
Is het plan vaardig en zijn de betwistingen geslecht,
dan stelt de commissaris een Rezess op, d . i . de oorkonde
die het voorwerp en al de elementen der Zusammenlegung
definitief vaststelt . Dit ontwerp moet door de Generalcommission worden goedgekeurd, en dan eerst zal de commissaris het aan de belanghebbenden laten teekenen : het is
als een verdrag waardoor heel de onderneming wordt
goedgekeurd . Het heeft de waarde van een rechterlijke
akte, en zal in de toekomst, b . v . voor wat de eigendomsverhoudingen aangaat, aan geen twijfel kunnen onderworpen
worden : het Rezess spreekt waarheid .
Op een dag door de commissie aangeduid gaat het land
aan de nieuwe eigenaars over . De wegen en waterloopen
worden aangelegd, een nieuwe afpaling van de eigendommen grijpt plaats en in voorkomend geval worden de kunstwerken tot bevloeiing of droogleggen, uitgevoerd .
De eigendom van de nieuw toebedeelde gronden gaat
over, vrij van alle daarop wegende lasten en rechten . De
rechten die op het ingebrachte perceel rustten ten laste van
(1) In Belgie zou, meenen we, de regeling der geschillen
door administratieve rechtbanken niet zijn toegelaten : het gaat
hier om burgerlijke rechten, en zulke gedingen behooren, zegt
de grondwet (art . 92) bij uitsluiting tot de bezorgdheid der rechterlijke macht . Het Hollandsch Landbouwcomite ook stond
voor deze moeilijkheid en zijn voorontwerp stelt den burgerlijken rechter alleen bevoegd . Zie Rapport van de Commissie
« Ontginning » en de bezwaren ingebracht door den Heer J . BOER .
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den vroegeren eigenaar gaan over tot de gronden die hij in
ruil krijgt . De aan iemand toebedeelde gronden treden in
rechte in elk opzicht in de plaats van den eigendom door
hem ingebracht .
Wat gaat er met de pachters gebeuren ? In de meeste
wetgevingen wordt aan den huurder de keus gelaten of de
huur al dan niet op de nieuwe gronden van den verhuurder
zal overgaan . Deze bevoegdheid wordt aan den huurder
toegekend omdat de ruilverkaveling tijdelijk stoornis in het
bedrijf veroorzaakt, en, daar het recht van den pachter
maar van korten duur is, zal hij misschien de voordeelen
van den maatregel niet meer kunnen genieten .
Zoo is dan de ruilverkaveling tot goed einde gebracht,
de nieuwe eigenaars treden in bezit van hun goed, de
schuldeischers vinden hun recht ten voile gehandhaafd .
Een nieuw tijdperk treedt voor den landbouw in, een tijdperk van rationeele bezitsindeeling en vrije cultuur !
BEZWAREN TEGEN RUILVERKAVELING .

De voordeelen van ruilverkaveling zijn tastbaar : nochtans brengt een zoo diepingrijpende maatregel bezwaren
mede, en sommigen hebben de vraag of de voordeelen wel
tegen de bezwaren opwegen, ontkennend beantwoord . Wat
wordt er dan tegen ruilverkaveling zooal opgeworpen ?
Sommigen hebben gezegd : Ruilverhaveling gaat niet
zonder een aanslag op den eigendom : en die aanslag kan of mag
niet worden geduld ! Zelts onze grondwet verzet zich tegen ruilverkaveling !
De opwerping als zou de ruilverkaveling voor de minderheid die tegenstemde, een aanslag op den eigendom
daarstellen is ernstig : ze werd dan ook meer dan eens in
't midden gebracht . Nochtans kon bier ook alweer overdrijving niet uitblijven : sommigen slaan een zeer hoogen
toon aan en schreeuwen dat het heilig recht van den eigendom wordt met voeten getreden, niet in 't openbaar belang,
maar ten voordeele van eenige individueele eigenaars ! (i)
(1) DE FOVILLE,

op cit . b1Z .

173-174 .

A . SoucHoN : La tropriiti paysanne,

b1z .

223-224 .
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Welke is de ware toedracht der zaak ?
Eerst en vooral dient opgemerkt dat het niet vaak
komt tot onteigening . De tegenstand is alleen hevig zoolang
de landbouwers niet goed weten waarom het gaat, en het
wijs beleid en doorzicht van de uitvoerders slaagt er zeer
dikwijls in den weerstand to overwinnen .
Dat er zou onteigening zijn in 't belang van eenigen, en
niet in het openbaar belang, is volkomen onjuist : het gaat,
in het aanwenden van de ruilverkaveling om de belangen
van den landbouw, en zelfs in elk geval wordt voor de
uitvoering onderzocht of die belangen door den maatregel
kunnen gevorderd worden . Krachtens art . 12 van onze wet
van 2 Mei 1837 mogen inhet belang van een mijnontginning,
de gronden onteigend worden noodig om vervoerwegen
aan to leggen ! Het Hollandsch Landbouwcomite zegt zeer
juist : u de onteigening zou niet rechtstreeks het algemeen
belang betreffen, maar middellijk, als het ware over het
particulier belang der eigenaars en gebruikers van den to
verkavelen grond heen, dat in elk bijzonder geval zou
worden gediend . n
Maar, ten slotte, is er wel onteigening? (i) Dan moet
art . ii van onze Grondwet hier zijn toepassing vinden
Niemand kan van zijn eigendom worden ontzet dan wanneer het openbaar nut zulks vordert, en mits een rechtmatige
en voorafgaande schadevergoeding . Bij het eerste zicht
zouden we gaan denken : ja, nu is het pleit beslist : een
ontzetting van den eigendom is er toch, zonder twijfel ! En
dan kan er van ruilverkaveling geen spraak meer wezen
immers uit haren aard zelf maakt ruilverkaveling elke
voorafgaande schadevergoeding onmogelijk .
Komt dan waarlijk de ruilverkaveling met onze grondwet in tegenspraak? In rechte niet, zoo dunkt ons . De
Grondwet heeft waarborgen ingesteld om to beletten dat
door de openbare macht iemand onteigend worde zonder
genoegzame reden of zonder voldoende vergoeding . lemand
wordt door de openbare besturen van zijn bezit ontzet ten
(1) Ex . VISART DE BOCARME : La disjbersion de la propri,^'te yurale
et la reunion territoriale . Revue generale, 1904 . - PREGLER H .
Die rechtliehe Natur der Grundstiscksusammenlegung . Amberg, 1g1o .
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algemeenen nutte : bier komen twee rechten in conflikt :
bet recht van de gemeenschap en het recht van den enkeling : bet hooger recht van de gemeenschap moet zegevieren,
de enkeling valt ten offer aan de gemeenschap, hem wordt
misschien zijn onderkomen, zijn handel, zijn haard ontrukt . Dus, hem gebeurt onrecht, hem wordt schade toegebracht . En die schade dient de gemeenschap hem to
vergoeden, en wel voorafgaandelijk !
Gansch anders bij ruilverkaveling ! Hier is van een
schadeloosstelling in letterlijken zin geen spraak ; er wordt
geen schade ondergaan . Geen enkel oogenblik wordt de
bezitter van zijn eigendom ontriefd, op bet oogenblik zelf
dat hij zijn vroegeren eigendom verlaat, wordt hij bezitter
van den hem nieuw toebedeelden grond . De weerspannige
eigenaar zelf zal de eerste zijn om uit den opgelegden
maatregel voordeel to trekken .
Onze wetgevers van 1831 hebben zich in de hypothese
van een ruilverkaveling niet geplaatst, en het in de Grondwet geschreven beginsel kan dus enkel worden toegepast
in gevallen die met den wil van den wetgever volstrekt
overeenstemmen : blijkbaar is zulks bier allerminst het
geval . De gezonde rede zegt ons dat we in de wetgeving
- formule van den wil van wie ze ontwierp - geen toepassing plaatsen mogen die hij noch voorzien noch gewild
heeft !
Beter nog ! We zijn niet alleen, al zouden we 't ook
meenen, om dit beginsel in onze grondwet to bezitten . Ook
de Duitsche Staten hebben de onaantastbaarheid van den
eigendom in hun grondkeure geschreven . De Pruisische
Constitutie van 185o luidt : s De eigendom is onaantastbaar .
Hij kan alleen ontnomen of beperkt worden ten behoeve
van het openbaar welzijn en mits voorafgaande, in dringende
gevallen minstens voorloopig vastgestelde schadeloosstelling n . Dus schrijft de Pruisische grondwet, in zooverre ze
ons onderwerp aangaat, juist voor wat onze Constitutie
bepaalt ! En nooit werd eenig grondwettelijk bezwaar
ingebracht, nooit werd de vraag ook maar gesteld of in de
Verkoppelung iets zou in strijd zijn met de grondwettelijke
beschikkingen . De wet op de onteigening van r I Juni 1874
spreekt dan ook niet van ruilverkaveling en de rechtsschrij-
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vers zijn het eens om to zeggen dat in deze zaak geen
onteigening in rechterlijken zin plaats grijpt (r) . De Beiersche
grondwet van 26 Mei 1818 zegt eveneens : Niemand mag
verplicht worden zijn eigendom of to staan, zelfs ten bate
van het openbaar nut, dan na een formeele uitspraak van
den Staatsraad en na betaling van een voorafgaande sehadeloosstelling .

Van een onteigening is er dus geen spraak . Doch
daardoor wordt niet weggenomen dat aan de minderheid,
tegen haren wil, een zekere beschikking over haren eigendom wordt opgelegd . Aan die minderheid wordt dus, ten
behoeve van de landbouwbelangen, iets van haar vrijheid
ontnomen . Is dat gewettigd ? Ons dunkt dat nu alleen nog
deze vraag oprijst : wie verdedigt in dit geval de heiligste
rechten : een vooruitziende meerderheid die een nuttigen
maatregel in 't belang van alien wil doorvoeren, of een
kortzichtige minderheid die uit onwetendheid of uit koppigheid zich tegen then maatregel verzet? Wiens vrijheid moet
bier worden geeerbiedigd ? De vraag zoo stellen is ze
oplossen .
Nog wordt er gezegd

Is ruilverkaveling een zeer nuttige maatregel voor groote

Wanneer de Zusamin een hoogen graad wordt aangewend, dan
wordt het voor kleine menschen lastig, ja onmogelijk nog
aan een stukje land to geraken als pachter of als eigenaar .
Kleine, verloren hoekjes zijn er geene meer ; en de groote,
samengevoegde velden worden door de eigenaars zelf
bebouwd !
Niemand minder dan BUCHENBERGER heeft hierop
gewezen, doch, laten we het niet vergeten, Buchenberger
spreekt van de Pruisische Zusammenlegung, en zelfs
alleen van doorgrijj5ende Zusammenlegungen (2) . We hebben
eegenaars, de kleine lieden lijden er onder .
menlegung

(t) voN RoNNE : Das Staalsrecht
Aufl ., igo6, II, biz . 232 .

der Preussischen Monarchic, 5te

(2) BUCHENBERGER : Agrarwessen and Agrarrolitik .

Es darf hier wohl auch die Bemerkung angefugt werden, wie
sehr die durchgreifenden Zusammenlegungen in Norddeutschland den
kleinen Lenten den Erwerb von Grundstucksparcellen ersch-
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reeds hooger gezegd dat de Pruisische wetgeving het er in
hoofdzaak op aanlegt den eigendom tot een complex samen
to voegen : zulks is in de Zuid-Duitsche Staten niet het geval,
en zulks ware in Belgie noch to wenschen noch to bereiken .
Het komt er alleen op aan al to kleine stukken tot een
economisch voldoende oppervlakte to brengen, het zwaartepunt dient gelegd in het doelmatig vormen van de perceelen en het aanleggen van een rationeel wegennet . En
dan valt de opwerping weg, of ten minste heeft ze op verre
na niet hetzelfde belang meer . Om een kwaad to bestrijden
moeten we niet noodzakelijk in bet tegenovergesteld uiterste
gaan vallen .
En, zooals het werd gezegd (1), het ware niet zulk een
groot kwaad zoo de landhonger van de kleine lieden, die de
grondprijzen vervaarlijk in de hoogte jaagt, een klein beetje
gedempt wierd door het vormen van grootere stukken welke
alleen zullen kunnen aangeschaft worden door hem die
over een genoegzaam bedrijfskapitaal beschikt om ze op
winstgevende wijze uit to baten . Er is een grens beneden
welke een grondstuk niet meer winstgevend kan bebouwd
worden : naar die grens als minimum moet worden gestreefd,
daardoor zal ten slotte niemand geschaad worden . Nu kan
er nochtans geen spraak van zijn de beweging voor de
werkmanstuinen tegen to gaan : tuingronden worden niet
in de ruilverkaveling begrepen .
Hooger schreven we dat vrije ruilverkaveling zeer
waarschijnlijk nooit een groote uitbreiding nemen zal, daar
de onkosten op de deelnemers al to zwaar drukken . Is ddt ook
voor wettelijke ruilverkaveling het geval ? Hoegenaamd
niet . De Staat hoeft tusschen to komen : omdat het algemeen
belang met de zaak bemoeid is, en omdat het zonder Staatshulp nooit tot iets komen zal : vooral voor kleine eigenaars
is het vooruitzicht van tamelijk groote onkosten een genoegweren, ja unmoglich machen ; die « innere Colonisation)) in
den Ostpreussischen Provinzen wilrde sehr viel leichter sich
vollziehen kunnen, wenn man es nicht vorwiegend mit arrondirten Gutskomplexen zu thun hatte .

(1) ZITZEN E . G . Einwdnde gegen die Zusainmenlegung der Grundsticke, Deutsche landw . Presse, IS oct . x910 .
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zame reden om hun toestemming to weigeren . Die hulp is
dan ook nergens ontzegd geworden : de technische voorbereiding geschiedt op kosten van den Staat, en bij de
gansche uitvoering werken Staatsambtenaren onbezoldigd
mee ; de brietwisseling geschiedt portvrij, alle akten van
overgang van eigendom, overschrijving van grondlasten,
enz . worden kosteloos opgemaakt .
De overige onkosten der onderneming worden over de
eigenaars omgeslagen naar de geschatte waarde van de
door hen ingebrachte goederen . De Badensche en Beiersche wetgevingen voorzien - niet zonder reden ! - dat hij
die uit de ruilverkaveling grootere voordeelen trekt, ook
hooger kan aangeslagen worden . - De onkosten moeten
niet onmiddellijk worden uitgekeerd : ze worden door de
Staatskas als voorschot gedragen, en de eigenaars kunnen
die op een termijn van verscheidene jaren, bij gedeeltelijke
aflossingen, terugbetalen . (I)
Maar, ten slotte, hoeveel bedragen nu eigenlijk de
kosten voor de eigenaars ? Dit is zeer verschillend en hangt
of van de werken die worden uitgevoerd, van het aantal
wegen welke dienen aangelegd, van het min of meer vlakke
van de streek . Voor Rijnland worden de kosten op 3o a
70 M . de hectaar geschat . VON DER GOLTZ spreekt van een
hoogste middencijfer van 5o M . de hectare en voegt er
seffens bij dat zulk cijfer reeds het eerste jaar door de meeropbrengst overtroffen wordt . (2)
De kosten drukken natuurlijk altijd zwaarst op kleine,
kapitaal-arme lieden . Hierom, en ook daar de kleine bezitters nit de ruilverkaveling niet hetzelfde voordeel meedragen
als groote eigenaars, is hot wel good to keuren doze
menschen van de kosten vrij to houden : de Hannoversche
wetgeving bepaalt dat zij die min dan 52,42 aren bezitten,
hun land behouden of in de plaats grond ontvangen zullen
die zonder bijzondere kosten of zonder bijzonderen arbeid
(r) In de Rijnprovincie, waar het arme gemeenten geldt,
komen Staat en Provincie tusschen voor 40 */o ; heel in 't begin
ging hun bijdrage tot 8o °/o .
(2) VON DER GOLTZ, Vorlesungen fiber Agrarwesen and Agrarpolitik
b1z . i oo .
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op gelijke wijze als de ingebrachte kan worden bebouwd .
Bovendien hoeven die kleine bezitters in de kosten niet
tusschen to komen .
Lijk wel to vermoeden is brengt het aanwenden van
een ruilverkaveling tijdelijk nog al wat stoornis in het land-

de oude voren dienen gevuld, de wegen omgeploegd, en landerijen die vroeger in gansch andere
afmetingen lagen en met geheel verschillende vruchten
bouwbedrijf ;

begroeid, moeten nu tot een eenheid worden gebracht .
Zienbaar is hier een heele overgangstijd noodig opdat de
voordeelen van de ruilverkaveling in al hun waarde zouden
doorschijnen .
Ook tijdens de onderneming gaat niet altijd alles best
de menschen weten dat ze binnen kort misschien een ander
grondstuk zullen to bebouwen krijgen, ze voelen dat ze
misschien wel voor hun opvolgers zouden kunnen mesten,
en . . . ze mesten dan ook niet rijkelijk : deze periode wordt

een tijdperk van uitputting van den grond . De lieden zijn
zoo en daar zal wel niemand iets aan veranderen ! Alleen

kan als troost dienen dat zoo het geneesmiddel in sommige
opzichten nadeelig werkt, de genezing toch voor lang zal
wezen .
Hoe bekwamer de ambtenaren die met de uitvoering
gelast worden, des to vlotter zal de ruilverkaveling van
stapel loopen, des to korter van duur zal de beklemde toestand wezen . Naar de opgaven van GoBEL (1) duurt de
ruilverkaveling in de Rijnprovincie gemiddeld 4 a 6 jaren

dit is voorzeker to lang en van overal wordt aangedrongen
om meer arbeidskrachten ter beschikking to stellen, ten
einde rapper vooruit to komen . Kunnen wij er toe geraken
schrijft hij, dat voor groote oppervlakten het werk op 3 a
4 jaren klaar komt, en voor kleinere op 2 a 3, dan zal het
beste bereikt zijn .
Er wordt nog gezegd dat in landen als het onze, waar

de bevolking dicht is en waarbij erfopvolging verdeeling
in natuur voorheerscht, een maatregel als ruilverkaveling
(I) E . G6BEL,

op . cit ., blz . 96-97 .
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geen blijvende gevolgen hebben kan, en dat,

oo korten

tijd

de samengevoegde grond opnieuw zal uiteenbrokkelen . Nu, wil de
nieuwe toestand van vrije cultuur en doelmatige bodemindeeling blijven voortbestaan, dan dienen er ook maatregelen getroffen to worden om de versnippering, ten minste
voor zooveel ze nadeelig op de exploitatie inwerkt, to
voorkomen . Een zoo doorgrijpende maatregel als ruilverkaveling mag niet, of ten minste niet op een afzienbaren
tijd, hernieuwd worden .
Sommigen beweren dat na ruilverkaveling de eigenaars
zoodanig onder den invloed geraken van de voordeelen van
een samenliggend bezit dat ze, verre van hun landerijen
opnieuw to laten verbrokkelen, veeleer gaan denken aan
een meerdere aanwending van den vrijwilligen ruil, en dat

het aantal perceelen na ruilverkaveling meer en meer afneemt . (I) Dat die invloed wel bestaat valt niet to betwijfelen, doch het gevolg dat er wordt uit afgeleid, zal toch
zeker maar uitzondering wezen . GoBEL (2) heeft in Rijnland,

waar evenals bij ons de verdeeling in natuur bestaat, den
graad van versnippering na ruilverkavelingen statistisch
onderzocht : volgende tafel vat zijn onderzoek per streek
samen
AANTAL PERCEELEN

STREEK

NA DR

(KREIS)

ZUSAMMENLEGUNG

x
Diiren
Lennep
Adenau
Ahrweiler
Altenkirchen
Neuwied
Wetzlar
Daun
Priim
Wittlich
Samen
In ronde cijfers

2
1 .034
58x
10 .098
1 .078
12 .833
46 .627
3 .748
11 .484
7 .560
3 .863
99 .796
100 .000

(I) GIRSBERGER, Op . Cit.,
(2)

Op .

Cit ., 102-126 .

S.

24-

JAARLIJKSCHE TOENAME
VAN HET AANTAL PERCEELEN
TOTAAL

°Io OP DH CIJFSRS

3
2,66
5,6o
6o,65
z,33
135,82
286,14
2,00
57,68
18,49
19,57

4
0,27
0,96
o,55
0,22
x,o6
o,6x
0,05
o,52
0,25
0,46

588,95
590.-

0 ,59
a
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De jaarlijksche aangroei van het aantal perceelen is dus
gemiddeld o,5g 0/o of lets meer dan een nieuw perceel op
200 . De verbrokkeling door GoBEL als basis genomen gaat
over verscheidene jaren . En zijn onderzoek bewijst dat de
versnippering kort na de samenvoeging meer voorkomt dan
later ; daar na de samenvoeging zich een waardeverhooging
voordoet die tot verkoop aanleiding geeft .
Alhoewel de vermeerdering niet aanzienlijk is, nog
besluit GoBEL : « In een groot aantal gemeenten van Rijnland bestaat de strekking een ondoelmatige verdeeling van
de samengevoegde grondstukken to vermijden, doch in vele
gevallen is de nieuwe versnippering van zulken aard dat
van Staatswege maatregelen dienen getroffen to worden .
Het is immers Staatsplicht er voor to zorgen dat de met
zijn hulp bekomen voordeelen voor den landbouw blijven
behouden .s
Er kan niet worden aan gedacht ons erfrecht in hoofdzaak to wijzigen . Hooger zagen we dat de gelijke verdeeling
bij erfopvolging in rechte lijn, reeds voor de Fransche
Omwenteling bij ons regel was : reeds toen behoorde
dit tot ons gewoonterecht en een andere behandeling der
erven zou ons onrechtmatig toeschijnen . Er kan dus,
meenen we, op dit oogenblik geen spraak van zijn zoo lets
als het Duitsche Anerbenrecht of het Engelsch eerstgeboorterecht in to voeren . Zelfs is het waarschijnlijk dat, wilde de
wetgever aan den huisvader meer vrijheid laten in het verdeelen van zijn nalatenschap, hij daardoor tot geen uitslag
geraken zou : de zeden zouden met de wettelijke regeling
in tegenspraak komen .
Nochtans kan er, zonder bezwaar, toch iets gedaan
worden . Ons Burgerlijk Wetboek zegt (art . 826) : « Elk der
mede-erfgenamen kan zijn deel in natuur vragen van de
roerende en de onroerende goederen van de erfenis . n
Daaruit volgt dat, wanneer een der erven van kwaden wil
is, hij elk goed van de erfenis, tot het kleinste toe, kan
doen verdeelen ! Mocht deze bepaling uit het Burgerlijk
Wetboek verdwijnen, dan ware reeds iets bekomen ! Dan
zouden ten minste sommige verbrokkelingen die alleen aan
kortzichtigheid zijn toe to schrijven, kunnen vermeden
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worden . Zeer dikwijls zou het mogelijk wezen, zelfs na ruilverkaveling, dat elk een grondstuk of grondstukken bekomen zou . Doch waarom het principe van de gelijkheid met
zulke mathematische logica doorgevoerd, dat al de erven
en de landbouw er door lijden gaan? (I)
Sommige maatregeleu om nieuwe verregaande versnippering to voorkomen kunnen door de ruilverkaveling zelve
genomen worden : deze kunnen aanzien worden als vereischten waaraan elke doelmatige ruilverkaveling moet
voldoen . Zoo kan door de wet bepaald worden ofwel dat
de in de ruilverkaveling begrepen stukken in de toekomst
alleen in de lengte zullen kunnen verdeeld worden (Wurtemberg) ofwel dat ze alleen kunnen worden in stukken
gelegd op voorwaarde dat na de deeling elk der nieuwe
perceelen nog een weg behoudt (Beieren, Hessen, Baden)
het Beiersch recht laat toe met dit doel een nieuwen v eg
aan to leggen .
Eindelijk het

minimum-j5erceel .

Sommigen zullen meenen : alweer een nieuwe aanslag
op den eigendom ! Doet niet elk met zijn goed wat hij verkiest ? Jawel, zoolang hij aan de gemeenschap geen schade
toebrengt . Het is er hier niet om to doen den eigendom aan
banden to leggen, maar alleen in het belang van den landbouw to beletten dat tot de cultuur gebruikte grondstukken
zoodanig worden verkleind dat ze beneden de grens afdalen
die alleen een economische exploitatie toelaat .
Het minimum is natuurlijk verschillend naar gelang
het akkers, weiden of boschland betreft . Zoo b .v . stelt de
Beiersche wet van 6 April 185¢ de laagste oppervlakte voor
bosschen en beemden op 1o aren, voor akkers en weiden
op 9 aren . Voor Rijnland zou GoBEL de volgende grens
willen zien bepalen : voor akkerland 12,5o aren, voor
weiden 6,25 aren, voor bosschen 5o aren . Deze cijfers
l1) Zie over ons erfrecht en de daaraan toe to brengen verbeteringen : GEORGES LEGRAND : Le regime successoral, Namen,
Godenne, 1899 .
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hangen natuurlijk of van de plaatselijke omstandigheden,
de cultuur-techniek namelijk . Er dient in het bepalen van
een minimum to worden opgemerkt dat het doel niet is de
bestaande eigendomsindeeling kunstmatig to wijzigen, maar
wel en alleen een uiterste grens to bepalen, om al to verregaande a pulverisatie n to voorkomen .
De regel lijdt uitzonderingen : zoo b . v . is het niet
wenschelijk tuingronden en wijngaarden aan een minimum
to onderwerpen . Wanneer het onteigeningen geldt tot
openbaar nut kan de maatregel ook niet worden toegepast .
Maar .. . is zoo iets mogelijk, bij ons, waar het toch als
een belangrijke vraag geldt voor den landbouw de werklieden op den buiten to behouden, en daartoe het bezit van
een stukje gronds zeer voordeelig is? We hebben reeds
hooger op die vraag gewezen : de werkmanstuinen - even
als elk andere tuin - vallen buiten de bepaling . En is het
niet beter voor kleine lieden een grooter stukje to pachten
- in goede voorwaarden, wel to verstaan - dan een al to
klein in eigendom to bezitten ? ( I) Ten andere de grens
moet niet hoog gesteld worden, vermits we nu toch een
land zijn van zeer kleinen eigendom ! En dan zal de
arbeider nog wel aan een beetje eigendom geraken .
Nu kunnen we eindelijk, bijna met de eigen woorden
van Gobel besluiten : het minimum-perceel is natuurlijk
niet het einddoel van de landbouwpolitiek : veeleer ligt
hier het ideaal in de meest gesloten erfopvolging mogelijk .
Doch het minimum-perceel en de ruilverkaveling zijn juist
hiervan voorloopers . Want is de Belgische landbouwer
eenmaal aan een wettelijke beperking van de perceelen en
aan een goed gelegen bezit gewoon geraakt en heeft hij
leeren inzien dat zulks voor hem voordeelig is, dan zal hij
met den tijd ook voor een ander landelijk erfrecht toegankelijk worden, tot zijn eigen welzijn en tot zegen van den
Belgischen landbouw en van het vaderland .
(I) Dr
I8gI .

lin

0.

BABE : Die volkswirtschaftliche Bedeutung der Pacht .

Ber-
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IV . - BESLUIT

Willen we nu nog eens den afgelegden weg overschouwen, dan zweeft ons van de eerste tot de laatste bladzij
dezer studie dit e8ne woord voor oogen
OPKLARING

We moeten onze landbouwers inlichten over de nadeelen van de versnippering ;
we moeten hen doen inzien dat die toestand niet is een
noodzakelijk kwaad waaraan niets to reppen valt
dat er, sinds vier en twintig jaren een wet bestaat die
den ruil van grondstukken van rechten bijna geheel vrij
stelt ;
dat er, in naburige landen, tot ieders voldoening, middelen worden aangewend die veel dieper ingrijpen en veel
meer uithalen ;
dat zij zelf aan den toestand veel verbeteren kunnen

bij aankoop van gronden en erfverdeeling ;
dat, wanneer zij het maar willen, de wetgever maatregelen treffen zal om hun werking to steunen en to ver-

veelvuldigen !
Al wie zich aan den bloei van den landbouw iets
gelegen laat, en niet allerminst de landbouwvereenigingen,
moesten zich met deze taak bezighouden .
Dan, en dan alleen kan een wetgeving op de ruilverkaveling tot stand komen .
Dan, en dan alleen zal een wetgeving op de ruilverkaveling leven !
E . VAN DIEVOET .

Leuven .

EEN NIEUWE BEETHOVEN
Een nieuwe Beethoven ! - met de zelfde symphonische
kracht, de zelfde zeediepte ruischend van levensgeheim,
levensraadsels, ruischend in de afgronden van 's ]evens
liefde, - Diet in vervoerende klanken, in de tooverende
tonen der muziek, maar in den zwierigen rythmus der
poezie, in de melodie-volle deining van het vers . Geen
toondichter dus, maar een echte dichter van het woord,
een geniale dichter, die den toonschepper bij uitnemendheid, den reus der gedachte, onwillekeurig voor den geest
roept, omdat ook zijn dichten van reuzigen omvang is,
afgronden bergt van eindeloosheidsbetrachting en eeuwigheidsnood .
Ik bedoel den schrijver, die zich verschuilt onder
verscheiden deknamen : Oorda, Zeemeeuwe .
De laatste naam past hem beter, past beter vooral op
de prachtige verzen welke de laatste aflevering van een
studenten-tijdschrift, Jong Dietsthland, ons bracht . - Ik
ontveins geenszins dat ik afgunstig ben op dat studentenblad, dat wegloopt met zulke prachtbrokken, terwijl wij,
de deftige, oudere Warande, ons moeten tevreden stellen
met eenige brokkelingen . (De Woestijn, de Bergen verschenen in ons maandschrift .)
Hoe 't ook zij, het machtige werk verschijnt nu in zijn
geheel : - ((Zeesymfonieen )), Diet minder dan vijf in
getal, niet alle van de zelfde waarde, maar alle behelzend
schoonheden van eersten rang, alle openbaringen van een
machtig brein, van een diep hart, ruischend van de zeediepte op echt Beethovensche wijze .
Een kern-bondig vers : De Meeuw, dient als inleiding
Waar men geen kleinheid kan ontwaren,
Maar zij alleen Dog blijven leven
De hemel waar de wolken varen,
De zee waarop de baren streven,
Daar streeft hij, vaart hij met haar mee
En hangt in den hemel boven de zee .
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Dat is als de handteekening van de Zeemeeuw, en tegelijkertijd behelst bet de samenvatting van 't gewrocht,
want hierin zal enkel spraak zijn van grootsche eindeloosheden : hemel, zee en aarde, leven in de gedurige afwisseling van liefde en haat . De kwaal van 't eindeloos kenmerkt
doze poezie, en daarom is zij zoo innig Beethoven-verwant .
Volgt eene proza-inleiding, vol dichterlijke bezieling,
waarin de hoofdgedachte van 't zee-epos wordt uiteen
gedaan : a Machtig kind des hetnels, de zee 1 zij draagt de
vadergelijkenis der kinderen in de stof waaruit zij b estaat :
bet geheimzinnige water . . . Van de coppen der bergen is
bet gedaald in sprongen wild van drift en begeerte ; nit de
wolken is bet neergeschoten in zwiepende waterstralen . . .
Naar de diepte, immer naar de diepte gaat de vaart ; een
lage boezem geeft rust voor een poos, daar slaapt bet een
oogenblik in den vrede van een meer ; doch verder speurt
bet diepere diepten : geen rust meer, daar naartoe ! . . . .
De diepte was de zucht, de diepste der diepten, de
afgrond der aarde ; 't water heeft den afgrond gevuld en is
geworden : do zee .
Hemelsch element, door een geheimnisvolle onverstaanbare drift gedreven naar de diepte ! 't Vuur streeft de
hoogte in en laait zijn spitse vlatnmen, als pijlen, den
hemel toe ; 't water, 't heldere, van hemel doorspeelde,
vrij en levensvolle, streeft met niet to sullen strooming de
diepte in! Aangrijpend geheim ! Doch vluchtte het eenmaal
van den hemel weg, dan begrijp ik, o zee, dat uw water den
diepsten afgrond opzocht en vond . u
Grootsche gedachte : dat de ziel voor 't oneindige en
eeuwige bestemd, geen halfweg kent en, van 't einddoel
afgewend, enkel nog kan rusten in de laagste diepte . Doch
is bet niet spijtig daartoe bet beeld der zee to gebruiken, die
zee die toch bet trouwste afbeeldsel is van Gods oneindigheid en almacht?
Dat doet toch de dichter : als eene hemelontvluchte,
eene vruchteloos-trachtende schildert hij de zee . En dat
vind ik spijt . Zeker, de oceaan is steeds in beweging, maar
is die beweging altijd een opstand? Zijn de stormen altijd
stormen van woede en wanhoop ? Zelf zegt de dichter zoo
schoon
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« 'k Draag stormen van liefde in mijn donkeren schoot . . .
Er is dus stof tot betwisting over de hoofdopvatting
van het work, maar dat reeds bewijst dat wij staan voor
lets machtigs, dat tot dieper denken leidt .
En wat al schitterende schoonheden in de behandeling
der stof !
De eerste symfonie beschrijft den strijd tusschen zon
en zee . Daarom beet ze Lux reterna . Het voorspel is de
Zee-apotheose .
Straal op de zee, geweldig licht der zonne
Zij is do spiegel then onze aard' u tegenhoudt . . .
Goud leeft, goud danst in grootsche gloriedeining,
Waar ook de zee haar maatloosheid ontvouwt ;
't Is al, op heel haar wijde prachtverschijning,
Al wentlend, spelend, stoeiend, bruisend goud !
En al der golven wentelmyriaden
Die rollen zonnen, zonnen, zonnen voort!
O zee 1 o zee 1 de zon op elke bare . . .
Doch wat baat al dat licht, al dat gloren, zonder liefde ?
Daarover klaagt de zee in haar prachtig Middaglied naar
't licht
« Hot blaakt wel maar 't laat mijne diepte toch koud,
Daar waar 't al stralende praalt . . .
Wat baat dat uw licht heel mijn vlakte doorvonkelt,
n Dat lachende klaarte op mijn barenbleed monkelt,
» Zoo 't hart, zoo mijn afgrond geen warmte gevoelt? . . .
En verder
« En 't licht dat niet goed is, is bet nog licht ? »
Men ziet het : geniaal-aangrijpend is en opvatting en
uitwerking . Misschien nog overtroffen door het Avondlied
aan 't licht
.< Van West tot Oost breidt zich, rood en breed,
Een bloedstroom uit op bet vlak der zee ;
Hij klieft haar recht als een wonde wreed,
Een versch gesneden verwoede snee .
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O zee! o zee toch ! gelijk de borst
Van een gesneuvelden reuzenheld
Daar licht ge onmetelijk neergeveld .
Gij groote, machtige ! Niemand dorst
Ten kampe gaan met uw stormgeweld
Hoe werd doorkloven de oneindige en ligt
Zij stervend neer ? Wie toch trof u ? Wie ? . . .
Met zwaar geruisch zucht de zee : a Ginds l . . . zie ! . . .
Dat deed mijn liefde : het zonnelicht
Zijn dat geen tonen der zee waard ? En had ik geen
gelijk van Beethoven-grootschheid to gewagen ? Hier ook
is het, gelijk bij het zevende kwartet, dat de machtige
levensbaar uit de diepte komt aangeruischt .
De tweede symfonie is in geheel anderen trant . Afrodite
heet zij en de zee wordt er vergeleken met vrouwenverleiding . - Hier weer zou ik, over zijn hoofdgedachte, willen
twist zoeken met den dichter, want weer schildert hij de
zee als een afvallige, als iets kwaads, terwijl zij voor mij,
ik herhaal het, het beeld is van al wat eeuwig is en schoon .
Doch daar van afgezien, moeten wij de maestria bewonderen der beschrijving, den zwier van den verzenrythmus . Men oordeele - Als sirenestreeling wordt bier
het barengewieg vergeleken
"'k Zal de aarde beminnen,
En 'k wil haar eens winnen
Geheel, gansch en heel ! 'k ben de half heid to moede !
((Met sparren en palmen
En winden die psalmen
In 't golvende groen van haar wuivende wouden,
Met bergen die schijnen
In 't licht to verdwijnen,
En hoofd, dat, als droomen, mijn wolken omwalmen,
In 't zonnegoud houden .
((Met marmeren leder.
Gebeiteld, gesneden,
In baaien en bochten die gracelijk kronklen,
Zoo ligt ze daar prachtig,
En lokt ze mij machtig, -
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Om haar to bezitten . . . nog heden 1 nog heden !
Met glanzen, met vonklen .
Ze is mij, mij alleene,
Mijn eenige en eene ! . . . . enz .
Zoo gaat het't gansche stuk door, met de zelfde lenige
gracie, den zelfden lokkenden zwier, de bekoorlijke bevalligheid eigen aan de oerkrachtigen . Met recht is Swinburne,
de Engelsche meester, beroemd om zijne verrukkende
zeegedichten . Wat is verleidelijker dan zijn
I shall sleep, and move with the moving ships,
Change as the winds change, veer in the tide . . .
Bij hem ook is de zee een levend iets, een bekoorlijk
wezen ; doch bij den Vlaamschen dichter vinden wij de
zelfde wiegende deining, het zelfde dobberen der wijkende
barer, en daaronder steeds het opspoken van folterende
raadsels, de benauwdheid voor 't onbegrepen, de plaag
van 't ontsterfelijke . De stem der zee is de kreet der ziel,
en die kreet galmt niet anders dan bij een Musset, in
u L'Espoir en Dieu »
Je ne puis . . . malgre moi 1'infini me tourmente .
Hoort liever
Naar het eeuwge is de schreeuw then mijn verten al roepen ;
[naar het Eeuwge al mijn eeuwen
'k Heb gesold en gerold al de windstreken toe met (lit eenige
[schreeuwen ;
Maar in 't end heb 'k gekend wie ik was : niet oneindig, o neen,
['k heb een strand
Waar ik stuit ! Hij liep uit mijn oneindigheidsdroom of op rots
[of op zand .
Doch 'k houd vol : hemeldol, leg 'k mijn dolheid naar hem in
[mijn minste gewemel ;
In een uur de eeuwgen duur en ik stort me in een zeeschelp
[als was 't in den hemel . (r)
Want
'k Vulde de aarde eer ge waart, en ik torsch op mijn eeuwig
[onrustigen rug
Zooveel jaren als baren, en zie wat al legers daar wentelen vlug .
(r) Uit de derde symfonie :
'5
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Nooit heeft rust me gesust en ik wil van geen rusten of stillen
[ook weten . . .
En de vree? 'k ben de zee! 'k ben de zee! 'k ben de zee ! Wee
[verstaat gij mijn kreten?
Dat is de echte Beethoventoon : het sombere lied van
't menschelijk hart, waar alle tochten door gaan, haat,
liefde, wanhoop, vertwijfeling, extaze en oneindig trachten .
Aan de zee gaat men niet voorbij,
zegt zelf de dichter, en de zee is het trouw afbeeldsel van
ons trachtend menschelijk hart, hijgend in 't beperkte en
geeindigde, naar eindeloosheid en vrede .
Eindeloosheid en eeuwigheid zijn de grondtonen, ja,
van deze zeegedichten, maar vooral liefde
Wie bemint geeft hij slechts zijn beeld ?
Luister liegt die geen liefde teelt . . .
Liefde die uitscheidt is ze niet dood ?. . .
Of het machtige vers
't Is liefdewraak ! De liefde alleen baart zulken haat,
Om zoo to haten heeft men razend moeten minnen .
Wezenlijk de dichter speelt met oneindigheidsbegrippen . Dit woord verklaart de hel, verklaart het andere zoo
machtig Dantewoord
Fecemi . . . it primo Amore .
Hetzelfde denkbeeld wordt uitgebreid in de volgende
verzen
Die reus heeft liefde en krijgt er geene weer . . .
Zijn smart is eeuwig dus . . .
Zijn kreet barst nit zoo machtig als de dood . Recht hebt ge op wanhoop, reus : gij zijt to groot !
- Ja, de grooten alleen hebben recht op groote rampen,
want zij alleen kennen de groote liefde .
Als 't edelst menschenwee klinkt zijn gehuil .
Een naamloos wee groef zijnen ijsbren kuil ;
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Neen, 't heeft een naam wat zoo almachtig griefde,
Er is maar een daarvoor : 't is liefde, liefde .
't Is zeker : 't is to oneindig dit geween !
En niets is groot, tenzij door liefde alleen l . . .
Tot de hoogste hoogte gaat de vlucht wanneer de dichter
de smart der zee beschrijft, hongerend naar die liefde
Aan dagen en aan nachten vroeg ik haar
'k Lag aan den voet der lente telken jaar ;
'k Heb duizend eeuwen om haar heil bezworen
Sinds ik ten Noordpool ijskoud werd geboren
Uit de oude zee, toen de aard haar loop begon .
Geen schepsel ooit aanbad ik als de zon,
Lange eeuwen door, opdat zij mij verwarmen
» En houden zou in hare gouden armen .
»
»
»
»
»
»
»
»

Als ik miljoenen malen had geweend,
En zij omhoog bleef hangen trotsch, versteend,
Ben ik wanhopig in den nacht gaan vluchten,
En gierde daar onstuimig door de luchten,
Al klagend, kermend, vloekend in mijn woed' ;
Doch nimmermeer vroeg 'k nog 't almachtig zoet'
Aan de eeuwen al die mijne vaart doorkliefde,
Het eene dat den tijd doet ste :ven : Liefde .

Zoo ruischt het in de prachtigste misschien dezer
p :achtige symfonieen, de derde, Irrequietum, dragend den
stempel van het echte geniale, den Beethovenschen stempel
van woeste en grootsche kracht . Doch eensklaps bedaart de
storm en heft de dichter een hymne aan van geluk in de
liefde, waarin men den weerklank denkt to vernemen van
Lamartine's hymnen, vol melodische opgetogenheid
Wees eeuwiglijk geprezen
0 scheppend Opperwezen
Van mij en al uw schepslen mee,
Diet om uw zonne met haar godd'lijk stralen,
Niet om uw nachten met haar sterrenpralen . . . enz .
Niet alleen woestheid en sombere bespiegeling kent
die dichter ; ook de meest stralende beschouwing .

Het gaat niet aan al het schoons to ontleden dat dit
treffend werk ons biedt . Dit enkel wilde ik vaststellen : een
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geniaal dichter is in ons midden opgestaan, minder woordenrijk dan Gezelle misschien, minder vaardig in het smeden

van den vorm, maar, volgens mij, krachtiger van ingeving
en beelden . De keus alleen van zijn onderwerp teekent de
grootheid zijner gaven, want hij zelf heeft ons die grootheid
verraden, waar hij, in eene vroegere studie over Rodenbach

zegt : « Een echte dichter der zee moet een groot dichter
zijn, » want : « De zee kent geen kleinheid ; alles is groot
in haar, zelfs als zij speelt . . . . Voor een ziel, die op haar
gelijkt, geldt ook het kleine niet . . . . De maat der grootheid
is dezelfde voor 't verstaan en voor 't beminnen ; verstaan
is evenaren, doch beminnen ook . »
Dewijl verstaan en beminnen hier op een hoogte staan,
en dat beide hunne uiting vinden in de prachtigste poezie,
mogen wij besluiten dat wij staan voor de allerhoogste
kunst : deze die, spruitend uit de Waarheid, den glanzenden

mantel omslaat der Schoonheid, om to voeren tot de Liefde .
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p ZONDAG 14 APRIL 1912, te 2 1/2 uren, zal te Antwerpen, op
meene aanvraag, door de zorgen del' IVIAATSCHAPPIJ DEE CO:,\ClmTE
GEWI]DE MUZIEK, in de Groote Zaal del' Koninklijke IIarmoniemaatsc
(Arenbergstraat), onder de leiding van den Heel' Lod. ONTROP. eene

TWEEDE UITVOERING
plaats hebben van de beroemde

••

MATTHAUS-PASSIO
voor soli, dubbel koor, kinderkoor, klavecimbel, orgel en
dubbel orkest

van Joh. Seb. BACH
Solisten :

Mej. TILLY CAHNBLEY·HINKEN. sopraan (Wiirzburg)
Mej. MARIA PHILIPPI. alto (Basel)
M. PAUL SCHMEDES. tenor (Berlijn)
M. HENDRIK C. van OORT. bas (Amsterdam)
M. J. BOGAERT, bas (Antwerpen)
M. SANDER PAEPEN, organist (Antwerpen)

Bach heeft in de Malthiius-Passion vorm gegeven, aan een zoo voldragen meesterwerk, g
clen loop cler eeuwen cle menschheid maar zelclen te genieten kreeg, en clat met haar slechts te:
kan gaan.
PH. SPlTTA : Joh. Seb. Bad
In zulke mate is aan de Malthiius-Passion onder alle goclsdienstige werken een op clen vo
treclend belang te hechten, dat ternauwernoocl getracht wercl haar te vergelijken met gewrochten van (
strekking.
BITTER: Joh. Seb. Bad
De weclerverschijning cler M althiius-Passion cluiclt een cler gewichtigste keerpunten aan der n'
muziekgeschieclenis j zij opent terzelfclertijcl een tijclvak van muzikale Hergeboorte, waarin wij ons no
bewegen.
KRETZSCHMAR: Fiihrer clurch clen Concertsaa
Van al de werken van Bach, is de lVIalthdus-Passion het gewrocht, dat op meest onmidclelijke \\
harte toespreekt. Dezulken, die deze schepping van clen goclsdienstigsten aller meesters op waarcli!
hoorclen vertolken, bewaren hiervan een inclruk, die nooit uit te wisschen is en die met verioop var
steecls clieper en clieper het harte doorclringt.
\;VILLIAM CART: J. S. Bad
In de MallMus-Passion ontplooit Bach, met onvergelijkbare kracht, cle stof der heilige Scl
doorregen met tranen, bewogen cloor onstuimige vlagen, nu in sombere kleuren uitgewerkt, clan, al
vlammen- en bloeclaftintelenclen gloecl.
A. PIRRO: J. S. Bach

PRIJZEN DER PLAATSEN :
Voorbehoudene plaats (genummerd) 6 fro - Eerste plaats 4 fro (bendengaanderijen) 3 fro - Derde plaats (bovengaanderij) 2 fro

Tweede

Van 6 April af kan men de toegangsbewijzen tot de voorbehoudene plaatsen kc
laten nummeren bij den Heel' FAES, Kathelijnevest, 73, Antwerpen.
De personen,buiten Antwerpen verblijvende,kunnen hunne toegangsbewijzen(voorbehc
plaatsen) laten nummeren, met deze aan den Beheerder del' Maatschappij M. Jules BOELA:
St-J acobsmarkt, II, Antwerpen, te laten geworden, die ze genuI11merd zal terug sturen.
Toegangsbewijzen zijn te bekomen : te Brussel, bij MM. Breitkopf & Hartel; te G,
MM. Beyer, Brabant Dam, IS; te Luik, bij M. Dabin, Universiteitstraat; te 13rugge, bij I
Marcke, Steenstraat, 27; te Leuven, bij lV1. L. Versluys, Statiestraat, 45 ; te Mechelen, bij M.
Egmontplaats; te St-Niklaas, bij M. Joris, Statiestraat; te Turnhout, bij M. Brand; te A
pen, bij de voornaamste muziekhandelaars, of bij den Beheerder der Maatschappij lV1. J. BOE
St-J acobsmarkt, II, Antwerpen.

D

IMANCHE 14 AVRIL 1912, a 2 1/2 heures, aura lieu a Anvers, a la
demande generate, en la Grande Salle de la Societe Royale d'Harmonie

(rue d'Arenberg), sous la direction de Monsieur Lod. ONTROP, et par les
soins de la SOCIETE DES CONCERTS DE lVl USIQUE SACREE, une
.

SECONDE EXECUTION
de fa

••

MATTHAUS-PASSION
pour soli, double chreur, chreur d'enfants, clavecin, orgue et
double orchestre

de Joh. Seb. BACH
Solistes

Mile TILLY CAHNBLEY-HINKEN, soprano (Wiirzburg)
Mile MARIA PHILIPPI, alto (Bale)
M. PAUL SCHMEDES, tenor (Berlin)
M. H. C. van OORT, basse (Amsterdam)
M. J. BOGAERT, basse (Anvers)
M. SANDER PAEPEN, organiste (Anvers)

Par la Matthdus-Passion Bach a cree un chef-d'ceuvre immortel, comme il sera rarement donne au
genre humain d'en gouter, et qui ne peut disparaitre qu'avec lui.
PH. SPITTA : Joh. Seb. Bach.
La Matthaus·Passion occupe entre toutes les compositions d'eglise, du passe et du present, une
place tellement preponderante, que l'on essaie a peine de lui comparer une ceuvre du meme caractere.
BITTER: Joh. Seb. Bach.
La reapparition de la Matthdus-Passion marque un des tournants les plus importants de l'histoire de
la musique. Elle ouvre en meme temps au monde civiJise une periode de la renaissance musicale, au n:.ilieu de
laquelle nous vivons encore.
KRETZECHMAR : Fiihrer durch den Concertsaal.
De tout ce que Bach a ecrit la Matthaus-Passion est l'ouvrage qui fait Ie plus facilement la conquete
des cceurs. Quanel on a entendu ce chef-d'ceuvre du plus religieux des maitres, interprCte d'une maniere eligne
de son createur, il en reste une impression qui ne s'efface jamais, et que les annees ne font que graver
toujonrs plus profondement dans Ie cceur.
WILLIAM CART: J. S. Bach.
Dans la Matthiius-Passiolt Bach deploie, avec une vigueur inouie, l'etoffe de l'Ecriture, broelee de
larmes, agitee ele tourbillons, et diversement peinte, tantot sombre, et tantot rougeoyante, coloree de Hammes
et de sang.
.
ANDRE PIRRO: J. S. Bach.

PRIX DES PLACES:
Place reservee (numerotee) 6 fr. Troisieme (galeries-etage) 2 fr.

Premiere 4 fr. -

Seconde (galeries-bas-cotes) 3 fr.-

A partir du 6 avril on pourra faire numeroter gratuitement les billets pour les places
reservees, chez M. FAES, rempart Ste-Catherine, 73, Anvers.
Les personnes, n'habitant pas la ville, peuvent faire numeroter leurs billets (places reservees)
en les adressant a l' Administrateur de la Societe, M. Jules BOELAERTS, Marche St- Jacques, II,
Anvers, qui les renverra dilment numerates.
Les billets sont en vente a Bruxelles, chez MM. Dreitkopf & Hartel; a Gand, chez
MM. Beyer; a Liege, chez M. Dabin; a Bruges, chez 1\1. Van Marcke; a Louvain, chez
M. Versluys, rue de Ia Station, 45; a Malines, chez M. Loret, Place d'Egmont; a St-Nicolas,
chez M. Joris, rue.. de la Station; a Turnhout, chez M. Brand; a Anvers, chez les principaux
marchands de musique ou chez l'Administrateur de la Societe M. JULES BOELAERTS, Marche
St-Jacques, II, Anvers.

OVER TIEN JAAR
REIN LEVEN-ARBEID
IN NOORD-NEDERLAND

(I)

Nu de Rein Leven-Beweging in Noord-Nederland tien
jaren van ingespannen en vruchtbaren arbeid achter zich
heeft liggen, wordt het hoog tijd om onze taalgenooten in
Zuid-Nederland met dit alles eens in kennis to stellen .
Des to meer waarde bezitten nu mijne mededeelingen,
omdat ze niet op in de lucht hangende plannen betrekking
hebben, maar op afgeleverd werk . Het behoeft nu niet to
klinken : ((dat zullen we doen )), maar gij zult hooren
(( dat hebben we gedaan ) . En als antwoord hierop hoop ik
dan binnenkort uit Vlaanderen to vernemen : « wat gij
gedaan hebt, zullen wij gaan doen u . Ik heb grond voor
deze verwachting, omdat hetgeen ons toen drong dezen
arbeid stelselmatig aan to vatten, zich thans bij u als drang
zal openbaren, zoodra deze zelfde dingen zich zoo scherp
voor uw oog zullen afteekenen, als zij dit 1o jaren geleden
voor ons hebben gedaan, omdat - het hier geldt een
algemeen-menschelijke aangelegenheid van diep-ingrijpend
belang .
Ik kan niet beter doen dan als inleiding hier to laten
volgen, den aanhef van een geschriftje door de Rein-Levenbeweging zelf uitgegeven over haar ontstaan, doel en beginselen .
I
a In den zomer van 1001 is in ons land een « ReinLeven-beweging » ontstaan . Eenige jonge mannen, levendig beseffend hoe ontzaglijk veel ellende over de menschheid gebracht wordt door de macht van onreine daden,
woorden en gedachten op sexueel gebied, hebben zich toen
vereenigd met het heilige voornemen daartegen den strijd
aan to binden .
(r) Deze bijdrage was gesteld in Vereenvoudigde Spelling ; deze
werd weer in de oude overgebracht, uit hoofde van wenschelijke eenvormigheid in dit tijdschrift, wat de spelling betreft .
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Helder zagen zij in, hoe de twee groote oorzaken van
den vloek der onreinheid, welke op de menschen rust, to
vinden zijn in onwetendheid en heerschafipij van zinnenlust .
De algemeene regel is, dat de jeugd door ouders en
opvoeders onwetend gelaten wordt ten opzichte van het
geslachtsleven . Over allerlei meer of minder belangrijke
dingen ontvangen de kinderen onderwijs, ontvangen de
jonge mannen en jonge meisjes inlichting - over onze
lichaamsorganisatie echter, en vooral over die functies
welke dienstbaar zijn aan de instandhouding van het geslacht en om die reden met alleen voor ons eigen geluk,
maar ook voor dat van ons nageslacht zoo uiterst gewichtig
zijn, wordt gezwegen . Of erger nog, worden leugens opgedischt, die tegenover jonge kinderen zeer gemakkelijk zijn,
maar waarvan de kwade gevolgen zich openbaren zoodra
de kinderen grooter worden en leeren beseffen dat zij door
hunne ouders en opvoeders misleid zijn . Zij bemerken dan,
dat het gebied van het geslachtsleven jets is wat « onfatsoenlijk gevonden wordt, wat achter een geheimzinnigen
sluier wordt verhuld, en hun normale weetgierigheid prikkelt hen om achter den sluier to turen . Maar daar zij op
hun vragen aan hunne ouders van dezen geen, of ontwijkende en onware antwoorden kregen, aan de kinderen
onvermijdelijk de bevrediging hunner nieuwsgierigheid
overal zoeken waar daartoe kans bestaat : bij kameraadjes,
iets minder onwetend dan zij-zelven ; in boeken, geschikt
of ongeschikt, die ze maar in handen kunnen krijgen .
De normale weetgierigheid wordt door de geheimzinnigheid waarmede deze dingen besproken worden, door
't besef iets to doen wat de ouders niet weten mogen, overprikkeld tot een abnormale nieuwsgierigheid . Het sexueele
leven wordt als iets laags, vuils en gemeens beschouwd ; de
geslachtsorganen als dingen waarvoor men zich to schamen
heeft . Wat zoo mooi is in de lichaams-organisatie ; wat zoo
heilig is in het liefde-leven, wordt in de oogen van kinderen
een onderwerp voor onreine gedachten en vuile grappen,
die de verbeelding bezoedelen en de mogelijkheid soms voor
het gansche verdere leven wegnemen om het Reine to zien
als rein, het Mooie als mooi, en het Heilige als heilig .
En van vieze praatjes, waarmede de kinderen zich
nI
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vermaken en waardoor zij zich boven hun onwetende
kameraadjes verheven achten, komen bewust-onreine gedachten, woorden en daden, zoodra de sexueele gevoelens
in de puberteits-jaren beginnen to ontwaken . Dan breekt
de zinnenlust ongebreideld baan en neemt heerschappij
over de ziel . Bezoedeling der ziel leidt tot bevlekking van
eigen lichaam, of van bet lichaam van arme, misleide en
verleide vrouwen . De overmacht van den man verdubbelt
doze ongerechtigheden door een schijnheilige dubbele
moraal, die de verleiders verontschuldigt, maar de verleiden
verplettert onder de minachting der a fatsoenlijke » wereld .
Zinnenlust is een algemeen-menschelijke eigenschap,
maar wee den mensch, bij wien deze lust de heerschappij
verkrijgt! Dan wordt hij slaaf der zonde, een verkrachter
van natuurlijkheid en menschen-recht .
En zoo ziet men in onze samenleving als treurige
gevolgen van onwetendheid en heerschappij van zinnenlust : vroeg-bedorven kinderen, vuile praatjes en vuile
plaatjes, een onreinen conversatie-toon, bezoedelde kunstuitingen, onvrijheid en onnoozelheid van hot jonge meisje,
onderworpenheid van de gehuwde vrouw, geheime zonden,
geslachtsziekten, besmetting van echtgenooten, verwekking
van erfelijk-zieke kinderen, bet wettelijk-sanctioneeren van
een kwaad als de prostitutie, onbeschaamde propaganda
van Nieuw-Malthusiaansche praktijken, verhulde advertenties van vrucht-afdrijvers, hot proclameeren van de
rechten van onnatuurlijke neigingen, en de ontzettende
voortwoekering van de zonde der zelfbevlekking met alle
verwoestingen, welke daardoor in lichaam en ziel van onze
jeugd worden aangericht - een zonde waarvan slechts zeer
weinigen volkomen vrij zijn gebleven .
Dit alles werd door de oprichters der Rein Levenbeweging diep gevoeld, en in hun geweten verstonden zij
de dringende roepstem om zich aan to gorden tegen dit
kwaad . Ze wisten wel, dat reeds van vele zijden en door
vele vereenigingen de onreinheid in enkele barer bepaalde
uitingen werd bestreden, maar zij zagen bet om zich been,
hoe geheel onvoldoende die bestrijding was gebleken
tegenover bet overal optredend en bet leven versomberend
kwaad . Zij hadden bet persoonlijk zelf ervaren of aan
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anderen gezien, hoe leed en wroeging bet gevolg was van
sexueele onwetendheid en sexueele zonden, en begrepen

dat veel meer gedaan moest worden om die donkere
schaduw van onreinheid, die over de gansche samenleving
ligt, to verlichten door den glans van Reinheid en Heiligheid .
Zoo is de beweging begonnen . En spoedig stroomden
van verschillende zijden tal van jonge mannen en vrouwen
toe, en ook ouderen, die ieder naar krachten, aanleg en
vermogen deden wat hun hand vond om to d oen . ai
II
Na verloop van eenige jaren deed zich de behoefte

gevoelen aan een officieele formuleering der beginselen en
sindsdien heeft onveranderd bet volgende als BEGINSEL-

gegolden
De Rein Leven-beweging heeft tot grondslag en
doel bet streven naar sexueele reinheid .
VERKLARING
a Ii .

2 . Zij aanvaardt als ideaal een leven volgens dezen
maatstaf
Al die geslachtsverrichtingen zijn ongeoorloofd, waarbij
geen rekening gehouden wordt met mogelijke schadelijke
gevolgen voor bet lichamelijk of geestelijk welzijn der
betrokken personen zelf of van hunne mogelijke nakome-

lingschap .
Geslachtsgemeenschap is alleen dan volkomen rein,
wanneer die plaats vindt in hoogste liefdeseenheid, in
huwelijk, tusschen man en vrouw, en wanneer in de bedoeling van beide personen de mogelijkheid van voortplanting
niet is buitengesloten .
3 . Onder huwelijk wordt verstaan de eenwording van
man en vrouw in de hoogste beteekenis van bet woord,
een band voor bet Leven gesloten .
4 . Op grond daarvan bestrijdt zij prostitutie, nieuwmalthusianisme, homo-sexueele geslachtsdaden, onanie, en
elken anderen vorm van onkuischheid in daden, woorden

en gedachten ; en werkt zij aan de verspreiding en naleving
der in deze beginselverklaring gestelde opvattingen en
eischen . »
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Als waardevolle Toelichting op deze beginselverklaring
is verschenen : a Ideaal en praktijk van de Rein Levenbeweging s (25 centiem), waarvan weldra cen derde druk
ter perse zal gaan gaan .
De bier afgedrukte Beginselverklaring, waarin bet
streven en bet ideaal staat uitgedrukt, geldt als maatstaf
voor de Beweging . Instemming ermee wordt niet geeischt
van ieder lid persoonlijk . Alleen van hen, die als vertegenwoordigers van de Rein Leven-beweging optreden, een
officieele functie bekleedend, en van hen die als sprekers
voor de Beweging optreden .
Als gewoon lid kan ieder die zulks verlangt toetreden,
zonder onderscheid van godsdienstige, maatschappelijke of
politieke overtuiging, mits bij hem of haar voorzit : een
streven naar een rein leven .Waarbij wij dan onder rein leven to
verstaan hebben : een leven waarin de zinnelijke neigingen
onder heerschappij staan van Rede en Geweten, een leven
waarin bet natuurlijke beheerscht wordt door bet geestelijke .
Laten wij achtereenvolgens even onze aandacht vestigen op dat streven, op bet karakter van neutraliteit en op de
heerschappij van den Geest over de Natuur .
In de Beweging wordt in 't bijzonder de nadruk gelegd
op het streven naar reiner leven . Dit toch is bet beslissende
in bet leven van een mensch : niet hoe ver hij op een
bepaald oogenblik gevorderd is, maar welke richting hij
uitgaat . Daarop komt het aan, of hij vooruit gaat dan wel
achteruit . Of z'n leven omhoog gaat of omlaag . Waar dit
geldt in 't algemeen, doet bet dit evenzeer op dit bijzondere gebied : van bet geslachtelijk leven .
Kent gij ze niet de velen, die wel het reine begeeren,
maar to zwak blijken om alleen staande to blijven? De velen,
die van huis uit in de goede richting gaan, maar die onderweg in kwaad gezelschap zijn gekomen en nu worden
omgepraat en meegetroond op bet pad dat naar den afgrond
leidt? De velen, die met de beste voornemens zelfstandig
de wereld ingaan, doch die blijken, wanneer de verleiding
bun toelacht en wanneer de verzoeking hen bespringt, nog
allerminst tegen dergelijke ontmoetingen en aanvallen
bestand to zijn? De velen, die dan bezwijken, en staande
hadden kunnen blijven, en overwinnaars hadden kunnen
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worden, wanneer zij maar in die moeilijke jaren steun en
liefde en vertrouwen hadden kunnen vinden .
Gij weet reeds waar ik heen wil . Voor dezulken moet
openstaan de Rein Leven-beweging, voor dezulken is
immers haar arbeid bepaaldelijk bedoeld . Voor dezulken
moet de Beweging een toevlucht zijn, een sterke vriend . In
haar moeten deze reinheid-begeerenden een tehuis vinden,
waar zij geestelijk en zedelijk worden gesterkt, waar zij, in
gezellige en veilige omgeving, worden voorgelicht en gewaarschuwd omtrent de dreigende gevaren, die vele zijn .
Als huisgenooten moeten zij zich kunnen voelen in de Beweging voor reiner leven, zij het dan ook nog als de jongsten,
als de niet-voiwassenen, als degenen die de leiding der
ouderen en meer ervarenen behoeven, maar als huisgenooten
en niet als vreemden .
Welnu, voor die breede schare van jongeren, tegenover wie wel in de eerste plaats de Rein Leven-beweging
haar roeping to vervullen heeft, kan geen andere, geen
scherpere voorwaarde tot toetreding als lid gesteld worden
dan wat nil van hen geeischt wordt, namelijk : het ernstige
styeven naar reiner leven . Nu kunnen ze gaan gevoelen de
band, die hen aan een gemeenschap van honderden gelijkwillende mannen en vrouwen verbindt . Dat to weten en
dat to voelen is reeds versterking van eigen streven en van
eigen cooed . Hoevelen hebben niet gedurfd zich to verzetten
tegen de misselijke gewoonte der vuilbekkerij en der ongepaste grappen tegenover vrouwen, omdat zij meenden
alleen to staan in hun afkeer en afkeuring van die dingen om dan later in dienzelfden stroom der gewoonte ten onder
to gaan . Hoevelen hebben zich geschaamd om deugdzaam
to zijn, ook al sprak hun hart hier duidelijk genoeg, omdat
zij het alleen tegen de bespotting en plagerijen uit hun
omgeving niet aandurfden - om dan later zelf geheel aan
de goede lijn ontwend to geraken . En dat zijn er niet
enkelen, neen dat zijn er duizenden en tienduizenden, die
alleen in een land als het onze, er zoo voorstaan .
Laat mij er hier bij mogen zeggen, dat het volgen van
deze gedragslijn in de tien achter ons liggende jaren uitstekende resultaten heeft opgeleverd en tal van jongeren in de
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moeilijkste periode van hun leven een uitkomst en redding
is geweest .
Vanzelf zijn wij aan het tweede punt genaderd : de
neutyaliteit der Rein Leven-beweging .
Want wie zijn die jongeren ? De zonen en dochters uit
een bepaalden kring van de maatschappij ? Of van een zelfde
godsdienstige belijdenis ? Of soms alleen de kinderen van
die ouders, die zich vrijdenkers noemen ? - Wij weten wel
beter . Hot zijn de zonen en de dochters van het yolk in zijn
geheel . Hot zijn de jongeren in 't algemeen . Geen enkele
kerk heeft dit kunnen verhoeden bij haar eigen leden . Over
de waarde van een geloofsbelijdenis laat ik mij niet uit . De
inhoud van de Roomsch katholieke zedeleer mag ik laten
rusten . Want wij hebben het nu niet over de leer, maar
over hot leven . Niet wat de leer predikt, maar wat het
leven toont . En de praktijk van het dagelijksch leven toont
onwederlegbaar, dat hot in doorsnee overal hetzelfde is
sterken en zwakken, doch de zwakken het meest .
Waar hot gaat om die zwakken to steunen, de gevallenen op to richten, de uitgegledenen weer op de been to
helpen, de naar-omlaag zinkenden to redden, de verdoolden
een levenskompas to verschaffen - daar moot de Rein
Leven-beweging zich immers wel richten tot iedereen,
daar moot de Rein Leven-beweging toch openstaan voor
iedereen .
Dat is haar neutraliteit . Zooals iemand zich neutraal
betoont - d . w . z . zich als Mensch betoont -, wanneer hij
een kind uit hot water haalt zonder to weten of vooraf to
vragen tot welk kerkgenootschap dat kind behoort .
En de andere zijde van haar neutraliteit is doze : dat
personen van de meest uiteenloopende richting samenwerken, om daardoor to krachtiger het gemeenschappelijke
kwaad to kunnen bestrijden en de verreining van individu
en samenleving to bevorderen, hetgeen zij alien immers
gelijkelijk zich als plicht zien voorgehouden .
Hot standpunt tegenover het Rein Leven-vraagstuk is
aangegeven door de Beginselverklaring . Op dat gebied
werken zij alien samen, zooals het ook elders bijv . bij de
bestrijding van het alcoholisme of van de tuberculose of
van den woeker gebeurt. Overigens blijft ieder vrij, bij zijn
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prediking en arbeid op dit gebied, deze van uit eigen
geloofsovertuiging of levensbeschouwing to doen geschieden . En daarin laat men elkander in voile verdraagzaamheid vrij .
Zoo is de Rein Leven-beweging neutraal . Op dezelfde
manier als bij het blusschen van een brand, waar de een
niet eerst onderzoekt of z'n buurman wel 'n geloofsgenoot
van hem is. Op dezelfde manier ook, wanneer een buitenlandsche vijand dreigt en het land in gevaar is en alle weerbare mannen to zamen oprukken en strijden .
En waar blijven zij nu, nu het land ook in gevaar is ?
Of acht gij een binnenlandschen vijand nog geen grooter
gevaar? Tegen then vijand heeft de Rein Leven-beweging
zich ten strijde gegord .
Hier zijn wij aan het derde punt genaderd . Als vijand
doet zich namelijk gelden : de heerschappij van de n natuurlijke behoeften n, de heerschappij van den dierlijken lust .
Deze vijand heeft alles ten onderste boven gebracht in
het menschelijk leven . Alles dus van z'n plaats, alles in
de war . Daarom disharmonie, levensmislukking, lichamelijk lijden, zielesmart, weedom allerwege . Daarom is het
geslachtsleven in plaats van ten zegen voor de menschheid
ten vloek geworden . Daarom ook zijn bij steeds meerderen
de begrippen n kinderzegen » en o in blijde verwachting s
in onbruik en in oneer geraakt . Daarom kan er zoo welig
bloeien een handel in blanke slavinnen . Daarom is de
moderne literatuur zoo verpest en zoo neerhalend . Daarom
verdienen de uitgevers van pornografische artikelen schatten gelds . Daarom een woeden van geslachtsziekten op zoo
onrustbarende wijze . Daarom zoo tal van ergerlijke misbruiken in een maatschappij, die nog prat gaat op haar
beschaving . Doch genoeg .
De gevolgen van het kwaad, de verwoestingen door
den vijand aangebracht, zijn zichtbaar genoeg . Daar is men
wel mee bekend . Daartegen tracht men zich ook wel to
vrijwaren, zoo kwaad als het gaat . Daar wil men wat graag
van of zijn, van verlost wezen . Doch men blijft in het
duister tasten, zoolang als men den vijand zelf niet ontdekt
heeft . Men blijft nieuwe miserie in 't leven roepen, zoolang
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als men den wortel van het kwaad niet aantast . Anders
blijft bet heulen met bet kwaad .
De Rein Leven-beweging dit inziende, stelt zich principieel tegenover bet kwaad . De Rein Leven-beweging
eischt onvoorwaardelijk vernietiging van de heerschappij
der a natuurlijke behoeften n . Onder de heerschappij van
den Geest heeft de mensch zich to stellen . Derhalve
vergeestelijking van mensch en menschheid is de hartader
der Rein Leven-beweging .
Het karakter barer propaganda to dezen opzichte kan
u duidelijk worden uit woorden als doze van Dr . Fr . W .
Foerster uit Zurich over (( moderne natuurslavernij )) (I)
Hetschijnmbute ignwjfl,datebhrg
sching en regeling der natuurkracht, die bij de geslachtsdrift tot uiting komt, in beteekenis voor de beschaving alle
andere natuurbeheersching verre to boven gaat . Helaas is
ook onze tijd, in plaats van de groote gedachte der beheersching van de natuur ook op bet sexueele gebied toe to
passen, juist bier dikwijls in een uiterst treurig en slap
naturalisme teruggezonken .
Het schijnt alsof men op dit gebied van alle inspanning
van den geest zou willen uitrusten en zich door de natuur
laten beheerschen, in plaats van omgekeerd . In een groot
deel van onze sexueele literatuur is bijv . d e manier, waarop
het woord geslachtsverkeer en geslachtsgenot gebruikt
wordt, hoogst stuitend : alsof bet enkel ging om zuiver
werktuigelijke handelingen, die met een even zoo gebiedende regelmaat bun recht eischen als de verrichtingen der
spijsvertering . Het is misschien de allergrootste vorm van
heeyschappij van het plebs, wanneer de openbare meening op
dit gebied niet aangegeven wordt door de groote meesters
van het willen en de groote leeraren der Liefde, die wisten,
dat groote zaligheid nooit bereikt en behouden wordt
zonder groote ontzeggingen, maar wanneer integendeel
deze meening aangegeven wordt door de groote massa van
de werktuigelijke zinnenmenschen, het liefdeplebs uit alle
klassen, dat er geen flauw begrip van heeft, wat men de
(I) Hoofdstuk uit zijn « Sexueele moraal en sexueele opvoedkunde », Nr XVIII van de a Bibliotheek voor Reiner Leven » .
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opstanding van het vleesch door den geest noemt, en dat
tegenover het doodgewicht van de geslachtsdrift staat,
zonder eenig geestelijk eergevoel .
Hier is het inderdaad noodig weder met hooge en
sterke eischen der onthouding in het leven door to dringen
en de ware leer niet door de menschelijke zwakheid to laten
vervalschen . Er is geen eeuw geweest, waarin zooveel over
vrijheid gesproken wordt, als in de onze - maar ook was
er nog geen eeuw, waarin de mensch juist den allerbelangrijksten vrijheidsstrijd, den strijd om vrijheid tegenover de
wereld der driften, zoo ver uit het oog heeft verloren . Deze
strijd kan echter, zooals gezegd is, alleen maar door de
hoogste eischen beslist worden, hier geldt voor alles de
waarheid van het woord : u Gij kunt, want gij moet! s Juist
de groote bevelen op dit gebied zijn ook voor talrijke ziekelijken een waar houvast en een ware suggestiekuur, terwijl
daarentegen het zich laten gaan ook gezonden ziek maakt .
De voortdurend toenemende verontschuldigingen wegens
n ziekelijken aanleg n zijn het beste middel om aan gevaar
blootgestelde naturen geheel aan hun ziekelijken aanleg
over to leveren . Dit juist moet de opvoeder in het bijzonder
in het oog houden .
Door de groote massa der menschen zal het sexueele
vraagstuk slechts onvolledig worden opgelost - maar wat
wij noodig hebben is de heldhaftige opmarsch van waarachtige manners die in hun persoonlijk leven getuigenis afleggen
van het overwicht van den geest en die met een krachtig
voorbeeid, beleidvol in het rijk der slavernij indringen en wat wij niet minder noodig hebben dat zijn waarachtige
vrouwen, die manners verlangen en geen mannetjes, die den
man in zijn slapte en in zijn aandrift niet alleen sterken,
maar groote proeven van wilskracht eischen - evenals eens
de vrouwen uit den tijd der minstreels ongehoorde daden
verlangden van hen, die haar gunst zochten .
Slechts langs dezen weg der zielesterking in het
groot zullen de menschen rijp worden voor de Liefde langs den modernen weg worden zij veeleer rijp voor de
zenuwinrichting . s
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III

Laat mij thans na dezen algemeenen blik nog een
enkel bijzonder punt iets meer belichten .
DE NOOD DRINGT TOT GETUIGEN EN HANDELEN .

De gevolgen van het onreine leven hebben zulk een
onrustbarenden omvang aangenomen en zijn zoo vreeselijk
en ver-reikend van aard (I), dat men zich aan een misdadig
verzujm zou schuldig maken tegenover z'n eigen kinderen,
tegenover het gansche yolk en het nageslacht, wanneer men
het voctspoor van ons voorgeslacht bleef volgen .
Want hier geldt voorzeker het woord van Ds . Heldring,
in Nederland de vader der principieele prostitutie-bestrijding : e De tijd is daar, dat zwijgen zonde is n .
Door dat noodlottige stilzwijgen is de onwetendheid
geboreu, bron van zooveel vreeselijke ellende .
Wie de schrikwekkende gevolgen der geslachtsziekten
het meest van nabij kennen, zijn zeker wel de geneesheeren .
Welnu, zij zijn gedrongen geworden door den nood der
feiten, om alarm to slaan en publiciteit to geven aan datgene wat ook in de andere kringen der maatschappij eerst
verontrusting dient to brengen, alvorens het de bevolking
in haar geheel tot de zoo noodzakelijke voorkoming van
nieuwe besmetting en nieuw verderf kan pressen .
Moge het gewicht dezer dingen dan voor ieder reeds
uit deze enkele belangrijke verschijnselen overtuigend duidelijk worden .
Het was reeds in 1899 dat op de to Brussel gehouden
a Conference Internationale de Prophylaxie Sanitaire et
Morale » het voorstel van den Berlijnschen hoogleeraar
Lassar met algemeene stemmen werd aangenomen, luidende : s Aan de regeeringen wordt verzocht alle daarvoor
gunstige gelegenheden aan to grijpen om de aandacht van
het publiek, en vooral van de jonge menschen, to vestigen
op de gevaren die de prostitutie oplevert voor de gezond(1) 0 . a . door mij medegedeeld in hoofdstuk III van mijn
« Seksuele Moraal (in verband met de gezondheidsleer,, . « Bibl .
voor Reiner Leven », Nr III .
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heid van beide seksen, en op de noodlottige gevolgen der
venerische ziekten . »
In 1902 kwam to Brussel het 2e Internationaal Kongres
tot bestrijding der geslachtsziekten bijeen en werd met algemeene stemmen de volgende verklaring aangenomen
Het meest gewichtige en meest afdoende middel, om de
verspreiding van de ziekten uit ontucht geboren to bestrijden, is gelegen in de verbreiding op de ruimst mogelijke
schaal van de noodige kennis aangaande de gevaren en de
beteekenis dier ziekten . - Men moet vooral de jonge mannen leeren, dat niet alleen kuischheid en ingetogenheid niet
schadelijk zijn, maar ook dat deze deugden uit een geneeskundig oogpunt tot de meest aanbevelenswaardige behooren . n
Uit denzelfden drang zijn voortgekomen de voor een
paar jaar gepubliceerde a Belehrungen and Mahnungen u
An unsere Frauen, uitgegeven door de K . K . Gesellschaft
der Aerzte in Wien, die daarin heeft willen wijzen op de
gevolgen der geslachtsziekten met betrekking tot het huwelijk, de vrouwen en de kinderen .
En wat nu Nederland betreft, het nieuwste verschijnsel
is zeker wel het vobr enkele maanden uitgekomen Rapport
in zake bestrijding van geslachtsziekten, uitgebracht door
een Commissie nit de a Nederlandsche maatschappij tot
bevordering der geneeskunst », waarvan de 22e conclusie
er op aandringt, dat genoemde Maatschappij het initiatief
neemt tot de oprichting van een permanent lichaam, dat
zich de bestrijding der geslachtsziekten ten doel stelt, terwiji
de Commissie een der voornaamste middelen tot bestrijding
acht : een doelmatige voorlichting aangaande het ontstaan,
den aard en het gevaar dezer ziekten en aangaande de
noodzakelijkheid ze grondig to doen behandelen .
Deze nood der feiten heeft de Rein Leven-beweging
als 't ware in den schoot geworpen haar program van
werkzaamheid, bestaande uit : getuigen en redden, naast
voorkomen, door zedelijke opvoeding en verstandelijke
kennis .
Dat GESLACHTELIJKE VOORLICHTING niet langer aan de
kinderen onthouden mag worden (door de ouders in de
eerste plaats), dit wordt tegenwoordig reeds bepleit door
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opvoedkundigen van de meest uiteenloopende richting . In
Zuid-Nederland heeft dit voorjaar op de Vlaamsche studiedagen to Leuven Priester DrIJVERS nog betoogd, hoe hij
haar voor de jeugd noodzakelijk acht . Welnu, deze voorlichting, als onderdeel van de geslachtelijke opvoeding,
wordt ten sterkste voorgestaan door de Rein Leven-beweging en voor zoover het op haar weg ligt, ook harentwege
verschaft . Dit laatste betreft dan voornamelijk jongelui van
aankomenden leeftijd .
De nood der feiten heeft de Rein Leven-beweging niet
alleen gedrongen actief op to treden tegen de geslachtelijke
zonden v66r het huwelijk, maar helaas ook tegen die welke
in het huwelijk worden gepleegd, bijzonderlijk tegen de
Nieuw-Malthusiaansche praktijken . Hoe noodzakelijk zulk
een optreden ook in Zuid-Nederland wordt geacht, kan wel
niet beter blijken dan uit de oprichting van de « Nationale
Bond tegen opzettelijke onvruchtbaarheid v, waarbij thans
reeds meer dan 5oo geneesheeren zijn aangesloten .
Waar in openbare bijeenkomsten en het orgaan meermalen een BESTRIJDING VAN HET NIEUW-MALTHUSIANISME
aan de beurt komt, daar heeft de Centrale Commissie in den
vorigen zomer oficieel het volgende protest de wereld ingezonden en aan tal van dag- en weekbladen om publikatie
verzocht :
u Binnen enkele dagen zal in Den Haag worden gehouden het Congres van de voorstanders van het NieuwMalthusianisme .
Ofschoon overtuigd zijnde, dat onder de daar optredende sprekers mannen zullen zijn van groote geleerdheid,
en dat zij werkelijk meenen met hunne uitspraken de
lijdende menschheid to helpen, meent de Centrale Commissie der Rein Leven-beweging een ernstig en waardig
woord van protest niet achter to mogen houden .
De argelooze lezer, overbluft misschien door de apodictische uitspraken van vele Neo-Malthusiaansche schrijvers, meent, en zal wellicht door de verslagen over dit
congres in die meening worden versterkt, dat inderdaad de
Neo-Malthusiaansche leer, onwederlegbaar en onbestrijdhaar de eenige vluchthaven is voor onze, aan to groot
i6
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kindertal lijdende maatschappij . Hier moge dan nog eens
herinnerd worden
I
MEDISCHE ZIJDE
10 Dat, hoezeer sommige medici het gebruik der N . M .
middelen aanprijzen, hiertegen ook van medische zijde, ik
noem slechts de naam van Prof . Kouwer, ernstig is gewaar-

schuwd .

2° Dat onder de medici, voorstanders, het meerendeel
de middelen slechts geoorloofd acht op MEDISCIIE indicatie,
dus in zIERTEgevallen .
30 Dat, waar het N .-M . met voorbijgaan van den
medicus, zich richt tot de jonggehuwden (of nolens volens,
- oNgehuwden), het a onvermijdelijk leidt tot minachting
der ongeboren vrucht, tot toepassing en verdediging van
de vruchtafdrijving n . (Prof . Kouwer .)

II
ECONOMISCHE ZIJDE

4o Dat de economische zijde van het bevolkingsvraagstuk nog steeds nieuwe belichting vraagt, en dat allerminst
is uitgemaakt dat een absolute bevolkingswet ons den weg
naar 't N .-M . opdringt . Dr. Hooykaas noenlt als grootste
gevaar : de oliganthrooie .
III
ETHISCHE ZIJDE

50 Maar terecht is opgemerkt, dat de N .-M . ten slotte
zich om de verre toekomst niet bekommert . Hij wil verlichting in 't heden brengen . Dat doel zou nobel zijn . . . ware het
middel niet erger dan het leed zelf . Is eenmaal een yolk
aan het gebruik der middelen gewoon, het zal ze blijven
gebruiken, ook als de nood niet meer dwingt . Wie eenmaal
de booze maclit van 't N .-M . oproept - wordt voor zich
zelf, en voor zijne kinderen haar slaaf.
Ziet dus de Anti-N .-Malthusiaan niet de ellende in
gezinnen . waar kinderen met een vloek worden ontvangen
in het leven? Hij ziet de ellende zeker . Maar hij wil niet
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dat die ellende vermindert door middelen, waardoor de
man wordt : de slaaf der ongebreidelde hartstochten, de
vrouw : de slavin zijner lusten . Hij wil moral restraint, niet
alleen voor het huwelijk, maar ook in het huwelijk . Door
zelfbeheersching en zelfbeperking, moeilijk maar niet
onmogelijk, wordt gekweekt een ras, dat de teugels der
hartstochten omklemt, - door facultatieve steriliteit : een
ras van slappen en zwakken . Dat de geleerde en eminente
voorgangers van het N .-M ., gevangen in den waan, dat zij
alleen redding brengen aan de lijdende maatschappij, dat
niet inzien, is to bejammeren . Als voortgezette propaganda
steeds meerderen tot hunne denkbeelden brengt, zullen zij
eindelijk, met schrik, de waarheid van Goethe's woord
inzien
Die ich rief, die Geister, werd ich nun nicht los . n

Ter verheffing van het levenspeil der massa is noodig
een krachtig arbeiden aan de vermeerdering van hot lichamelijk en geestelijk weerstandsvermogen van arm en rijk,
geen aanbeveling van middelen : « alles behalve onschuldig,
waarvan het onschadelijke niet is bewezen, het nuttige Dog
veel minder, en waarvan het gevaarlijke op zijn zachtst uitgedrukt, niet onwaarschijnlijk is . » (Prof . Kouwer .) n
HET PAPIEREN GEVAAR (en hoe dit het incest doeltreffend kan worden afgewend en voor het vervolg zoo mogelijk
voorkomen) (I) maakt ook een afzonderlijke afdeeling nit
onder den arbeid der Rein Leven-beweging . Hier in dit
kader valt daaronder to rekenen : A . de PORNOGRAPHIE (vuilof schanddruksels), B . de ONZUIVERE LITERATUUR (zwarte
literaire kunst) en C . AVERECHTSCHE MORAALPREDIKING . Wat
onder A to verstaan valt mag ik bekend genoeg vooronderstellen . Onder B breng ik samen alle voortbrengselen van
de gewone gangbare literatuur, welke op den lezer of
lezeres als mensch een neerhalende, een bevlekkende, een
op redelijke gronden aanwijsbare zinnen-prikkelende invloed oefenen . Is zoo iets prullig geschreven, och dan
(I) Hieraan wijdde ik een afzonderlijk boekje, als Nr XVII
verschenen in de « Bibliotheek voor Reiner Leven a (Chreestarchia, Afd . Uitgeverij . Soest)
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maakt men niet zooveel bezwaar tegen mijn afwijzend oordeel ten opzichte van een bepaald boek . Maar, o wee, als
bet uit de pen is gevloeid van een beroemd en gevierd
schrijver, als bet door de critici om strijd wordt geprezen
als een prachtig stuk woordkunst !
Een boek geeft nu eenmaal meer dan de kunst van bet
woord, de kunst van de algemeene zegging, van weergave
en uitdrukking . Een boek draagt en geeft ideeen, wekt
stemmingen, laat indrukken achter . Hier dient de waarde
der levenskunst getoetst to worden . Hieruit moet ook en wel
voornamelijk blijken, in hoeverre de kunst haar roeping
getrouw blijft : om aan bet menschelijk leven veredeling to
schenken en bet schooner to maken .
Kunst en kunst is twee . Durf ook hiervan to zeggen,
dat er zuivere en onzuivere, dat er hooge en lage, dat er
begeerenswaarde en verwerpelijke kunst bestaat . Er moet
eens goed en duidelijk gezegd durven worden, dat men
elkander to slaafs is gaan leeren napraten, dat iets waarbij
van « kunst a sprake is, wat op a kunstwaarde n bogen mag,
daarom reeds geeerbiedigd dient te worden .
Op deze wijze de kunstwaarde van literatuur beschouwend, kan ik niet anders dan constateeren, dat er een zeer
groote en ingrijpende invloed ten kwade uitgaat van wat in
roman- en andere vormen als literaire kunstvoortbrengselen onder de oogen van bet publiek, lees : vooral van bet
jongere publiek, gebracht wordt .
De jonge mannen en vrouwen van onzen tijd zijn zoo
weinig beveiligd tegen den verderfelijken invloed, niet bet
minst op bet gebied van bet liefdes-, huwelijks- en geslachtsleven, die uit de « knap-geschreven boeken en de kunstproducten onzer bekende en geroemde auteurs n, als een giftige
alles-doordringende atmosfeer uitdampt, dat bet hoog tijd
wordt een alarm-signaal in werking tee stellen, dat tegelijkertijd ouders, opvoeders en jeugd opschrikt, tot nadenken
dwingt, waarschuwt en tot anders-doen drijft .
De titel-keuze van lectuur blijft ten slotte een zaak die
ieder persoonlijk heeft uit to maken . En ook daarbij zullen
moraal-pa;dagogen van de gezonde Mensch-richting met
raad en daad kunnen helpen . De Rein Leven-beweging
ziet zich ook bier tot een taak geroepen .
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Onder C (= averechtsche moraalprediking) versta ik
de pennevruchten van die personen, welke optreden als
bestrijders van de onreinheid, ja, zelfs als brengers van een
schooner » levensopvatting, doch in wier boeken en theorieen ik in zooverre den angel van bet papieren gevaar zie
schuilen, dat hun kuischheidsopvatting en de plaats die in
bet menschenleven natuur en geest hebben in to nemen in
lijnrechte tegenstelling is met bet standpunt door de Rein
Leven-beweging ingenornen .
Schijn bedriegt en zoodoende wordt menigeen de dupe
van Iectuur, die, zich uitgevende ter voorlichting van een
reiner leven en ontegenzeggelijk als zoodanig ook veel goeds
en schoons en nuttigs ons to vertellen hebbend, toch de
lezers in haar vaak verleidelijke strikken van onbeteugelde
zinnelijkheid ten verderve wordt . In die boeken spreekt n .l .
niet mee bet koninklijke moment van de Geestelijkheid des
Menschen, van de triomfeerende zelfbeheersching . Zij
missen den grondtoon der zuivere, wezenlijke reinheid,
zooals ik reinheid heb leeren verstaan en zooals ik mij
geroepen gevoel haar to verkondigen .
Daar hebt go b ijv . d e Duitsche Vereeniging tot bestrijding der geslachtsziekten . Eon nobel streven met puike
bedoeling . Flink en vurig pakken zij hun bestrijding aan .
Maar, helaas, ik moot u waarschuwen, voor hen op uw
hoede to zijn, om bovenvermelde reden . Zij hebben n .l .
een brochure uitgegeven (ook in hot Nederlandsch vertaald)
u Hoe beveiligen wij ons voor de geslachtsziekten en haar
nadeelige gevolgen ? » door Dr . med . Felix Block, die naast
heel veel goeds ook een uitvoerige uiteenzetting bevat van
prophylactische druppelapparaten en dergelijke beveiligingsmiddelen, om voor jongelui, die zich niet houden aan
geslachtelijke onthouding, hun bordeelbezoek met zoo min
mogelijke kans op besmetting to doen zijn . Wel opmerkelijk
mag bet heeten, dat deze schrijver zoowel als anderen die
met een dergelijk den-Mensch-beleedigend middel komen
aandragen, zich haasten er bij to voegen, dat deze middelen
geen van alle volstrekt betrouwbaar zijn .
Aan goede bedoelingen alleen hebben wij niet genoeg .
Wij hebben bier noodig als maatstaf de besliste voorwaarde
van REIN LEVEN, den onverwrikbaren eisch van zelfbeheer-
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sching zonder eenig voorbehoud . De goede bedoelingen
kunnen wij respecteeren ; voor het overige hebben wij elke
toegefelijkheid tegenover de zonde en de zinnelijkheid ten
strengste to laken en ieder to waarschuwen voor haar op
z'n hoede to zijn .
Ditzelfde geldt van andere geschriften, aangezien de
toepassing van dergelijke druppelapparaten steeds meer
aanhangers vindt en de aanbeveling ervan bezig is in zekere
medische kringen evenzeer in trek to komen als elders de
N .-M .-middelen het zijn .
Van menig volksopvoedkundige heeft mijns inziens de
menschheid voor haar wezenlijken vooruitgang al even
weinig to verwachten . Ik denk thans hierbij in 't bijzorider
aan de bekende schrijfster Ellen Key . Te anderer plaatse (I)
lichtte ik dit uitvoerig toe . Hier wil ik volstaan met de vermelding van twee zinnen (2) . In den eersten over 's menschen reinheid sprekend : « Zijn reinheid wordt to duur
betaald, als ze hem zelf en in hem de menschheid onherstelbare verliezen aan levenslust, levensmoed en levenskracht toevoegt a (blz . 29) . En op een bladzij to voren
a Wij hebben niet veel gewonnen, als wij jongelieden
krijgen, die tot de geslachtelijke onthouding komen ten
koste van andere, voor liet menschdom even noodzakelijke
eigenschappen . v
Hoe nu, verliest dan een mensch ooit door reinheid
levenslust, en levensmoed en levenskracht? Wat een onzin .
Ellen Key hangt nog aan de praatjes van den grooten hoop,
komt nog aandragen met de reeds uiteengerafelde beweringen omtrent de zoogenaamde a natuurlijke behoeften » .
Ook ten opzichte van deze lectuur ziet de Rein Levenbeweging zich tot waarschuwing en voorlichting geroepen .
IV
Tot slot een kort overzicht van verschillende punten
van werkzaamheid en van gebezigde propagandamiddelen .
(r) (< Geestelik en maatschappelik leven », blz . 226 vgg .
(Chreestarchia, Afd . Uitgeverij, Soest .)
(2) Ned . uitgaaf van « De ethiek van liefde en huwelijk » .
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Op de volgende manieren geschiedt het aanbrengen
van kennis omtrent het geslachtsleven
A. door mededeeling van een der ouders aan hun kinderen, in 't algemeen van persoon tot persoon, in eigen
kring . Dit behoort tot den « stillen arbeid n, het gewichtigste deel van werkzaamheid .
B . door lectuur, to verdeelen in
io Het orgaan n Levenskracht n (I), maandelijks verschijnend . De bedoeling zit voor om zoo diep en veelzijdig
mogelijk al wat rechtstreeks of zijdelings op het geslachtsleven betrekking heeft, in dier voege to behandelen, dat
het dienstbaar kan zijn aan de levensverheffing van mensch
en samenleving . Zoo tracht het voorlichting to verschaffen,
steun to verleenen, kennis to vermeerderen en tot begripsverheldering bijj to dragen . Zoo wil het een algemeene
samenwerking tot stand doen komen tusschen alien die
oprecht naar reinheid streven .
20 Propaganda-bladen . Deze zijn of bestemd om onder
ieders oogen to komen of zij richten zich tot een speciale
groep van personen en dan staat zulks op het blad vermeld .
Hiermee wordt beoogd : colportage op ruime schaal . Voor
eenige centen per stuk zijn thans verkrijgbaar bladen van
algemeene strekking en nummers speciaal voor jonge
meisjes, voor jongelui die zelfstandig de wereld ingaan en
voor voiwassenen .
30 Brochures door de Rein Leven-beweging zelf uitgegeven . De reeds genoemde Toelichting der Beginselverklaring en het geschriftje over « Ontstaan, Doel, Beginselen
en Organisatie der Rein Leven-beweging a en een over het
Nieuw-Maithusianisme . Voorts het thans verschenen feestnummer co Levenskracht n ter gelegenheid van het tienjarig
bestaan der Beweging, inhoudende een Terugblik (Igol191i) en een uiteenzetting van den tegenwoordigen stand
der Rein Leven-beweging, alsmede een groot aantal belangrijke bijdragen van medewerkers uit vroeger jaren en van
den laatsten tijd . Dit boekje wordt franco naar Belgie

(I) Jaarabonnement voor Zuid-Nederland f i,5o bij vooruitbetaling . Bureel : Soest (Noord-Nederland) .
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gezonden na ontvangst van 3o centiem door de Brochurenhandel der Rein Leven-beweging to Soest .
TO Boeken en geschriften door anderen uitgegeven, waarop
zij als « aanbevolen lectuur n de aandacht vestigt en waarmee door de leden ook gewerkt wordt .
5o Uitleen-boekerijen in enkele groepen, benevens een
algemeene . Deze laatste bevat 3 rubrieken : voor studie,
voor algemeene raadpleging op Rein Leven-gebied, voor
verheffende ontspanning .
C . door voordrachten, plaats vindend in
J O 7aarvergaderingen (en op den Velddag, in den zomer
buiten in bosch of duin gehouden) en huishoudelijke vergaderingen . Voornamelijk bestemd voor de leden .
2° Openbare vergaderingen . Bestemd voor den meest
uiteenloopenden kring van menschen . Met een of meer
sprekers .
30 Cursusvergaderingen . Hierin wordt op onderdeelen
van bet algemeene vraagstuk wat dieper ingegaan . Ook
worden er aanverwante vraagstukken behandeld in hun
samenhang met bet onze, bijv . alcoholgebruik en Rein
Leven, maatschappelijke toestanden en Rein Leven .
4° Vergaderingen voor sseciale groe/en van bersonev . In bet
bijzonder zijn bier to noemen de a Jongensvergaderingen n,
welke sinds enkele jaren in een paar steden gehouden
worden voor de leerlingen der hoogste klasse van Hoogere
Burger Scholen en Gymnasium . In ruimen kring vinden
deze bijval en weldra zullen meer steden bet goede voorbeeld volgen . Wie eens kennis wil maken met hetgeen deze
jongelui vobr hun intrede in de studentenmaatschappij in
Igoo in Den Haag to hooren hebben gekregen van een
hunner leeraren en van een medicus, kan daartoe zich de
in druk verschenen toespraken (I) aanschaffen . - Dit jaar
werd ook voor 't eerst zulk een vergadering gehouden voor
de oudste leerlingen van de Haagsche Ambachtsschool,
welke eveneens prachtig slaagde . - Reeds een paar keer
werd een samenkomst van verpleegsters gehouden, waarvoor in bet Ziekenhuis een zaal beschikbaar wend gesteld
(r) « Aan onze jonge mannen » door Dr . H . Cannegieter Jr .
en Dr . D . Snoeck Henkemans, met een inleidend woord van
A . de Vletter . (Hollandia-Drukkerij, Baarn) .
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en waarin een hoogleeraar haar toesprak . -Voorts vallen
onder doze rubriek nog vergaderingen voor handwerkers,
meisjes, soldaten, onderwijzers en ouders .
Als overige punten van werkzaamheid vallen o . a . nog
to noemen
Io De a stille arbeid n van persoon tot persoon . Reeds
bij A vermeld als het gewichtigste deel . Doze omvat echter
veel meer dan het daar genoemde . Hot betreft al die gevallen, waarin men onze oproep ((Wilt gij ons uw vertrouwen
schenken ? )) beantwoordt en dan per brief of door bezoek
zich wendt tot een der daartoe opgegeven adressen, met
een ontboezeming, met een openhartige bekentenis, met
een klacht, met een wanhoopsuiting, in vertwijfeling, om
steun, zedelijken steun in zwaren zielestrijd, om raad, om
voorlichting, om medewerking bij goede voornemens, om
opheldering, om aanwijzing van geschikte lectuur, om
opgaaf van adressen voor veilig nachtverblijf, kortom met
alles wat op dit gebied maar to vragen valt . - Zulk een
brief of zulk een bezoek vormt begrijpelijkerwijze dan vaak
het begin van een voortgezette briefwisseling, van een
nadere kennismaking, van een vriendschappelijken vertrouwelijken omgang, van een nieuwe faze, van een lente-komst
in het leven van een levens-moede .
In de daarvoor in aanmerking komende gevallen wordt
ook het adres verschaft van een betrouwbaren medicus,
alsmede van andere vereenigingen of person en waar zulks
zin heeft .
Naast de Centrale Commissie en de Redactie zijn voor
dozen s stillen dienst n aangewezen een rij van mannelijke en
vrouwelijke correspondenten, wier adressen zooveel mogelijk gepubliceerd worden . Eon belangrijke factor mag hierbij
niet onvermeld blijven : men treft namelijk onder hen aan
personen van de meest verschillende richting op godsdienstig, maatschappelijk en politiek gebied, en uit onderscheiden midden en werkkring .
2° In 1904 heeft de Rein Leven-beweging als gevoig
van een motie van een der toenmalige Centrale Commissieleden den eindstoot gegeven aan de oprichting van het
Nationaal Injormatie-Bureau, uitgaande van het « Nationaal
Comite tot bestrijding van den handel in vrouwen u, het-
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geen samengesteld is uit tal van vereenigingen op dit gebied
werkzaam en waarin ook de Rein Leven-beweging vertegenwoordigd is . Dit Informatie-Bureau (Amsterdam, Weteringplantsoen, 22) verschaft gratis aan of ten dienste van
vrouwen en meisjes alle mogelijke inlichtingen aangaande
de zedelijke betrouwbaarheid van betrekkingen in Nederland en in het Buitenland .
30 Vooral in de eerste jaren werd veel gedaan aan
~c achterbuurtswerk )), wat zich in Amsterdam groepeerde
orn het bij zeer velen in dankbare herinnering gebleven
u Hoofdkwartier ) .
4° Het onder de menschen brengen van lectuur door
middel van colportage, soms vergezeld van een praatje op
de markt voor honderden toehoorders . Dit jaar heeft de
Utreclitsche groep in een eigen linnen tentje op de kermis
lectuur en wandspreuken verkocht . Bij andere gelegenheden zal deze tent-arbeid worden voortgezet .
50 In Augustus I9o8 had de Haagsche groep een
inzending op de tentoonstelling « De opvoeding van het
kind)) (I), waarbij geregeld geschriften verkocht en met de
bezoekers menig gesprek werd gevoerd .
Hier moet ik eindigen . Wie nog meer wil weten van
of zich in verbinding wil stellen met de Rein Leven-beweging, wende zich rechtstreeks tot het Algemeen Secretariaat
(p . a . den beer D . Roskes) te's Gravenhage, Anth . Heinsiusstraat, Io .
Slotsom : de Rein Leven-beweging heeft een vaste
plaats in Noord-Nederland verworven . Uit allerlei blijkt het
dat er rekening met haar wordt gehouden . Zij telt mee . En
haar invloedssfeer strekt zich over steeds breeder kringen
uit .
Bedriegen de voorteekenen niet, clan begint bij meerderen in Zuid-Nederland de drang zich to openbaren, om
op den hechten grondslag van dit eerste Io-tal jaren, ook
(I) Vgl . « Levenskracht » , 2e jg ., Nr 9 . Een maand van
prachtige propaganda . Indrukken van de Tentoonstelling . « De
opvoeding van het kind)) door A . de Vletter Jr .
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in eigen gewesten een dergelijke Rein Leven-organisatie
mobiel to maken .
De Rein Leven-idee is het waard, de menschheid heeft
er behoefte aan, en de Beweging heeft getoond recht to
hebben op krachtige, bezielde medewerking .
LOD . VAN _ IEROP .

Soest (Nederland), Augustus

1811 .

DE KAARSEN

De lange, gele kaarsen staan
als maagre wachters rond
den Boeter, die daar hangt aan 't kruis,
een ijselijke wond .

Het zieklijk vlammenschijnsel schimt
vaal op het beendrig lijf,
met blauwe striemen overstreept,
uiteengetrokken, stijf .

Als aarzlend waart het rond de geul
die wijd de lippen spart,
en glimt op 't uitgedropte bloed
van 't wreed doorspeerde hart .

Maar verder, hooger trilt het niet
dan de afgebeulde borst,
alsof het wat daarboven is
niet meer beklaren dorst .

Rond Zijn gebogen koningshoofd
drumt weer het zwart geweef,
dat in het gruwlijk zoeningsuur
voor brekende oogen dreef .

Langs dunne kaarsen rollen zwaar
de wassen tranen neer,
en stollen gauw, als 't waar' gestremd
bij 't lijden van den Heer .

DE KAARSEN

De rosse vlamkens wemelen
met rusteloos gesis,
en spatten roode vonkjes in
de dikke duisternis .
Soms krimpen ze, of een groote schrik
door hunne lijfjes stuipt,
en dooven smakig, of er bloed
op hunne wiekjes druipt .
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Hoe naar, hoe treurig toch
dat reegnen op de ruiten,
dat spettrend pletsen van
het schuin neerstriemend vocht .
Hoe naar, hoe treurig toch
dat staag, onstelpbaar weenen,
bij wreede wereldsmart
die zwoegt langs grauwe locht .

Ach, dat eentonig, kort
geklepper op de ruiten,
bewaasd door weemoed, waar
de zieke vreugde in zonk . . .
Een poosje blonk de zon
langs blijen trans, tot ze, alras
verdoofd door levensernst,
in wolkenzee verdronk .

Zijn 't hare tranen, die
nu tropplen op de ruiten ?
Schreit ze om het schoon, dat ze eens
met stralenpraal omglom ?
om 't schoon van lente en hoop,
vergaan in vloed der vlagen,
lijk bij Aprilbui een
to vroeg ontloken blom?

DAT REEGNEN OP DE RUITEN . . . .

Of is 't een tokklen op
de sidderende ruiten
door knokkelvingren van
den beenderigen dood ?
Een treurmarsch, traag getromd
- na 't slijpen van de zeisen voor 't ongeboren wicht
dat sterft in moederschoot?

Hoe naar, hoe treurig toch
dat reegnen op de ruiten,
dat spettrend pletsen van
het schuin neerstriemend vocht .
Hoe naar, hoe treurig toch
dat staag, onstelpbaar weenen,
bij wreede wereldsmart
die zwoegt langs grauwe locht . . .
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GEDICHT
Gezegend hij, wiens huis een woning is van Iijden .
Gezegend hij, die slechts de vreugd bij name kent,
maar toch met vaste hand zijn wild verlangen ment,
en -- ondanks neerlaag soms - met taaien mood blijft
J strijden .
Al wat hij vallen ziet, hoe lief en dier 't ook ware,
hoopt rond hem op, en schut zijn zwakheid met hot puin .
Zoo kan hij eens, wen 't laatst begoochlen breekt, ter kruin
van al 't vergane in 't land van 't blijvend schoone staren .
Zijn oog, gereinigd door de staag geschreide tranen,
blikt dan het kleurenspel van ijdlen schijn voorbij,
en dompelt in den lust van 't eenig Iicht, dat blij
langs toekomstbogen blinkt, om nooit in nacht to tanen .
Zoo wordt de smart een vuur, dat gretig zal verteren

wat overtollig tiert als onkruid in den gaard .
Alleen het echt gewas blijft van haar vlam gespaard,
en zal ook rooder ooft in later dagen keeren .
CONSTANT EECKELS .

APOLOGETISCH OVERZICHT
I
HET GELOOFSPROBLEMA
i . A . DE POULPIQUET, 0 . P . : L'Objel intigval de l'apologitique
(vin + 566 biz ., Parijs, Bloud) . - 2 . J . V . BAINVEL, S . J .
Foi, Fidiisme . (Dictionnaire apologetique de la Foi catholique . Parijs, Beauchesne . Fasc . VII, kol . 17-94) . -3 . SCHWALM, 0 . P . : L'acte de foi est-il vaisonnable? (64 biz .
Parijs, Bloud) . - 4 . F . DRIJVERS : Vr~heid en redelijkheid van
't geloooven . (6a . biz . Werchter, Drijvers-Viskens) . -- 5 . A .

SNELL : Essai sur la Foi daps le catholicisme et daps le brotestantisme . (172 biz . Parijs, Tequi) . - 6 . J . H . NEWMAN : La Foi et
la Raison . Six discours empruntes aux discours universitaires
d'Oxford . (Trad . Saleilles ; 264 biz . Parijs, Lethielleux) .

1 . - Sinds de enkele jaren dat ik me in de gelegenheid
bevind mij inzonder met apologetische vraagstukken to kunnen inlaten, was bet me meermalen opgevallen, hoe onbepaald bet voorwerp dezer wetenschap was . Ik deed er vooral
de proef op de som van, wanneer ik de Warande-lezers op de
hoogte wilde brengen van de apologetische uitgaven. . . . 't Is
dan ook to goeder tire, nu aan de apologetiek zooveel zorg
besteed wordt, dat dit boek is verschenen, om wetenschappelijk
of to bakenen bet gebied waarop de godsdienst-verdediging zicb
bewegen moet .
Na bet bock aandachtig bestudeerd to hebben, is bet mijn
diepe overtuiging dat zijne verschijning een tijdstip is in de
apologetische wetenschap . Weliswaar werden de grondgedachten van dit werk vroeger reeds uiteengezet, voornamelijk
door de EE . PP . Bainvel, S . J ., en Gardeil, 0 . P . Mij is bet
echter niet bekend dat ze ooit zoo synthetisch werden samengebracht, dat ooit de alomverspreide lichtstralen aldus in een
stralenbundel werden versmolten, om in voile helderheid bet
voorwerp van de apologetiek to doen kennen .
Het voorwerp van de apologetiek ? Maar dat was van alles .
Deze beschouwde bet als een theologia fundamentalis, gene als een

deel der filosofie . een derde als een historische wetenschap .
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En meteen waren er evenveel methoden aanwezig . Want de
methode ontstaat juist uit den aard van bet voorwerp . De eenen
beoefenden er dan ook de theologische methode, de anderen de
filosofische of historische . De buitenstanders, zij ten minste die
goede kijkers in hun hoofd hadden, en gewoon waren de wetenschap to beoefenen volgens bet licht dat straalt uit haar voorwerp en met bet arbeidsgereedschap waardoor dit voorwerp kan
bereikt worden, besloten alras tot de minderwaardigheid der
apologetiek, en lieten haar, als de bedelares van andere wetenschappen, eenzaam staan aan bet portaal der menschelijke
kundigheden .
Om bet rechtuit to bekennen, bet overdreven optimisme,
waaraan sommige apologeten zich bezondigden, was nu precies
niet geschikt om de geleerden met deze wetenschap to verzoenen . Wat wilt ge ? Gemakkelijk wordt de kracht van een
tegenwerping ontzenuwd en een antwoord, dat, binnen zijne
perken gehouden, goed is, opgeblazen tot een glinsterende
zeepbel . Twee gebreken welke de mannen der wetenschap er
gemakkelijk doen toe overgaan om maar alle gezag to ontzeggen
aan een methode, welke aldus to werk gaat . 't Is klaar dat bet
hoog tijd is hiertegen in to remmen, zoo men de apologetiek als
wetenschap wil hoog houden . Het beste middel hiertoe is juist
aan to wijzen wat haar eigenlijk voorwerp is . (5-33) .
Volgens Pater Gardeil (I) is de geloofwaardigheid van den
katholieken godsdienst bet voorwerp der apologetiek . Zooals
Pater Bainvel zegt, komt bet aan Pater Gardeil toe, de cerste
geweest to zijn om orde to brengen op een gebied waar bet
hoogst noodig was . (2) Doch wat is geloofwaardigheid?
Ik ken een zaak, ik vel er een oordeel over, ik bevestig of
loochen bet praedicaat van het onderwerp, om reden van bet
licht zelf dat uitgaat van onderwerp en gezegde, welk licht
me doet inzien of er al of niet een verband tusschen beide
bestaat . Dat licht is de evidentie . Het zal min of meer groot
zijn, naarmate bet een metaphysiek, physiek of moreel verband
openbaart, naarmate dit verband zich onmiddellijk opdringt,
naarmate mijn geest volstrekt bevestigen of loochenen kan, of
alleen meer tot een van beide geneigd is, zonder toch den beslissenden stap to kunnen doen . Doch steeds zal bier de evidentie
uit bet begrip zelve mij tegenstralen . - Een andere soort kennis
bestaat er : bet geloof. Mij wordt bet toevallig verband tusschen

(I)
(2)

Cridebiliti et apologitique . Parijs . Gabalda, b1z . 140 .
Revue pratique d'apologitique . Un essai de systematisation
apologetique . Ir juin Igo8, b1z . 322 .
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een onderwerp en een gezegde door iemand bevestigd, zonder dat
mij nit dit onderwerp en gezegde zelve, eenige evidentie blijkt .
Niet bet minste verband kan er door mij waargenomen
worden . Langs een omweg alleen kan mijnn verstand er toe
komen met deze voorstelling in to stemmen . Na bet onderzoek
der geloofwaardigheid van den getuige, onderzoek gericht

naar bet feit der getuigenis, de bevoegdheid en de oprechtheid
van den getuige, zal mijn geest dezes geloofwaardigheid al of
niet aannemen . En onder de drukking van den wil, die er een
menschelijk goed, ja zelfs een zedelijke plicht in vindt, in to
stemmen met een bevoegd en oprecht getuigenis, zal mijn
verstand een bevestiging of loochening aannemen, waartoe
bet nooit zou kunnen besluiten hebben nit eigen krachten, omdat
bet element afwezig was, dat alleen bet verstand kan bekoren
de innerlijke evidentie .

Waar bet gaat om de geloofwaardigheid van God, eens
de bepaling aangenomen, welke de wijsbegeerte ons kan aan
de hand doen, is de bevoegdheid en oprechtheid van den
getuige alras uitgemaakt : bet zijn Gods onloochenbare eigenschappen . Al onze pogingen dienen hier dus gericht op bet feit
der veropenbaring . - Heeft God in den loop der tijden tot de
menschen gesproken, om hun een positieven godsdienst to verkonden ? Alvorens Gods woord weerklonk, was bet een dadelijkheid in den afgrond van zijn eigen wezen, daarna werd bet
medegedeeld aan een door God uitverkoren schepsel, dat aan
de menschen in menschentaal bet goddelijk woord is komen
vermonden . Uit dit driedubbel oogpunt is de openbaring bovennatuurlijk, dientengevolge buiten den gezichteinder van ons
menschelijk kennen . Doch hoe zullen wij ervan op de hoogte
gebracht worden? Alleszins moet bet zijn door iets dat valt
onder bet ontleedmes van ons verstand . En dat iets is bet
mirakel . Hierdoor wordt de openbaring waard geloofd to wor-

den, omdat er nit hoofde der omstandigheden waarin bet mirakel
geschiedt (vlg . Mich . IX, 6 ; Joan . IX, 3 ; Joan . XI, 42) en nit
bet feit dat God ons niet kan misleiden, een uitdrukkelijk of
impliciet verband ontstaat tusschen bet mirakel en de geopenbaarde leer . Dientengevolge zal de geloofwaardigheid van onze
katholieke leer als eigenschappen bezitten : I° gemeen to zijn
aan al wat geopenbaard is, in zoover eens en vooral de geloofwaardigheid van den getuige is bewezen voor al wat hij openbaren zal ; 2° natuurlijk kenbaar to zijn, dus voorwerp van de
wetenschap ; 3° zich to bevinden buiten de openbaring door er
alleen de evidentie der geloofwaardigheid van to doen uitschij-
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nen, niet de evidentie van den inhoud der openbaring ; 40 objectief evident to zijn . (34-82) .
Hiertoe moeten de redenen van geloofwaardigheid in een
synthesis samenvloeien . Opdat immers een feit als reden van
geloofwaardigheid gelde, moet het een buitengewoon feit zijn,

en alleen ten voordeele der Kerk verricht worden . Nu, beide
hoedanigheden treden maar op den voorgrond, waar men de
redenen van geloofwaardigheid tot een synthesis samenbindt .
B .v . : het mirakel . Nemen wij aan dat het « een uitwerksel is,
door onze zinnen waargenomen, dat God alleen - door eene
uitzondering op de gewone wetten zijner Voorzienigheid - kan
teweegbrengen, 't zij als enkele, 't zij als bijzondere oorzaak » .
(63) . Vooreerst dienen de natuurlijke omstandigheden onder-

zocht, waarin het mirakel heeft plaats gegrepen, om wel na to
gaan of het een echt mirakel was, en het de gewone wetten to
boven ging . Doch dit is niet voldoende . Ook de godsdienstige
en zedelijke omstandigheden, waarin het mirakel geschiedde,
dienen van dichtbij bekeken . Wie immers zal loochenen dat
een godsdienstig en zedelijk uitwerksel burg spreekt voor zijne
goddelijke afkomst? Bewijst men dus dat de omstandigheden
waarin het mirakel geschiedde, godsdienstig - en zedelijk waren,
dan heeft men voile recht tot de inmenging van God to besluiten,
en er Hem integendeel buiten to houden waar het gaat om feiten
die wonder schijnen, doch zonder eenig godsdienstig doel, en
veelal omringd van amoreele zooniet immoreele omstandigheden . (83-121) .
Wat van het mirakel in 't algemeen wordt gezegd, kan
eveneens worden toegepast op de verspreiding van het christendom . (I) Opdat deze als menschelijkerwijze onmogelijk voorkome, dienen al de beletsels beschouwd, welke de christene
godsdienst moest overwinnen, en van welke middelen zij zich
hiertoe heeft bediend, ten overstaan der andere godsdiensten,
zooals de Mahomedaansche en de Bouddhistische . (122-147) .
Insgelijks dient de bewijsvoering, getrokken nit het getuigenis der martelaren, in then zin uitgewerkt Dan eerst zal het
argument zijn voile kracht bezitten, wanneer men alles samenbrengt : de deugden van kracht, nederigheid, zachtheid ; de
lange duur der vervolgingen, en het getal martelaren . (148-187) .

Gaat men aldus to werk, laat men voor den menschelijken
geest geen klein eenzaam lichtje glimmen, maar het voile licht
zijn stralenrijkdom uitzenden, dan zal het verstand zich gewis

(1)

Cf. Conc . Vat. Coast . de Fide, C . III .
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voor overwonnen geven, en instemmen met een zoo klaarblij-

kende evidentie .
Over den graad dier evidentie, en of er zelfs evidentie is,
werd veel geschreven . Men schermde wel eens met woorden
L'evidence est un etat special de 1'objet . Pour la definir sans
metaphores, nous dirons qu'elle se realise toutes les fois que les
relations intrinseques entre le predicat et le sujet d'une proposition sont capables par elles-memes, de determiner l'adbesion
ferme de 1'esprit, en excluant toute crainte d'erreur . » (blz . 594) .

Die hoedanigheden in bet onderwerp en bet gezegde kunnen
min of meer aanwezig zijn . - Neemt men de zaak alzoo op - en
't is alleszins redelijk - dan kan men, wat de geloofwaardigheid
van bet feit der veropenbaring betreft, zoo men dit feit historisch beschouwt, van eene moreele evidentie gewagen ; heschouwt men bet in zoover de wijsbegeerte er in betrokken is,
zoo zal er een gedeeltelijk metaphysische evidentie zijn . (188228) .

Om een volledig denkbeeld van de geloofwaardigheid van
bet feit der openbaring to hebben, dient nog een nieuwe beschouwing toegevoegd . Niet alleen moeten de redenen van
geloofwaardigheid niet fragmentarisch, doch synthetisch voorgesteld, maar zelfs moeten de argumenten welke tevens wortelen
in de Schriftuur en bet leven der Kerk hun natuurlijke eenheid behouden . B .v . De Godheid van Christus bewijze men niet
enkel door exegetische argumenten ; want bet feit der Kerk, met

bet getuigenis barer martelaren, hare wondere uitbreiding, de
heiligheid barer leden, enz . staat borg voor de goddelijkheid
van haren stichter . Van haren kant, zet de Schriftuur, als
geschiedkundig boek, natuurlijk, aan de andere argumenten
kracht bij . Zoo b .v . worden de vervolgingen, welke de Kerk to

verduren had, klaar voorspeld in bet Evangelic Math, X, 5622) . Het christen-ideaal door de heiligen verwezenlijkt glansde
vooreerst door de woorden been van de beroemde bergrede
(Math . V en vlgg.) . Er is ten andere een gevaar nl . dat men de Kerk
en de Schriftuur to zeer nit malkander houde . Zeker, de Kerk was
voor de Schriftuur, gesteund op bet levend woord dat eerst later
werd geboekt . '.Mar toch liggen voor ons de feiten, waarop de
Kerk gesteund is, verhaald in de gewijde boeken . (229-282) .
Wanneer de geloofwaardigheid van onzen katholieken godsdienst in al zijn onderdeelen naar deze methode zal zijn uitgewerkt, wat een kracht ten goede zal er zelfs voor ons katholieken,
niet uitgaan . Doch wat een bekoring zal bet vooral niet uitoefenen op hen die in den zwarten nacht eenzaam aan 't zoeken
zijn naar 't schitterende licht van de leidende poolster
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Zoover bet voorwerp der uiteyhke apologetiek : bet samenbrengen van al de elementen, welke bet feit der openbaring
kunnen schragen . Doch de mensch is geen zuiver denkend

wezen . Hij heeft ook een wil, die smacht naar bet good en die
bovendien zooniet zijne tyrannie - dat ligt maar aan ons dan toch zijne macht op bet verstand kan uitoefenen . Te meer,
daar in den geloofsakt de tusschenkomst van den wit volstrekt
vereischt wordt om bet verstand to doen overgaan tot een daad,
waartoe bet op zichzelf niet bij machte is . Vandaar de noodzakelijkheid der innerlijke apologetiek . Veel werd hierover in de

laatste jaren getwist . Echter komt stilaan de vrede .
Avant de prouver que la religion est vraie, montrez qu'elle
est aimable, zegde reeds Pascal . - De innerlijke apologetiek
zal dan ook bestaan in de ontleding van enkele der strevingen
van den mensch, ten overstaan van de waarheden door bet
christendom op de wereld gebracht . Van den eenen kant, de

honger die aan 's menschen boezem knaagt . en van den anderen
kant, bet voedsel door bet christendom aangeboden . (289-341) .
De aan to wenden methode is hier bijzaak . Hoofdzaak is bet,

aan to toonen hoe bet godsdienstig vraagstuk zich feitelijk aan
den mensch opdringt ; hoe bet antwoord van bet menschelijk
verstand en de niet-christelijke godsdiensten, vol onwaarheid en
leemten is ; hoe de oplossing van bet christendom, den mensch
ten voile bevredigt ; hoe ten slottefeitelijk de christelijke godsdienst
aan de zieken heeft geschonken vrede en licht en troost, hoe hij
bun leven heeft zedelijk-schoon gemaakt . Schrijver toont in een
practisch geval, nln
in de onsterfelijkheid der ziel en betrekkingen
tusschen God en mensch, hoe krachtig inderdaad deze methode

is . (342-408) .
Een vraag echter . Heeft deze innerlijke apologetiek wel
objectieve waarde? Door de eenen tot in de wolken verheven,
werd ze door de anderen beschouwd als volstrekt subjectief, ja,
zelfs als modernisch getint . - De innerlijke apologetiek heeft
objectieve waarde in de orde van bet goede . Weigert men haar
die hoedanigheid, zoo zal dit een noodlottigen weerslag hebben
op de zedelijkheid van den geloofsakt . Ten andere, daar de
innerlijke apologetiek beurtelings de methode en de uitslagen
ontleent aan andere wetenschappen, zooals de wijsbegeerte, de
zielkunde, de geschiedenis der godsdiensten, zoo valt ook haar
bet wetenschappelijk karakter dier menschelijke kundigheden
to beurt . (409-425) .
Hot goed recht der innerlijke apologetiek komt voort uit bet
volledig menschelijk wezen . Doch geen eenzijdigheid . Wat als
een levendige wezenlijkheid werkt en handelt, worde niet stelsel-
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matig uit mekaar gerukt . Men houde rekening met de strevingen
der beide zielsvermogens : verstand en wil . Sluit men dus de
uiterlijke apologetiek uit, zoo valt men in het immanentisme en
het modernisme, stelsels nochtans welke alleszins ontoereikend
zijn om de waarheid van eenen godsdienst to bewijzen . Misprijst
men van een anderen kant de innerlijke apologetiek, zoo miskent
men de rol welke de wil vervult in den geloofsakt . Uit beide
samen, uit de uiterlijke en innerlijke apologetiek, ontstaat het
integraal, volledig voorwerp der apologetiek . (426-465) .
Om dit voorwerp nog beter to doen uitkomen, wordt nog
gewezen op hetgeen de apologetiek niet is .
Apologetiek is geen bovennatuurlijk geloof .
De apologetiek hoort tot de natuurlijke orde, het geloof tot
de bovennatuurlijke ; de apologetiek komt tot hare uitslagen
enkel met behulp der rede en door het vrij gebruik der wetenschappelijke methoden, het geloof berust op het gezag van God
gekend en erkend door de genade . Want alhoewel wij de
redenen van geloofwaardigheid opsporen, is dat enkel om menschelijker wijze to doen wat in onze macht is, opdat onze daad
redelijk weze . De eigenlijke instemming met het geloofsvoorwerp geschiedt niet op grond der wetenschappelijke kennis
door ons opgedaan, doch in een zuivere akt van betrouwen in
het onfeilbaar leergezag van God . - Uit het verschillend wezen
dier beide psychologische toestanden, vloeien ook de verschillende eigenschappen voort : b . v . de instemming met de geloofwaardigheid is noodzakelijk, daar de geest er toe genoopt wordt
door de evidentie ; de instemming met het geloofsvoorwerp is
vrij, omdat zij gesteund is op het betrouwen in den Getuige,
betrouwen dat men al of niet schenken kan ; de zekerheid der
apologetiek is een menschelijke ; die van het geloof een goddelijke . (47 1- 498 )
Apologetiek is niet hetzelfde als theologie .
De theologie veronderstelt het geloof ; hare methode berust
hoofdzakelijk op het gezag . De apologetiek leidt tot het geloof .
Hare methode is zuiver rationeel . Het gebruik door de apologetiek van argumenten getrokken uit de Schriftuur, de Kerk, de
HH . Vaders en de theologen, verschilt wezenUk van dezer
gebruik in de theologie . Dus is de apologetiek geen theologia
fundamentalis . (499-533) .
Evenmin dekken de begrippen apologetiek en filosofie malkander ; uit een practisch oogpunt, tot nut der lezers, kan men
wel in de apologetiek wijsgeerige stellingen bewijzen . Strikt genomen, moesten die bewijzen als uitgemaakt verondersteld worden .
Beide wetenschappen verschillen teenemaal van voorwerp en
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leiden tot verschillende besluiten . Toch is de apologetiek een
wetenschap, want ze heeft een kennis der feiten door hunne
oorzaken ; ze ontleent hare elementen aan kundigheden die
iedereen voor echte wetenschap houdt . (534-541) .
Ten slotte is nog apologetiek niet met geschiedenis to verwarren . Beide verschillen door voorwerp en methode . Door voorwerp : de apologetiek beschouwt door middel der metaphysiek
het geschiedkundig feit langs een haar eigene wijze . Door
methode : de apologetiek, om tot de geloofwaardigheid to
besluiten, mag zich niet vergenoegen met critiek uit to oefenen
op het getuigenis, maar moet tevens het feit met wijsgeerigen
maatstaf beoordeelen, ten einde er de goddelijke tusschenkomst
in to erkennen . (542-551) .
Ziedaar, voor zoover het kon, de gang van dit boek . Indien
ik er zoo heb over uitgeweid, is het om een dubbele reden : nl . om
hen, die in de gelegenheid niet zijn het werk to lezen, toch,
ter versteviging van hunne overtuiging, een blik to gunnen op
zijn rijken inhoud ; om hen integendeel die zich op de hoogte
der apologetiek moeten houden, to doen verlangend grijpen
naar een boek, waar zooveel in to leeren valt.
Hier is geen schittering van stijl . Misschien zelfs zou men
den schrijver, die zichzelf een scolastique irnjenitent noemt, kunnen
doen opmerken, dat door den soberen vorm heen waarin de
gedachten zijn gekleed de scolastiek wat to veel haar knokige
beenderen laat uitsteken, en dat rijkere vormen, boven het geraamte der scolastiek, aan niets of niemand zouden schaden .
Doch feitelijk is dat hier bijzaak . Wat we hier krijgen is jaren lang
voldragen in den geest, en met klare vastheid zorgvuldig neergepend . 't Was me bovendien een echt genoegen to zien hoe,
zelfs tot opbouwing van een wetenschap, die in zeker opzicht
nieuw is, overvloedige schatten kunnen opgehaald worden uit de
rijke lagen der traditie, en vooral uit de kostelijke groeven der
thomi,stische wijsbegeerte . Niet alleen echter met de traditie
blijft schrijver in voeling . Een open oog heeft bij voor al het
nieuwe dat opdaagt, om het, zoo het gaat, to benuttigen ; een
aandachtig oor leent hij aan de stem der huidige tegenstanders,
om hunne valsche opvattingen to wijzigen en op de echte moei.
lijkheden to antwoorden . Door zijn boek waait dan ook een
gezonde, versterkende lucht . Men komt er uit met een grooter
fierheid over de stevigheid der apologetiek .
De schrijver echter heeft een verplichting tegenover zijne
lezers . Hij die zoo raak het voorwerp en de methode der
apologetiek wist to beschrij ven, doet ons watertanden van
verlangen naar de zoo lang verwachte streng-wetenschappelijke
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apologetiek . Laten wij verhopen dat hij ons verlangen niet zal
teleurstellen .
2 . - De bevoegde theoloog P . Bainvel, S . J ., die zich

vooral door zijn even bevattelijk als degelijk werkje over : La
foi et facie de foi, in de apologetiek verdienstelijk maakte, schreef
in de Dictionnaire apologitique het artikel Foi, fidiisme . Wanneer men die 78 kolommen kleinen tekst, met hunne rijke
bibliographie heeft doorgemaakt . dan heeft men nu juist den
indruk niet dat die kwestie zoo eenvoudig is dat ze ons weinig
moet ophouden » . (i)
De studie wordt in zes deelen gesplitst ; I . De katholieke
leer over bet geloof volgens de Constitutio dogmatica de fide
catholica, van bet Vaticaansch Concilie . II . De stelling der
katholieke Kerk, vooral tegenover bet modernisme, volgens de
encycliek Pascendi . III . Discussie met de protestanten . Vooreerst vernemen we nit het artikel Foi, van Monod - in de
Encyclopidie des sciences religieuses publiies sons la direction de 7 .
Lichtenberger - een algemeene uiteenzetting der protestantsche
geloofsleer, over het persoonlijk karakter en de eigenlijke
waarde van het geloof, \vaar tegenover B . onze opvatting
plaatst en deze verder nog wreekt tegenover andere opcver-

pingen . IV. Antidogmatisme en symbolo-fideisme . In die stelsels gaat bet er om «une foi sans dogme, ou, ce qui revient au
meme, une foi, heterogene au dogme, si je puis ainsi dire, la
foi se ramenant a n'etre qu'un sentiment, tine experience religieuse, une vie ou une emotion, un fait de conscience, et le

dogme n'etant que la formule intellectuelle que notre esprit
donne, non pas a des realites divines se revelant a lui dans
l'obscurite de la foi, mais a des mouvements de vie qu'il
objective comme it peut, et qu'il rapporte comme it pent a une
cause inconnaissable » . (Kol . 5o) . Dit is de natuurlijke evolutie
doorgemaakt door bet protestantisme . Doch hier blijft feitelijk
niets meer over van een geloof, steunend op het evangelie, en
een instemming bevattend met echte waarheden, al zien wij er
het innerlijk verband niet van . V . Het fidiisme vermindert de
rechten van de rede en overdrijft die van het geloof . Het ging
in twee richtingen . De Bonald, Lamennais, Beautain, enz .,

loochenden de bevoegdheid van de rede, wel grootendeels ten
gevolge harer uitspattingen . Brunetiere hield insgelijks staande
dat het verstand het bestaan van God, de onsterfelijkheid der
ziel en andere metaphysische waarheden met kan bewijzen .
(r) FR . DRIJVERS . Vn!~heid en redelijkheid van 't gelooven, blz . 3 .
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((On. y croit on on n'y croit pas » . Doch bij dozen denker was

dat een gevolg van zijn wijsbegeerte, grootendeels aan Kant en
Comte ontleend . Tegenover het fideisme dient het goed recht
derrede g ehandhaafd . V I . De rationalistische en a wetenschappelijke
aanvallen . Ze zijn vooral gericht tegen de redelijkheid - welke
schrijver doet uitschijnen door de uiteenzetting van den geloofsakt, zooals hierboven werd opgegeven ; tegen de noodzakelijkheid -- welke redelijk is in den zin door de Kerk eraan
gehecht ; tegen de onbestaanbaarheid van het geloof met de
wetenschap -- welke alleen op vooroordeel of begripsverwarring
of onjuiste opvatting kan steunen . Ten slotte, laat hij nog Sully
Prudhomme aan het woord . In een boek La Vraie religion selon
Pascal (rgo5) --- een boek dat nog al indruk maakte, daar een
geleerde zooals Poincare op het Institut er over verklaarde : « Il
est acquis que la foi catholique, en donnant a croire des mysteres, oblige a croire des contradictions », - geeft schrijver
zijn bezwaren aan tegen ons geloof, bezwaren echter welke
Bainvel heel goed weet op to lossen .
Ziedaar een vlugge schets van het vele dat bier den
workers werd geschonken . Misschien is er wel to veel samengeperst . Maar alleszins zijn er voor hen die willen verder de
zaken instudeeren, rijke bronnen aanwezig. Ik weersta niet aan
het verlangen, om enkele citaten nit to knippen : «Une philo-

sophie inexacte n'est pas necessairement incompatible avec la
foi . Tel pout meme etre mis sur « les chemins de la croyance »,
par une philosophie inexacte ou incomplete . La foi no s'appuie
pas sur la philosophie, et les vrais motifs de credibilite ne sont
pas necessairement en rapport direct avec les vues philosophiques . Une mauvaise philosophie est neanmoins dangereuse
pour la foi ; car le conflit pout eclater un jour, et le croyant qui
philosophe mal sa foi pout tot on tard rejeter sur la foi les
insuffisances de sa philosophie ' . (Kol. 62) . « Tout en maintenant que notre foi est souverainement raisonnable, puisque

nous avons les meilleures raisons de croire, nous n'admettons
pas cependant que notre foi soit le fruit des motifs de credibilite,
qu'elle soit donnee en vertu de ces motifs et a leur mesure, en
vertu et dans la mesure de la perception que nous en avons .
La foi chretienne est avant tout un hommage a Dieu, obsequium ;

ce n'est pas, avant tout, un acte de saine critique, une juste
reconnaissance de la valeur du temoignage divin, regarde
comme en lui-meme, et controle sans egard a la personne
qui pane » . (Kol . 67-68) . Ten slotte dit over de zoogezegde
Voraussetlungslosigkeit, noodig voor den geleerde : « En fait,
nul West libre de tout prejuge ni de toute opinion preconque .
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Le materialiste qui nie Dieu, le rationaliste qui part du principe
que Dieu n'intervient jamais par une action speciale dans les

choses humaines, sont-ils plus libres en face du fait miraculeux
que le catholique, qui admet Dieu et la possibilite d'une intervention extraordinaire ? (r) . Newman, encore anglican, signalait
comme un trait distinctif de l'orthodoxie chretienne le souci de
la verite . Ou donc, ailleurs que chez nous, pretend-on justifier
rationellement sa croyance et rendre raison aux autres et a
soi-meme de 1'esperance qui est en nous ? Par le fait qu'elle
donne, dans sa theorie de la foi, une place essentielle aux
raisons de croire, par le fait que ses theologiens et ses apologistes maintiennent la possibilite d'une apologetique rationnelle
de notre foi, la religion catholique se presente comme une
discipline de science et de verite, comme une ecole de culture
intellectuelle » . (Kol . 86-87) .

3 . -- Pater Schwalm, O . P ., geeft een antwoord op de
vraag : L'acte de foi est-il raisonnable? om eens to meer het valsche
to doen uitschijnen van veler meening, als zou gelooven een
gevoelszaak zijn . De geloofsakt is redelijk in zijn wezen, daar het
een instemming is van ons verstand. De geloofsakt is redelijk,
daar hij metterdaad niet verricht wordt zonder reden : wie
gelooft, heeft er reden toe . Hij is nog redelijk, zoo men de
oorzaak beschouwt, die haar doet ontstaan ; want God, alhoewel het opperste goed, is tevens de veritas prima, de allereerste

waarheid ; ons geloof onderwerpt zich aan zijne oneindige
wetenschap, wij gelooven in hem die alles weet . Ons geloof is
nog redelijk, omdat het feit der openbaring met zekerheid kan
bewezen worden . Al doet echter die bewijsvoering ons die
zekerheid aan de hand, steeds blijft het geloofsvoorwerp onevident . Het is dan ook de zedelijk-goede kant van het geloof die
er ons toe brengt bovennatuurlijk en zonder vrees to gelooven .
De geloofsakt is dus alleszins redelijk . « Avec saint Thomas et
avec 1'Eglise, nous demandons a ceux de nos contemporains qui
cherchent la croyance, de la chercher aussi avec leur raison
nous avons de quoi les satisfaire . Et qu'ils cherchent de meme,
ces chretiens dont la raison mal eclairee s'inquiete et dont le
ceeur se refugierait dans une vague foi ; Fun ne doit pas aller
sans l'autre . Tandis que la fermete de notre assentiment nous
fixe comme sur le roc, l'activite de notre recherche a partir de
ce point fixe et dans le rayonnement lumineux qui s'en degage,
(r) Cf . ALLO, O . P . Quelques mots sur la a liberti scientfque » . . .
Revue du clerge francais, 15 janvier .
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nous ouvre de profondes et claires trainees sur l'abime du divin .
L'esprit humain soumis a la foi, ce n'est point le Titan rive a sa
chaine ; c'est le gardien de ces gigantesques phares qui se dressent sur les falaises des caps bretons : les deferlements de la
tempete qui roule du large n'ebranlent jamais la masse granitique of it veille a c6te de sa lampe, et, tranquille, it inspecte
l'horizon . » iblz . 6Ii .
4. - E . H . Drijvers wil insgelijks zijn zorgen besteden aan

de opklaring van de redelijkheid en vrijheid van den geloofsakt,
e niet dat hij (lie kwestie als zeer gewichtig in haar zelve
beschouwt ; zij komt hem eer als zoo eenvoudig voor dat zij ons
weinig moet ophouden ; maar om reden der verwikkelingen
welke het vraagstuk heeft verkregen door het geschil tusschen
groote godgeleerden . » (blz . 3) .
In hoofdzaak staat schrijver de zienswijze van De Lugo en
Franzelin voor .

Welk is deze zienswijze ? Ziehier hoe ze door Bainvel, S . J .,
wordt uiteengezet in zijn hierboven aanbevolen werkje : La
foi et l'acte de foi . a D'apres Lugo, quand le travail prealable a
ete fait, qui nous fournit nos motifs de credibilite, les jugements
de credibilite, terme de ce travail, sont comme enveloppes d'une
lumiere surnaturelle qui les transforme, si bien que nous les
continuons ou les renouvelons maintenant sous i'influence
directe de cette lumiere oit notre esprit est baigne . Ainsi surnaturalises, ils deviennent capables d'entrer dans la psychologie
surnaturelle de la foi . Theorie ingenieuse, assurement, specieuse
meme, et qui a seduit un esprit aussi solide que le cardinal
Franzelin . Cependant cette partie du systeme de Lugo est
generalement abaudonnee depuis Kleutgen (Voir Stentrup,
Hurter, Egger), et la foi divine est assimilee clans tout sonprocede a la foi scient fque fondee sur 1'evidence du temoignage .
Wat is die foi scienlifique?
Les uns disent : La foi catholique, comme la foi humaine,
comme toute foi raisonnable, se ramene a 1'evidence du temoignage : e Je crois parce que je vois la verite dans le

temoignage divin . n Leur raison c'est que la foi est une adhesion intellectuelle et raisonnable . Or, disent-ils, toute adhesion
intellectuelle et raisonnable repose necessairement soit sur
1'evidence directe de la verite, soit sur 1'evidence de la verite
sur le dire d'autrui . D'autres sont d'avis contraire . La foi
divine, disent-ils, n'a, comme telle, rien a faire avec 1'evidence .
Sans doute, elle suppose une certaine evidence, 1'evidence de
credibilite : la foi n'est raisonnable, n'est possible meme, que si
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j'ai dement constate au prealable que Dieu est digne de foi et
que Dieu a pane . Mais ce ne sont la que des preliminaires, que
des conditions necessaires : ces jugements sur la veracite divine
et sur le fait de la revelation me conduisent a la porte du sanc-

tuaire, ils me mettent sur le seuil ; mais ils ne font rien pour
m'y faire entrer, ils n'ont aucune influence logique sur l'acte de
foi lui-meme . Je crois, non pour avoir vu en aucune facon que
ce que je crois est vrai, mais uniquement parce que Dieu 1'a dit.
Pour tout ramener aux formules deja indiquees, les uns
disent : « Je crois, parce que je vois que c'est vrai » , on plus
explicitement : u Je crois parce que je vois que Dieu 1'a dit et
que ce que Dieu dit est vrai u . Les autres : Je crois par ce que
Dieu I'a dit n, on encore «Dieu 1'a dit, je crois » . Les uns font
done entrer dans l'acte de foi la vue, an moins indirecte, de la verite ;
les autres, tout en supposant cette vue comme condition prealable,
en font abstraction daps 1'acte meme ; les uns mettent la science

dans la foi (foi scientifique) ; les autres la laissent dehors (foi
d'autorite .) » ( I)
Ik schreef dit lang citaat over omdat bet me bezwaarlijk
schijnt de zaken klaarder uiteen to zetten . L . H . Drijvers loochent het bestaan der foi d'autoriti, het geloof op het enkel gezag .
Het onderscheid is scherp, spitsvondig, maar indien wij
onzerzijds ook scherp toezien, zullen wij bevinden dat bet enkel
in woorden bestaat n blz . 12 (2) . Hij is dus partijganger der
foi de science, in den zin waarin De Lugo deze theorie heeft
verstaan . Alleen geeft hij toe - tegen De Lugo - dat het feit
der openbaring met evidentie kan gekend zijn .
Volgens schrijver is de kennis welke wij bekomen door bet
natuurlijk geloof van dezelfde orde als de kennis bekomen door
de wetenschap . a Verstandswaarheden, ervaringswaarheden en
geloofs- of gezagswaarheden verschillen door de kennisbron,
(I) La foi et l'acte de foi, b1z . 5o-53 .
(2) Vele groote theologen zijn nochtans partijgangers van
geloof op het enkel gezag . Om inaar enkele namen to noemen .
S . Thomas . (De Veritate, q . 14, a . 8 ; IIa IIae, q . 5, a . 3 . ad Ium ;
Ila Ilae, q . I, a . I . ; q . 2, a . Io, ad 1um ; Ila IIae, q . 5, a . 2 ; Ila llae
q . 5 . a . 3 .) Aangehaald door Poulpiquet, op . cit . blz . 485-486 . Ook Bainvel denkt dat dit de meening van S . Thomas is . (La foi et
et l'acte de foi, blz . 53) . - Suarez en Mazella (vlg . Bainvel op . cit .
blz . 53) . - Billot : de virtutibus infusis . Prolegomenon de fide § 2,
blz . 203-207 . Romae Igol ; De Ecclesia Christi, blz . 36-3g . Romae
Igo3) . - Bainvel (op . cit . 5e hoofdst ., blz . 63 en vlg . Artikel
Foi in Dict . Ap . kol . 67-68 . - Mallet : Qui est-ce que la Foi? blz . 35
en 3g . Coll . Science et Religion . - Poulpiquet, op . cit . blz . 480485) .
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waaruit zij geput zijn, maar zijn geen waarheden van verschillende orde in then zin dat zij in de redeneering niet mogen naast

elkander komen . n (blz . 6) .
Wat den natuurlijken geloofsakt aangaat, wordt niet gewaagd van de noodzakelijke tusschenkomst van den wil, die
aangelokt door het zedelijk good dat er gelegen is in de instemming met een bevoegde en oprechte getuigenis het verstand er
moot toe nopen een waarheid aan to nemen, waarvan dit laatste
onmogelijk de innerlijke evidentie, zien kan . (r) Ook wordt
de instemming met de natuurlijke geloofwaardigheid vereenzelvigd met den geloofsakt . ((Want wie zegt geloofwaardig zegt
waar (blz . i i ) . Aan E . Heer Van der Heeren, die had opgemerkt
aangaande het Syllogisme : Al wat God veropenbaart is waarheid . Nu God heeft de menschwording geopenbaard . Dus is de

menschwording waardig geloofd to worden, wordt op blz . ii
geantwoord dat beide geloofwaardig en waar hetzelfde zijn .
Schrijver heeft eveneens een bijzondere meening aangaande
de cerlitudo super omnia de zekerheid bovena alles van het geloof . « De
theologanten nemen algemeen de certitudo supra omnia, als de
hoogste op ; wij zullen ze ook niet loochenen, maar alleen aan
die heeren theologanten vragen ons die uitdrukking wat reader
to verklaren . )) (2)
i) Zie S . Thomas . Summa . Ila Ilae q . i . a . 4 . q . 5, a . 2 Q uest .
disp . d e Verit . q . 14, a . i .
(2) Dat geschiedde sinds lang .
S . Thomas : Certitudo duo potest importare . scil . firmitatem
adhaesionis, et quantum ad hoc fides est certior omni intellectu
et scientia, quia prima veritas, qum causat fidei assensum, est
fortior causa quam lumen rationis, quod causat assensum intellectus
.
vel scientim . . . (De Verit . q . 14, a . i, ad 7-)
Bainvel : u Toute theorie de Facto de foi, meme la plus
intellectualiste, doit admettre que l'assentiment de foi est libre,
et que cependant it pretend a une certitude, a une fermete .
que n'a pas l'adhesion intellectuelle la plus evidente ; et c'est
la condition meme de cet acte, puisqu'il doit etre proportionne a la dignite de la verite premiere, qui exige une adhesion
souveraine, la plus ferme qui puisse etre . (Dict. apol. fasc . VII,
kol . 68) .
Tanquerey (Theologia dogmatica, blz . 6o en vlgd ., igo8) gaat
niet zoo ver
a Certum est assensum fidei esse omnino firmum ; et probabilius est eumdem esse firmiorem assensu veritatibus ordinis
naturalis praebito, exceptis tamen veritatibus metaphysice
evidentibus a . Hij zegt echter uitdrukkelijk : a Nec dicatur
fidem nostram certiorem non esse quam motiva credibilitatis,
quee moralem tantum certitudinem prmbent ; nam motiva credibilitatis sunt solum media quibus cognoscimus Deum locutum
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(c Wordt er door ceytitudo supra omnia bedoeld dat ik zekerder
moet zijn van eene geloofswaarheid dan van mijn bestaan,
zekerder dan van het principium contradictionis, volgens hetwelk
eene zaak niet tevens kan zijn en niet zijn ? Het ware moeilijk
om zoo iets to beweren, en nog moeilijker om het to bewijzen .
En wanneer waarheden eens zoo klaar zijn dat er geen twijfel
hoegenaamd overblijft, zijn er dan nog wel verscheidene graden
in de zekerheid? (1) Het eene is dan zoo zeker als het

andere .
Is het dan niet voldoende dat wij van ons geloof kunnen
zeggen dat het zoo zeker is als wat ook ? En is het niet genoeg
bet gezegde certiludo supra omnia in then zin to verstaan » .

(blz 7) .
Nu ten slotte over de vrijheid : Geen andere vrijheid erkent
schrijver dan deze van bet onderzoek der redenen van geloofwaardigheid vrijwillig aan to gaan . Daar er steeds tegenredenen
zullen zijn, kan de vrije wil steeds het verstand nopen om zich
toe to leggen op die tegenredenen, instee van op de redenen
der waarheid . Zelfs indien de evidentie volmaakt is, zal de
instemming steeds vrij blijven : want, indien de wil in plaats
van zich to hechten aan bet opperste goed, dat God is, zich tot
de lagere goederen keerde, zou hij nog altijd het verstand kunnen toewenden tot de tegenredenen die kunnen herleven en de
bovenhand krijgen . ( b lz . i o ) (2) .
Verder wordt nog gezegd
Laten wij al die spitsvondige onderscheidingen daar, en
komen wij terug tot den gezonden zin en tot de dagelijksche
ondervinding ; deze zeggen ons dat een mensch, die bet bestaan
van een alwijzen en waarachtigen God en daarbij het feit eener

fuisse ; motivum autem propter quod credimus est ipsa auctoritas
Dei, quae absolutam certitudinem confert » . Voor zoover ik de
meening van E . H . Drijvers vatten kan, wil het mij toeschijnen
dat bij hem de zekerheid van het geloof, gelijk staat met de zekerheid der redenen van geloofwaardigheid . Ik ben er echter niet
zeker van .
1 i Een antwoord hierop geven de tractaten van filosofie,
waar men in de zekerheid twee bestanddeelen onderscheidt ;
formido errandi : de vrees van to dwalen en de firinitas assensus
de zekerheid der instemming. In alle zekerheid is de formido
errandi evenzeer uitgesloten . Onze firmitas assensus integendeel
verschilt naar gelang het gaat om een metaphysische, physische
of moreele waarheid . Vig . ook POULPIQUET, Objet integral de
t'apologetique, blz . 36-82 en blz . 18g-229 .
(2) De vrijheid is veel grooter zoo men het geloof-op-het-gezag
aanneemt . Vlg . o . a . Poulpiquet, op cit . 491-496) .
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goddelijke openbaring aanneemt, niet anders kan dan de aldus
geopenbaarde waarheden gelooven . ), (blz . 14) (I) .
Aan de uiteenzetting, welke ik zoo nauwkeurig rnogelijk
heb gedaan, ziet eenieder dat schrijvers meening op vele punter
van de onze verschilt . Wij vinden echter dit tijdschrift niet
geschikt om er een redetwist over aan to knoopen . Wie er meer
over wil weten, leze vooral : Bainvel, S . J . : Foi et l'acte de foi ;
Foi, in Dict . apologetique ; Gardeil : La cridibiliti et l'a¢ologitique ;
Poulpiquet : L'objet integral de l'a¢ologitique .
5 . -- Eerw . Heer Snell, zijn ministerie uitoefeuend to
Geneve . wiens bevolking veel protestanten telt . geeft ons een
Essai sur la foi dams le catholicisine et dans le firotestantisine .
Schrijver geeft vooreerst eeu uiteenzetting van wat bet
geloof is in de katholieke Kerk, hoe dit begrip bevat ligt in de
Schriftuur en hoe bet zich meer en meer ontwikkeld heeft
bij de HH . Vaders en bij scholastieke theologen, vooral bij
S . Thomas, tot bet definitief werd vastgelegd in de officieele
bepalingen van de Kerkvergaderingen van Trente en bet Vaticaan . Dit deeltje van bet werk bevat niets bijzonders : aileen de
gewone wetenswaardigheden hierover, wellce men overal lean
aantreffen .
De uiteenzetting van de geloofsontwikkeling bij de Fransche
protestanten is veel belangrijker . Volgens schrijver maakt ze
vier perioden door . Vooreerst zien wij bet oud calvinisme,
onder den dubbelen invloed der oudere en nieuwere gedachten
gedurig overslaan van bet intellectualisme tot bet mysticisme,
van een intellectueel geloof of tot een gevoelsgeloof . Practisch
houden de theologen dezer school nog vast aan enkele dogmen,
alhoewel ze in beginsel aannemen dat 'net geloof onafhankelijk
is van de geloofspunten . Hierop volgt natuurlijkerwijze bet
tijdstip van bet prefideisme, vooral onder den invloed van Vi net,
Scherer, enz . Meer en meer wint bet gevoelsgeloof veld, en
dientengevolge de onafhankelijkheid tusschen geloof en zijn
voorwerp, zonder nochtans een dier theologen dit princiep op
al de dogmen durft toepassen .
Met de Parijzer school, vooral door hare vertegenwoordigers E . Meriegoz en A . Sabatier, gaan we over tot bet sym(i) Die zin moet natuurlijk verstaan worden zooals hij hierboven door schrijver werd uitgelegd . Indien men hem echter
verstond, gout jacet, schijnt hij een veroordeeling dicht nabij to
komen : Si quis dixerit a.ssensum fidei christianoe non esse
liberum, sed argurnentis huinance rationis necessario produci . . . . a . s .
(Const . Dei Filius, can . 5) .
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bolo-fideisme . Voor den eene is bet geloof : ((la consecration,
le don de l'ame a Dieu » ; voor den andere : « le sentiment du
rapport de 1'etre moral a la loi qui le regit . n Van dogmen blijft
hier weinig of niets over en, in alle geval, wat er van overblijft
is zonder verband met bet geloof .

't Spreekt van zelf dat de symbolo-fideistische bonding ras
leidde tot agnosticisme . En vele protestanten hebben dan ook de
ontwikkeling tot daar doorgemaakt, 't zij feitelijk, doordat zij zich
met het gevoelsgeloof vergenoegen, 't zij, in theorie doordat zij
de dogmen als onzeker en veranderlijk beschouwen . « Pour
l'observateur reflechi, la realite objective de l'objet de croyance
devient une simple illusion d'optique, et it a conscience du
caractere simplement symbolique et subjectif de l'objet de cette
croyance . . . Dieu est-il une personne? qui sait? . . . » Zoo sprak

in 1go3 M . Flournoy, professor aan de hoogeschool van Geneve .
WVelk is nu de oorzaak van dit verschillend verschijnsel
door ons waargenomen ? Bij de katholieken zien wij bet geloofsbegrip zich ontwikkelen in een rechte lijn, zonder ooit van bet
eerste begrip of to wijken . Bij de protestanten integendeel gaat
bet eerste begrip volstrekt to niet . In den beginne was hun
begrip nog wat intellectueel, doch langzamerhand is bet tot
mysticisme overgeslaan . In den beginne was bet geloof in verband met de geloofspunten . Doch allengskens werd dit verband
geloochend, ja zelfs worden de geloofspunten zelve geloochend
of ten minste in twijfel getrokken . Er blijft dus niets van bet eerste
begrip over . - Doch welk is hier de oorzaak van bet behoud door
de eenen, en bet verlies door de anderen ? Eene oorzaak is er : Hot
onfeilbaar gezag van de katholieke Kerk heeft ongeschonden den
schat der overlevering bewaard en hem verdedigd tegenover hen
die hem wilden rooven of vervalschen ; bet vrij onderzoek der
protestanten integendeel heeft zijne beoefenaars niet kunnen
tegenhouden op de helling, welke noodzakelijkerwijze tot bet
mysticisme leiden moest . Een andere uitleg is er niet to vinden .
Dat is bet besluit van dit werkje, dat alweer eens aanschouwelijk
maakt de noodzakelijkheid van bet kerkelijk leergezag .
6. - De heer Saleilles heeft gemeend hun die de Engelsche
taal met machtig zijn, to kunnen dienst bewijzen met de vertaling van zes redevoeringen, welke Newman hield to Oxford over
Geloof era rede. In 1828 werd onze roemvolle bekeerling tot Vicar
benoemd van O . L . Vrouw-kerk der hoogeschool . Dit gaf hem
de gelegenheid soms hot woord to nemen voor de hoogeschool .
Die redevoeringen werden uitgegeven onder titel van Fifteen
Sermons preached before the University of Oxford . De zes
18
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vertaalde toespraken zijn dan ook uit deze reeks genomen . Zij
zijn vooral belangrijk omdat ze den weerklank geven van het
pijnlijk proces, dat toen Newman doormaakte, van 1839 tot
1843 . Gedurende dit laatste jaar zegde hij zijn ambt op om zich
to Littllemore alleen met overweging en studie bezig to houden .
Deze verhandelingen zijn dus niet van den katholieken Newman,
maar toonen ons hoe die groote geest stillekens nader trad tot
het katholicisme . De inleiding, welke de heer Saleilles wijdt
aan deze uitgaaf, schijnt me niet in al hare uitdrukkingen even
gelukkig . Wie een goede studie over Newman lezen wil, neme
((Denkers van onzen tijd », van Pater De Groot, ter hand .
P . JANSSENS, 0 . P .

BOEKENNIEUWS
DE ROODE FLIBUSTIER, door S . FALKLAND (Herman
Heijermans) . - S . L . Van Looy, nr 27-29 van de Roo-rozenserie .
Ge weet wie Heijermans is . Een stramine Rotterdammer,
zoowat einde de veertig, in de literatuur de talentvolste guit
dien wij sedert jaren bezitten, altijd even geestig, ten ware ge l
om de grofheid waaraan hij zich weleens vergeten durft, de g
voor een oogenblikje in een b wenschet om to zetten . Daarmee
heb ik u even den novellist voorgesteld . Maar Heijermans is
nog veel meer dan dat : Hij is de meest gespeelde Nederlandsche tooneelschrijver, niet enkel in zijn eigen taal, maar in 't
Fransch, in 't Engelsch, in 't Duitsch . . .
Heijermans liep to Rotterdam de hoogere burgersschool af ;
en . . . hij was de zoon van een Joodschen vader ook in zoover
dat hij mordicus tot den handel werd bestemd ; maar Herman jr
wilde nu ook eens mordicus niet ; en hij trok er uit, naar de
letterkunde en naar 't buitenland . Vooreerst begon hij als correspondent in De Telegraaf, waarin hij order de schuilnamen
((Samuel Falkland n al dadelijk gretig-, en ook wet
a Gerrit » en
grinnikend-beluisterde geestigheden begon to verkoopen . In
dien aard schreef hij verder die ontzaglijke reeks a Falklandjes
in 't Algeineen Handelsblad, een van de reuzigste toeren door een
Hollandsche verbeelding ooit verricht . Of liever - wat zeg ik in dien aard niet . Want de huidige « Falklandjes n zijn veel
onschuldiger dan 't geen hij aan onbeschoftheden in De Telegraaf
beging . - Beter wilt Heijermans zijn manieren to houden in
bet stuk dat De Gids opnam : a Een Jodenstreek a, een leutig
tooneel, nochtans niet zoo dol dat de oude Gids-lezers in verbauwereerdheid om onbaarlijke doening hun kalme Goudapijp
moesten van kant leggen . - Eveneens heel goed is a Trinette
de beschrijving van een brok Belgisch leven .
Omstreeks dezen tij d vangt Heijermans zijn tooneelkundigen
arbeid aan . Daarover hebben we 't hier niet ; daarover hadden
wij 't vroeger bij een andere gelegenheid .
Denk nu maar niet dat Heijermans met naar de letterkunde
over to stappen, uit den handel was gegaan . Zijn schrijversproductie is een van de mooiste handelsondernemingen, die een
Israeliet zich droomen kan . Mooi met zeer groote beperkingen
althans . - Want ter wille van dat publiek, 't welk hij altijd op
't oog had, schreef hij nu zijn a Kamertjeszonde a, heel in de lijn
van 't gene waarmee hij zijn eigen tijdschrift vulde : De jonge
Gids . - Van dit eenjarig periodiekje werd met reden gezegd
a De jonge Gids is nog zoo jong, dat hij nog niet eens zindelijk
is .)) De jonge Gids was er dan ook gekomen, omdat de oude Gids
niet langer met bokkesprongen als die van Herman Heijermans
gediend bleek, en evenmin met zijn dwaze hebbelijkheid om
Joodsch to schrijven . a Hij had immers eenige schetsen geplaatst
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in een taal, zoo doorspekt met bargoensch dat er aan den voet
der bladzijde een verklarende woordenlijst moest worden toegevoegd, om de stukken eenigszins begrijpelijk to maken .
Laat ons hier even zijn verder novellenwerk opsommen
« Fleo » (1893), « Interieurs » (1897), « Wat niet kon » (rgo2),
<< Sabbath » (cgo3) ; zijn zoo beruchte e Diamantstad » waarin hij
de ruwe ranwheid van e Kamertjeszonde » allicht nog overtrof .
Plezieriger wordt hij van of zijn e Kleine Verschrikkingen >) .
Vol gezonde, dolle klucht is a Gevleugelde Daden » (rgo5) een
van de weinige Nederlandsche boeken, die onweerstaanbaar
zijn als lachwekkers ; en in denzelfden zin kregen we nu als
nr 27-29 van die weergaasch-mooie Roo-Rozenserie, door van
Loov met zooveel bijval sinds een paar jaren ondernomen : ((De
Roode Flibustier u .
Evenals in « Gevleugelde Daden » is hier de natuurwetenschap gekarikatureerd door de meest burleske der verbeeldingen .
Op grond van deze beide werken is Heijermans niets minder
en niets meer dan de Scarron van Jules Verne .
Hadden we in a Gevleugelde Daden a to doen met den
eersten Hollandschen vliegenier, in onderhavig verhaal worden
we vergast op de rooftochten van den eersten Hollandschen
onderzeeschen wandelaar .
De titel ontplooit weer, gelijk 't bij den geniaal aangelegden
succes-berekenaar zoo dikwijls reeds voorviel, een weidschen
sleep van aanlokkelijkheden . « De roode Flibustier » is immers
((de Levensgeschiedenis van Ezechiel De Wilde, diens gedachten, aanschouwingen en leestellingen aangaande het menschelijk
geweten, bet liegen, den heldenmoed, het drinken, de liefde, de
hoffelijkheid, de zelfzucht, het luisteren-aan-deuren, het gezichten trekken, het schelden, den zelfmoord, het begraven, de
dogmatiek, den dood, het schreien, de beginselen, enz .
Maar alles komt zich schikken in een met verbazende verbeelding ineengezette, en boeiende vertelling .
Ezechiel de Wilde is de normaalste der menschen, een
onschuldig kantoorklerkje . Voor ons heeft hij 't geluk en voor
zichzelven het ongeluk, to wonen in een huis - een spookhuis
aan de haven - wiens kelder een darse is in miniatuur, door een
lange geul in gemeenschap met de zee . Rijkaard Rijk, - dit is de
roode (of rosse) Flibustier - komt bet to weten, en met zijn
twee dochters en Cresus, den hond, huurt hij de benedenplaatsen van 't huis, onder beding van 't alleenig gebruik van
den kelder . Van lien dag of gnat het er in then kelder als is een
heksensabbat . . . Ezechiel de Wilde, die eigenlijk zeer tam is,
wil zich toch eens even bij de onderhuurders bevragen : hij
vindt niemand beneden . . . Ja, die geul en de zee : de drie rariteiten hebben zich verzopen, denkt hij, en hij grendelt de kelderdeur stevig dicht .
Maar, even was De Wilde naar boven, daar ging het los .
Een geplons en geplets in den kelder en een gerammel en
geramei aan de deur . En een menschenstem daartusschen eerst
vragend, dan smeekend, dan vleiend, dan vloekend ; tot Ezechiel
op den duur openmaakt, en de drie . . . ja, ze moesten 't wel zijn,
maar 't waren drie wandelende machineriedn . De Wilde werd
met een revolver bedreigd als hij iets dorst to reppen van wat
hij gezien had.
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Toch vertelt hij er over dit heele boek lang, want alle
gevaar schijnt nu geweken . . . Maar dit is niet zoo vanzelf
gegaan
Rijkaard had op den dour voorzichtig geoordeeld Ezechiel
maar verder in to wijden, en hem zijn deel van de schatten beloofd
om hem mondje dicht to doen houden - een deel van de ontzaglijke schatten, die Rijkaard dag in dag uit met zijn dochters kon
wegslepen uit al de gezonken schepen hier naar den kelder . Zoo
hadden ze gister ((de Talisman)) bezocht, bet schip dat zooveel
jaren geleden was vergaan met man en muis - waaronder Ezechiel's eigen ouders . . . . En voortaan mocht Ezechiel mee op
die vrijbuiterstochten . Hij zou 't getuig van de jongste dochter
gebruiken .
Rijkaard was vooreerst zoo gedienstig hem alles to verklaren, met, als proefstuk, den bond onder water in de badkuip .Op Ezechiel's verbluffing : Hoe gaat dat, hoe kan dat ! - was
Du Rijkaard aan 't doceeren gegaau
e Wat heb je noodig om to ademen
n,
, informeerde de
man, naast 't bad met den nijdig tekeer gaanden bond .
« Lucht » , antwoordde 'lc scherpzinnig.
o Wat uit die lucht in 't bijzonder ?
« Zuurstof a, zei 'k verheugcl ('k wist zelfs uit m'n Petit
Larousse illusire den Griekschen naam oxus . . . .)
Juist u, knikte-ie me aanmoedigend en prijzend toe (had-ie
: n en nu is 't ku iPuze, Ezechiel de Wilde,
niet gedacht l)
en dat is 't geheim van Cresus in de kuip en van ons in de zee dat 'r nergens zulke hoeveelheden zuurstof als in water voorkomen . . . Begrepen ?
« Ja, ja », zei 'k pertinent (zie hier voren . . .)
« In de scheikunde, jongmensch, was 't jaren en jaren
bekend dat twee atomen waterstof met een dito zuurstof verbonden 't HPO, dat je dagelijks drinkt, formeeren . . . . »
« Ja, ja » , knikte 'k (zijnde dit een der voor eeniegelijk gebaande wegen . . . .)
« In honderd deelen water vind je ongeveer elf procent
zuurstof. . . .
« Da 's heel veel - en samen honderd n, beaamde en
rekende 'k - zonder zelfs den moed in Cresus, me thansfixeerende, oogen to kijken .
« 0, papa is zoo 'n engel van knapheid 1 » prees Ruth, 'r
armen om 'n leelijken, roodharigen nek slaand - en ze gaf 'm
met overdreven toewijding 'n zoen, die klonk als 'n klok .
« Hoe breng je water in 'n anderen agregaatstoestand,
ongeloovige Tobias ? » , zei Rijkaard Rijk, als 'n sarrende examinator - en no-- kwellender hield-ie Ruth tegen zich aangedrukt .
« Ik glimlachte knikkend . Hetgeen ook een methode is .
a Wie bij ons op 't dorp, den schonlmeester niet uitgezonderd,
had ooit z'n gedachten over water, dat voor drinken . handen en
voeten is, laten gaan ? Als-ie 't woord agregat met gekozen had,
ware 'k inert gebleven .
« Door 't to koken of to bevriezen a taxeerde ik gevat .
« En door 't to ontleden in zuurstof en waterstof - door
electrische inwerking . . . Wist je dat, jongmensch?
« Natuurlijk a, loog 'k .
((Des to beter a, zei-ie : « je valt me mee
Dat laatste
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breng ik in toepassing, snap je? . . . . De opstijgende belletjes,
hier in de badkuip, zijn 't ontwijkende hydrogenium . Cresus
profiteert van 't oxvgenium . . . . Asjeblief, overtuig je, vriend ! . . .
« Den brandenden lucifer waarmee-ie z'n pijp wou opsteken
hield-ie boven 't bad . En aller-verrassendst sloegen zwakke
knetterinkjes boven 't strubbelend, door Cresus onderstoeid
water .
« Ik knikte bewonderend, zonder r 'n jota van to begrijpen .
« 't Leek t een of ander goocheltoertje, 'n grappige hansworsterij
- Ik capituleerde . Met vlag en wimpel .
((Waar ik bij stond had de eenoogige dog meer dan 'n half
uur onder water tierig geleefd .
En Ezechidl. zal mee . Om wille van meer duidelijkheid
krijgen we nog een teekening van Rijk's uitvinding toe .
Op den kuiertocht onder water vallen alle mogelijke, of liever
alle onmogelijlce dingen voor -- zelfs een proefje van vrijage . . .
((De Talisman » bet kerkhof van Ezechidl's ouders, wordt bezocht ; en verder voor De Wilde's ontstelde blikken komt daar
afgezonken bet eigen schip van 't reederijkantoor, waarop hij
- De Wilde - bediende is : De stoomtrawler ((De Verwachting o die gister vertrok . Rijk sleept de scheepstrommel mee,
en - met behulp van Ruth, zijn dochter, ook den flauwgevallen
Ezechidl .
Voor zijn part kreeg Ezechidl een bankje van honderd .
Wijl die nacht op den zeebodem was doorgebracht, moest
Ezechidl nu naar 't kantoor zonder zijn bed to hebben gezien .
Heel op streek was hij niet, maar hij had een bankje van honderd op zak . Hij zette er een borrel op, en wou bij den slager
't papiertje gewisseld krijgen . Maar Ezechiel deed zoo bedonderd,
dat hij achterdocht wekte, en dat die sycophant van een slager
het briefje kwam voorleggen aan Ezechidls baas . Aan't opgeschreven nr maakte deze uit dat het geld uit de trommel van zijn
trawler afkomstig was . Nu rees het raadsel . Ezechidl verzekerde dat hij 't briefje op 't strand had gevonden . . . Wijl de
patroon nu 't gissen had naar 't geen met zijn boot was gebeurd,
zond hij voor alle veiligheid then zonderlingen strandjutter
't kantoor uit voorgoed . - Aan de oppervlakte der aarde werd
Ezechidl nu geschuwd als een schurftigen bond . Geen wonder
dat hij, die gezworen had nooit meer to duikelen - toch liever
op den bodem der zee dan in zijn dorpje verwijlde . Uit een
nieuw vergane boot brachten ze nu een boel gouden schats, maar
ook een drenkelinge mee, die . . . o mirakel, heropleefde . . .
De vader van 'tmeisje liep radeloos langs 't strand om zijn
rijkbeladen schip, maar vooral om zijn dochtertje . . . Wat een
geluk als hij 't meisje weer levend terugvindt, maar ook wat
een furie als hij, die om wille van de onschatbare waarden,
welke verzonken waren, duikers doet komen ; en als deze de
boodschap naar boven brengen dat de boel is gegapt .
Ezechiel, de redder van 't meisje, wordt nu ook als de
roover van 't goud verdacht . . . En wijl hij op verhoor terecht
staat, steekt Rijk, die voor't uitleken van zijn geheimen vreest,
het spookhuis in brand, en vlucht met zijn dochters weg onderzee . . . God weet waar ze nu aan 't robberen zijn . Intusschen
wordt De Wilde voor krankzinnig versleten, en de uren dat hij
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niet slentert aan 't strand om door 't zeewater heen to turen,
heeft hij besteed aan 't beschrijven van dit zijn zonderling
weervaren . . . .
Ziedaar de jongste prestatie van Heijermans' gansch
eenige gave .
Voor een deel schuilt zijn eigenaardigheid hierin, me dunkt
Heijermans is een kerel die een zeer scherpe waarneming paart
aan een zeer grove aandoening . Diepere ontroering hebt ge bij
hem zelden of nooit . Hij bezit, o zoo weinig, van de ziel die
alle echte kunst doet leven voor immer . Er is dus disharmonie
in zijn gaven : En wat kan hij beter doen dan met intellectueele
clowntoeren van lachperterijen die groef to overbruggen . En
- dit moet gezegd - zijn lachen is om den drommel aanstekelijk . Wie veel beslommeringen heeft zal dankbaar een dergelijke ontspanning aanvaarden, zooveel to meer daar bet hier
een tentoonspreiding geldt van groote letterkundige gaven .
Maar in zoover deze klucht het leven in zijn kern beetneemt
is ze bedenkelijk . Voor dezen man is niets ernstig . Deze lach is
niet de lach van een levensoptimist . Wel integendeel . Want houdt
Heijermans er een philosophie op na, dan ligt ze niet ver van
Strindberg's machtspreuk, of een van die machtspreuken althans
Rousseau immers beweerde dat de mensch, van nature goed,
door de samenleving wordt bedorven . En Strindberg verbetert
Ge bedoelt zeker dat de mensch, van nature slecht, door de
samenleving nog slechter wordt gemaakt . Zoo wordt Heijermans' lack tragi-comisch . Luister eventjes naar Heijermans,
waar Ezechiel De Wilde het heeft over het liegen . Klucht ?
Jamaar, ons Vlaamsche spreekwoord : Al lachende zegt de zot
zijn meening, komt soms wel to pas .
Nog een tweede keerzijde is er aan Heijermans' gekkernij
't Moet op den duur elkeen opvallen dat het hier geldt een pose,
een vriendelijke superioriteitslach tegenover zoogezegde vaderlandsche kleinburgerlijkheid, die, o zoo lachwekkend is bij een
mensch met doordiepte levensopvatting - zooals Heijermans
zoo graag wil voorkomen . . . . En van die levensdoordieping
heeft hij inderdaad, bij mijn weten, nog gees blijken gegeven .
Maar Heijermans, de socialist, die toch is ernstig? Wat
zullen wij daarvan zeggen? De man hitst de proletariers op
tegen de millionnairs, maar juist door die ophitsingen wordt hij
zelf millionnair . . . En zoo komt bet dat men zich steeds bij hem
onveilig voelt als bij een onoprecht mensch . Hier bederft bet
karakter de kunst . Daarom juist kan deze schrijver zoo zelden
een ziel doen zinderen ; daarom is echte gemoedelijkheid hem
onbekend . Hij en de geruchtmakende Engelsche Shaw zijn
eendere schrijversnaturen, met dit onderscheid dat onze
Heijermans toch een beetje minder bluffer is .
Heijermans een groot kunstenaar to heeten zou dus wel bedenkelijk zijn . Maar een feit blijft, namelijk dat hij over zeer uitnemende gaven beschikt : rijke verbeelding en rijke bespraaktheid, een cosmopolitische vaardigheid om in alles de burgermenschen to overbluffen, een wonderbare gevatheid om zetten
en nukken en paradoxen er uit to slaan met onweerstaanbaar
komische kracht, en daarbij de echte Wucht van iemand die
gemazeld en gepokt heeft als niet een .
J. P.
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VERHALEN UIT SHAKESPEARE, naverteld door Dr THOM .
CARTER, Nederlandsch van Dr E . B . Koster, met 16 illustraties
in kleur, door Gertrude Domain Hammond . - Zutfen,Thieme,
286 blz .
Koster, onder de Nederlandsche letterkundigen de beste
kenner der Engelsche literatuur, heeft een verpoozing gezocht
van de studien over hedendaagsche Engelsche dichters . die hij,
tot veler bate, inDe Gidsten beste gaf, en hij wou nu even Carter's
book voor onze menschen genietbaar maken .
Want Carter had er't handje naar om hen, die Shakespeare
niet kunnen zien op den schouwburg of niet kunnen volgen bij
de lezing, naar den reus to leiden zonder ze of to schrikken : de
kinderen en de kleine luidjes . Maar evenzeer haalde hij Shakespeare naar de minderen toe De duizelende wereldraadselen, die
de onbegrijpelijke wildstrooper van Stratford van op het tooneel
in de denkerskoppen slingert, zijn hierweggeruimd, en de lotgevallen van zijn helden en heldinnen worden als in novelletjes
verhaald, frisch, kleurig, boeiend . Zoo krijgen we alles wat er
verteld kan worden over ((De Koopman van Venetie a, « Koning
Lear a, « Hot Winterverhaaltje a, e Hamlet a, « Naar bet u
behaagt a, « Macbeth a, « Een Midzomernachtsdroom a, « Julius
Caesar)), «Een Komedie van Vergissingen a, ((Romeo en Julia a,
« De Storm)) .
Onnoodig to zeggen, nietwaar, dat de meester-vertaler van
Shakespeare's gewrochten, doze eenvoudige vertellingen in
model-Nederlandsch overbracht .
J . P.
NIEUWE LECTUUR, leerboek voor Hoogere Burgerscholen
en Gymnasia, door W . PIK, in 3 deelen . - P . Noordhoff, Groningen, 410, 435 en 44o blz .
« Pik a of zooiets moet men heeten, wil men in de ontzaglijke rij bloemlezers, die onzen letterkundigen gezichteinder
bezetten, nog als individu worden opgemerkt . Pik was als voorbestemd om uit de schrijvers op to pikken datgene wat anderen
totnogtoe achteloos waren voorbij gegaan .
En daar lag nog een mooie taak . Om vooreerst niet to
spreken. van de paedagogische verdienste is dit een opvallende
eigenaardigheid : Doze « nieuwe Lectuur a is veel onderhoudender, veel makkelijker en prettiger leesbaar dan 't geen men
ons als bloemlezingen heeft gewoon gemaakt . We maken graag
een uitzondering voor den nieuwen pater Bauwens en voor den
nieuwen Van Hauwaert en Brants : beide verzamelingen door
Vlamingen bewerkt . Maar toegeven moet men dat zelfs de besten
in Noord-Nederland ons totnogtoe hadden bedacht met letterkundige tuilen, die hoe rijk geschakeerd en hoe kunstig gekozen
en hoe wetenschappelijk ineengezet, toch iets dufs meebrachten,
iets dat riekt naar pedantische stijfheid in een kunst die voor
alle geroepen is om den geest lenig to maken . Zelfs de uitstekende Leopold is niet heel en al aan de schoolmeesterskwaal
ontsnapt . Dit komt, onder ons, omdat hij nog altijd zich over
veel to weinig Vlamingen ontfermt, -Vlamingen die over 't algemeen toch wel de verdienste hebben niet to vervelen . - Maar Pik,
altijd in zake van aantrekkelijkheid heeft hetbeter voor . Benauwd
is hij voor 't nieuwste ; dat is nu wel geen deugd, dat kan in
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enkele gevallen er een wezen . Maar waar hij aan 't kiezen en
keuren gaat in de schrijvers van 't ouder geslacht, daar heeft hij
't beslist bij 't recht eindje om zijn lezers to bekoren . Zie b .v,
wat hij to voorschijn haalt uit Van Lennep, uit Cremer, nit
Seipgens, uit Schimmel Onder de menigte ontwaren we ook
hier en daar een Vlaming ; toch nog to weinig . En wijl, vooral
in de beide eerste bundels hat voor Pik op vertellingen aankwam, zouden nevens Conscience en Pol De Mont, hem veel,
veel Vlamingen van gister en heden diensten hebben bewezen .
In het derde deel zet de keuvelende Pik een ernstiger gezicht : Hij heeft er ons ook in zijn inleiding op voorbereid : a Hot
eerste deel sluit zich aan bij de bellettrische leesboeken voor de
hoogste klassen der lagere scholen . terwijl voor een geleidelijken overgang tot moeilijker lectuur zooveel mogelijk is gezorg d .
leder ervaren docent zal evenwel gereedelijk toegeven . dat voor
jeugdige lezers de meerdere of mindere moeilijkheid niet alleen
of zelfs niet hoofdzakelijk gelegen is in de woordenkeuze of in
den stijl, maar vooral in den kring van gedachten en gevoel,
waarin de auteurs zich bewegen .
In 't eerste deel is de keuze der stukken bijna uitsluitend
bepaald door de overweging, dat de leerstof interessant moet
zijn, zonder ooit triviaal of banaal to worden . Allereerst moeten
de leerlingen froze en verzez leeren lezen, willen ze ooit komen
tot het genieten van woordkunst en poezie . Beginnen we met
eenvoudig verhaal, dan kunnen we eindigen met psychologische
schets of novelle en historischen roman, met lyriek en drama,
met romantiek en realisme - ook met lectuur, typeerend een
genre of karakteristiek van een schrijver of tijdperk .
Inzonderheid het derde deel van deze Nieuwe Lectuur zal
dan ook, naar mijn bescheiden meening dienst kunnen doen als
inleiding tot de studie van de letterkunde in de hoogere klassen,
niet ter vervanging van maar naast de uitnemende bloemlezingen,
die voor de studie expres zijn ingericht . Uit den aard der zaak
moeten de laatste korte of fragmentarische stukken geven, terwijl in een book als dit dat op een volledige namenlijst geen
aanspraak maakt, betrekkelijke uitgebreidheid en volledigheid
met letterkundige waarde gepaard kan gaan .
Dat derde deel ziet er dan ook moderner nit . De ouderen
blijven zich handhaven, maar Falkland is er in, en Emants en
Helene Lapidoth-Swarth en onze L . Smits, en Adama van
Scheltema, en Marie Metz-Koning en Eigenhuis, en Streuvels .
Nog een aantrekkelijkheid van deze bloemlezing is dat ze nit en
dan eens over de grenzen gaat zien, en iets meebrengt uit Moliere,
Tegner, Longfellow, enz .
Enkel schijnt Pik niet to vermoeden dat er ook in NoordNederland onder de Roomschen vertellers en beschrijvers en
dichters bestaan . Dit is jammer voor hem . en voor zijn bloemlezing, die anders, in en buiten de school, bij velen welkom zal
zijn .
J . P.
MYTFIEN EN LEGENDEN UIT DE MIDDELEEUWEN,
HUN OORSPRONG EN INVLOED OP LETTERKUNDE
EN KUNST . door H . A . GuaRSr:R, bewerkt door Dr H . v . d .
Bergh van Eysinga - Zutfen, "" . J . Thieme, Antwerpen,
Nederlandsche Boekhandel, 406 blz .
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Een boek dat veel vreugde zal brengen en veel nut zal
stichten . De voornaamste legenden die 't beschaafd Europa der
Middeleeuwen hebben geboeid, worden hier naverteld, met een
kunst, die ter zelfder tijd en aanschouwelijk en onderhoudend
en beknopt weet to zijn . Veel mocht worden weggesnoeid nit de
middeleeuwsche verhalen, vooral bestemd om lange winteravonden to vullen . Maar Been of weinige eigenlijke kunstelementen, in de oude verhalen aanwezig, werden in dezen nieuwen
korten inhoud verwaarloosd .
De toon en de kleur zijn echt archaisch bewaard, bij zoover
dat men zich dadelijk in den tijd van ridders en kruisvaarders
en edele dwepers en sluwe reinaards weer thuisvoelt .
Tevens is ieder verhaal met zijn verschillende episoden
echt wetenschappelijk ingedeeld, bij zoover dat men enkel de
titels der onderdeelen, in vette letter, hoeft to lezen om dadelijk
een overzicht van 't geheel to krijgen en zijn herinneringen om
't vroeger gelezene en genotene aangenaam to laten spelen .
Zoo krijgen we zestien onderwerpen klaar-overzichtelijk
behandeld : Beowulf, Goedroen, Reynaard de Vos . het Nibelungenlied, de Longobardische Cyclus, de Amelingen, Dietrich
von Bern, Karel de Groote en zijn Paladijnen, de Zonen van
Haemon, Huon van Bordeaux, Titurel en de Heilige Graal,
Merlin, de Ronde Tafel, Tristan en Isolde, Ragnar Lodbrok,
de Cid .
Zoo doen we inderdaad een letterkundigen kruistocht door
heel Middeleeuwsch Europa .
Maar, waar de titel spreekt van den invloed op de letterkunde, en men zoo vrij is daaronder ook bet heden to begrijpen,
komt men bedrogen uit . De moderne behandelingen of verwerkingen der legenden blijven buiten beschouwing . We
weten wel dat bet boek dan heel wat anders zou zijn aan
olnvang ; maar niets van de nieuwere letteren in betrekking tot
de oudere to ontwaren, is hier toch een teleurstelling ; zooveel
to meer daar enkel nu en dan een aanhaling nit een Duitsche of
een Engelsche grootheid van den dag bier slechts dienen kan
om 't water in den mond to doen komen . Zoo verneemt ge
niets noch van Bilderdijk, noch van Lennep, noch Willems,
noch Alberdingk, noch Hofdijk, noch Rodenbach enz . Maar bet
ergste van alles is nog dat men hier de legende van Reinaard
De Vos kan nalezen, zonder to vermoeden dat onze Vlaamsche
Willem zijn meesterstuk schreef . Dat ten minste mocht v . d .
Bergh v . Eysinga aan zijn Duitsch model wel verbeterd
hebben .
Maar waar de titel luidt : ((de invloed dier mythen en legenden op de kunst » heeft hij niets to veel beloofd . - Zie maar
wat al platen - en mooie ook - naar bekende schilderijen
De Burg van den Heiligen Graal (naar H . Thoma), Het Graf
van een Zeekoning (naar Count Harrack), Beowulf doet de
gelofte Grendel to zullen verslaan, en Beowulf uitgedaagd door
de kustwacht (beide naar Ens Paul), Uitvaart van een Norenhoofdman (naar J . Corman), Horant, Het Gevecht bij Wulpensand, Goedroen en de Zwaan, De Overwinning van de Hegelingen (allemaal naar Jul . Jiirrs), Revnaards-Verhoor (naar H .
Leutemann), Reynaard in bet Hoenderpark (naar Jos . Wolf),
Bruin als bode, Reynaard op de plaats der terechtstelling, Rey-
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naard en Bellyn (alle naar H . Leutemann), Het Gevecht van
Vos en Wolf (naar Jos . Wolf), Siegfried en de Draak, De Dood
van Siegfried, De Uitvaart van Siegfried (alle naar H . Flendrich),
Hagen verslaat Ortlieb, De Boergondiers en de 1-lunnen (naar
Schnorr v . Carolsfeld), Alboin en Rosamund . Ortnit en Alberich,
Wolfdietrich en de Welpen, Rauch-Elze en Wolfdietrich, De
Dwerg Laurin (alle naar Willy Pogany ;, De Hunnen (naar W .
Dicz) ; of beeldingen van het Graf van Theodorik en van Karel
den Groote ; De Kroning van Karel den Groote (naar H . Levy),
Ogier in Avallon (naar Gertrude Demain Hammond), Karel de
Groote, hij de geneeskrachtige Bron to Aken (naar A Rethel),
Rogero bevrijdt Angelica (naar F . Delacroix), De Begrafenis
van Karel den Groote (naar Stella Langdale), Satan vervolgt
Malagigi, Karel de Groote en de Vrouw van Haemon (naar
Evelyn Paul), Huon voor den Paus, ((Oberon verscheen hem
als een schittereude Meteoor )), Huon en Angoulaffre (naar
Manuel Orazi), Elfen (naar A . Hagborg), De H . Graal (naarTh .
Pixis', Parzifal aan bet Hof van Koning Arthur, Parzifal vraagt
vrijgeleide (naar Ev . Paul', Lohengrin en Else (naar E . Klimsch),
De Toovenaar naar Burne-Jones, Tintagel (naar Marmaduke
A . Langdale), Koning Arthur (naar Stella Langdale), Koningin
Guinevere (naar Dante Gabriele Rossetti', De Droom van Sir
Lancelot (naar Burne-Jones), Elaine inaar J . Strudwick , , De
Uitvaart van Arthur (naar Frank Merilll, twee Tristan en Isolde's
(naar S . Langdale en D . G . Rossetti!, Brangwane met vele
tranen beschreid, Isolde gedwongen de vuurproef to ondergaan
(naar Rob Engelsl, Sigurd Ring (naar Ser . Nilsson), Krake
(naar M . Winge), De Walkuren (naar H . Hendrich), e Doiia
Ximena vroeg recht » (naar W . Pogany), Gezanten van Hendrik III en de Paus (naar Schnorr v . Carolsfeld), De Cid en de
Leeuw (naar W . Pogany), Het laatste Gevecht van den Cid
(naar O . Krille), en eindelijk een plaat van het Graf van den
Cid en Ximena to San Pedro de Cardena .
Men ziet het, een boek om to lezen, en to kijken, en to
turen, en to droomen . . . Heel het middeleeuwsch Europa verdringt zich op uw kamer, in geruischlooze plechtigheid van
schimmen die in hun schoonheid steeds leven, en wier diepere
gedachtenbeteekenis Emerson wel mooi, ofschoon lang niet
volledig, in een van zijn « Essays ), heeft uitgedrukt : e al de
verbeeldingen van de Middeleeuwen worden verstaanbaar als
een gemaskerde of grappige uitdrukking van datgene wat in
diepen ernst de geest van die periode trachtte to voltooien .
Magie en alles wat eraan wordt toegekend is klaarblijkelijk een
sterk voorgevoel van de machten der wetenschap . De schoenen
van snelheid, bet zwaard van scherpte, het vermogen om de
elementen to bedwingen, om de verborgen krachten van mineralen to gebruiken, om de stemmen van vogels to verstaan, zijn
het onbewust streven der ziel in een goede richting . De bovennatuurlijke dapperheid van den held, de gave van eeuwige jeugd
en dergelijke zijn eveneens de poging van den menschelijken
geest om de verschijning der dingen dienstbaar to maken aan
de verlangens der ziel. »
J. P.
DE JEZUIETEN EN DE KAPELHOEVEN, naar aanleiding van een onlangs opgewekten redetwist, door P . EM .
THIBAUT, S . J . - Brussel, Goemaere .

288

BOEKENNIEUWS

Dit vlugschiift moest er komen . 't Zou laf zijn to zwijgen
na de aanvallen, waartoe Vandervelde in de Kamer zijn welsprekendheid heeft verlaagd . De pacer provinciaal heeft dan ook
dadelijk naar zijn pen gegrepen, en de ontroering heeft hem
niet belet met waardige kalmte op al de drogredenen der godsdiensthaters to antwoorden . De laster gaat inderdaad ver op
heden . Nu vindt ook de heldhaftigheid geen genade meer . Wij
lasteren liever niet : maar voelt Vandervelde nu geen berouw
over hetgeen hij in de Kamer en in Le Peujle heeft gepleegd en
laten plegen, dan is 't als eerlijk mensch nit met hem .
Bij een herdruk van de Jezuieten-brochure zal voor 't verwijderen van storende drukfeilen moeten gezorgd worden .
D . W.
GRUNDZUGE DER VOLKSWIRTSCHAFTSLEHRE (Theoretische Nation alokonomie and Volkswirtschaftspolitik) . Ein
Studienbehelf fiir Hochschiiler von Dr HERMANN RITTFR von
Schullern zu Shrattenhofen, Professor an der Hochschule
fiir Bodenkultur in Wien . Wien Tempsky, 1 9 1 1, 478 blz ,
Prijs : geb io Mark .
Een nieuw boek voor de studie van de Volkshuishoudkunde .
Schoolboeken zijn er nit toch niet to kort ; maar me mogen niet
zeggen dat we kwaad geweest zijn, wanneer we dit hier inzagen,
want de schrijver, die in de practijk staat . - en dit is natuurlijk
een groot voordeel, om over zuik onderwerp to schrij ven, geeft blijk dat hij veel gezond verstand heeft . Dat wil nu wel
niet zeggen dat go 't altijd met hem eens moet zijn over alle
zaken ; waar over honderde twistvragen gesproken wordt, kunt
ge zulks natuurlijk niet verlangen, maar zeker mool,t ge aannemen dat een student, die ernstig dit boek doorwerkt, wanneer
hij aan de laatste bladzijden komt, veel meer zal weten dan
hij wist bij 't begin
Ik zag (lit boek na . samen met de Nederlandsche bewerking
van Gide's Beknopt Leerboek der Staathuishoudkunde . Over
zulke onderwerpen is Gide voor beginnelingen een der klaarste
schrijvers die ge vinden kunt . Ik hoorde nog zeggen dat hij a1
to eenvoudig is voor de Hoogeschool . Dit weet ik nit wel niet,
voornamelijk daar ge bij 't mondeling onderwijs veel bij zegt,
maar zeker is bet dat ik meer dan eens heb gedacht : Gide is
toch klaarder dan von Schullern, maar bij dezen laatste hebt
ge meer, merkelijk meer . En men vindt hier voornamelijk, in
tweeerlei opzicht, meer dan in een gewoon handboek : een goed
25 bladzijden wordeu gewijd aan een ( , eschiedkundig overzicht
van de volkshuishoudkunde, en daarbij komt nog dat de schrijver,
die leeraar is aan de landbouwhoogeschool to Weenen, waar
bet to pas komt, over de hoofdvragen van de landelijke
huishoudkunde handelt en voor wie een algemeenen blik wil
hebben is zooiets natuurlijk van de grootste aangelegenheid .
De twee eerste deelen van het werk zijn eigenlijk inleiding, .
In bet eerste hebt ge uitleg over eenige meer algemeene begrippen ; in bet tweede eene schets van de ontwikkeling der
volkshuishoudkunde ; bet derde deel, natuurlijk bet voornaamste, is gewijd aan de theore.tische volkshuishoudkunde : daar in
komen een kapitel over de %vaarde, eon over het vermogen, een
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over de voortbrenging, een over het verkeer, waarin natuurlijk
gehandeld wordt o . a . over geld en krediet, een kapitel over de
verdeeling van het inkornen, een over het verbruik van de goederen, en een laatste over de ziekten in de maatschappij of
anders gezeid de crises . Hot vierde deel is een overzicht van de
practische volkshuishoudkunde, of, zooals de Duitschers zeggen,
van de « volkswirtschaftspolitik ' .
Achteraan komt, - wat voor do studenten natuurlijk aan
to bevelen is -, eene goede lijst van de voornaamste werken
over volkshuishoudkunde .
E . VI, .
PRX-ADVIEZEN OVER HET ONDERWERP : IS INGRIJPEN VAN DE OVERHEID IN HET SLUITINGSUUR DER WINKELS WENSCHELIJK EN ZOO JA,
VAN WIE BEHOORT HET UIT TE GAAN EN OP
WELKE WIJZE TE GESCHIEDEN ? Vereeniging voor
de Staathuishoudkunde en de Statistiek . - 's Gravenhage,
Nyhoff, 1911, 177 b1Z .
Nu er in den laatsten tijd to Brussel betoogingen plaats
hadden ten voordeele van vroegtijdige winkelsluiting, zal ook
in Belgie de aandacht wel gevestigd zijn op de bier behandelde
vraag . De « Vereeniging voor de Staathuishoudkunde eu de
statistiek e had de goede gedachte - in Noord-Nederland wordt
die zaak veel meer besproken, clan bij ons -- vier antwoorden
op de gestelde vraag nit to geven : AIM J . A . Levy en Prof.
D . P . D . Fabius zijn tegen wettelijkc regeling ; de twee andere
verslaggevers integendeel, MM . J . G . Schdrmaun en L . N .
Roodenburg zijn er voor . Maar (lit is het verschillend standpunt van de twee bestrijders van staatsingrijpen dat M . Levv,
in zijn luchtig betoog, dat als een beetje oud voorkomt en,
meeneu we, niet veel menschen overtuigen zal, meer algemeene
beschouwingen ten beste geeft over staatszorg en staatsingrijpen, terwijl Prof. Fabius o a . de meening voorstaat dat de
gemeenten, volgens bet Hollandsch staatsrecht, niet bevoegd
zijn om een besluit liieromtrent to nemeu . Maar voegen we er
seffens bij clot in die meening niet t edeeld wordt door de
Nederlandsche hoogleeraars in het Staatsrecht, noch door den
Staatsraad . M . J . Oppenheim .
We kunnen lifer natuurlijk de argumenteu voor en tegen
niet doen gelden : de twee verslaggevers tegen, denken dat
staatsingrijpen niet noodzakelijk is, dat persoonlijk initiatief,
wanneer de smiting als wenschelijk voorkomt, wel zal volstaan
en zij betreuren daarenboven dat niet enkel gelet wordt op de
winkelbedienden, maar dat de sluiting gevraagd ,vordt, ook
voor de kleine winkeliers, die dus niet meer incester zouden
zijn in hun eigen bedrijf .
Verscheidene landen hebben in dezen zin wetter uitgevaardigd : En-eland, Duitschland, Noorwegen, Denemarken,
Nieuw Zeeland, enz . ; internationale middenstandscongressen
hebben particulier initiatief niet toereikend geacht om tot bet
beoogde Joel to geraken en besloten dat hiervoor wettelijke
regeling noodig is ; de staatscommissie voor den handeldrijvenden en industrieelen middenstand, in Nederland, heeft in
dien zin ook een ontwerp-wet voorbercid dat als bijlage gegeven wordt op bet verslag van M . Schiirmann .
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Dit verslag is wel het belangrijkste, maar Loch wat Lang .
Bij al wie met staathuishoudkunde, met middenstandsbeweging of met politiek bezig is, zullen deze pre-adviezen wel
gekomen zijn .
E. V.
EIN LANDWIRTSCHAFTLICHER RUCKBLICK AUF
DIE LETZTEN 6o JAHRE UND AUF 25 JAHRIGE BETRIEBSERGEBNISSE FINER BAUERNWIRTSCHAFT,
von AUGUST KOCH . 2 . Aufiage . Verlag der Landwirtschaftskammer fiir die Provinz Sachsen Halle a . S ., igro . 67 b1z .
en bijlagen .
Een groote boer die lange jaren geboerd heeft en beschrijft
hoe hij to werk ging op zijne hoeve . De Landbouwkainer van
de provincie Saksen - en dat is nu wel een van de bekende
landbouwstreken in Duitschland - heeft gemeend goed werk
to verrichten met dat landbouwoverzicht uit to geven en werkelijk dat is goed werk, omdat ge daarin voor de 6o laatste jaren
een levend beeld hebt van hetgeen er gedaan werd . Er wordt
over alles gesproken wat op de hoeve gebeurt, over de werklieden, over de verschillende vruchtsoorten en hunne opvolging,
over het getuig, enz Saksen is eene streek waar veel suikerbeeten gewonnen worden en daaraan werd ook grootelijks
meegedaan . Van jongs of heeft de schrijver de gewoonte gehad
alles to boeken en dat heeft hij tot op het einde toe gedaan .
Daaruit heeft hij natuurlijk veel geleerd en dat heeft hem ook
voor zijn opstel veel geholpen . Uit dit boek spreekt goede
boerentrots en echte werkfierheid en ook in dit opzicht is het
aan to bevelen .
E . Vi .
UITGAVEN VAN J . B . WOLTERS, GRONINGEN
6 deeltjes, elk fl . 0 .40, elk ongeveer I3o bladzijden ; leesboekjes waarvan sommige deeltjes reeds aan hun
20e° druk zijn . - Te zeggen dat ze keurig zijn verzameld en
keurig uitgegeven is een gemeenplaats, waar bet een uitgever
als Wolters geldt . Onze beste schrijvers komen hierin voor
met fragmenten, best door schoolknapen to genieten en nog
verduidelijkt door de zeer geslaagde illustration van G . van
Hove .
M . J . KoENEN : Verklarend Handzvoordenboek der Nederlandsche Taal .
Voor de 9e maal gaat deze zegen over 't land . Een echte zegen
inderdaad voor al wie zijn taal wil kennen, dus voor al wie
zijn taal bemint . Koenen is verkrijgbaar gebleven tegen den
vroegeren prijs fl . 2 .75, ofschoon hij, in vergelijking met de
8e uitgave, nagenoeg 15o b1z . meer telt .
Van eigen Bodein C,
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Remhrandtiana, X, Re-anbrandt's portret van den Marquis d'Andelot (Jan Veth) . -- Een Tentoonstellin,, van hedendaagsche christelijke kunst (Arthur De Rudder) .
- Joh . B . Snits (vervolg en slot) 'S . H . de Roos) . - Kunstberichten nit Amsterdam, enz .
o c DE NIEUWE GIDS, Jan . 1912 . - Duczika (H . Heijer-v" ONZE KUNST, Maart 1912 . -

mans) de inzet van een Berlijnschen roman, die in de vervolgen
veel moet verbeteren om lets goeds to worden . - Uit znion Reisdagboek (Fr . Erens) : Weer fijne bladzijden, vooral de laatste,
over Walter von der Vogelweide_ - Het glorierijke Licht (Styn
Streuvels), de blinde, verschijnend in de zonneweelde, telt order
het meest tragische dat Streuvels ons ooit to lezen gaf . - Van
verve Vrienden (H . Boeken), in gedwongen, maar toch veelzeggenden, stijl over zijn lievelingsdichters : d'Annunzio, May
Nora Frenck . Mistral . - jeremias de Decker (Dr K . De Raaf),
een ferme studie over dien ten onrechte vergeten 17e-eeuwschen
dichter . - Gedichten van Aart van der Leeuw . - Literaire
Kroniek (W . Kloos) over A . Roland Holst's a Verzen » en Laurens v . d . Waals, a een Verzenboek n, - Boekbeoordeling (M . G .
Grashuis), over eeu paar theosophische werken : Cosmologie,
door Thierens, en « Over de gemeenschap tusschen de Ziel en
het Lichaam n, uit Swedenborg vertaald .
- Februari 1912 . -- Drijfzand tA . Zelling), tooneelspel in 5
bedrijven ; letterkundig zeer verzorgd en echt in stemming . Een Praatje over vertalen met eenige vertaalde fragmenten (Jac . Van
Looy) : waarin Van Looy aan Adama Van Scheltema om de
Faust-vertaling den aanval betaald zet, (lien hi) in de a Grondslagen eener nieuwe Podzie , to verduren kreeg . - De hedendaagsche Stand van het internationale Recht (Mr M . Van der Flier) .
- Literaire Kroniek ,W . Kloos) : Over den merkwaardigen
socialistischen roman e Leo en Gerda n, van Timmerman, vroeger in De Nieuwe Gids verschenen . - Voortzetting van Grashuis'
Philosophische kroniek o . a . a Over het Bewustzijn a van
Dr Wijnaendts Francken . - Netscher stelt zijn binnenlandsche
staatkundige kroniek in, en begint natuurlijk met Kuyper en de
Kuyper-politiek .

v6 DE BEWEGING, Jan . 1912 . - Nieuwe Woorden (Alb .
Verwey) spreuken in verzen . - Grondslagen en ontwikkeling der
Architectuur (H . P . Berlage), stevige ,esthetiek, en flink beredeneerd zooals alles wat van dezen man komt . - De Noodzahelijkheid der Arbeidersbeweging (Is . P . De Vooys) . -Sjreken en schrijven
in Noord- en Zuid-Nederland (C . G . N . de Voovs) : tegen Scharten's Gids-artikelen . - Politieke Feiten en Richtingen (G . Burgerl .
- Boeken, Menschen en Stroomingen (A . Verwey) : over a Toehten
van Jan Prins, en « De Sterren » van Van Eyck .
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- Februari 1912 . - Milton : Hat Paradijs verloren : de vertaling van Alex . Gutteling, voortgezet door Alb . Verwev . Lle
zang . - Over inoderne Architectuur (H . P . Berlage) . - Gedichten
van Aart van der Leeuw, Willem van Doorn en H . L . Labberton-Drabbe . - Boeken, lllenschen en Strooneingen (A . Verwey),
over Bremmer's belangrijkste werk : zijn Vincent van Gogh .

DE KATHOLIEK, Jan 1912 . - Kerstrnis, eene studie over de
.
oorspronkelijke viering van dit feest (Fr . N . Beaufort) . - Goethe's
Faust (G . Van Poppel) : vooreerst de verklaringsmcthoden, en
de bronnenstudie . - Hat Kerstekindje (Dr F . Rutten) : een prozasprookje . - De Franciskaansche kwestie en een Proeve van oplossing
(Pachom . Thieman) . - Verzen van Joh . Jorgensen (Dr F .
Rutten) : vertalingen uit het Deensch - Sociologisch Overzicht
(J . Dr Aengenent . - Letterkundige Kroniek XXIV : het werk van
Omer K . De Laey : de hoogste lof over onzen betreurden dichter,
door Kap . Binnenwiertz . De kundige recensent plaatst den dichter
De Laey zelfs merkelijk hooger dan de verzamelaars het vermochten .

- Feb . 1912 . - Faust (G . V . Poppel) : het 1 e deel is
Goethe's opvatting en bewerking ; wording van het 2e deel . K . G . Brondsted (F . Rutten) : groote schrijver van Jutland, de
gemoedelijke verteller der n twaalf Deensche Geschiedenissen . >
- Een Nederlandsche Verdediger der Liturgische Oudheid (H . Van
Haastert), naar aanleiding van a Radulph de Rive : Der letzte
Vertreter der altromischen Liturgie, van P . Gunibert Mohlberg
O . S . B ., Doktor der Moral-und Geschichtswissenschaften der
Universitat Liiwen » . - St. Franciscus' eerstc Doehter (Fr . David
De Kok) : bij het zevende eeuwf,est der Clarissenorde .- Verzen
van Fr . Berthold en van Felix Rutten (vertalingen uit Jorgensen) .
- Kroniek over Babel en Bijbelkunde (Dr W . van Koeverden) . Onder de a Nieuwe Uitgaven » recensicn o . a . van Miiller's uitgave van Jan van Ruysbroec's ((Van den VII Trappen a, Derckx'
(( De Vrouwe a, Mej . Belpaire's a Christen Ideaal a, Schrijvers'
((Op den wandel met Taalgidsen n .
06 DE VLAAMSCHE GIDS, Jan .-Febr . 1912 . - Vlaanderens
beeldende Kunsten (Max Rooses) : de rede op Vlaanderens Kunstdag, inderdaad hem waardig die a een halve eeuw van studie
heeft geleefd met de veroveraars van onzen roem » . - Novellen
van Gust. Dhont en Hugo van Walden . - Verzen van H . van
Tichelen, Ferdin . Rodenbach en H . van Puymbroeck . -- Doctor
Ehrlich (Dr P . De Gottal), een studie over den man en zijn zoo
befaamde wetenschap pelijke ontdekking . - De Werking der
Strafwetten naar de tlaats cii near den leeftijd in Belgii (H . De Hoon) .
- Oud-Beiersc,e a Riige » -zeden (II . F . Wirth), een recensie over

Georg Queri's , Bauernerotik und Bauernfehde in Oberbayerna .
- Nederlandsche Letteren (M . Sabbe), over a Passie-zangen n, van
Fr . Deckers, a Eecken Blaeren » van Clemens Besseleers, de
nieu ,A-e uitgave van Rene De Clercq's Gedichten in de a RooRozen-Serie a-uitgave, verrijkt met tal van nieuwe Gedichten,
Bonte Vlucht Verzen a van S . Bonn, een herdruk der a Verzen,
Liederen en Sonnetten >> van Volker, a Een Verzenboek a van
L . Van der Waals . ((Van het wijde Leven » door L . Speet,
((De Sterren a van P . N . van Evck, e Verzen a van A . Roland
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Hoist, « Offervlammen n van Hendrika De Boer, « Avondwolken n van H . Swarth .
Au,6

VLAAMSCHE ARBEID, Ie nummer 1912, gaat steeds
voort in de hoogte, eu in 't « Voorwoord n dit jaar wordt veel
schoons beloofd . Dit nummer bevat : Liefde-interinezzo (Em . Van
der Straeten), weer schitterend proza van den schrijver van
Zuiderkruis n . - Lof van Antwerpen (Karel van den Oever) : na
de rijke hulde aan Antwerpen in 't proza van de a Geuzenstad n
nu doze verzenbundel aan 's dichters beminde moederstede . Verzen van G . Helderenberg, E . van der Straeten, W . Heiling,
F . V . Toussaint Can Boelaere . - Vervolg van Vennandere's
luimig verhaal a De Ster met den Steert n . - Voortzetting der
vertaling van Novalis' a Hymnen aan den Nacht n .

u 6 DE LELIE, Januari 1912 . - Vrede (Joz . De Voght), een
proza-parabel . - Een vers van Aug . van Cauwelaert . -- Over
nude, Yapansche Kunst (M . Nieuwbarn), met portretten van Tooneelspelers . - Praatje over de Sterren (V . van Geusen) . - Modekroniek (Nelly) . - Koptische Weejsels (job . Wigman) . - Verzen
van Fr . Berthold, van A . Lhorvn en L . Speet . - Praa jes over
kantwerk (11 . Baccaert), met plaatjes daarbij, heel mooi .

- Februari 1912 . - Ik vertel (J . De Cock), over de vrouwen,
in ongehuwden pratersdurf . - lets over Damast- en. Linnenweefsels
(J . W .), met fijne platen naar Italiaansche, Chineesche, Japaansche, Assyrische, Javaansche, Egyptische, Grieksche,
Romeinsche modellen . - Ifis (H . Linnebank), onderhoudend
en grondig over de heerlijke figuur nit Vondel's e Jephta n en
Willem Smulders' « Cantica Gradium n . - Over Pyrogravuur (S .
van Boogaert) . - Praatjes bij de kolletafel (F . C .), ditmaal over
de hefde voor de taal . - Praatjes over kantwerk (H . Baccaert),
de steeds bociende tekst altijd rijk geillustreerd . - De VrouwAdvokaat (M . Baers), naar aanleiding van een rode van Mr Lebon, eenige gedachten over hoogere ontwikkeling der vrouw in
't algemeen . - Verzen van Vada en Fra Berthold .
0 6 JONG DIETSCHLAND, Kerstnummer 1911 . - Zeesyrnphoniee'n. (J . Oorda), suet vol-heerlijke brokken daarin . Zie in dit
numiner de studie over den grooten West-Vlaming . Eerlang
hoopt Dietsche Warande iets volledigs to geven over Oorda-Zeemeeuwe . - Nieuwjaarslied nit Hadewijch (J . van Mierlo), inderdaad a edele, rijke, verheffende, krachtige poezie n . - In 't Najaar, een schets van B . Leonard . - Boekennieuws .
a
BIEKORF, nrs r, 2, 3, 4, 1912 . - Verzen van Warden Oom
en Bert Biekens .
Oud-Vlaanderland (J . Claerhout) . - Oorda's
Zeesyonphoniee'n (J . F . Van Olmhof), een waardige studie . Neurasthenie (J . Hagel), een prettig praatje . - Als bijblad, een
lange merkwaardige studie over « Gezelle's Kerkhofbloemen n .
- Een Uitvinder van 't vliegen (L . De Wolf), in alle geestigheid
een heel ernstig relaas over den Bruggeling De Groof . -Verzen
van Am . van Veerdeghem en van Ledegouwer .
-W, ST . LUCAS, November 1911 . - Poorten en Decree (E. G .),
een belangwekkende studie met een overvloed van schoone
platen . - De a,,gebrande Kerk en Toren to Vlissingen (Jac . van
Gils), een van die heerlijke oude kerken in den heeten zomer
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van rgti afgebrand . - De Mariakajel to Disterw~k (Dr F. Smits) .
- Monuinenten en Landschapjeu (E . G .), vertaling eener ophefmakende rede van Minister Carton de Wiart . - Oude Wijwatervaten (E . G.) .

u6 VAN ONZEN TIJD, nrs van Januari en Februari 1912 . De n Spaansche Kaj5el » to Florence (B . H . Molkenboer), in den
hem eigen prachtigen stijl . - Frau Sorge (G . Van Poppel),
de bekende figuur nit de Duitsche letterkunde, opgehaald
nit Suderman's roman, nit Jacobowski's gedicht . uit het 2e
deel van Faust - Zusters (M . Gijsen), voortzetting der
Brabantsche vertelling . - Montserrat (L . L .) . - De Poezie van
hot Dagblad (J . Boonen) . - De Tragedie eener Koningin (Alb . Steenhoff.Smulders), vervolg der uitmuntende vertaling . - Vlaamsche
Muziek (Ruth . Klop), geestdriftige studio over Lod . De Vocht.
- Hot Tooneeldecor voor « de Verloren Zoon » (E .), met kunstenaarssmaak werd gezorgd voor een goeden tooneeltooi bij Smulders'
succesvol drama . - Schoonheid in de School (Poelhekke) een aantal
behartenswaardige wetten van wege den fijnen 2estheet . Universiteiten Zuiden (Dr P . C . De Brouwer), de beweging voor
een katholieke Universiteit in een der Nederlandsche Zuiderprovincieen wint steeds veld . - Over Ruuasbroec als j5rediker van
de Evangelische Zelfheiliging (H . W . Moller) . - Hel Sjiegelbeeld
(J . Boonen), de zelfportretten in de schilderkunst . - Nieuw werk
van Jan Toorop (M . Viola), hoe deze kunstenares de schilders
begrijpt en ze met haar innigen stijl aan anderen weet begrijpelijk to maken . - Roomsche Boeken (D . H . P .), over Marcel
Gaignet's : ((St . Gregoire de Nazianze, orateur et epistolier » .
- Uit Italif (M . Viola), over het mooie boek van P . Van der
Meer. - Verzen van Jos . Van Wely, Dr Van Koeverden, Anna
Aghina, Aug. Van Cauwelaert, Ed. Brom .
06 STUDIEN, D1 . LXXVI, afl . 5 . - Charles Dickens. Zen
Leven en zijne Werken (P . Zeegers) . - Het Impressionisane in de
schilderkunst (C . Van Malten) : Doze nieuwe kunstbeweging
heeft groote diensten bewezen ; zij heeft de groote belangrijkheid aangetoond van lichtreflecteering ; de levendigheid van
kleurnuances in schaduwpartijen ; zij heeft vooral de vibraties
van licht en lucht door de ontbinding van kleuren onovertroffen
uitgedrukt. De impressionisten misten echter het talent om
hunne kleurvibreeringen to voorschijn to roepen zonder het
lijnenspel to verlMchenen . - Verplichting der burgerlijke Wetlen
(J . Van den Tillaert) : Vele burgerlijke wetten verplichten in
geweten tot het nakomen van hetgeen zij verordenen . Sommige
doen hot reeds onmiddellijk op zichzelf, andere echter na
tusschenkomst van den rechter . - Uit de Pers . - Mededeelingen .
- Dickensiana IV . Over het oprecht geloof en godsdienstig
gemoed van Dickens samengaande met antipathie voor kerkgenootschappen en inzonderheid voor het Katholicisme .
- D1 . LXXVII, afl . i . - De wave Vr~heid van het menschelijk
verstand (G . J . J . Louwerens) : Hot verstandsobject kent als dusdanig geene grenzen ; daarmee is echter niet gezegd dat het
menschelijk verstand de intrinsieke kracht bezit om alles to
kennen, ook niet dat al wat reeel of mogelijk is langs den
natuurlijken weg zich in zijne kenbaarheid kan openbaren . Charles Dickens . Zijn Leven en zzjne Werken V . (Slot) (P . Zeegers) .
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- Het oude Seininarie to CuZemborg (F . Strater) . - Uit de Pers . Mededeelingen over kerkelijke feestdagen (H . Beyersbergenj .

+06 DE STUDENT, nr i, 1912 . -- Onze Studieplicht (A . B .) : een
flinke oproep om den witrozigen lentebloei onzer Katholieke
Vlaamsche Beweging naar zijn veelbelovende vruchtbaarheid
to leiden . - Hendrik Conscience leerde z!jn volk lezen . - lets over
Cuppens - de Vocht liederen . - Over het Vlaamsche lied : het heugelijk verschijnsel der « Liederavonden voor het yolk . » - Een
reeks briefmodellen, en modelbrieven wat de taal betreft . Overzicht der vergaderingen van bet « Algemeen Katholiek
Vlaamsche Studentenverbond . - Boeiende en zaakrijke ((Mengelingen )) . - Allerhande schetsen en verzen, Boekennieuws . Dit tijdschrift is 't vade-mecum voor elk student die een man
wil worden .
+06 VERSLAGEN EN MEDEDEELINGEN DER KONINKLIJKE VLAAMSCHE ACADEMIE, Jan . 1912 . -Op Wandel
met Vondel (Gust . Segers) : met Vondel als natuurdichter : zoo'n
stuk kan enkel komen nit de pen van iemand die met Vondel's
verzen en met Vondel's ziel bewonderenswaardig vertrouwd is .
- Alle Nederlandsehe woorden zi? n Nederlandsch (H . Verriest)
weer de boeiend-welsprekende, maar ditmaal toch meer rede
dan reden . - Kleine Verscheidenheden (Edw . Gailliard) : « scof en
slaclilielc », a bloedsuper n, a coordesleper a, a critser a, a alfoncc landtsneerde n, a martelaersche a, « alsmen tsacradertijd
ment buert a . - Over lid opslorpen van zouten door de kleepstof van
het Tarwemeel (A . J . Vandervelde en Bosmans) .
-06 DE NATUUR, 15 Jan . 1912 . - Het intieme Zwam-leven (D .
Van der Ven) : met een aantal platen, die de boeiende bijdrage
verklaren . - Hoe de zonnestralen gebruikt worden om mechanische
kracht voort to brengen (M . Van der Boon) : met een model van
absorptie-inrichting . - Over Kemphanen . - Het autogeen Lasschen
(Dr Z . Bouman) : het soldeeren . - Keus van Vruchten (J . Baron)
over fijne appelen . - Chemisch-technische opstellen (H . Prins) : de
bereiding van zwavelzuur . --- Terpention (D . Stavorinus) . -- lets
uit de physische Chemie der Metalen en Legeeringen (Dr H . Woudstra) .
- 15 Febr . 1912 . - De Gelijkstrooin-stoommachine (A . Schwan) .
Over den afvoer van huisvuil uit woningen (J . van der Breggen) : de
methode der Rechters . - De Duivelvisch of de Cameleon van de Zee
(Mewosa) : een echt monster . - De Houtskool en hare beteekenis
voor de ni)verheid (Dr A . Snyders) . - Het Meten van hooge Tentperaturen (Dr Z . Bouman) . - Het intieme Zwam-lezen .
--off DE LEVENDE NATUUR, Afl . 20 . - Rhizina inflata (H .
v . d . Lek) : een nieuwe aanwinst onzer flora, een soort zwam .
- Mooie Plekjes in den Achterhoek (A . Joman), Enghuizen .
Afl . 22 . - Een paar bekende Zeeschelpen en hunne onmiddellii he
Voorouders (Dr P . Teschi . - Vlinders kweeken nit Bloemen (J . G .
Zollner) . - lets over blinde Visschen (E . Jacobsen) .
-*6 DEN GULDEN WINCKEL, 15 Jan . 1912 . - Gust . van de
Wall Perne' (J . D . Van Dokkum) : een hartelijk waardeerend
in memoriam a voor den talentvollen, zoo jong gestorven teekenaar . - Zuid-A frikaansche Geschriften (D . Fuldauer) : verslag
der drie academische proefschriften waaraan de schrijvers
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Zuid-Afrikaners zijn onlangs in Nederland gepromoveerd . -

Het Hedendaa,sch Toonael in Frankrijk (A . De Ridded . - Boekenschouw : recensie over Dyserink's a Anna Louisa Gertruida
Bosboom a . - Toussaint, over Nyhoff's Catalogus van Boeken

in Noord-Nederland verschenen, over Streuvels' a Reinaard De
Vos, a over Edw . Vermeulen's , Herwording » . -Lexicograksche
Mededeelingen : i . Melati van Java, 2 . Dr Stoett .

06 NIJHOFF'S INDEX OP DE NEDERLANDSCHE PERIODIEKEN VAN INHOUD . Wij trekken de aandacht van
alle studiemenschen op dit zeer verdienstelijk maandschrift, dat
de alfabetische lijst opgeeft van de voornaamste bijdragen en de
schrijvers er van, in de meest gelezen tijdschriften en daghladen ;
Elzevier's Maandschrift, Gids, Groot-Nederland, Nederland,
Nieuwe Gids, Onze Leuw, l'loeg, Tijdspiegel, Vragen des
Tijds, Vragen van den Dag, AVetenschappelijke Bladen ; Buiten,
Economist, Eigen Haard, Gulden Winckel, Hell . Revue, het
Huis, Mork's Magazijn, Nieuwe Tijd, De Katholiek, Aarde en
haar Volken, Levende Natuur, Studien, Navorscher, Sociale
Kroniek, Dietsche Warande, Volkskunde, Tijdschrift van Wijsbegeerte, Mannen en Vrouwen van Beteekenis, Tijdschrift voor
Ned . Taal- en Letterk ., Het Boek, Aardrijksk . Genootschap . Nieuwe Rott Courant . Alg . Handelsblad, het Vaderland, De
Nederlander, het Centrum, Nieuws van den Dap, de Amsterdammer . Deze kostelijke maandelijksche vraagbaak koint u
slechts op fl . r .5o per jaar to staan .
TOONEELGIDS, Jan . 1912 . - Deze uitgave van de Algemeene Tooneelboekerij (zetel, Kapelstr . 14, Tienen) is geroepen
om de grootste diensten to bewijzen aan onze tooneelletterkunde . Alles wat verschijnt in Vlaamsch Bel l-i6 en Nederlmid
wordt er in gerese •n seerd, en steeds vinden de tooneelkringen
in die korte besprekingen alles wat ze noodig hebben em to
weten of him een stuk al dan niet zal bevallen . - De Toonreelgids is nu zijn 3e jaar ingetreden en verschijnt vier maal
's jaars .

.off VOLKSKUNDE,

1-2, 1912 . - Over Begrafenissen in de YVIe
eeuw (Fr . De Ridder), met zecr nauwkeurlg beschreven bijzonderheden . - Oude Kennpische Liederen (Th . Peeters), steeds met
de muziek er bij . - Spreekwoorden, T_egswijzen en Uitdrukkingen op
volksgeloof berustend (A . De Cock( . ditmaal met betrekking tot
visschen, kerfdieren, spinachtigen . -- Wear de kinderen vandaan
koinen (G . J . Boekenoogen), ditmaal komen ze per schip, of
vliegen met de bijen in de lucht . - Heksengeloof to Kessel (A . De

Cock), in het dorp bij Lier, nog heden .

ALLERLEI
Volgens een mededeeling gedaan op de onlangs to Londen
gehouden vergadering van het a Egypt exploration Fund)) zullen
binnen kort verschijnen : negende deel van de « Oxynchrynchos
Papyri)), vier honderd nieuw ontdekte verzen van een satyrdrama van Sophokles . De beteekenis van deze vondst voor de
oude letteren en de tooneelgeschiedenis is meer dan gewoon,
daar slechts een compleet satyrdrama, ((De Cyclopen van Euripides » , bekend is en van de andere slechts fragmenten tot ons
gekomen zijn .
TOONEELCONGRES . - Het wordt voor de katholieke en onpartijdige tooneelkringen hoog tijd to beslissen door hoeveel
afgevaardigden zij willen vertegenwoordigd zijn op het Tooneelcongres, 2en Paaschdag, a . s . to Brussel ; ook hun leden aan dit
congres to herinneren, zoodat deze mekaar kunnen verstaan
voor de gezamenlijke reis .
De 2de Paaschdag is een dag dat iedereen weg kan, naar
Brussel is 't een gemakkelijke refs, ook de voorwaarden van het
lidmaatschap zijn zoo laag mogelijk gesteld .
In iedere tooneelvereeniging zou zich een persoon moeten
belasten met de propaganda : naam en adres der toetreders
opschrijven, i fr . voor de congreskaarten ontvangen en die lijst
met het ingezamelde bedrag (per postmandaat) zenden aan
M . Schillebeeckx, Gentschen steenweg, 326, Brussel, die zorgen
zal dat aan de opgegeven adressen de bestelde kaarten dadelijk
geworden .
Aan meer dan 3oo verschillende kringen werden reeds
congreskaarten gezonden . Wie nog niet in regel is, mag niet
meer uitstellen .
De schikkingen voor het congres staan op de ledenkaart .
Het iste Katholiek Nederlandsch Tooneelcongres moet een
triomf zijn !

Pater J . KLEIJNTJENS deelt in het Centvur van 2 Maart 1 1 .
een merkwaardige studie mee over de Burgerij en het stadsleven
in de Middeleeuwen, meer met het oog op Holland, maar toch
ook grootendeels op onze gewesten toepasselijk :
Op sommige plaatsen kan men nog zien, hoe de Middeleeuwsche steden waren ingericht en hoe er gebouwd werd .
Toen de steden nog jong waren, waren de huizen wat de overgroote meerderheid betreft, nog doodeenvoudig en verschilden
haast niet van de boerenhofsteden ten plattelande, ja, zij waren
dikwijls nog primitiever ingericht . En wat het stadsleven betreft,
het had zooveel ongerief en onaangenaamheden, dat we het
ongeloofelijk zouden vinden, zoo het niet door de kronieken met
onweerlegbare bewijzen gestaafd werd .
De straten waren smal en krom, geleken meer op onze
hedendaagsche stegen dan op straten, waren evenmin geplaveid
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als verlicht, en werden nog vernauwd door uitstekende verdiepingen en uitbouwsels, kelderingangen, banken, boomen,
vuilnishoopen enz . De huizen waren meestal van hoot, klein,
smal, met puntgevels, hooge schoorsteenen en veel ramen,
vandaar dat een brand in een Middeleeuwsche stad vaak
grootere afmetingen aannam en een groote ramp werd, to meer
daar in dien tijd van het behoorlijk bluschmateriaal geen sprake
was Eerst laat in de Middeleeuwen werden de steenen voor
het bouwen der huizen algemeen en van de tweede helft der
veertiende eeuw dagteekenen do eerste pannebakkerijen ; voor
lien tijd nestelden in de steden zvvaluwen, musschen en
spreeuwen gezellig in de rieten en strooien daken der huizen .
Dakgoten waren een ongekende weelde, men liet doodkalm
Gods water niet alleen over Gods akker loopen, maar ook Tangs
de daken in de straat, waar 't dan zijn uiterste best deed, door
bet vormen van modderpoelen, den doortocht to bemoeilijken .
In die (lagen wemelden de straten van dieren, niet alleen
van musschen en honden, de straatjongens onzer huisdieren,
maar ook van kippen, koeien en varkens . De varkens trouwens
waren toen de onbezoldigde beambien van de stadsreiniging !
in de 16 e eeuw woonde er een varkensdrijver in zijn
J a, no,,,ei en huis aan den Dam Varkenshokken stonden langs 't Rokin
en varkenshokken stonden langs der stede vesten . Varkens
liepen er in het gras op het kerkhof der Oude Kerk, en varkens
waudelden er vrijelijk langs alle stra .ten der stad . Men had this
meer last van stank dan van geur, totdat de Regeering van
Amsterdam er no,- - in diezelfde zestiende eeuw er toe overging,
aan de varkens bun pleiziertochten langs 's Heeren straten to
verbieden . Ze mochten voortaan niet meer « stadelic bij den
straete gaen uytgeseyt die geringhede verckene .
e Dit waren er vier, maar bet voorrecht kostte hun elk edn
oor . » ((Twee Sinte-Anthonijs- ende twee Sinte-Cornelvs verckene, gaende wail gheringel met bellen, ende elc verken een
oir afgesneden . » Om een Sint-Antonis varken to wezen, moest
het dier zijn rechteroor prijs geven, maar was bet linkeroor
afgesneden, dan was het een Sint-Kornelisvarken . Varkens met
twee ooren echter mochten niet meer in de stad rondkuieren .
Als het nog zoo toeging in de zestiende eeuw, dan kan men
nagaan, hoe het in het hartje der Middeleeuwen in de groote en
vooral in de kleine steden gesteld was .
Nergens was voorzien in de straatverlichting, en de veiligheidsdienst der politie bij nacht was zeer gebrekkig . De overheid
liet meestal met een kalm gezicht aan fatsoen of willekeur van
het publiek over, hoe het er des nachts in de straten zou toegaan ; vandaar bij nacht luidruchtig straatrumoer, ruzie, vechtpartijen, dronkenmansgeschreeuw, en maar al to vaak inbraak,
diefstal en moord . Wel verboden van tot tijd de stadsbesturen
het nachtelijke drinken en spelen in de herbergen, en het uitgaan
zonder licht, maar ze hielden er de hand niet aan . De voornaalnste voorzorgsmaatregelen waren wel het sluiten van de
stadspoorten en het weigeren van toegang aan vreemdelingen
na een bepaald uur, terwijl de burgers de deuren van hun huizen
zoo stevig mogelijk met bouten, grendels en kettingen afsloten .
Eerst in bet laatst der Middeleeuwen werd een geregelde nachtpolitie ingevoerd : de nachtwacht met speer, lantaren en ratel .
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Brandspuiten hield men er niet op na, en bet dijkwezen
was zoo primitief en zoo zeer overgelaten aan bet a particulier
initiatief c, dat watersnood en overstroomingen schering en
inslag waren ; ook kwam het dikwijls voor, dat de feodale
heeren, als ze een veete hadden uit to vechten, elkaars dammen
of waterkeeringen doorstaken en zoo in een ommezien de veiden
rondom Pen stad blank stonden .
Maar de ergste bezoeking voor een middeleeuwsche stad
was een of andere epidemic : pokken, roodvonk, melaatschheid
of pest, vooral de laatste, in (lie da l-en genoemd de zwarte
dood . Die besmettelijke ziekten woedden in then tijd des to
heviger, daar ze wegens het volslagen geniis van zindelijkheid,
de allergebrekkigste geneeskundige kennis en den afkeer , an
ventilatie en van frisch water een voor verspreiding maar al to
vatbaren bodem vonden .
Voor de veertiende eeuw hadden de huizen veel van boerderijen, maar de groci van nering en bedrijf tot handel en
industrie wijzigde de primitieve inrichting der woningen en
paste ze aan de nieuwe behoeften aan : het voorhuis weld
kleiner, de deel van vroeger werd omgebouwd in verscheiden
vertrekken, die echter meestal het groote gebrek hadden, dat
de zon ze zoo moeielijk bereiken loon, belemmerd als hair
leven- en gezondheid wekkende stralen waren door de nauwe,
kronkelige straten .
In den eersten tijd waren de ramen klein, zonder ruiten,
afgeslotcn door luiken, gordijnen en geolied papier ; glas kende
men wel, maar hot werd eerst alleen voor kerkramen gebruil<t,
en eerst in de vijftiende ecuw werden de burgerhuizen van
glasruiten voorzien .
De vlocr bestond oorspronkelijk, evenals de boerendeel,
uit vastgestamptc aarde of leem, en werd eerst later belegd met
tegels of steenen en de muren werden of met hoot beschoten
of gewit en bij de patricidrs sedert de veertiende eeuw met
kostbare gobelins behangen .
In het hartje der Middeleeuwen leefde en huisde men nog
zeer ruw en behielp zich met zeer eenvoudig huisraad ; men
had weinig behoefte aan artikelen van smaak en weelde, maar
in de veertiende en vijftiende eeuw veranderde dat geheel en
al . Kasten kende men haast niet, maar behielp zich met listen,
van ijzeren banden en sluiting voorzien en in plaats van stoelen
gebruikte men banden, die langs den wand stonden . Ook at
men zonder work, vatte dus met zijn handen bet vleesch aan en
gebruikte met vieren of vijven soep of pap gemeenschappelijk
nit een schotel. In plaats van op borden, legde men zijn vleesch
en andere vaste spijzen op platte stukken brood, en de drinkbekers waren van been of steen
In de Middeleeuwen was men over bet algemeen zeer
onmatig in bet gebruik van spiritualidn en de stedelingen volgden hierin den adel na ; vandaar een krachtige ontwikkeling
van herbergen en wijn- en bierhuizen . Bovendien had ieder
gilde zijn eigen inrichting voor het gezellig verkeer, en het ging
daar vroolijk, en maar al to vaak zeer rumoerig en luidruchtig
toe . De politic maakte niet veel werk van den e kennelijken
staat » der oolijke, vroolijke drinkebroers, lette meer op andere
dingen, b . v . op den verkoop van eetwaren, wat behoorlijke
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maat en kwaliteit betreft en op het nakomen van het gebod van
couvre feu .
Wat ons uit then tijd treft, dat is de groote weldadigheidszin
en offervaardigheid voor de openbare zaak, door de stedelingen
aan den dag gelegd . Ze hadden daarvoor een warm hart en een
grille hand ; ze waren tegelijk goedlachs en goedgeefsch en wat
men vroeger gesmaald heeft van de duistere, sombere Middeleeuwen, berustte op al to oppervlakkige kennis en op een veel
to eenzijdige voorstelling ; men vergat om de schaduwzij de
dichtzij bij het vellen van zijn oordeel . Talrijk waren de hospitalen, waarvan de oudste zijn uitgegaan van de kloosters, die
vooral tijdens de vreeselijke epidemien van de dertiende en
veertiende eeuw werden gesticht en met rijke schenkingen
begiftigd . Ook begonnen in dienzelfdcn tijd de openbare baden
of badstoven op to komen ; ook voor de armen, maar ze verdwenen in de zestiende eeuw, omdat ze waren gaan ontaarden .
Al werd in de middeleeuwen nog veel ruilhandel gedreven,
voor het uitoefenen van nering, bedrijf en groothandel . zoo was
toch geld noodig, en daar het wegens vorstelijke willckeur en
het geniis van vaste voorschriften bij den aanmunt, aan zeer
groote verschillen van plaats en tijd onderhevig was, was het
een uitkomst voor den gang der zaken, dat er zich in de steden,
vooral van Lombardije nit, geldwisselaars en bankhouders,
Lombarden kwamen vestigen, die ziclr in den loop der tijden
tot bankiers omhoog werkten . Ze zaten op de marktpleinen,
wisselden pasmunt in, legden bij het doen van grootere zaken
den grond tot het gebruik der wissels en als ze hun betalingen
moesten staken of bedrog gepleegcl hadden, dan werd hun
wisselbank gebroken (banco rotto, van daar ons woord
bankroet .)
Order de verschillende bedrijven waren die van molenaar
en bakker uit den aard der zaak de oudsten, al kneedden in de
Middeleeuwen de vrouwelijke leden van het gezin nog zelf hot
meel . De bakkers in dien tijd schijnen niet zooveel last van eerlijkheid gehad to hebben dan heden, ze werden tenminste
onderworpen aan menige lastige bepalingen van overheidswege .
Zoo waren ze gebonden aan bepaalde bakdagen en mochten
slechts een voorgeschreven voorraad meel verbakken, en het
was streng verboden, to lichte maat to geven en het meel to
vervalschen . Overtraden ze de stadskeuren hieromtrent, dan
werden ze bij schepenaonnis soms erg toegetakeld of ook wel
aan de openbare schande overgegeven, of moesten dienen tot
publieke vermakelijkheid . Ze werden dan veroordeeld tot
gevangenschap, verbanning, to pronkstelling aan de kaak, aan
de . . . . galg gehangen, of in een toestel herhaaldelijk in het water
gedompeld.
Het beroep van slager kwam eerst later, en wel in de
twaalfde eeuw, in zwang, want men slachtte voor dien tijd en
ook lang daarna in huis . Daarentegen bloeiden de handwerken,
die met de kleeding in verband stonden, heel vroeg en de Zuidelijke Nederlanden waren vermaard om hun lakenweverijen en
ververijen . Maar niet alleen de wevers, ook de kleermakers
hadden een geed bestaan, al was hun gereedschap nog zeer
primitief : eerst in het midden der veertiende eeuw kwamen
naalden met oogen en koperen vingerhoeden in gebruik. Ze
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hadden veel werk aan den winkel, evenals de leerlooiers,
schoenmakers, hoedenmalcers en bontwerkers, want de Middeleeuwen muntten uit door groote verscheidenheid, kleurenpracht
en schilderachtigheid der kleederdrachten .
Het metselvak en nog meer dat der steenhouwers leverde
een good bestaan, en de bouwmeesters der kerken en kathedralen wares boven alle andere kunstena .ars in eere . De steenhouwers en bouwtneesters vormden allerwege groote honden,
sloten zich nauw aaneen en behandelden in hun besloten vergaderingen de geheimen en belangen van hun kunst, onder bet in
acht nemen van allerlei ceremonien en symbolen . Die symbolen
hakten ze in hun werk in ; deze bestonden meest nit een hamer,
een passer, een winkelhaak, een vlammende ster, (bet pentogram
van Pythagoras, is, twee in elkaar gewerkte driehoeken), een
wingerdblad of een paar korenaren, een paar zuilen enz . Die
bonden vormden een broederschap en die broederschap der
steenhouwers was bedoeld als een Christelijke instelling . Haar
leden waren gehouden aan do nauwgezette vervulling hunner
kerkelijke plichten ; deze broederschappen toch waren in de
kloosters ontstaan .
Daar er in de steden nog zooveel houten huizen waren, werd
ook bet ambacht van timmerman druk beoefcnd . Nauw daaraan
verbonden was dat van schrijnwerker, dat eerst later ervan
gescheiden werd, toen er meer weelde in bet mobilair ontstond .
De smeden en andere metaalbewerkE rs hadden bet heel
wat drukker dan de wagenmakers, want men maakte hoogst
zelden van wagens of rijtuigen gebrnik, deze dienden bijna uitsluitend tot bet vervoeren der waren . Dat or onder de wapensmeden en slotenmakers velen waren, (lie niet alleen uitmuntend
de techniek verstonden . maar ook een fijn kunstgevoel bezaten,
dat bewijst zoo menige tot ons gekomen wapenrusting, hekwerk
en slot . Ook waxen de Nederlandsche tinnegicters vermaard
wegens hun fraaie kannen .
De stedelijlce maatschappij tintelde van leven en levenslust .
en de menschen werden beheerscht door dezelfde hartstochten
als ooze tijdgenooten, met dat verschil, dat de vormen, waaronder ze zich uitten, grover en ook naiever wares . Ook bestond
er in die dagen een groote tegenstelling tusschen de bandeloosheid, waarmee de stedeling in sommige opzichten aan zijn overschuimende levenslustigheid den teugel mocht vieren, en de
gestrenge, vaak hinderlijke vrijheidsbeperking . waaraan hij in
andere opzichten van overheidswege was onderworpen . Zoo
waren alien dienstplichtig, teneinde veiligheid der steden to
handhaven, ieder had zich van de noodige wapenen to voorzien,
op gezetten tijd bi) de tivapenoefeningen to verschijnen, de wacht
to betrekken en to patrouilleeren .
Voorts werd verzet tegen de overheid en haar dienaren in
woord of daad vaak strong gestraft Een staaltje nit velen volsta
hier, om to bewijzen, dat de overheid niet met zich liet sollen .
In de veertiende eeuw liet to Zwolle een zekere Wijchman zich
aan bet adres van de leden der overheid uit in woorden, e die
hem alien to swaer weren to hoerne » . Eerst wend hij daarvoor
nit den raad gezet, maar toen hij de vermetelheid zoo ver dreef,
dat hij zijn burgerschap opzei, moest hi j een boete van honderd
schellingen betalen en verbeurde bet recht, ooit weer burger
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van Zwolle to mogen zijn . En niet alleen waren de strafbepalingen der overheid op sommige overtredingen zeer zwaar, maar
elk bedrijf was aan allerlei bepalingen onderworpen, die inbreuk
maakten op de persoonlijke vrijheid, zooals wij die genieten .
Zoo mocht men maar een bedrijf uitoefenen, en dat wel in
een aangewezen wijk ; vandaar, dat nog zoo vele straatnamen
zijn gebleven, die naar nering en ambacht zijn genoemd ; blauwe
handstraat, wolweversstraat, snijdersstraat, looiersgracht, houtstraat, platenmakersstraat, kuipershaven, vleeschhouwersstraat
enz . enz . Hot was verboden, levensmiddelen voor markttijd
binnen de stad to brengen, tenzij voor eigen gebruik, of inkoopen
to doen voor den openbaren verkoop, want de overheid wilde
niet, dat de markt bedorven werd . Ook werden woeker, speculatie, windhandel en vervalsching tegengegaan, voor zoover
men dat bij machte was tenminste .
Onder de vele spelen en vermakelijkheden, waarin men
zich in dien tijd vermeide, behoorde ook bet dobbelen, en schout
en schepenen hielden voortdurend een oog in bet zeil, om
buitensporigheden hierin to voorkomen, nu een totaal verbod
niet aanging . Zoo werd bet dobbelspel o . a. op de jaarmarkten
toegelaten, en to Arnhem, to Alkmaar, to Middelburg, bestond
onder toezicht van de overheid zelfs een stadsdobbelschool,
waarbij een maximuminzet bij bet spel was vastgesteld, tegelijk
met de verordening, dat speelschulden voor de wet niet geldig
waren . Andere geliefde spelen waren balslaan, beugelen,
kegelen en vogelschieten (papegaai) .
Dat bet particuliere leven veel meer beperkt was dan nu,
blijkt nit de stedelijke verordeningen, die de weelde moesten
tegengaan . Bij bruiloften bijvoorbeeld mocht het aantal gasten
telkens niet hooger zijn dan bet als normaal geldende getal
twaalf, evenals bij bet doopmaal ; en zelfs trachtte de overheid
bet overdrijven bij bet schenken van feestgaven tegen to gaan,
en dezelfde bezorgdheid werd aan den dag gelegd bij de begrafenismaaltijden, waarin trouwens de droefheid over de afgestorvenen maar al to vaak op in onze oogen zeer eigenaardige wijze
zich uitte .
Bij zoo groote belangstelling in bet intieme leven, strekte
zich de zorg der magistraten ook uit over de kleeding, en
trachtte ook hierin de weelde tegen to gaan . Een sprekend
bewijs hiervan is een « Condichboek » van Zutfen van het jaar
1311, waarin een verbod staat aangekondigd aan vrouwelijke
personen, om boorsel (bruwelse) onder haar kleeren to zetten
en mouwen to dragen, langer dan Brie palm gueden) of kant
(borden) aan haar muts of kovel to zetten . Maar de zucht naar
weelde zit nu eenmaal in bet blood, en de mode had den mensch
van dien tijd even stevig, ja, waarschijnlijk nog steviger onder
den duim als heden . Men bleef zondigen, en zoo werkten de
vele strafbepalingen niets anders nit, dan dat ze de stadskas
stijfden en in de meeste gevallen ook die van den landsheer .
HET PAUSELIJK BIJBELINSTITUUT . - Levenskracht uit zich
vooral in bet afweren van schadende elementen, in bet herstellen van de wonden, door den vijand geslagen . Doze algemeene
natuurwet kunnen wij niet alleen opmerken bij planten en
dieren, die door bet vormen van nieuwe levenscellen bij gesla-
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gen wonden de voile kracht van het levensprinciep openbaren,
maar ook zien toegepast bij de keerpunten der Kerkgeschiedenis, vooral in de geschiedenis der theologische wetenschappen . Een nieuw bloeitijdperk van Bijbelwetenschap volgt op
de ontkenning van de waarheid der H . Schrift ; op de valsche
en onware uitlegging der Schriften volgt een herleving der
studie van het Godswoord, een opbloei de exegetische wetenschappen en van alle vakken, die bij de uitlegging der H . Schrift
hun goede diensten bewijzen,
Ook in onze tijden was zulk eene wonde geslagen . Door de
systematische ontkenning van al het bovennatuurlijke, was in
de 1ge eeuw, vooral door de rationalistische strevingen en
stroomingen in de scholen van PAULUS, STRAUSS en BAUER, het
hemelsche kleed gescheurd van de persoon van den Godmensch
Jesus-Christus, werd het bovennatuurlijke in het leven en de
daden van den Zaligmaker en zijne onvergankelijke stichting
ontkend, werden op geheel natuurlijke wijze de H . Boeken van
Oud en Nieuw Testament uitgelegd. Men maakte hiervoor
gebruik van de vele nieuwe bronnen, die zich openden, de vele
nieuwe ontdekkingen die werden gemaakt, de vele vondsten,
die de werkers in de stofferige Bibliotheken nit de oude handschriften opdiepten . Monumenten met opschriften in spijkerschrift of hieroglyphen, papyrusrollen en manuscripten uit de
eerste eeuwen gaven een overvloed van nieuwe letterkundige,
philologische of historische hulpmiddelen .
Zoo begon ongeveer de Zeereerw . Hooggel . p . dr . LEOPOLD
FONCK S . J . zijne openingsrede bij de plechtige inauguratie van
het pauselijk Bijbel-instituut op Zondag 25 Februari . De geleerde rector van de Bijbelschool zette verder uiteen hoe het
kerkelijk gezag reageerde tegen deze wonden, geslagen in het
levensorgaan der bovennatuurlijke Kerk en daardoor hare nooit
verminderde levenskracht wederom schitterend openbaarde .
Op dubbele wijze toch trad de Kerk tegen deze moderne
dwalingen op in de volheid van haar goddelijk leergezag . Pans
LEO XIII, roemrijker nagedachtenis, door zijn Encycliek a Providentissimus Deus n van 18 November 1893, en 3o Oct . 1902,
door het decreet Vigilantia, waarmede de pauselijke Bijbelcommissie werd ingesteld, die als orgaan van den Paus de
norma moet aangeven, hoe wij de H . Schrift hebben to verstaan
en to verklaren . Paus Pius X trad tegen de stroomingen der
ongeloovige wetenschap op door het decreet Lainentabili sane
exitu van 3 Juli 1907 en zijn Encycliek a Pascendi Dominici
Gregis n van 8 September van hetzelfde jaar .
Omm echter meer positief de moderne dwalingen op exegetisch terrein to keeren, had LEO XIII reeds het plan gemaakt
in Rome zelf een groote Bijbelschool to stichten . En diens
opvolger op den pauselijken troon Plus X sprak in zijn pauselijken brief Scripturae Sanctae van 23 Februari 1904 den wensch
uit, dat den Paus toch spoedig de financieele en moreele steun
zoude worden gegeven om een zoodanig instituut in Rome to
kunnen openen .
In November igo8 begonnen de professoren p . LEOP. FONcx
en Luc . MECUINEAU aan de pauselijke Universiteit der Gregoriana een cursus superior voor de Bijbelwetenschappen . En
door de litterae apostolicae Vinea eleela van 7 Mei 1909 (de
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eerste Vrijdag van de Mariamaand) richtte Paus Plus in Rome
het fang verlangde Bijbelinstituut op, waar priesters zich zouden kunnen bekwamen in de hoogere Bijbelkunde, om a tum
scribentes cum docentes» door bet geschrevene en gesprokene
woord de katholieke waarheid to verdedigen .
Hot idee van een Bijbelschool is niet nieuw . PANTAENUS
stichtte reeds zulk een school in Alexandria, die ten tijde van
CLEMENS ALERANDRINUS en ORIGINES hoogop bloeide . Ook de
school van Antiochia in Syria had in de oudheid een groote
vermaardheid .
Het nieuwe Bijbelinstituut in Rome opende bij hot begin
van hot studiejaar November Igog zijn schooljaar met een uitgebreid studieprogram en cen staf van io professoren van alle
nationaliteiten . Een 2c-tal leerlingen werden verwacht . Er hadden zich reeds bet eerste jaar 117 priesters als alumnus, auditor
of hospes ingeschreven . Voorloopig inoest het Instituut de
gastvrijheid inroepen van bet Lconijnsch College, dat gedurendc anderhalf ja .u- met de grootste welwillendheid eenige
zalen als leeszalen afstond en bibliotheek . Een eigen gebouw
echter had het Bijbelinstituut no{ ; niet, Maar « sees non confundit, de hoop beschaamt niet » . Door do vrijgevigheid van
velen, o .a . van den aartsbisschop van Boston, vooral echter
van eon adeliijke Fransche familie, (lie nog steeds onbekend
wenscht to blijven, was men spoedig in de gelegenheid gesteld
een eigen gebouw aan to koopen, en geheel volgens de hoogste
eischen van den modernen tijd in to richten .

HERMAN BANG
Toen in 19o3 het vijf-eti-twintig-jarig dichterjubileum
van Herman Bang gevierd werd, vergeleek een Deensche
schrijver, - wiens naam ik vergeten ben, - hem ergens
met den man uit het sprookje van Andersen . In een van
zijn laatste sprookjes vertelt Andersen van een man die
absoluut dichter wilde worden . Maar hij kon maar niets
bedenken om over to dichten . Ten einde raad ging hij naar
een waarzegster, die hem een vergrootglas en een hoorn
leende . Door het vergrootglas kon hij alles zien tot zelfs
geheel de levende wereld in een druppel water, en door
den hoorn alles hooren, tot bet groeien van bet gras toe .
Herman Bang zag en hoorde ook alles, zoodat wij dikwijls
denken aan het wonder-vergrootglas en den wonder-hoorn .
In het kleine zag ook hij het groote, en hij hoorde zooveel
waarvoor anderen doof bleven . Hij bepaalde zich niet tot
een zekeren kring, hij haalde zijn motieven overal vandaan,
uit alle klassen dermaatschappij . Zijn horizont was oneindig
uitgestrekt, zijn motieven zijn de meest uiteenloopende . Hij
heeft nooit een bepaalde richting gevolgd, nooit een bepaald
genre beoefend .
Aanvankelijk scheen hij zich to willen aansluiten bij
de schrijvers uit de jaren tachtig, die door hun hoofdman
Georg Brandes geleid, de Scandinavische literatuur een
uitheemsche kleur trachtten to geven door bet spoor van
eenige buitenlandsche decadenten en realisten to volgen . . .
Maar Herman Bang wierp weldra ieder juk van zich of en
volgde zijn eigen weg . Dat zijn eerste roman door de
censuur verboden werd, wat stoorde hij er zich aan ! Het
werd slechts een prikkel to meer om to willen en to kunnen .
Hij behoorde tot een oud, voornaam geslacht . Hij zeif
vond dit zoo naief gewichtig, dat hij erzich heel zijn levenop
liet voorstaan . Op anderen maakte het vaak een treurigen indruk als men hem hoorde pochen op schoonheid, wilskracht,
roem, rijkdom en weelde . Heel zijn uiterlijk was een parodie op al de lichaamspracht, waarmee hij zijn voorvaderen
Iy
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versierde . Tenger en klein van gestalte was hij, zwak en
ziekelijk van lichaam . Maar genie had hij en wilskracht
ook, die zaten hem dus in het bleed . Maar daar beroemde
hij zich nooit op ; hij had integendeel momenten dat hij aan
't bestaan van beide twijfelde . Als kind heeft hij de oude
familieportretten bewonderd, als jongeling de heldendaden
die zijn voorvaderen verricht hadden ; is het to verwonderen
dat zijn eerste boek uitsluitend handelde over geslacht-trots?
Toch spreekt a Een Ondergaand Geslacht n, voornamelijk
over den weemoed der degeneratie, over teleurstelling en
verdriet . En op zulk een realistische wijze wordt alles voorgesteld, dat er beslag gelegd werd op het boek . Hierdoor
werd de schrijver echter ook op eens een bekend man .
ledereen wilde hem zien en leeren kennen, den twee-entwintig-jarigen Herman Bang, die zulke gewaagde dingen
durfde schrijven . Ik geloof dat ik niet to veel zeg, als ik
beweer dat zijn eerste boek en de immediate gevolgen er
van, over zijn verder leven beslist hebben .
Een paar jaar na de eerste uitgave, verscheen een
tweede a herziene n van a Een Ondergaand Geslacht a . En
de velen die Herman Bang in then tijd hadden leeren
kennen, wisten toen dat het zijn eigen leven was van lijden
en teleurstelling dat hij beschreef . Een lijden over de
vergankelijkheid van roem en rijkdom, een teleurstelling
over het niet kunnen bereiken van het ideaal dat hij zich
stelde : dat van acteur to kunnen worden . Zijn zwakke
gezondheid liet het hem niet toe . Voor een eerste boek is
het heel zeker knap werk, al beweerde de schrijver zelf ook
twintig jaren later a zoo heel nalef to hebben geschreven
wat hij toen wist en kende en hetgeen hij wist en kende
was zoo bitter weinig . a Men moet het vooral in verband
beschouwen met de latere werken van den schrijver . En
die volgden elkaar spoedig op . In 1883 verscheen a Phedra a,
waarin de tweede vrouw verliefd wordt op haar jongen
stiefzoon, een boek, evenals het voorgaande, doordrongen
van het geloof in een fataliteit, die niet to ontgaan is . Weer
vinden wij een beeld van den schrijver zelf terug in Carl,
en zoo duidelijk staat de jonge man ons voor oogen in zijn
schoonheid en karakterzwakte, zoo meesterlijk is de verleiding geteekend waartegen hij to kampen heeft, dat wij de
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handen zouden willen uitstrekken om hem naar ons toe to
halen en hem to behoeden voor verder kwaad . Vier jaren
verliepen voor een nieuwe roman verscheen . Maar in then
tusschentijd zat Herman Bang niet stil . Hij schreef een
paar eenakten en verschillende literaire kritieken en eenige
bundels novellen, waaronder a Aan den Weg a, een vertelling, die later afzonderlijk uitkwam en waarop wij later
terug zullen komen . a Stuk as (Stuc) van 1887 is een
echte Kopenhaagsche roman, krachtig in elkaar gezet,
geheel verschillend van de twee voorgaande, die mij echter
nooit heeft kunnen boeien . Hoe geheel anders is a Tine as
(1889) . Droevig getint en warm patriotisch gevoeld, geeft
het ons een denkbeeld van den toestand op Als in het verhangniszvolle jaar 1864 . Herman Bang was in 1857 op het
eiland Als geboren, waar zijn vader predikant was . Het
eiland werd hard geteisterd gedurende den oorlog tegen
Duitschland dat geheel Sleeswijk onder den Duitschen
scepter wilde hebben . In a Een Ondergaand Geslacht a,
zoowel als in a Tine a, zien wij den indruk die de van krijg
vervulde lucht op Bang als kind maakte . We leven mee in
de onrust en angst teweeggebracht door troepen die optrekken, trompetgeschal en hoornsignalen . Wij zien de lange
soldatenjassen druipnat zwaar worden door een aanhoudenden regen, we hooren de troepen den pas vertragen alsook de schoenen doorweekt zijn . Wij gluren heimelijk met
de menschen mee door de natte vensterruiten, angstig,
maar toch nieuwsgierig . En als een zonnestraal door al dat
wee, duikt Tine op, moeder's lieveling en vader's troost .
De schrijver heeft dit boek opgedragen aan zijn moeder .
a U behoort dit boek . 1k weet dat het uw liefde, noch uw
hart, noch uw geest waardig is . Maar het is geworden door
de herinnering aan U, en aan de plaats waar U mij ter
wereld heeft gebracht . Die plaats noemde U tot Uw dood
Uw thuis .
Tijden van onrust kwamen en vreemde machten, die
de lichte plek teisterden, waar alles vreedzaam en schoon
moest zijn voor U, die vreugde noodig had en zon om to
kunnen leven . Zooals de vijand onze oude woonplaats
binnensloop, kroop ook weldra het ongeluk naar ons toe .
En nu, dat U sinds lang gestorven is, zet ik Uw naam
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vooraan in dit boek dat handelt over een tijd van nederlagen en over ons verloren thuis . n
De stijl is in ((Tine » op eens een geheel andere . Bijna
geheel dialoog ; alle langere beschrijvingen ontbreken, wat
van zelf al leidt tot korte zinnen . En in zijn dialoog is
Herman Bang hoogst individueel . Al zijn personen spreken
en handelen « Bangs a, zenuwachtig, gehaast, spontaan .
Met « Tine a breekt een nieuwe phase aan in Herman
Bang's literatuur . Op a Tine)) volgden reisbeschrijvingen
en een groote roman a Ludvigsbakke u . Deze laatste behoort volgens velen tot het beste werk van den schrijver,
vooral wegens de uitstekende beschrijvingen van het leven
in een ziekenhuis, maar is volgens mij to speciaal Deensch
om buiten Denemarken voldoende de belangstelling op to
wekken . Geheel anders is dit echter met zijn novellenbundels en reisbeschrijvingen . a Aan den Weg a is een
teere, eenvoudige, geestige vertelling, die handelt over
Katinka, de fijne Katinka, niet begrepen en niet op haar
plaats en over Agnes Linde, die iederen dag als iets nieuws
altijd maar hetzelfde vertelde over haar liefde en over hem .
a En Katinka luisterde en luisterde toch eigenlijk niet . Zij
kende het thema en knikte . Zij kende die liefde en al de
gemoedsaandoeningen, die er het gevolg van waren . Zij
deelde er in, alsof die de hare waren . Zij spraken immers
nooit over iets anders . a Want Katinka, het fijne vrouwtje,
sprak nooit over de teleurstelling van haar huwelijk met
den ruwen, forschen Bai . Nooit over den ander, die in
haai huwelijk haar liefde gewekt had . En zij kwijnt weg .
Zij kon niet verdragen de kilte van het dagelijksch levee,
die midden in den meest stralenden zonneschijn haar ziel
en lichaam deed verstijven . Agnes is vol bewondering voor
haar vriendin, a de mooie, mooie vrouw a, die zij zoo liefheeft . Agnes wordt ten slotte gelukkig, terwijl Katinka
sterft . Katinka is zulk een bekende figuur geworden, ook
buiten de letterkundige wereld, dat ik zelfs in Holland
hoorde spreken van een a Katinka-achtig persoontje a . Over
de andere novellen van Herman Bang is men nooit uitgepraat . Die kan men met genoeg prijzen . Daarin heeft Bang
ongetwijfeld het toppunt bereikt van zijn schrijverstalent .
Daaruit vooral blijkt hoe goed hij wist to hooren en to zien .
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En bizonder gevoelig scheen zijn oor voor het hooren van
wat in het verborgen weent en klaagt, bizonder gescherpt
zijn oog voor wat lijdt en zwoegt in hoekjes die van het
licht zijn afgewend .
Wie herkent de bittere, aan fataliteit geloovende scepticus uit a Een Ondergaand Geslacht n, in deze fijngevoelde
scheppingen ? En hij zoekt zijn motieven vooral onder de
vrouwen . Het is of hij, de zwakke van lichaam, de ziekelijke,
de mannen niet goed aandurft, maar in de vrouw meer zijn
gelijk-genatuurde voelt . Hij wijkt terug voor luid door
elkaar schreeuwende mannenstemmen ; zijn zenuwen zijn
niet bestand tegen then dissonant . Hij kan niet tegen man .
nelijke lichaamskracht, ook al uit die zich maar in een
stevigen handdruk . De forsche Huus, Katinka's man, in
((Aan den Weg )), wordt dan ook nooit een goed geheel
afgemaakt figuur, evenmin de vader in a Tine)) . Het materiaal was to grof voor Herman Bang's fijne artistenhand .
De omtrekken blijven vaag . Maar vreemd genoeg gaat zijn
vage onzekerheid over in een mannelijke vastheid, zoodra
hij staat tegenover vrouwelijke zwakte, onbekwaamheid en
onvermogen . Dan weet hij zijn zenuwen tot het uiterste to
spannen en meesterlijk weer to geven wat hij hoort en ziet .
De snaren, die het gevoelsleven der vrouw doen trillen,
vonden weerklank in het gemoed van Herman Bang,
daarom begreep hij de vrouw zoo goed en wordt hij wederkeerig zoo goed door haar begrepen . De vrouwen, die hij
weergeeft, munten niet uit door bepaalde karaktertrekken,
zij verzetten zich niet tege n het noodlot . Als zij het noodlot op haar weg ontmoeten, buigen zij het hoofd en vervolgen haar gang . Zij schikken er zich in, overtuigd dat
ieder tegenstrijden onvruchtbaar is . Vrijheid van wil is voor
hen een mythe . Zij doen hun plicht, vaak met een lach om
den mond en opgewekt oog, terwijl het hart weent en de
ziel dorst . Vrouwen uit de hoogste kringen schildert hij .
We hooren het ritselen van zijde, en zien het schitteren van
diamanten ; gravinnen, hertoginnen en andere vrouwen
met adellijk bloed in de aderen toovert hij ons voor oogen .
Van een maatschappelijk standpunt gezien, staan zij hoog,
maar van het menschelijk standpunt staan zij niet hooger
dan andere van minder edel bloed . Vrouwei jk zijn zij .
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Anders valt er niet van to zeggen . De gravin die alles weggeeft om haar zoon a Otto Heinrich)) to helpen, kwijnt langzaam weg onder hot menschelijk bewustzijn van haar
onmacht . a Son Altesse n, uit een andere novelle, sterft uit
pure ceremonieele verveling . Vrouwen uit de burger- en
uit de lagere klasse der maatschappij geeft hij weer . Mevrouw Etvos in a Een Heerlijke Dag s, is voor ons een
vrouw van vleesch en blood, de arme artisten-vrouw, die
bonne mine moet doen a mauvais jeu, als zij een voorname
zangeres to eten krijgt . Te eten ! Zoo iemand to eten in een
armoedig huishouden met negen kinderen, waar aan alles
gebrek is en zelfs de meid een goedkoop dagmeisje is, tot
niets in staat . Maar er moot een a kookster n komen en al
wat die autoriteit gebiedt moet gebeuren, zoodat de haven
bet afgetobde huisvrouwtje to herge rijzen . Maar «een
heerlijke dag a moest het gezin hebben, dat vereerd word
door bet bezoek van de groote artiste!
a De beroemde artiste had terloops, alsof bet de natuurlijkste zaak ter wereld was, aan Meneer Etvos gezegd, die
in bet bestuur zat van de muziekvereeniging : a Morgen
eten we bij u . n Etvos haastte zich naar huis en vie] afgemat op een stool neer .
a Jakob, hemel Jakob, wat is er? a vroeg zijn vrouw
bezorgd, die met bet kleinste kind op den arm voor hem
staan bleef.
a Zij komen bier morgen eten a, gooide Etvos er
haastig uit, als iemand die geheel ten einde raad is .
a Wie? Wie zijn die ze? as vroeg Mevrouw Etvos, die
er niets van begreep . Bij hen at nooit iemand anders dan
de negen kinderen en - de meid, als er iets over was .
a Mevrouw, - Mevrouw Simonin - zij wil bij ons
eten . n
En toen begon Etvos to stamelen met luide stem over
- de groote eer . Mevrouw Simonin had hem de voorkeur
gegeven boven den generaal .
Maar Mevrouw Etvos hoorde niets . Zij was gaan
zitten en had haar man met groote verschrikte oogen
aangekeken . Toen zeide zij zacht, op klagenden toon
a Maar Jakob, hoe is dat toch gebeurd ? Hoe kon zoo
iets gebeuren ? a
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Dat het gebeurd was, daar twijfelde Mevrouw geen
oogenblik aan . Zij was er zoo aan gewoon dat het vreeselijke gebeuren moest .
Etvos droogde zijn bezweet voorhoofd af . Hij wist
zelf niet hoe bet gebeurd was .
a Zij zeide alleen maar, dat zij bij ons wilde eten a ,
herhaalde hij hijgend .
a Morgen, zeg je? » vroeg Mevrouw Etvos .
a Ja, - kind, morgen . a
- Een juweeltje van beschrijving is ook Irene Holm, de
eenzame ziel die haar brood verdient met het geven van
dansles, nadat zijzelf als balletdanseres maar een matig
succes had kunnen verwerven .
a Toen vertrok zij naar een klein provinciestadje om
les to geven in den modernen gezelschapsdans .
Zes leerlingen hadden zich opgegeven .
Daar trok zij been - om dat voort to zetten, wat men
leven n oemt . as
Vooral deze laatste zin is karakteristiek voor Herman
Bang .
Hoe aandoenlijk is ook de geschiedenis van a Juffrouw
Caja n, die met haar moeder een pension houdt en ten
slotte een gast zelf aanraadt om to verhuizen . Niettegenstaande al haar zwoegen kon zij toch niet alle kamers in
orde houden .
Een andere rubriek vertellingen gaf Herman Bang uit
onder den titel a Excentrieke novellen a . Deze spelen in de
artisten wereld, leiden ons binnen in kringen, waar de
meesten onzer zeker vreemdelingen zijn . In a Les Quatre
Diables a, (de eerste en eenige novelle, die in het Hollandsch vertaald in Vlaanderen uitkwam) zijn we in gezelschap van vier acrobaten, drie manlijke en een vrouwlijke .
Roerend aandoenlijk beschrijft Herman Bang wat die
menschen inwendig voelen en hoe zeer-zij lijden, hoe ook
zij het hoofd buigen voor de eischen van het noodlot .
a Chariot Dupont a, is een wonderkind . Een vioolvirtuoos, als kind door impresario's geexpioiteerd . Herman
Bang kijkt weer recht in het hart van het a wonderkind aa,
en ziet het trillen van angst en verdriet, hoort het, slaan
ziekelijk opgewonden en moe . Een pare] is deze vertelling
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evenals die der Fratelli Bendini, de dierentemmers, die per
slot toch de prooi worden van de roofdieren, die zij in hun
macht meenden to hebben .
Doch genoeg thans over Herman Bang's novellen en

vertellingen, al doet het afscheid nemen ook pijn . Want
zijn vertellingen zijn mij het allerliefst en zij zijn nog veel
to weinig bekend buiten de grenzen van Denemarken .
Onwillekeurig grijpt men eerst naar een grooter werk,
naar een roman, een op zich zelf afgemaakt geheel .

In 1898 verscheen a Het Witte Huis » en in 1go1 a Het
Grijze Huis s, beide lijvige romans . Op aanraden van den
schrijver zelf verschenen beide boeken in Holland to zamen
onder den gemeenschappelijken titel a Stella n . Want
Stella, de moeder van den schrijver, is de hoofdpersoon in
eerst genoemd boek en verschijnt ook weer in het tweede .
In het a Witte Huis » lezen wij de geschiedenis van
Herman Bang's kinderjaren . Dat huis is het waarin hij
opgroeide en hij stelt er ons zijn moeder in voor als
a Een beeld van jeugd en vreugd, van zachtheid en
zorg, van blijdschap die straalt uit droeve oogen, van
zwaarmoedigheid die lacht met een door pijn vertrokken
mond, van hulpelooze handen die slechts het lijden van

anderen verzachten konden, van teere ledematen die zich
in de zon koesterden en huiverden zoodra die onderging . . .
Geen roos en ook Been lelie . Een bloom die veel zeldzamer
gezien wordt, uit eigenaardige vezels samengesteld, met
een veelkleurigen kelk, die schoon schittert in het licht,
maar die zich tegen den avond schuw sluit . . . a Door geheel
het boek trilt een toon van ontroering over den weemoedigen ernst van het ]even .

Ik citeer
a Tine, wil ik je eens lets zeggen ? Als men in mijn
ziel kon zien, evenals men door de ruiten in een kamer
ziet, dan zou men to midden van al wat er huist niet
een enkelen wensch, geen greintje hoop, zelfs niet de
schaduw van een droom vinden n .
a Dan zou 't maar beter zijn, om to sterven » .
a Te sterven, Tine, is ook het ergste niet, - veel, veel
erger is het, om iederen dag weer to bej'roeven om to

levee . . . u .
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Maar op eens maakt soms de toon van ontroering
plaats voor luchtige scherts en uitgelatenheid . Bijv . toen
Stella to midden van allerlei drukte in de keuken waar
taarten gebakken werden voor haar verjaardag, den tuin in
holde om let to spelen en daarna een dansje draaide op het
orgel van een rondtrekkenden-orgelman en de kinderen en
meiden liet dansen . Bang zegt dat zijn moeder lijdt aan de
a wandelziekte n, als Stella voortdurend in den tuin wil
heen en weer loopen . a De onrust van die wandelziekte is
in den stijl van Herman Bang zelf overgegaan n, beweert
ergens Greorg Brandes . In geen book is zijn stijl dan ook
zenuwachtiger, zijn de zinnen korter dan in « het Witte
Huis n . Soms klinkt die « on-Deensch, bijna als een vertaling n, zegt elders een Deensche criticus .
(e Hot grijze Huis n, sluit zich aan bij het a Witte Huis n .
Terecht wordt het huffs grijs genoemd, want er heerscht een
toon van somberheid en melancholie . Dit geheele book van
bijna twee honderd bladzijden speelt in vier en twintig uur
tijd af . Het behelst een geheele familiedrama en de schrijver
laat er de grootvader dingen zeggen, die de kleinzoon, de schrijver zelf, gedacht heeft . Gedeeltelijk is het weer een
zelfschildering die ons bier wordt voorgezet . Herman Bang
kan dat niet laten . Hij is to veel met zich zelf bezig en met het
geslachts-fatum dat op hem rust, om work to leveren dat
geheel buiten hemzelf omgaat . In zijn romans ten minste .
Op a het Witte Huis n, volgde in 1899 weer een kleine
novellen-bundel, c( Leven en Dood )) . Daarin zijn slechts
drie novellen . Een vertelling over a Geluk n, een over
u Liefde n, en een over a lemand die sterven inoet u, die ons
alle wederom binnen leiden in een wereld van baronnen,
baronnessen en kamerjonkers . Droef getint en fijn zijn ook
doze korte vertellingen . Maar wij missen er den toon van
scherts in, die de vorige, niettegenstaande de zwaarmoedigheid, toch zoo aantrekkelijk maakten . In 1902 verscheen
a De Raven n, een novelle waarin verteld wordt hoe een
geheele familie, - als raven, -- jacht maakt op de erfenis
van een rijke, ongetrouwde tante, en een andere novelle
it Zomervreugden n, weinig beteekenend van inhoud en
van vorm .
Een groot succes was « Michael n dat in 1904 uitkwam .
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Herman Bang zelf schreef dat dit boek meer succes had
dan eenig ander . En het boek was hem zelf zoo lief. « . Ik
heb het geschreven met mijn hartebloed u, lees ik in cen
van zijn brieven . En het is werkelijk of we onder het lezen
gewaar worden hoeveel krachtsinspanning dit werk den
schrijver gekost moet hebben . Met meesterhand heeft hij
geteekend den grooten schilder en diens aangenomen kind
« Michael », die met ondankbaarheid beloont al wat de
groote schilder voor hem offerde . Michael is onder den
invloed van een vrouw, en als was in haar handen . Het
boek doet ons hier en daar denken aan Phedra, maar de
schrijver is in Michael ontzaglijk gegroeid . « Nu kan ik
rustig sterven, een groote passie heb ik gezien n, die regels
staan voor in het boek en schijnen ons to spreken van een
leven vol mooi, maar droef ondervinden .
En zoo naderen wij tot bet laatste groote werk dat van
Herman Bang bet licht zag : n Zonder Vaderland », de roman
van een jongeling die alleen op de wereld is en geen land
zijn vaderland kan noemen . Herman Bang is weer geheel
zich zelf, hoogst individueel in dit boek . Terwijl ik het
doorblader valt mijn oog op een gezegde als het volgende
« Student zou en wilde ze worden en toen zij 't eenmaal
had doorgedreven, kon zij het niet volhouden u .
« En toen benam zij zich bet leven », zeide Joan langzaam .
a Ja, zeide Erik, toen verdronk zij zich . n
« Enfin n, - zeide Erik, trwijl hij den weg opkeek, « wie heeft er niet aan gedacht zich to verdrinken als je op
zekeren dag op bet water staart . . . en op bet leven . n
Een bekoring straalt ons tegemoet uit « Zonder Vaderland n zoowel als uit « Michael)), maar ontleden kunnen
we die bekoring eigenlijk niet . De schrijver zet ons zooveel
kleine tafereeltjes voor, laat ons kennis maken met zulk een
menigte menschen van allerlei stand en allerlei aard, dat we
ze haast niet uit elkander kunnen houden . Een oneindige
optocht van menschen is het . Soms in alle details minutieus, to minutieus afgewerkt, een andermaal glijden ze ons
voorbij, zonder specialen indruk achter to laten . Bizonder
bezit Herman Bang de gave iemand to teekenen met een
enkelen trek, een trek die opeens heel het intieme leven
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van die personen openbaart . Soms zwijgen, denken en
bewegen zij ook meer dan zij zeggen of doen en uit dat
bewegen, vaak niet meer dan een handgebaar, of een oogopslag, leeren wij het karakter en den gemoedstoestand
soms beter kennen dan door ellenlange beschrijvingen .
En wat gebeurt er veel in zijn twee laatste boeken,
zooveel dat het ons soms verward voor oogen schemert . En
toch voelen we dat het gebeuren moest en dat de menschen
handelen moesten juist zooals zij doen .
In een boek van Herman Bang is het mij eigenlijk
nooit ingevallen to vragen « waarom doet die Mevrouw
zoo? n of (c die Meneer n weer anders? n Ze doen het omdat
zij het zijn . Ze kunnen niet anders . Misschien is dit de
hoogste lof voor den schrijver . Ik herinner me hoe ik
Bjornsstjerne Bjornson eens vroeg over een persoon uit
een zijner drama's (( Waarom doet ze dat ? )) En Bjornson
keek me door zijn bril vorschend en verbaasd aan en
antwoordde vrij hard : (( Hoe zou ik dat weten ? Ik weet
van mezelf dikwijls niet waarom ik zoo doe en niet anders,
hoe zou ik dan weten waarom zij dat doet ? )) Precies of we
over een levend persoon spraken . En de personen uit
Bang's boeken zijn ook levende personen .
a Zonder Vaderland a sluit de rij van zijn groote
werken ; sinds het verschijnen daarvan, in 19o5, kwamen
er alleen van zijn hand nog uit een klein bundeltje vertellingen, theaterkritieken en dagbladartikelen . Men zegt dat
een groote roman, getiteld : u Helg », zoo goed als gereed ligt .
Gedeeltelijk was die reeds aan den uitgever afgeleverd, maar
Herman Bang had het manuscript weer teruggevraagd .
Ik geloof niet dat de ware a arbeidsrust n Herman
Bang ooit ten deel is gevallen . Ik geloof integendeel dat
we ons verbazen moeten over het vele goede dat hij nog
heeft kunnen leveren, niettegenstaa .nde zijn zwak lichaam
en zijn rusteloos gemoed .
Zooals wij opmerkten sleet hij zijn kinderjaren op Als .
Zijn middelbare studien deed hij aan het groote instituut to
Sorb, op het eiland Sjoelland, heerlijk gelegen to midden
der bosschen met een schoon vergezicht op de uitgestrekte
blauwe zee . Vandaar vertrok hij naar de hoofdstad om
student to worden . Maar verder dan het beoefenen van
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letterkundige studien, zooals die zich aan hem opdrongen,
bracht hij het nooit . Hij las oneindig veel en maakte
zich de Fransche en Duitsche literatuur geheel eigen .
Voordat hij, ((Een Ondergaand Geslacht u, uitgaf, was hij
reeds werkzaam aan verschillende dagbladen, geprotegeerd
door mannen als o . a . Topsoe . Daarop volgden jaren
waarin Bang veel reisde . Ook naar Holland en Belgie trok
hij . Gent noemde hij « De Begijntjes Stad u . Nauwkeurig
heeft hij zijn bezoek aan het groot Begijnhof beschreven .
Het had vooral indruk op hem gemaakt dat de begijntjes
hardop baden onder het werk . Toen hij vroeg waarom dit
was, werd hem geantwoord : ((We kunnen evengoed
bidden als praten . n Zoodra hij hoorde dat ik uit Gent
kwam, was zijn eerste vraag, die me niet weinig verbaasde,
dat moet ik zeggen : a Bidden de begijntjes nog zoo veel ? n
Ook Gheel had hij bezocht, cc De Gekken Stad a door hem
betiteld . In Brugge bewonderde hij het Belfort en het
Minnewater, in Antwerpen de haven, de Kathedraal en het
klokkenspel .
Geruimen tijd woonde hij to Berlijn, tot hij over de
Duitsche grenzen gezet werd, omdat men in hem een
gevaarlijke spion meende to zien, die oproerige kranten
artikelen schreef . Hoogst vermakelijk heeft hij zijn conflict
met de Berlijnsche politie beschreven in zijn bundel a Tien
jaar Van Berlijn vluchtte hij naar Praag, waar hij geruimen tijd woonde en waar zijn zuidelijk temperament zich
bizonder op zijn plaats gevoelde . In Denemarken weer
gekeerd, riep zijn oude liefde hem naar het theater terug,
en werd hij aangesteld als regisseur van het Folketheater .
Om geld to verdienen gaf hij les in de tooneelkunst aan
jonge leerlingen . Want Herman Bang had veel geld noodig
om to leven . Hij was in weelde opgevoed en had nooit de
waarde van het geld leeren kennen . Daarbij had hij rijke,
adellijke vrienden . Jaren lang reisde hij met een paar
Russische prinsen, (c die waren mooi zeide hij tegen mij,
toen ik hem eens bezocht . En ik ook . Oui Madame n,
vervolgde hij in het Fransch, e a vingt ans j'etais tres beau,
tres fier et tres elegant
En om zijn woorden klem bij to
zetten, strekte hij de hand nit van den divan waarop hij lag
en reikte me een portret toe, zooals hij was op twee en
n .

n,
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twintigjarigen leeftijd . « Pour vous », zeide hij superieur,
toen ik het op de plaats wilde zetten . Van zijn « beaute » was
er toen niets meer over . De man zag er ziekelijk, zwak en
afgemat uit . Elegant was hij nog, onberispelijk gekapt,
geschoren en verzorgd . Af en toe maakte hij met den troep
van het theater een tournee door het land en ook wel naar
Noorwegen . Verscheidene van die tournees heeft hij op de
geestigste wijze beschreven . Oneindig is het aantal krantenartikels dat Herman Bang in verloop der tijden in het licht
gegeven heeft over de meest verschillende persoonlijkheden
en onderwerpen . In een boek verzameld vormen alleen
reeds een dikke bundel zijn studies over Drachmann,
Schandorph, Jacobsen, de Balzac, Dumas fils, Gustave
Droz, Emile Zola en eenige anderen .
Herman Bang was het ook die Ibsen in Frankrijk
bekend maakte . In het theater van Lugne Poe, was hij de
regisseur voor Ibsen's voornaamste drama's . Poe en hij
zijn groote vrienden gebleven, terwijl ook een teere vriendschapsband bestond tusschen hem en Rejane en hem en
Eleonore Duse .
Behalve het talent van schrijver en regisseur had Herman Bang nog een ander, misschien wel zijn grootste : dat
van voordrachtgever . Hij was een conferencier par excellence . Hij sprak niet, staande voor een katheder, met
aangeleerde, sobere handbewegingen, - neen, hij acteerde .
Ik heb het bijgewoond .
Het tooneel was ingericht als een gewone zitkamer en
Herman Bang kwam het tooneel op gewandeld, juist alsof
hij zoo thuis kwam, met hoed op, jas en handschoenen aan
en een stok in de hand . Dood bedaard zet hij den stok in
een hoek en zijn hoed op de tafel, en trekt dan handschoenen en jas uit . Het publiek klapt, - hij neemt er niet de
minste notitie van, maar gaat op zijn gemak op de canape
zitten en begiut to vertellen, precies alsof hij luid in zich
zelf praat en er geen publiek bestond . Maar langzamerhand
wint hij zich op : loopt het tooneel over, gooit zich op een
fauteuil, gaat op de tafel zitten steeds sprekend en hevig
gesticuleerend met armen en beenen . Een heele wonderlijke, maar zeer amusante vertooning . Meestal draagt hij
een van zijn eigen producten voor, zelden lets van anderen .
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Ik hoorde hem Irene Holm voordragen en daarna twee
mooie gedichten van Jacobsen . Bij de laatste was Bang
gemetamorfoseerd . Onbewegelijk stond hij, met de groote,
zwarte oogen op zijn publiek gericht en reciteerde met
gloedvolle stem vol nuancen, Jacobsen's mooie
cc Het
hadden rozen moeten zijn . n
Herman Bang was de lieveling van het publiek en
werd altijd overladen met bloemen, die hij zelf nooit aanraakte, maar door zijn knecht naar huis liet brengen . Hij
vond het zelfs niet eens de moeite waard om voor bloemen
geschenken to bedanken .
Toch verstond hij de kunst om de gunst van het groote
publiek to winnen . Hij was zoo vrijgevig . Bij weldadigheidsfeesten was hij de eerste die zijn diensten aanbood en
zeker ook wel vaak degeen die het meeste geld ophaalde .
Ten einde raad eens toen zijn voorraad bloemen en teekeningen, die Prinses Marie hem had opgedragen, uitverkocht was, bood hij op een fancy-fair zijn handteekening to
koop aan . En het publiek stroomde toe met kaartjes en
papiertjes en Herman Bang haalde un argent fou op .
Vaak bezat hij zelf geen roode cent . Zijn laatste geld
gaf hij soms weg aan une pauvre honteuse, terwijl hem
zelf het noodigste ontbrak .
Doch dit telde hij licht . Alleen zijn ziekelijk lichaam
was hem tot last en belemmerde hem zijn vrijheid van
beweging . Herhaalde malen is zijn lichaam geteisterd door
longontsteking, en bloedspuwingen kluisterden hem soms
maanden lang aan het ziekbed .
Vaak gaf hij alle hoop op herstel geheel op . Eigenlijk
verbaasde hij er zich steeds over dat hij nog leefde en soms
was het of hij zijn ziek-zijn aankweekte en niet gezond
wilde zijn . Dit gaf den vaak zoo droeven toon aan zijn
werken .
De vrienden, die hem kenden en waardeerden, spraken
hem niet tegen als hij klaagde, maar deden wat zij konden
om hem to helpen . En Herman Bang had veel vrienden,
ook onder anderen Jonas Lie, de Noor, hield veel van
hem en stelde hem hoog, wat wel blijkt uit volgend extract
uit een brief
u U kunt zoo heerlijk eenvoudig schrijven, zoo breed .



HERMAN BANG

3 19

Maar ge loopt gevaar om geraffineerd to worden, wat grenst
aan hot onuitsprekelijk zenuwachtig fijne wat Uw talent
uitmaakt . Uw moeilijkheid is eigenlijk alleen maar om
uw talent in toom to houden, dat zoo veelzijdig is . Ge
hebt een hart met vliegenoogen, facetten die uitstralen
naar alle kanten om indrukken op to doen, zooals een
auteur eigenlijk ook hebben moet . Van harte wensch ik U
succes, want u schrijft uit het hart en is poet als u schrijft » .
Deze brief is in handen gekomen van een Noorschen
vriend, van wien ik hem gelezen heb .
Een andere vriend had Herman Bang in den Zweedschen dichter Carl Snoilsky . Hot volgend versje uit een
gedicht op Herman Bang had als motto boven dit praatje
kunnen staan
For alla, hvilkas lott det vardt att tala,
Finns i din dikt ett blad med hjartblod skrifvet ;
Hur histrionens lif ar sonderrifvet,
Fastan de falska guldpaljetter prala . » (i)
Herman Bang zelf maakte zelden verzen . Een klein
bundeltje is or slechts van hem uitgekomen .
Na het Folketheater was hij afwisselend regisseur aan
het Casino en het Nye theater to Kopenhagen . Maar hij
had geen rust . Lang achtereen op een plaats blijven viel
hem moeilijk .
Toen kwam het, in veler oog waanzinnig idee in hem
op om een reis om de wereld to doen en overal waar Scandinaven woonden voordrachten to houden . Zijn gezondheid
was zoo zwak, zijn zenuwgestel zoo verwoest, dat hij
nauwelijks in staat was zijn dagelijksch work to doen .
Maar de wereld om zou hij . Hij begon met Noorwegen,
Zweden, Finland en Rusland vroeg in den zomer van 1911
en overal was zijn succes groot . En onderwijl droomde hij
van Amerika, maar vooral van China en Japan . Hij
beweerde wel dat hij nooit levend in zijn vaderland terug
(r) Voor alien, wier lot hot was to lijden, is er in uw gedichten
cen blad geschreven met hartebloed ; hoe wordt het leven van
den acteur vaneen gereten al schitteren oak valsche goudpailletten .
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zou keeren, maar hij sprak reeds jaren lang over zijn dood .
Het ging als de jongen met den wolf in het sprookje, men
geloofde er niet meer aan .
Toch is zijn voorspelling uitgekomen .
Zijn vaderland ziet hij niet meer terug .
Hij scheepte zich to Hamburg voor Amerika in en gaf
den vier-en-twintigsten Januari zijn eerste voordracht in
New York . Den zes-en-twintigsten Januari verliet hij
Chicago, en ging op weg naar San Francisco . Onderweg
vond men hem bewusteloos in den trein . Men droeg hem
er uit in Ogden City, een stadje in den Staat Utah met
25 .000 inwoners, en bracht hem naar het ziekenhuis . Daar
kwam hij bij na verloop van een paar uur, doch alleen om
in een hevige bloedspuwing to blijven .
Hij had zich voorgesteld, als hij ooit terugkeerde,
zijn kunst to vernieuwen en verfrischt weer aan het
werk to gaan en zijn landgenooten to verrijken met
hetgeen hij gezien en geleerd had daar over de groote
wateren . . .
In plaats daarvan is Denemarken in rouw en met
Denemarken de vele andere landen, waar Herman Bang
zich een plaats veroverd had .
In Kopenhagen en Christiania hebben letterkundigeen kunstkringen hem herdacht . Brokstukken uit zijn
werken werden voorgelezen, een woord van dank gewijd
aan den schrijver, die stierf zoo ver weg van zijn geliefd
vaderland, zoo geheel alleen .
Ook in Berlijn werd een avond gewijd aan Herman
Bang waaraan de meest bekende literatuur-historici,
schrijvers, journalisten, uitgevers en theaterdirecteurs deelnamen . Wij noemen slechts de namen van : Julius Elias,
Thomas Mann, de redacteur van de Deutsche Rundschau,
S . Fischer en Max Reinhardt . Het Deensche gouvernement heeft zorg gedragen dat het lijk van Herman Bang
naar Denemarken vervoerd wordt . Terwijl ik deze regels
schrijf is de kist reeds onderweg . En over enkele weken
zullen in zijn geboortestad de klokken luiden, die hem
roepen naar zijn laatste rustplaats .
Terecht zong Chr . Rimestad :
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Han kunde tynge os med Livets Smerte,
fordi han bar den i sit tunge Hjerte .
Kun DOden kunde gi' det Hjerte Fred,
son aldrig her fandt sikkert Hvihested . (I)
D . LOGEMAN-VAN DER WILLIGEN .

Gent, io Februari zgz2 .

(I)

Bezwaren kon hij ons met 's levens smart
Omdat die woelde in zijn eigen hart .
De dood alleen kon vree het harte geven
Dat nooit then vond, hier in het drukke leven .
20

DE ROL DER UNIVERSITEIT
EN HET STUDENTENLEVEN
IN VROEGER TIJD (I)
Om een gesticht van hooger onderwijs to betitelen
gebruiken we nu het woord Hoogeschool of Universiteit . In de
middeneeuwen is de officieele benaming Studium generale,
ten minste sedert het midden der XIIIe eeuw . De term
((studium ) wordt gebruikt om de school eener stad of het
geheel van al de onderwijsgestichten dier stad aan to
duiden ; zoo b . v . Studium Bononiense, Studium Parisiense . De bepaling «generale » slaat niet op de vakken die
aan de Universiteit onderwezen worden - in den zin dat
men aldaar al de mogelijke kennissen kan opdoen - maar
wel op degenen die de Universiteit bezoeken . Studium
generale is eene rijksschool, eene centrale school voor allen
en aan alien geopend . Die beteekenis blijkt klaar uit tal
van dokumenten, en voornamelijk uit den stichtingsbrief
door keizer Frederik II van Hohenstaufen aan de Hoogeschool to Napels geschonken .
(1) Deze studie werd voorgedragen op het derde groot-nederlandsch Studentenkongres, dat to Leuven gehouden werd van
17 tot 1g Februari 11 . Ze is opgesteld hoofdzakelijk volgens het
befaamde werk van H . DENIFLE, O . P . Die Universitdten des

jVlittelalters bis 1400 . I . Die Entstehung der Universitdten des Mittelalters bis 1400 . (Berlijn, 1885), en een artikel van M . HUISMAN,
L'etudiant an moyen age, verschenen in de Revue de l'Universite de
Bruxelles, IV, 1898-1899, blz . 45-67 . - Wie er meer wil van weten,
leze nog : HAST . RASHDALL, The universities of Europe in the Middle
ages . 2 boekd (Oxford, 1895) ; CH . V . LANGLOIS, Les universites
du moyen age, in de Revue de Paris, III, 1896, blz . 788-820 ; A .
CAUCHIE, Les universites d'autrefois . Paris et Bologne aux premiers
temps de leur existence . (Leuven, 1902) ; P . SCHULZE en P . SeHYMANx . Das deutsche Studententum von den aeltesten Zeiten bis zur
Gegenwart, 2e uitg . (Leipzig, 19x0) . De bibliografie van de ge-

schiedenis der verschillende Universiteiten in 't bijzonder kunnen we bier niet opgeven . Zie H . DE JONGH, L'ancienne faculte
de theologie de Louvain au premier siicle de son existence
b1z. 1, nota 1 ; blz . 2, nota 1-5 . (Leuven, 1911) .
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De universiteit wordt ook nog geheeten studium firivilegiatum . De centrale school voor alien bezit immers voor-

rechten waarop de privaat-onderwijsgestichten niet kunnen
bogen . Alleman, zonder onderscheid van natie, kan aan
zoo 'n studium de kennissen opdoen die hem tot de akade .
mische graden leiden . Het begrip van studium generale
bevat ook dat men de aan de universiteit opgedane kennissen aan anderen mag meedeelen . De facultas docendi we zouden nu zeggen het eind- of uitgangsdiploma - aan
een studium verworven, wordt erkend door al de andere
bestaande universiteiten . De a facultas docendi » wordt
feitelijk de a facultas ubique docendi a en sedert paus Gregorius IX behelst iedere stichtingsbrief de volgende bepaling : a ut quicunque magister ibi examinatus et approbatus
fuerit in qualibet facultate, ubique sine alia examinatione
legendi liberam habeat facultatem u .
Een derde term om het gesticht voor hooger onderwijs
to bestempelen is Universitas . Maar in de middeneeuwen
hecht men daaraan eene gansch andere beteekenis als nu .
Universitas wordt gebruikt in den zin van korporatieve
verbandseenheid en staat gelijk met corpus, collegium,
societas, communio, consortium . Door Universitas wordt verstaan de zedelijke eenheid van professoren en studenten
en de volledige titel is dan ook a universitas magistrorum et scholarium u . Het woord bediedt de vereeniging
van menschen die to zamen de universiteit vormen, in
tegenstelling van studium, dat het onderwijsgesticht als
zulkdanig aanduidt . Zoo kon men dan ook zeggen : u Universidad DEL estudio de Salamanca » . Door universitas wordt
dus niet de universaliteit der wetenschappen bedoeld, die
aan de hoogeschool onderwezen worden, en heel onverstandig hebben zich de menschen getoond die op den
gevel een onzer belgische hoogescholen de omschrijving
hebben doen beitelen : Universis disciilinis .
Het woord universitas werd in den loop der XIVe-XVe
eeuw verward met studium generale in de germaansche
landen, en sedertdien vinden we de twee termen, die
oorspronkelijk niet overeenstemmen, zonder onderscheid
gebruikt .
Met het mystieke temperament den Middeneeuwen
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eigen stelde men de Universiteit voor als een moeder die
het brood der wetenschap aan hare kinderen uitdeelt, en
paus Innocentius IV noemt b . v . de hoogeschool van
Oxford a faecunda mater (quae) de utero suo filios producit
ad iustitiam eruditos n . Vandaar bet gebruik der uitdrukking alma universitas, mater universitas, en bet samensmelten
dier twee benamingen in alma matey . In 1389 wordt die titel
geschonken aan de Parijzer hoogeschool . Wat nu eindelijk
bet woord Academia betreft, dat is een voortbrengsel der
humanisten, eene uitvinding der Renaissance .
Hoe ontstonden de middeneeuwsche hoogescholen ?
Hier met u den oorsprong der 55 universiteiten, die voor
1400 ontstonden, bestudeeren, dat gaat niet aan . We nemen
dan als voorbeeld de twee oudsten, die op al de anderen
eenen grooten invloed hebben uitgeoefend : Parijs en

Bologna .

Het ontstaan der universiteiten van Parijs en Bologna
is to danken aan de samenwerking van drie faktors . In
't begin der XIIe eeuw namen de scholen in die twee steden
eene groote uitbreiding, dank bet invoeren eener nieuwe
methode, in de dialektiek en bijzonder in de godgeleerdheid
to Parijs, in de rechtswetenschappen to Bologna . Te Parijs
had het onderwijs van Guillaume de Champeaux en Abelard
stilaan eene hernieuwing van de methode der theologie to
weeg gebracht, to Bologna werd bijzonder de studie van
bet kerkelijk recht langs nieuwe wegen geleid door Gratianus . Dank de aantrekkingskracht dier nieuwe methode,
schaarden vele studenten zich rond een bijzonder befaamden leeraar en alzoo verkregen die reeds bestaande scholen
een meer blijvend karakter als vroeger .
De tweede faktor van het ontstaan der Universiteiten
waren de ¢rivilegien . Ze vormen den grondslag der Universiteit, en bevorderen de vrijheid van bet onderwijs voor
leeraars en studenten . Wereldberoemd was het privilegie
van Bologna (1155), waarbij door keizer Frederik Barbarossa al degenen die naar een studium reizen om wetenschap op to doen onder de keizerlijke bescherming worden
genomen, en bet voorrecht verkrijgen alleen door den
bisschop der stad of door de professoren to mogen geoordeeld worden in geval van aanklacht . Dit privilegie werd



IN VROEGER TIJD

325

nadien geschonken aan al de andere hoogescholen . In 1200
nam koning Filip-August de Universiteit van Parijs onder
zijne bijzondere bescherming .
De derde faktor is het consortium, het genootschap
van professoren en studenten, dat een blijvend merk op
het studium generale print . Hier moeten we dan eenige
gegevens meedeelen over de professorenvereeniging en de
studentenverbonden . Eerst to Parijs . Aan deze universiteit
vindt men sedert 1245 vier fakulteiten : godgeleerdheid,
rechtsgeleerdheid, geneeskunde, wijsbegeerte . De oorspronkelijkevorm der Universiteit is dan hetconsortium magistrorum
der vier fakulteiten, d . w . z . de vereeniging der doctors in de
vier vakken . Op hunne beurt vereenigen zich de professoren
van eon zelfde vak en vormen in den schoot der Universiteit
de zoogenaamde fakulteiten . Facultas beduidde eerst de
gemeenzame wetenschap door die doctors onderwezen,
daarna de vereeniging dier doctors onder elkander .
Nevens de professorenvereeniging, het consortium
magistrorum, bestaan to Parijs de zoogenaamde nationes of
naties, alleen nochtans in de facultas artium . Die natien
zijn officieel de volgende : Gallici, Picardi, Normanni,
Anglici, en we stellen hun bestaan vast in 1249 . Het hoeft
nu wel verstaan to worden dat zoo eene natie meerdere
naties in zich besluit, die niet talrijk genoeg aan de Hoogeschool vertegenwoordigd waren om eene op zichzelf staande
natio to vormen . De Nederlanders waren alzoo ingelijfd
bij de natio gallicana, en een rotulus der natio anglicana,
van 1362, toont ons dat onder den naam (( Engelschen ))
ook aangeduid werden de Duitschers, de Hongaren, de
Bohemers, de Polen, de Zweden, de Noren, de Schotten,
de Ierlanders .
Die verdeeling der naties to Parijs is dus niet spontaan
zij is eene kunstmatige inrichting . Daar in den beginne de
Franschen, de Picardiers, de Normandiers en de Engelschen het talrijkst waren, werden alleen die vier natien
gesticht : het getal 4 bleef behouden, alhoewel er sedertdien ook nog andere landen vertegenwoordigd werden .
Alleen de natio gallicana is onderverdeeld in provincien .
Die verdeeling der studenten in nationes was ingevoerd
geworden om administratieve reden, en om het onderhou-
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den der discipline to vergelnakkelijken . Aan het hoofd der

natio staat een procurator, die de natio overal en in alles

vertegenwoordigt en, desgevallend, verdedigt .
De nationes bestaan alleen in de facultas artium en ze
omvatten niet alleen de studenten, maar ook nog de magistri
artium, de doctors of professoren in artes . Hoe die vermenging van studenten en professoren uitleggen ? De magistri
artium, daar ze tot eene ondergeschikte fakulteit behoorden,
werden, ten opzichte der drie a hoogere a fakulteiten, nog
als studenten aanzien . Voor hunne fakulteit zijn ze professor ; voor de hoogere fakulteiten zijn ze immers nog
scholares, vermits ze, niettegenstaande hun titel van
magister, hunne studien opnieuw moeten beginnen om in
de a hoogere n fakulteiten een graad to verwerven . En ze
staan dan in deze eigenaardige houding : als magistri, maken
zij deel uit van het consortium magistrorum met de professors
der drie andere fakulteiten, en als magisters in antes hooren
zij toe aan het studentenverbond der vier natien .
Natie beantwoordt dus aan het begrip cc discipline)),
fakulteit aan het begrip « wetenschap s . Maar de natien en
de fakulteiten vormen de Universitas, de korporatieve eenheid van professoren en studenten .
De rektor was in den beginne niemand anders als het
hoofd der vier natien, dus het hoofd eener studentenvereeniging : daarna werd hij 't hoofd der facultas artium om
eindelijk, in de tweede helft de XIVe eeuw, de overheid
over gansch de Universiteit in handen to krijgen . Ziedaar
de eigenaardige inrichting van het studium generale
Parisiense .
Te Bologna vinden we ook de fakulteiten en de
studentenverbonden, maar bier worden deze laatsten niet
a nationes » maar a corporationes » geheeten . Hier was het
eene spontane inrichting, een vrij studentengenootschap
op vreemden bodem en de professoren maakten er geen
deel van .
Hier beantwoordde de corporatio ook meer aan de
werkelijkheid als to Parijs : we kolnen de namen tegen van
de corporationes der Lombarden, Toskanen, Katalanen,
Franschen, Duitschers . Later groepeerder. zich al de studenten in een tweevoudig verbond : de Cismontanen en de
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Ultramontanen (Italianen en niet-Italianen) .'t Zijn natuurlijk de vreemdelingen die to Bologna begonnen zijn zoo 'n
corporatio to stichten . Hun doel was gemeenzame gezelligheid en gemeenzame verdediging to bewerkstelligen .
't Gold eerst en vooral gesyndikeerd op to tteden tegen de
verhuurders van studentenkwartieren, die op schandige
wijze de vreemdelingen afpersten . De studenten-stedelingen, d . w . z . de studeerende Boloneezen, waren buiten
die verbonden gesloten, daar zeer dikwijls de corporations
in strijd lagen met de stadsoverheid, die hunne vrijheid
wilde beperken .
Zooals to Parijs staat de rector aan het hoofd der
corporatio, en het wordt niet vereischt dat het een doctor
zij : een eenvoudige scholaris kan verkozen worden . Die
rector oefent eene ware rechterlijke macht over de studenten
nit, en - wat to Bolgna alleen bestaat - de professoren
moeten hem gehoorzamen . Te Parijs, zijn deze laatsten
meester : to Bologna spelen de studenten baas . Verdere
uitleg zal u daarover gegeven worden bij 't afschilderen
van het studentenleven .
Ziedaar hoe de twee oudste Universiteiten van Europa
ontstaan zijn en welke hunne inrichting was . Sedert de
XIIIe eeuw tracht men overal elders die twee voorbeelden
na to volgen, en in de XIVe eeuw zoeken tal van steden
een privilegiebrief van paus, keizer of landvorst to verkrijgen tot het oprichten eener universiteit binnen hunne
muren . Zoo 'n sticht brengt immers roem, voorspoed en
rijkdom mee . Die beweging grijpt eerst de romaansche
landen aan, en alien richten de oogen naar Parijs of naar
Bologna . Spanje denkt er zeer vroeg aan de uitwijking
naar den vreemde aan de landgenoten to sparen, en
Salamanca wordt, naar Bologna's voorbeeld, ingericht . In
Frankrijk is de eerste universiteit die nadien tot stand komt,
Toulouse, op Parijzer leest geschoeid . Portugal en lerland
stichten hoogescholen, om de moeilijkheid der reis naar
den vreemde to keer to gaan . Polen en Hongarie volgen
Bologna na . Alleen Duitschland denkt er betrekkelijk laat
aan zelf hoogescholen in to richten . De Duitschers hadden
immers geen schrik voor uitwijken en, in de middeneeuwen
zooals nu, komt men ze op alle wegen van Europa tegen . En
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dan, ze hadden hun Duitsche keizerrijk, dat een groot
gedeelte van Italie in zijne macht hield, en, zoowel to
Bologna als to Napels, dachten zij zich op keizerlijken
bodem . Engeland staat gansch alleen in die ontwikkeling
de hoogescholen schijnen hier reclltstreeks uit de vroegere
scholen van Oxford ontsproten to zijn .
Parijs en Bologna golden dus overal als voorbeeld ;
daaronl ook studeerde men overal het romeinsche recht zooals to Bologna - instede van het vaderlandsch recht ;
daarom ook schonk men eene eereplaats - zooals to
Bologna - aan het kerkelijk recht . En dank den invloed
van Parijs werd overal in de nieuwgestichte universiteiten
de studie der klassieken verdrongen door de dialektiek en
nam de godgeleerdheid de eerste plaats in bij de fakulteiten . Alleen voor de geneeskunde is een andere invloed
merkbaar, nl . die van de universiteiten van Salerno en
Montpellier .
Daar overal Parijs en Bologna werden nageaapt,
vinden we zulke groote eenvormigheid in het ontstaan van
al de middeneeuwsche hoogescholen, en 't universeel
gebruik van het Latijn als voertaal van het onderwijs droeg
er toe bij om then indruk van eentonigheid nog to vergrooten .
Wie bezit het recht eene hoogeschool to stichten ?
Eerst en vooral de paus, waarvan een der bijzonderste
voorrechten is het oprichten van een studium generale . Hij
alleen, als bewaarder der geloofsleer, heeft de macht de
u facultas ubique docendi » toe to kennen . Ten tweede, de
roomsche keizer, als beschermheer der kerk, en den voorrang bezittende over de monarken van Europa . Ten derde,
de landheer, binnen de grenzen van zijn rijk, maar om de
graden door de nationale universiteit geschonken overal
elders to doen erkennen, is de tusschenkomst van den paus
noodig, van den universeelen opperheer der kristenheid .
Hoogescholen zonder officieelen stichtingsbrief waren
deze van Saierno, Oxford, Orleans, Angers, Padua,
Vercelli, Reggio, Modena, Vicenza . Hoogescholen met
pauselijken stichtingsbrief alleen, zijn die van Rome, Pisa,
Ferrara, Toulouse, Montpellier, Avignon, Cahors, Grenoble,
Cambridge, Valladolid, Heidelberg, Keulen, Erfurt, Fiinf-



III VROEGER TIJi

329

kirchen, Ofen . Als universiteiten met keizerlijken of landvorslelyken stichtingsbrief mogen geteld worden : Arezzo,
Siena, Napels, Treviso, Orange, Palencia, Salamanca,
Sevilla, Lerida, Huesca .
Eindelijk, voor Perpignan, Lissabon-Coimbra, Perugia,
Florentie, Piacenza, Pavia, Praag, Weenen, Krakau en
Leuven gingen pans en keizer of landheer hand in hand bij
bet opstellen van hunnen geboorteakt .
De rol der middeneeuwsche universiteit is niet to ontkennen in wetenschappelijk opzicht . Nadeelen bestonden,
en zijn niet to verduiken, al ware bet maar de mangel aan
vastgestelde regels voor de wederzijdsche verhouding van
lager en hooger onderwijs . De wetgeving op bet onderwijs
was nog niet geboren en 't is bet ontstaan der universiteiten
zelf dat ze in 't leven heeft geroepen . 1)e sociale rol der
universiteit was zeer beperkt : ze bestond voor eene verstandelijke aristokratie, was ten grooten deele voor de geestelijken bestemd en de praktische vakken werden in hot
Latijn onderwezen . Het yolk word buitengesloten en de
geleerden hebben geen vat op den minderen man, omdat
zij de wetenschap in eene wereldtaal hebben aangeleerd en
ze aan bet yolk in de taal van bet yolk niet kunnen meedeelen . Dat waren mistoestanden, die in de middeneeuwen
begrijpelijk waren, maar die, gezien den socialen rol die de
universiteit van heden hoeft to spelen nevens den wetenschappelijken, op onze dagen door alle weldenkende en ernstig redeneerende menschen dienen afgekeurd to worden .
Groot nochtans was de beschavende rol die doze
hoogescholen gespeeld hebben en dat zien we bijzonder in
bet universiteitsleven van vroeger . Daarom eenige mededeelingen over bet studentenbestaan in de studia generalia
der middeneeuwen .
Als hij I3-I4 jaar oud is verlaat de jongeling de lagere
school - de a kleine school)) - ; hij kan nauwelijks lezen,
schrijven, rekenen ; hij bezit eenig begrip van latijn . Geldt bet
een rijke, dan onderneemt hij de lange reis naar de vreemde
universiteit to paard, vergezeld van zijne dienstknechten,
soms in gezelschap van een voogd . Maar gewoonlijk is hij
arm en alleen : zijn kleed, zijne brook en eenige hemden,
't is dikwijls zijn geheel fortuin .
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Aan de universiteit begint hij met de studie der zeven
vrije kunsten, in de facultas artium, daar er in de middeneeuwen geen streng onderscheid bestaat tusschen het lager
en het hooger onderwijs . De zeven vrije kunsten, het trivium
en quadrivium van vroeger, omvatten de studie der grammatika, dialektiek, rhetorika, rekenkunde, meetkunde,
sterrenkunde en muziek, al wetenschappen die tot den
geestelijken staat noodig zijn .
De a artist a tracht zoo spoedig mogelijk zijn diploma
van magister artium to veroveren, dat hem de poort opent
der zoogenaamde a hoogere a fakulteiten . Maar om zoover to
geraken is ergeduld en studie noodig . De student onderstaat
eerst het examen van baccalaureus, dat namelijk het verdedigen eener thesis van logika of grammatika veronderstelt . Hij is verplicht bij eed to zweeren, dat, in geval hij
gedropen wordt, hij zijne wraak op de professoren niet zal
koelen ((met mes of degen a .
Voor het examen, legt de toekomstige baccalaureus
bezoek of bij de professoren, vergezeld van een stoet komedianten, muzikanten en zangers . Veel werd er gedronken .
Ten andere, gedurende 't examen laat de student wijn
uitdeelen aan het publiek . Of er volk kwam luisteren !
Eens baccalaureus, is de jongeling geen student meer .
Hij is verplicht eene lange a cappa a of mantel to dragen,
op de mis zijner natie tegenwoordig to zijn, zijne wetenschap aan de groenen mee to deelen .
Na het baccalaureaat, verkrijgt hij het licentiaat . Door
de universiteiten van Parijs, Bologne of Salerno toegekend, schenkt de titel van licentiaat de facultas ubique docendi,
waarvan reeds sprake was . Te Parijs gebeurde die uitroeping tot licenciaat met groote plechtigheid . In feestgewaad
trekt men naar't bisschoppelijk paleis of naar S . Genoveva's
abdij . Vooraan stapt de rektor, voorafgegaan door de muzikanten, de massiers en de apparitoren . Daarachter de
deken der fakulteit, de procurators der natien, de professoren, de vrienden van den examenaflegger ; eindelijk, de
lange stoet der hoorigen van de hoogeschool, boekhandelaars, papierverkoopers, schrijvers, boekbinders, boden,
kopisten . Uit al de vensters kijken de burgers nieuwsgierig
toe . Zes maanden nadien, keert de licenciaat Voor de
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fakulteit terug, die hem dan de muts schenkt van magister
artium . De nieuwe professor mag dan zijn leergang openen .
Veel brengt het niet op, en onze magister gaat gewoonlijk over tot de « hoogere a fakulteiten, waar hij nieuwe
graden moet veroveren om, na tien a twaaf jaar studie,
eindelijk den doctorstitel to verwerven . Om doctor in geneeskunde to worden, zijn er to Parijs zestien proeven to
doorstaan, waarvan meer dan eene verscheidene weken
duurden .
Lastig waren dus die studien . Maar zelden werd de
kandidaat gedropen : 't volstond to weten hoe men den
stier bij de horens moest vatten .
We spraken reeds van het bezoek aan de professoren .
Om to lukken, moest de student nog een feestmaal aan de
exaninators aanbieden, een gulden in de hand van den
apparitor, een frank in den zak van den tweeden apparitor
laten glijden . Die apparitoren of bedelli eischten daarbij nog
feestgebak, lekkernij en gevoederde kleederen . De baccalaureus biedt aan den deken der fakulteit suikerpastillen
met zijn portret op . Zoo betaalde men in de middeneeuwen
het geld voor de examens . En gold het een doctor, dan
was deze wetenschappelijke man, die ten teeken van zijn
huwelijk met de wetenschap een gouden bruiloftsring aan
den vinger droeg, vriendschappelijk verzocht een grout
festijn aan de geestelijkheid, de professoren en het stadsmagistraat aan to bieden . De fakulteit hield er aan then dag
eens goed to smullen : twee professors werden afgevaardigd
om op voorhand de spijzen en den wijn to proeven .
0 tempora ! o mores ! Waar is de schoone oude tijd
gevaren ! Om de leergangen to volgen, bestond geen
inschrijvingsgeld . De student betaalde den professor uitterhand : hij gaf hem zijn loon in eene beurs of in eene citroen
onder een kristallen klok . De student eischt dan ook goed
gediend to zijn vooi zijn geld . De professor mag geen enkel
dag afwezig zijn, mag de stad niet verlaten of in verlof gaan
zonder toelating zijner leerlingen . Hij heeft het recht niet
ziek to worden : 't moet er al erg toe gaan eer men hem
ziekenverlof schenkt . Te Bologna behouden de a artisten n
zich het recht voor gedurende twee weken gratis den leergang van iederen professor to volgen, om dan to kiezen

332

DE ROL DER UNIVERSITEIT EN HET STUDENTENLEVEN

dengene die hun het meest aanstaat . Slaat de meester een
bladzijde van het hoek over dat hij moet uitleggen, in de
boet 1 Stelt hij den uitleg van een moeilijk vraagstuk uit, in
de boet ! De studenten verplichten den professor bij de
opening van het schooljaar een som to storten als waarborg
der boeten die hem kunnen opgelegd worden . Geeft de
ongelukkige het voorgeschreven getal lessen niet, eindigt
hij niet een zeker kapittel op gestelden datum, kort hij de
stof in, dan verliest hij een gedeelte van zijn loon . Gebeurt
het aan een regent zijn geduld to verliezen en het smaadwoord « ezels ! v zijnen studenten in 't aangezicht to slingeren, dan wordt hij aanstonds berispt, men eischt verontschuldiging, en, biedt hij ze Diet, dan verlaten de studenten
in massa de gehoorzaal . De professor is, om geldkwestie,
de gevangene zijner studenten .
Eens eindigde Odefredus, wereldberoemd jurist to
Bologna, zijn leergang in dezer voege : a Mijne Heeren, we
hebben to zamen het begin, het midden en het einde van
het wetboek doorloopen, zooals ten minste het weten de
studenten die aanwezig waren . Wij bedanken er voor God,
O . L . Vrouw en alle Heiligen . . . . Een oud gebruik beveelt
den professor jaarlijks aan zijn studenten zijne inzichten
nopens het komende jaar mee to deelen . Ik zal 't niet lang
trekken . 'k Zal naaste jaar een gewonen leergang geven,
maar geen buitengewone lessen meer, want de studenten
zijn slechte betalers . Ze willen alien geleerden worden,
maar betalen doen zij niet . Anders heb ik U nets to
zeggen . Trekt er nu van onder ; God zegen je ! u
Diezelfde Odefredus roemt er op zijne studenten niet
uit to plunderen door toedoen van sc kleinhandelaars, herbergiers of lichtekooien si, gaat er fier op zijne studenten op
hunne kamer niet to bezoeken, of ze naar zijnen leergang
to lokken met, zooals zijne kollega's, hun geld to leenen .
Alle middelen waren soms den professoren goed orn toehoorders aan to trekken . Eens waagde het een di er magisters,
denkende zijn gehoor to behagen met een gepeperd anekdootje, aan zijn studenten bijzonderheden over zeer intieme
zaken mee to deelen . De studenten vonden het gemeen en
de inktkokers vlogen de een na de ander naar het hoofd
van den vuilen kerel .
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Orn de studenten to vrijwaren tegen de afgunst, en
tusschen armen en rijken geen onderscheid to maken, had
de Universiteit van Parijs het gebruik van banken of zitbankjes verboden . De studenten zaten op den grond, in den
zomer op de naakte steenen, in den winter op stroo . Om
nota's to nemen hielden zij een klein schrijftafeltje op de
knieen . De hoogeschool bezat geene eigene lokalen : hare
armoede gold als waarborg harer vrijheid . De doctors
huurden een auditorium in privaathuizen en 't gebeurde
dat die kamers meer dan eens paalden aan ontuchthuizen .
u Onder 't zelfde dak », zegt een tijdgenoot, i( en alleen
gescheiden door een plankier, kruisten zich de ernstige
beschouwingen der wetenschap met het geroep en bet
twisten der bordeelen . ))
Orn zes uur begonnen de eerste lessen : men moest op
tijd komen of men stond voor eene gesloten deur . 't Is dan
ook met de oogen vol vaak dat de student naar de slechtverlichte auditoria gaat . Hij speelt ras een broodje binnen en verlaat zijn kwartier . Het lantaarntje in de eene
hand, zijn schrijfgerief in de andere, daalt hij voorzichtig
den krakenden, versleten trap af, trekt de zware grendels
der huisdeur weg, en slaat de enge straatjes in om bet
auditorium to vervoegen . Rond io uur komt hij terug zijn
maaltijd nemen . 's Middags beginnen de leergangen
opnieuw, de zoogenaamde middag-disputationes . 's Namiddags is de tijd ingenomen door vrije leergangen, herhalingen, buitengewone lessen . En, met zoo dagelijks to
wroeten, geraakt de stumperd aan den verloftijd . Er is
verlof met Kerstmistijd, Vastenavond, Asschewoensdag,
met Paschen 14 dagen, met O . L . V . Hemelvaart, met
Sinxen, met Wijnoogstfeest, d . w . z . van 7 September tot
ig Oktober, to Parijs, Bologna en Oxford .
De vrouwelijke studenten waren tot de leergangen
toegelaten en de Italiaansche universiteiten hebben een
merkelijk getal doctoressen geleverd . Te Bologna doceerde
de glossator Giovanni d'Andrea . Zijne dochter Novella
studeerde de teksten bij zooverre dat ze haar vader kon
vervangen de dagen waarop bet hem lastig viel to onderwijzen . Maar Novella was eene mooie meid en verstrooidheid kon zich van bet auditorium meester maken, Om alle
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niet-wetenschappelijke gedachten bij de juristen te voorkomen, hing men eene beschermende gordijn voor Novella's
leerstoel . Of bet zedigheid was of verfijnde coquetterie bij
de juffer, laat ik aan uwe beslissing over .
In de middeneeuwen vindt men aan de Universiteit,
nevens scholares van 13 en 14 jaar, menschen van 3o tot 40
jaar . Te Parijs noemde men deze laatsten galoches . 't Waren
gezette burgers, ze leden soms aan jicht of andere menschelijke kwalen, en daarom droegen ze, in den winter,
dikke regenschoenen om door bet slijk van bet Quartier latin
to baggeren .
De groentjes noemt men bejauni, geelbekken, en de tijdgenoten geven van die piepjonge studenten de volgende
bepaling : a De geelbekken zijn beesten, die van bet studentenleven nog niets afweten a . Ze werden geinitieerd door
de zoogenaamde recejbtio vel fiurgatio bejaunorum . Daaronder
wordt verstaan de plechtigheid waarbij de nieuwaangekomene met horens en lange ooren in papier bedeeld wordt
men bestrijkt hem bet aangezicht met zeep . Dan wordt hij
als een wild dier door zijne makkers opgejaagd, die hem
dan zoogezegd scheren en doorsteken met bijlen en nijptangen in hout . 't Leerde hem de horens der hoovaardij
indrukken, zijn karakter afronden, zijn verstand openen .
Het groentje schenkt dan een feestmaal aan de ouderen,
die, zeiden ze, a avaient ventre vuyde, gorge seiche et
appetit strident a : als hij hun den buik gevuld had, moest
hij bun nog den zak vullen bij middel van allerlei taksen
en aftruggelarijen . Speelt de Universiteit een a farce » of
a sotternie n zijn 't de geelbekken die de kosten der voorstelling dragen en de kleederen voor de spelers aankoopen .
Ze waren, zooals de lijfeigenen der middeneeuwen, a taillables et corveables a merci a .
Het studentenleven kostte duur . Eerst de professoren
betalen, dan festijnen om de graden en diploma's to
bekomen, dan festijnen om de examinatoren to bedanken .
't Was al feestmaal en besteking dat de klok sloeg . De
boeken waren prachtvoorwerpen : men betaalde duur bet
handwerk en bet perkament om ze to vervaardigen . De
studenten moesten zelf dus de teksten overschrijven of ze
aankoopen bij de stationarii, de handschriftenventers . Te
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Bologna lieten de rijke studenten in de rechten door hunne
dienaars een kostbaar Corpus Juris Civilis voor hen uit door
de straten dragen : 't was om to toonen dat ze geld hadden,
want het boek lezen deden ze nooit .
De Universiteit toonde zich heel streng voor de kleeding . De student mocht aan Been wapenknecht gelijken .
Hij droeg een bruin of zwart kleed, dat tot op de knoesels
viel . Kwam er een student to rijk gekleed naar het auditorium, dan schorste de doctor aanstonds zijn leergang, tot
de appariteur den snoever had buiten geworpen .
Veel kostte het leven en met ongeduld werd het vaderlijk geld verwacht dat de messager volant uit ouderlijk dorp
of stad meebrengt . Is het geld op, dan blijft er over naar
den pandleener to gaan of het vaderlijk conservatism to
vermurwen . Men kende in de studentenmiddens der XIIIe
eeuw 32 verschillende methoden om geld of to truggelen
aan lichtgeloovige oude tanten, lieve zusters of rondborstige
broeders .
Op onze dagen ook bestaan er verscheidene methoden,
maar hoe prozaiek, hoe weinig verheven klinkt de taal van
een student der XXe eeuw die per expressbrief naar huis
schrijft : « Lieve vader . Een ongeluk is mij overkomen in
't laboratorium tengevolge eener ontploffing . Instrumenten
zijn gebroken : 'k heb ze moeten betalen . Stuur aanstonds
geld s .
Luister, prozaieke menschen van deze eeuw, hoe een
student der middeneeuwen zou gehandeld hebben en geniet
dezen brief die Eustache Deschamps, student in de rechten
aan de Universiteit to Orleans, naar zijn vader schreef
Tres cher pere, je n'ai denier,
Et si fait a 1'etude cher .
Je ne saurais etudier
Dans mon Code, dans mon Digeste,
Caduques sont . Je dois, de reste,
De ma prevote, dix ecus,
Et ne trouve homme qui me preste,
Je vous mande argent et salus .
Tres cher pere, pour m'alleger
En la taverne, au boulanger,
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Aux docteurs, aux bedeaux conclus,
Vins sont chers, hotels, autres biens
Je dois partout . J'ai grand metier
D'etre mis hors de tels liens .
Cher pere, veuillez-moi aider .
Je doute 1'excommunier,
Cite suis ; n'ai os ni areste .
D'argent n'ai devant cette feste
De Paques, du moutier excius
Serai . Octroyez ma requeste .
Je vous mande argent et salus .
Welke vader zou aan zulk epistel wederstaan hebben ?
Ik ben zedelijk overtuigd dat eenige dagen later Eustache
Deschamps met zijne vrienden vroolijk festijn vierde .
De armoede der studenten was ten andere eene plaag
der middeneeuwsche Universiteiten, bijzonder in 't Noorden .
Studenten gingen op straat bedelen, met de oude kleeren
en de versleten schoenen van hunnen huisbaas aan, en
men kent het geschiedenisje dier drij arme studenten die to
zamen maar eenen mantel bezaten, then ze beurtelings
aantrokken om naar de Universiteit to gaan . Er zijn
studenten die, orn de kosten hunner studien to dekken,
zich als dienstknecht verhuren in een klooster . Anderen
worden te-huis-besteller van wijwater, of smeeken to mogen
dienen om de auditoria to reinigen of de gangen uit to keren .
En men vertelt van eenen ongelukkige die, op zijn sterfbed,
voor het heil zijner ziel beducht, als laatste offergifte en als
eenig bezit zijne schoenen opdraagt .
Het vraagstuk der inkwartiering was een der bijzonderste, voor rijken en armen . De burgers geven vuile
hokken, zonder licht en lucht, soms zolders en kelders,
mits het betalen van fabelachtige sommen, en dat in enge
straten, vuil en donker, zonder gaanpad en zonder water .
Om daaraan een einde to stellen, kwam paus Gregorius IX
rechstreeks tusschen en verdedigde de studenten van Parijs
tegen de hebzucht der huurders . De waarde der kwartieren
werd vastgesteld door vier scheidsrechters, twee burgers en
twee professoren . Te Oxford en to Bologna werd die maatregel overgenomen .
Dat was nochtans niet voldoende, en daarom kwamen,
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door toedoen van edele lieden, de kolleges of paedagogien
tot stand, waar, dank het bestaan van stichtingen en studiebeurzen, de arme studenten deftige woonst en onderhoud
vonden . Later werden er ook betalende studenten aangenomen .
In die kolleges woonden de stoere werkers, de ernstige
scholares : ze moesten zich stil houden ten andere, wilden ze niet het gebruik hunner studiebeurs verliezen .
Buiten de kolleges huisden de geruchtmakende, straatloopende scholares, die door de paedagogisten met den naam
Martinets werden bejegend, omdat ze, zooals deze vogel,
zonder vaste verblijfplaats rondfladderden . De a Martinets u
zijn de guitige jongens, de guitaarbespelers, de studenten
die stilaan werken uit vrees van ziek to worden, die meer
lust hadden de mooie meiden na to loopen als de mooie
frazen van Cicero to aanhooren, die aan de Universiteit
alleen de feesten kenden, de sotternien, de uitdeelingen van
wijn, de serenata's, de poetsen of guitenstreken ; 't zijn de
nachtelijke wandelaars, die de taveernen binnendansen al
zingend
« Mihi est propositum in taberna mori,
Vinum sit appositum morientis ori,
Utcumque dum venerint angelorum chori
Deus sit propitius huic potatori !
Mijn vaste wil is ook in de taveerne sterven,
Zelfs in mijn laatste uur wil ik den wijn niet derven
Als d' englenkoren komen om mij van bier to halen
Moog' God deez' armen zuiper van alle kwaad bewaren!
't Is van deze kerels dat de kanselier Prevostin der
Universiteit van Parijs schrijft : s L'etudiant es arts court
la nuit tout arme daps les rues, brise la porte des maisons,
remplit les tribunaux du bruit de ses esclandres a en dat
een predikant met tranen in de stem zucht : s Il y a des
etudiants qui passent leur temps a boire dans les tavernes,
a fabriquer des chateaux en Espagne, et qui changent les
cours en dortoirs, a 't Is tegen deze scholares dat de aartshertogen Albrecht en Isabella in 1617 voor Leuven maatregelen nemen en bepalen : « Wij verbieden ten strengste
21
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dat de studenten met lange degens, bombarden, vuurwapens van alien vorm in den dag of 's nachts over de
pleinen wandelen, en wij willen dat ze die wapens aan
hunne presidenten of huisbazen bij hunne aankomst ter
Universiteit afgeven en ze daar laten tot hun vertrek uit
Leuven . . . . (art . VIII der Visita) - als er 's nachts straatrumoer losbreekt en de deuren en vensters der bedienaars
of hoorigen der Universiteit, der magistraten of der burgers
dezer stad met steenen of andere werptuigen worden beschadigd of vernield . . . . willen wij dat de schuldigen binnen de
24 uren voor den rektor verschijnen . . . . s (art . IX) .
En 't is van deze roerige studenten dat de kardinaal
Jacques de Vitry zoo 'n afschuwelijk tafereel heeft opgehangen, en, wel zeker Diet zonder overdrijving, op een dag
dat hij niet welgezind was opgestaan, in dezer voege een
portret schilderde : ((de Engelsche studenten zijn dronkaards
en liederlijke kerels ; de Franschen hoovaardig, verwijfd,
als juffertjes aangekleed ; de Duitschers wild en onzedelijk ;
de Normandiers pronkzuchtig ; die van Poitou, valsch en
gelukzoekers ; die van Bourgogne, onbeschoft en gek ; de
Britanjers lichtzinnig en onstandvastig ; de Lombardiers,
gierig, valsch en bangerikken ; de Romeinen, twistzoekers,
hevig, aanstonds gereed tot slaan ; de Sicilianen, tyranniek
en wreed ; de Brabanders, bloedzuchtig, brandstichters,
baanstroopers en dieven ; de Vlamingen, vriend van al wat
overbodig is, verkwisters, week als boter ! u
Waren de middeneeuwsche studenten waarlijk zooals de
kardinaal ze afschildert, dan moesten de filisters, de burgers
van then tijd soms onaangename uren doorbrengen . « L'histoire n'est qu'un eternel recommencement n, en in de middeneeuwen bestond er, zooals nu, eene diepe en soms onuitlegbare vijandschap tusschen student en burger . Het hoogste
genot voor de middeneeuwschen a martinet)) bestaat in het
afwachten, achter den hoek eener straat, van eenen laat
naar huis komenden burger, die alsdan eene duchtige
afrossing opliep ; in het ontwaken der filisters nadat de
nachtwacht de ronde gedaan had ; in het verleiden der
vrouw van den eenen of anderen ingezetene der stad ; in
het hof to maken aan dezes dochter . Gingen deze plagerijen
de palen to buiten, dan liepen soms tegen middernacht de
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vertoornde burgers to zamen onder de kreten : « Ad portas !
Ad portas ! Ad mortem clericorum ! s en sloegen eenige
studenten duchtig af . In 1200 greep er eene worsteling
plaats tusschen burgers en studenten van Parijs : tengevolge
der opruiing door den prevot der stad gedaan, zonden
de filisters vijf studenten hun examen voor den Eeuwigen
Vader afleggen . Koning Filip-August, die het belang eener
hoogeschool verstond, liet den prevSt en zijne dienaars
aanhouden en besliste dat voortaan, in strafrechterlijke
zaken, de studenten en professoren aan de gewone rechtbank zouden onttrokken zijn en alleen voor het speciaal
gerecht der Universiteit verantwoordelijk .
Sedert dien werd dit privilegie aan al de andere middeneeuwsche Universiteiten geschonken .
Wanneer in 1425 hertog Jan IV van Brabant er aan
dacht eene Universiteit to stichten, richtte hij zich natuurlijk tot het magistraat der hoofdstad . Maar de Brusselaars
antwoordden « dat er gevaar bij was rumoerige studentenjeugd to midden eene bevolkte stad op to nemen s . De
Leuvenaars waren verdraagzamer of hadden misschien
meer betrouwen in hunne vuisten, en aanvaardden gretig
het geschenk .
We zagen reeds dat, dank hunne privilegien, professoren en studenten aan het ingrijpen der gewone rechtbanken onttrokken waren . De koningen, die in de zedelijke
macht der Universiteiten een steun zochten tegen de
feodaliteit of een wapen tegen de Kerk, beschermen ge woonlijk de scholares, verlossen ze van alle belastingen, en
overladen ze met voorrechten en vrijheden .
Hoe typisch is niet het anekdootje dat ons verteld wordt
door eene middeneeuwsche miniatuur . We zien er, bij
nachte, den koning van Frankrijk, Lodewijk IX, naar
de metten gaan in het klooster der Cordeliers, en een
student die, bij vergissing, den inhoud van een zeker
nachtmeubel op het hoofd van den voorbijtrekkenden vorst
uitstort . De zachtzinnige koning, verre van zich kwaad to
maken, schonk, zegt men ons, aan den schuldige eene rijke
prebende n daar hij de gewoonte had om zoo 'n nachtelijk
uur ter studie op to staan n .
Werden nu de privilegien der Universiteit gekrenkt,
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werd een der talrijke beschermelingen onrechtvaardig
gestraft, gaf men geen gehoor aan herhaald protestaanteekenen, dan ging de cc universitas magistrorum et scholarium », het korps der professoren en studenten tot erge
maatregelen over : schorsing der leergangen en tijdelijke
of definitieve uitwijking . Te Parijs greep er alzoo in 1229
eene universitaire werkstaking plaats die twee jaren duurde .
De studenten der oude universiteit to Leuven namen ook
hunnen toevlucht tot uitwijking in massa . In 1787, om
protest aan to teekenen tegen de brutale miskenning der
ceuwenoude privilegien door keizer Jozef II, verlieten bijna
al de theologanten, een groot gedeelte der studenten in
geneeskunde en al de leerlingen der vier kolleges van wijsbegeerte, vijf verklikkers uitgezonderd, de Universiteit en de
stad Leuven . Vele verkochtten hunne kleeding aan spotprijs,
anderen trokken op met pak en zak . Eenige dagen nadien
weken op hunne beurt de meeste studenten van het H . Drievuldigheidskollegie uit naar Brussel en andere steden, en
wanneer op io Maart de leergangen begonnen, verscheen
er geen enkel student in de auditoria .
Wat, in die universitaire werkstakingen van vroeger
eeuwen, de eindzegepraal verzekert, is de enge vereeniging
van professoren en studenten . De Universiteit is het gemeen
goed der leeraars en der leerlingen ; belang stellende in
haren stoffelijken voorspoed en in hare wetenschappelijke
uitbreiding, slaan ze de handen ineen om de Alma Mater
groot, schoon en vrij to maken en to behouden . Te midden
der twisten en der oorlogen, bloeien in de Universiteit de
gevoelens van vrede, 'van menschlievendheid, van sociale
eensgezindheid . De nationale tegenstrijdigheid verdwijnt,
het werk en het talent bevorderen de gelijkheid . Allen
vormen maar een gezin, demokratisch en vrij, waar de
zucht naar wetenschap, de onafhankelijkheid, de broederlijkheid en de naastenliefde heerschen in tegenstelling met
het kleingeestig gedoe der andere klassen en het vernietigen
der volkeren onder elkander .
Leuven .

L . VAN DER ESSEN .

MISKENDE
I
In slapeloozen nacht heb ik vernomen
haar droef verwijt : x Omdat uw ziel zoo week,
zoo willoos was, en schuchter kind me bleek,
dat door het leven gaat in duizend schroomen,
was ik tot U, uit medelij, gekomen,
wekte in uw oog, welks diepheid dieper week,
mijn warme vlam, deed op uw wangen bleek
gloeien mijn blos ; - en vbbr uw schoone droomen
van teerheid overal, en zacht geluk
als goud-getinte zeepbel spatten stuk,
in niet-te-mijden stoot aan stugge wanden, troonde ik U mede, in immer vaster druk,
klemmend uw witte, in-bee-gevouwen handen
naar blauwen vree van bovenluchtsche landen . »

II
a Ik had U toegedacht den schoonen dood,
het maagdlijk, weemoed-mooie slapen gaan
van ziele-bloemen, ongerept van blaen,
wier hart zich, vb5r de dag het schroeide, sloot .
1k meende U van die vlinders, vroeg genood,
de Meie in blije kleurwiek uit to slaan,
en wou de nauwe zijpop zachtjes aan
ontwinden, die uw lichten lust verdroot .
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MISKENDE

Maar wat ik brokkelde met tragen slag, de leemen wanden van uw lichaamshut
waarin uw matte ziel gevangen lag
hebt Gij met radeloos verweer gestut .

Blijf wonen nu, in 't wankelpuin dat bleef ;
en wat ge hebt gewild, geworde U : leef ! n

III
Haar woord verstierf . Ik had mijn blik geheven
- mijn raam stond open op den blauwen nacht naar 's hemels wonderrijke sterrenpracht,
't was of daar vlotte lichtgedaanten dreven .
Hoe gleden er zoo voel in 't luchte zweven ?

Hoe stegen zij zoo zacht in blanke dracht?
Blijde was 't lied dat nachtewind me bracht
a Hen heeft de Heer bemind die luttel leven ! n
Daaronder golfde zwarte vlakte heen
in troosteloozen dood van duister zwijgen .
Eons had ik handgewring en wrang geween
omdat heur schaduw naar me neer kwam neigen, Nit treurde ik tot den morgen, schreide, en bad
om Haar, de Hooge, die 'k verstooten had! . . .
A . LHORIJN .

DAT HUIS
Als een die omdoolt rond zijn vader-oord
waarin hij nooit-herboren dagen sleet,
drijft mij geheime drang van heimwee-leed
over veel wegen langs then a nen voort,
vanwaar ik schouwe op blauwen woudeboor4
het hooge Huis, dat nog mijn weelde weet,
waardoor ik schreed in 't licht-bespeelde Weed
der vreugde, wijl aldoor een Zon er &ort .. .
Lagere daken duikt de heuvelkam
uw dak alleen rijst blauw in zongevlam,
mijn Huis ! - En zijn uw ramen oogen niet,
waarmee uw meelij naar den zwerver spiedt,
die, sinds uw deur op hem gesloten is,
vreest dat zijn deel geluk genoten is! .. .
A . LHOR11% .

LA QUESTION FLAMANDE
Uit Rome, de Eeuwige Stad, komt ons eene stem over

onze tijdelijke belangen, de stem van iemand die gewoon
is de lessen der historie to vernemen en in bet verleden de
reden to zoeken van bet heden . Prof . KURTH heeft in de
Revue ginirale een artikel uitgegeven over a La question
flamande » . Dat is voor ons, Vlamingen, eene heugelijke
gebeurtenis : de erkenning aan to werven van een Kurth ;
bet verzoenend woord to hooren klinken van een man, die
zich altijd geschaard heeft aan de zijde van bet edel streven,
van de nobele taken ; van een paladijn voor bet geschonden
recht en de verdediging van alle verdrukten en kleinen .
Zulk een man kon Diet ongevoelig blijven voor den ridderlijken kant van den Vlaamschen strijd, to meer daar zijn heel
leven gewijd was aan bet vooruithelpen der democratie, en
dat, gelijk hij bet zoo goed aantoont, democraat zijn zonder
Vlaamschgezind to zijn, iets ondenkbaars is . Wij voelden

dus altijd den grooten democraat, den beroemden historicus
aan onze zijde ; doch nu heeft zijne stem zelf geklonken, en
bet feit is to verheugend voor ons dan dat wij ze Diet
zouden laten wcerklinken, zooveel bet in onze macht is .
Vertalen zullen wij zijn opstel Diet . Zulk proza raakt men
no6 aan . Wij laten eenvoudig bet artikel in den Franschen
tekst volgen .
M . E . BELPAIRE .
u Cette question est la plus grave de toutes celles qui
se posent en Belgique . La question religieuse et la question
sociale elles-memes n'ont pas pour notre nationalite la portee

fatidique de la question flamande . Celles-la, vous pouvez
en concevoir les solutions les plus opposees sans que la
nationalite beige soit necessairement atteinte dans ses oeuvres vives ; celle-ci, de la solution qu'elle recevra pourra
dependre 1'existence ulterieure de notre patrie elle-meme .
Cette question, on la discute d'ordinaire au milieu des
nuages que soulevent, chez les discuteurs, la passion et le
parti pris : iya et studium . J'ai dit que j'en parlerai sans
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parti pris et sans passion, pour une raison bien simple qui
constitue a mon profit un privilege assez rare : je ne suis
ni Flamand ni Wallon . Aucune sympathie ni antipathie de
race n'influe sur mon jugement, et je puis dire que le thermometre de mon pouls ne monte pas quand je parle des
revendications de la moedertaal .
C'est dans ces dispositions de parfaite impartialite que
je vous convie a entrer avec moi dans 1'etude de la question
flamande . Et pour commencer, nous deblaierons le terrain
de quelques-unes des legendes que l'esprit de parti a fait
pousser autour d'elle . Ces legendes sont nombreuses, mais
je m'attaquerai surtout aux deux principales .
La premiere est d'origine flamingante . Que de fois,
depuis une ou deux generations, on a dit et ecrit dans les
milieux flamands que c'est notre revolution de i83o qui doit
etre rendue responsable de la condition d'inferiorite dans
laquelle les patriotes flamands de notre temps ont trouve
plonge leur idiome maternel . La Revolution de i83o, oeuvre
des Wallon et du clerge, serait la cause de tout le mal .
Rien n'est plus faux . La Revolution beige de i83o n'est pas
1'eeuvre des Wallons et du clerge : elle est l'oeuvre de la
petite bourgeoisie des villes, taut flamandes que wallonnes,
qui, partageant la reprobation de la nation entiere contre la
tyrannie de l'etranger, a, un beau jour, sous 1'influence de
recents exemples francais, recouru aux procedes violents
pour mettre fin a un regime detest6 . Le clerge n'y est pour
rien . Sans doute, le clerge beige avait, lui aussi, des griefs
serieux contre le regime hollandais, mais it se bornait a
des protestations pacifiques, et, dans les premiers temps, it
refusa meme de s'associer au petitionnement general qui
fut le premier indice de la gravite de nos ressentiments
nationaux . Et si les Wallons ont joue dans notre emancipation nationale un role considerable, ce role n'exclut
nullement celui des Flamands . Rogier etait Wallon, d'accord ; mais Louis De Potter etait Flamand, et it n'y a
personne qui ait contribue a la revolution plus que lui .
Sans doute, celle-ci a ete, dans une assez faible mesure d'ailleurs (i), un mouvement de reaction contre le
(i) Le 25 fevrier 1826, un premier rapport officiel stir les
petitions en mentionnait
1q pour la liberte d'enseignement, 76 pour la liberte de la
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neerlandais obligatoire, mais, jusque dans cette reaction
elle-meme, les Flamands ont eu leur part comme les Wallons . Laisser s'accrediter la legende flamingante serait
antipatriotique ; la soutenir, c'est faire oeuvre d'improbite .
Ceux qui le font sont des orangistes honteux et non des
patriotes belges .
L'autre legende est d'origine wallonne . Selon les adversaires des revendications flamingantes, le flamand ne serait
pas une langue, mais un simple patois ou plutot une
collection de patois variant de Bruges a Gand et d'Anvers
a Hasselt .
D'apres cette maniere de voir, les Wallons seraient
parfaitement fondes a revendiquer pour les patois wallons
les memes droits que les flamingants revendiquent pour
leur langue . Une pareille conception des choses suppose,
de la part de ceux qui la formulent, un etonnant degre
d'ignorance de la question et presque un manque de culture . Car enfin, le flamand pour lequel les flamingants
descendent dans la lice est une langue litteraire et non un
patois ; comme toutes les langues litteraires, it est 1'organe
intellectuel des classes cultivees, mais it n'exclut pas et
meme it implique 1'existence de divers patois auxquels it se
superpose .
L'identite du flamand et du hollandais n'est pas une
chose qu'il faille prouver : elle est tellement complete qu'en
1864 on a supprime jusqu'aux differences orthographiques
qui, seules, separaient encore la langue ecrite par les Neerlandais du Sud de celle des Neerlandais du Nord . Et puisque
je pane de l'unification de 1'orthographe, je dirai que je n'ai
pas encore pardonne aux Flamands de 1864 d'avoir sacrifie
leur y historique au risible ij de Messieurs les Hollandais,
qui ne peuvent plus ecrire correctement un mot francais ou
anglais ou allemand dans lequel entre cette voyelle . Qu'estce qu'un HOTEL ROIJAL que j'ai vu a Amsterdam et de
quel auteur est le recueil intitule Les raijons et les ombres ?
presse, 62 pour le retablissement du jury, 41 pour 1'inamovibilite
des juges, 14 pour l'execution du concordat, quelques-unes, pour
la responsabilite ministerielle et pour le libre usage de la langue
francaise .
V . TERLINOEN . Guillauine Jer et l'Eglisecatholique, t . II, p . 367 .
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Mais je me hate de rentrer dans mon sujet, et je demande
que 1'on cesse, une bonne fois, du cote wallon, de soutenir
une these enfantine qui ne saurait avoir qu'un double resultat ; exasperer, a juste titre, les Flamands et valoir un
brevet d'ignorance a ceux qui la soutiennent .
Apres avoir ainsi deblaye le terrain, abordons maintenant le fond de la question .
Qu'est-ce que le mouvement flamand ?
C'est la manifestation beige d'un phenomene universel .
Ce phenomene, vous pouvez le constater dans presque tous
les pays civilises : en Prusse, en Autriche, en Russie, dans
les Balkans, dans les Iles Britanniques, aux Etats-Unis,
ailleurs encore . Ce phenomene, je lui ai donne un nom : it
consiste daps l'iveil du patriotisme linguistique . Il n'est pas anterieur au XIXe siecle . Auparavant, on parlait comme l'oiseau
chante, mais on ne reflechissait pas sur la langue qu'on
parlait et l'on ne se preoccupait pas de la nature des rapports
entre l'homme et son idiome maternel . On le fait aujourd'hui . Les peuples, a l'heure qu'il est, ont conscience de
trouver dans leur langue maternelle 1'expression la plus
pure de leur genie, ('instrument adequat de leur pensee, le
symbole glorieux de leur civilisation . Les Flamands disent
De taal is gansch hel volk, la langue, c'est tout le peuple .
Et 1'eveil du patriotisme linguistique lui-meme est la
manifestation d'un autre phenomene plus vaste encore et
plus universel : 1'avenement international de la democratie .
Le patriotisme linguistique est souvent tiede et meme nul
dans les classes superieures, que leur education a initiees
aux langues privilegiees et qui sont tentees de faire preuve
de leur superiorite en ignorant le parley populaire . Mais le
peuple, lui, qui ne connait que sa langue nationale, s'attache
a elle avec amour parce qu'elle est pour lui le seul moyen
de culture et de progres . 11 avait donc plus raison qu'il ne
croyait, cet ancien ministre flamand encore vivant - je ne
le nommerai pas - qui disait : s Defiez-vous du flamingantisme . Derriere tout flamingant it y a un democrate » .
J'ai dit que le jbatriotisme linguistique s'est eveille en
Europe au commencement du XIXe siecle . Si j'en cherche
le premier porte-voix, je rencontre un poete : c'est, aux
abords de 1813, Ernest-Maurice Arndt dans sa chanson
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celebre : Was ist des Deutschen Vaterland? Quelle est, demandet-il, la patrie de 1'Allemand? Est-ce la oii les vignobles fieurissent sur les coteaux du Rhin ? Est-ce la oIi les mouettes
crient sur les rivages sablonneux de la Baltique? Est-ce la
Baviere ou la Pomeranie? Est-ce I a Westphalie ou le Tyrol?
Est-ce l'Autriche ou la Prusse? Non, repond-il a chacune
de ces questions, la patrie de I'Allemand doit titre plus
grande ; elle est, dit-il en conclusion, partout ou 1'on parle
I'allemand .
Vous le savez, l'idee d'Arndt a fait son chemin . Un
pen, plus d'un demi-siecle apres, elle creait l'unite allemande . C'est la meme idee, transportee au dela des Alpes,
qui a cree l'unite italienne et qui produira peut-titre plus
d'un remaniement encore de la carte du monde . Telle est,
qu'il me soit permis de le dire en passant, l'histoire d'une
utopie .
Grace a 1'eveil du patriotisme linguistique, les peuples
civilises - car ce ne serait pas vrai des autres - se reconnaissent aujourd'hui comme freres a la langue qu'ils parlent,
et non plus a la couleur de leur peau on a la configuration
de leurs traits . Et de faire reposer desormais leur parente
sur des caracteres intellectuels et non plus simplement
materiels comme chez les sauvages, cela constitue pour
eux, it faut le reconnaltre, un des plus grands progres de la
civilisation . On en a bien fini avec la theorie des races, si
chere encore a Augustin Thierry, et au nom de laquelle
s'est faite en partie la Revolution francaise . Non, pour les
peuples civilises it n' y a plus de races, it n'y a plus que des
milieux . Vous etes Flamand ou Wallon, vous etes Francais ou Allemand selon que vous avez ete forme dans un
milieu flamand on wallon, francais ou allemand : la nationalite de nos parents n'y est pour rien . Le francais Adalbert von Chamisso est un des plus allemands parmi les
pokes du XIXe siecle . Et pour rester chez nous, s'il y avait
des races, comment se ferait-il que les deux noms les plus
illustres du mouvement flamand avant Guido Gezelle soient
ceux de Henri Conscience et de Peter Benoit, c'est-a-dire
deux noms francais ? Ceux qui les portaient avaient du sang
francais dans leurs veines, mais une ame flamande dans
leur corps . Non, it n'y a pas de race, it n'y a que des
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milieux, et ces milieux sont essentiellement des milieux linguistiques, ayant pour embleme caracteristique l'unite de

l'instrument intellectuel, c'est-a-dire la langue, et s'epanouissant dans la Ineme atmosphere morale respiree par tous .
J'ai dit que 1'existence du patriotisme linguistique est
un phenomene nouveau .
Permettez-moi d'insister un instant sur cc caractere de
nouveaute . Avant notre siecle, nous ne voyons jamais les
peuples se preoccuper de l'avenir de leur langue ni prendre
des mesures pour en assurer la conservation ; les Francs
se romanisent, les Normands s'anglicisent, les Romains
d'Orient s'hellenisent sans s'en apercevoir . Voulez-vous un
exemple topique de l'indifference d'autrefois pour la valeur
symbolique du langage ? Voici celui de l'empereur Henri VII .
Comte de Luxembourg, it est le chef d'un pays qui, de son
temps, est encore exclusivement germanique sans• addition
d'aucun element roman . Plus tard, it devint empereur
d'Allemagne et it reunit sous son sceptre tout cc qui pane
l'allemand . Eh bien, non seulement Henri VII n'a jamais
pane que le francais, lui, le chef du Saint-Empire de nation
germanique, mais, ce qui est peut-etre encore plus curieux,
aucun chroniqueur n'a jamais pense a noter cette particularite, encore moins a s'en offusquer, et nous ne la connaissons qu'indirectement . Encore une fois, la valeur ideale du
langage comme instrument de civilisation et comme embleme d'unite nationale n'est pas meme soupconnee . Il s'est
donc produit, depuis lors, dans 1'etat mental de 1'humanite
civilisee, une des revolutions les plus profondes de l'histoire,
encore qu'elle reste inaper~ue de la plupart des historiens .
De Henri VII a Ernest-Maurice Arndt, n'est-il pas vrai qu'il
v a un abime ?
C'est parce que le moyen age ne connaissait pas le
patriotisme linguistique que le phenomene suivant a ete
possible .
Il y avait alors un peuple qui 1'emportait sur tous les
autres par son degre de culture et par le charme de sa vie
sociale . Plus que 1'Italie, la terre des arts, plus que l'Allemagne, le siege de l'Empire, la France etait a la tete de
l'Europe des les Xlle et XIIIe siecles . Sa langue et sa litterature etaient partout comme un bien commun de tous les
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civilises . Cette situation eminente du genie francais se
reproduisit en deux phases : la premiere au XIIe et au
XIIIe siecle, la seconde au XVIIe et au XVIIle . Vous
savez qu'au XVIIle siecle comme au XIIIe, le francais etait
en Europe la langue de tout homine bien eleve, n pour ce
que la parleure en est plus delitable », disait Brunetto
Latini, le maitre de Dante . La litterature francaise donnait
le ton a toute l'Europe, et les autres litteratures se contentaient de l'imiter.
Cet intense rayonnement du genie francais devait surtout
se faire sentir dans les contrees qui voisinaient avec la
France, comme les Pays-Bas . Nous avons ete tributaires,
pendant des siecles, de ce charmant et prestigieux genie .
Nos fleuves nous apportaient dans leurs flots la civilisation
francaise. On parlait francais dans les cours de nos ducs et
de nos comtes, on parlait francais dans les hotels de ville
de nos grandes communes et dans les maisons de notre
patriciat urbain . Si I'avenement de la democratie a eu pour
suite 1'emancipation de la langue populaire, celle-ci n'a pas
evince le francais : elle s'est contentee de prendre sa place
a cote d'elle . Le francais n'a jamais cesse, depuis le
moyen-age, d'etre la langue de la bonne bourgeoisie flamande . Favorisee par l'avenement de la dynastie bourguignonne, qui ne parlait que le francais, conservee sans
alteration sous le regime espagnol, et meme, chose curieuse,
employee avec predilection par le gouvernement autrichien,
la langue franrcaise a traverse les siecles les plus divers de
notre histoire nationale sans jamais voir sa position ebranlee
en pays flamand . Vingt ans de domination francaise et
quinze ans de regime hollandais n'ont rien modifie a sa
condition ni dans un sens ni dans 1'autre . C'est seulement
depuis I83o qu'il s'est produit une reaction serieuse en
faveur du flamand, et encore reste-t-il des couches profondes du pays flamand qui sont refractaires au mouvement
d'emancipation . Cela se voit surtout dans les milieux feminins, oil Yon se persuade facilement que c'est faire preuve
de distinction que d'ignorer la langue populaire .
Plus d'une de nos belles dames ferait volontiers sien le
mot du vieux flamand Arnold Geulinx, le principal des
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cartesiens belges, disant en 1653 que a le flamand doit se
contenter de se faire entendre a la cuisine et au cabaret » .
Eh bien, c'est contre ce tour d'esprit qu'est venu reagir
le mouvement flamand . I1 veut relever la langue populaire
de son profond abaissement ; it veut rendre au peuple
flamand un instrument de culture intellectuelle . Ce n'est
pas une eeuvre de haine, c'est une oeuvre d'amour . Qu'y
a-t-il de plus digne de notre sympathie et de notre respect
a tous que 1'effort genereux d'un peuple qui travaille a son
relevement et qui, voyant dans son idiome naturel l'instrument le plus efficace de cette grande eeuvre, s'emploie a
remettre cot idiome en honneur ? Ou que ce mouvement se
produise, a 1'etranger ou chez nous, nous devons 1'honorer
parce qu'il honore l'humanite . Et pour moi, je le salue
bien bas et avec une emotion sincere dans toutes ses manifestations, qu'il soit tcheque ou polonais, croate ou gallois,
irlandais ou flamand .
Ce n'est pas seulement de la sympathie, c'est encore un
intense interet intellectuel qu'inspire le mouvement . Ne
vous est-il jamais arrive d'etudier l'origine et la croissance
d'un cours d'eau, de le remonter en constatant l'appoint des
innombrables affluents qu'il recoit de droite et de gauche, de
pousser enfin jusqu'a l'endroit ou sa source jailllit puissante
et impetueuse de quelque sanctuaire souterrain ? Eh bien,
celui qui voudrait remonter aux origines des grands mouvements linguistiques de notre temps se menagerait une
jouissance semblable . Il apprendrait avant tout ce que Cost
que la puissance d'une idee . Nee dans quelque cervelle isolee,
sans action sur la masse et sans contact avec elle souvent,
elle se repand peu a peu de proche en proche, jusqu'a ce
qu'ayant acquis a la longue une certaine influence, elle finit
par gagner les milieux les plus refractaires et par attirer
dans sa sphere d'attraction une multitude de courants
intellectuels accessoires qui grossirorlt son volume et sa
force . Au debut, le mouvement flamand, comme, je le
repete, tous les mouvements similaires, a ete la chimere de
quelques lettres, de quelques ideologues comme disait
Napoleon ; ses souls fervents sont des pokes et des etudiants . Les gens graves, positifs, pratiques, en parlent avec
dedain comme de quelque chose de factice, de theatral,
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comme d'une fantaisie de dilettantes . Mais ne vous y trompez
pas : ces dilettantes ont mis la main sur une fibre de fame
populaire, fibre endormie et en apparence atrophiee depuis
des siecles . A force de la chatouiller, ils la reveillent, ils
finissent par la faire vibrer . Et alors le peuple se dresse, et
le drame commence . Et alors les hommes pratiques, les
politiciens se font les interpretes des ideologues : Bismarck
deviendra le continuateur de I'ceuvre d'Ernest-Maurice
Arndt, le mouvement sera la revanche des ideologues sur les
hommes d'Etat . C'est ce que nous voyons de nos fours, ou
les onze lois flamandes votees de 1875 a 1907 ne font que
traduire une bonne partie des revendications formulees par
la commission flamande de 1856, et meme deja, en partie,
par les petitionnaires de 1840 .
Tel est le processus par lequel passe l'incarnation de l'idee .
Et, une fois qu'elle est arrivee a s'incarner, alors elle revet
le caractere d'uune force naturelle, d'une force elementaire
comme disent les Allemands, d'un veritable element . La
discuter, la condamner, elever contre elle des barrieres,
c'est peine perdue . Talleyrand 1'a dit : rien ne sert de se facher
contre un fait, et qu'aurait-il donc dit d'un element ? Lutter
contre lui, c'est renouveler l'aventure de je ne sais quel
heros d'Erckrnan-Chatrian qui veut, avec une barre de fer,
arreter un train en marche : la locomotive lui passe sur le
corps, et ainsi fera le mouvement flamand . C'est aujourd'hui
une force incompressible ; c'est le souffle de tout un peuple .
11 a pour lui toutes les conditions de succes : la superiorite
du nombre, la cohesion de gens sachant ce qu'ils veulent,
l'enthousiasme de partisans allant jusqu'au fanatisme, puis,
encore, l'incoherence et le desarroi de la reaction . Car, pour
lui faire obstacle, c'est trop peu des societes pour la diffusion
de la langue francaise en Flandre, des ligues wallonnes et
des « Congres des amities francaises, » qui sont parfois, si
j'en crois la chronique, des inimities belges . Ce sont la des
resistances sans programme et qui sont d'avance vouees a
la sterilite .
Oh ! je le sais bien, faction des forces elementaires
n'est pas toujours agreable . Elle ignore la courtoisie, les
menagements delicats, elle ne craint pas de froisser ou
d'agacer ; elle a les mains rudes et les propos deplaisants ;
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elle a a son service quantite de zelateurs grossiers et provocants, elle se complait dans des manifestations de mauvais
gout . Tout cela, nul ne le Bait mieux que moi, qui, partisan
convaincu des revendications flamandes depuis pres d'un
demi-siecle, me suis vu denoncer comme anti-flamingant a
1'Academie flamande et a la Chambre des Representants,
ou, it est vrai, j'ai 1'habitude d'etre beche, tantot pour ce
que j'ai dit et tantot pour ce que j'aurais du dire . Et nul n'a
plus de repugnance que moi pour ces personnages qui s'improvisent les missi dominici de la moedertaal et qui s'en vont,
le nez au vent, guetter sur les facades des edifices publics des
mots francais suspects, qui, comme je 1'ai vu faire a la gare
du Nord, a Bruxelles, intervertissent 1'ordre des inscriptions
bilingues, remplacant les ecriteaux francais et flamands par
des ecriteaux flamands et francais, qui poussent des clameurs
chaque fois qu'en pays flamand un personnage public s'est
permis de prononcer quelques mots en francais, qui defendent meme a des orateurs non flamands de parler leurlangue
dans une ville flamande, alors qu'eux-memes n'ont pas de
plus supreme jouissance que de parler flamand a un auditoire wallon, et qui se creusent la tete pour voir quel grief
flamand on pourrait bien encore inventer afin d'avoir l'occasion de le redresser . Certes, s'il est un reproche qu'on soit
en droit d'adresser aux chefs autorises du mouvement flamand, c'est de permettre que tons ces irreguliers, veritables
bachi-bouzoucks du flamingantisme, compromettent la cause
qu'ils pretendent servir et la rendent odieuse aux gens
qu'il faudrait y gagner . Mais, cela dit, it faut convenir qu'il
y a ici l'inconvenient de tons les grands courants : ils
entra%nent une quantite d'elements impurs, et c'est le plus
bienfaisant de tons les fleuves, c'est le Nil, qui charrie a la
mer les flots les plus bourbeux .
Mais . me dira-t-on, s'il est vrai que le mouvement fiamand est irresistible, que reste-t-il a faire a ceux qui voient
en lui un grand danger pour la culture francaise et une
serieuse menace pour la population wallonne? La sejbaration
administrative : le mot a deja ete prononce au Senat par une
personnalite eminente .
Je crois que les Wallons auraient tort de s'alarmer . Je suis
persuade que le mouvement flamand n'est pas un danger se22
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rieux pour la culture francaise en Belgique, comme certains
Wallons le craignent et comme certains flamingants l'esperent . S'il devait le devenir, c'est du sein du peuple flamand
lui-meme que sortirait la reaction . Il ne faut pas se laisser
faire illusion par la fievre combative des Flamingants et se
persuader qu'ils voudraient renoncer a leur culture bilingue,
cet immense bienfait . Ceux qui nourrissent ce reve parmi
eux ne sont ni le hombre, ni l'intelligence .
Et quand les Flamingants le voudraient d'ailleurs, ils
ne pourraient rien contre la force des choses . On n'extirpera pas le francais en Flandre, parce qu'il y a des racines
trop fortes . Le francais, pour tout Flamand cultive, est une

seconde langue maternelle .

Depuis plus de mille ans, it a cette situation . A l'aurore
des Etats modernes, it en etait deja ainsi . Dans queue
langue, pensez-vous, Baudouin Bras-de-Fer fit-il sa declaration d'amour a la belle Judith, fille de Charles le Chauve,
qui se laissa enlever par lui et qui devint sa femme? Eh
bien, c'est dans la langue du traite de Verdun, oA amour se
disait deja amour comme aujourd'hui : Pro Deo amur et nostro
comun salvament. Et depuis lors, les classes cultivees ont
pane francais en Flandre : je l'ai montre par d'innombrables exemples dans mon livre sur la Frontiire linguistique .
La civilisation flamande est bilingue ; qu'on s'en rejouisse on
qu'on s'en afflige, peu importe : it faut commencer par le
constater . Lui enlever Fun des deux instruments de sa culture, ce serait la mutiler . Depouiller la Flandre de la superiorite que lui vaut le maniement des deux langues, ce
serait un crime de lese-civilisation . Ceux qui l'entreprendraient se verraient bientot menaces par une reaction formidable comme celle qui s'est produite contre le roi
Guillaume . Le mouvement flamand n'a pas besoin de
1'extermination du francais, et la veritable formule de son
programme, sur laquelle it semble que tons les patriotes
doivent etre d'accord, c'est de donner satisfaction a tous les
griefs flamingants, sans sacrifier une jarcelle de la culture franfaise
en ;bays flamand .

A la verite, it se peut que quand cela sera fait, les
Wallons aient encore sujet de se plaindre . Lorsque, comme
c'est juste, toute la Belgique flamande se trouvera fermee
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pour ceux qui ne savent pas sa langue, les Wallons seront
dans une situation d'inferiorite manifeste vis-a-vis de leurs
compatriotes flamands . Its resteront, comme fonctionnaires,
comme magistrats, comme hommes publics, confines dans
leurs provinces, alors que, maitres des deux langues
nationales, les Flamands seront chez eux dans tout le pays .
Mais cette situation ne serait pour les Wallons inferieure
et humiliante qu'autant qu'ils le voudraient bien .
Its ont un moyen efficace de remedier au mal et de
retablir 1'equivalence absolue entre eux et leurs compatriotes
flamands : c'est . . . d'apprendre le flamand . Cc moyen est si
simple et si facile qu'on est stupefait a bon droit qu'il n'y
ait pas ete recouru depuis longtemps . Nous vivons dans un
temps oil tout le monde reconnait la necessite de posseder
quelques langues pour se mettre en contact avec quelques
civilisations : vous avez autant d'intelligences que vous
savez de langues, disait deja Charles-Quint . Dans ces
conditions, ne serait-il pas inoui qu'on se refusat a connaitre
celle des langues qu'un Belge a plus d'interet a posseder
qu'une autre, parce qu'elle est celle de la majorite de ses
compatriotes et parce que, en outre, elle est la clef des
deux autres langues qui, avec le francais, se partagent 1'hegemonie de la civilisation moderne, je veux dire l'allemand
et 1'anglais .
Je sais bien qu'on pretend qu'un Wallon ne peut
pas apprendre le flamand . C'est la une calembredaine
1'auteur responsable de cc certificat d'incapacite linguistique
delivre aux Wallons est Jules Bara, a qui j'aurais dit volontiers : Parlez pour vous ! Est-ce que par hasard les Wallons
seraient une race de qualite inferieure, incapable de penetrer par 1'etude dans le genie des autres peuples et enfermee,
par son infirmite intellectuelle, dans le cercle etroit du
francais . Allons donc ! Nul ne le soutiendra serieusement,
pas meme Jules Bara . Et lorsqu'on soutient en gouaillant
qu'on ne sait pas apprendre le flamand, cela veut dire tout
simplement qu'on traite le flamand en jargon si barbare
qu'un homme cultive, comme Pest quiconque a passe par
la culture francaise, doit considerer comme indigne de lui
de I'apprendre . Voila la vraie signification de la pretendue
incapacite wallonne : ceux qui s'en reclament veulent nous
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faire entendre seulement qu'ils sont incapables de s'encanailler, en descendant jusqu'a jargonner du flamand . Et,
du meme coup, nous revoila au point de vue des belles
dames dont je parlais tantot .
Tant qu'en Wallonie on ne se sera pas debarrasse de
ce ridicule prejuge, on ne devra s'en prendre qu'a soi-meme
si l'on croit avoir a se plaindre de son pays . Nous sommes
une nation bilingue : it est juste, it est necessaire que
chaque Belge cultive sache les deux langues nationales .
Qu'en Flandre le paysan ne connaisse que le flamand, et
en Wallonie que le francais, d'accord, mais ceux qui ont
la pretention d'etre 1'elite de la nation ne peuvent pas se
contenter de cet ideal villageois .
Ce programme si modeste est-il une utopie ? Mais je
vous prie de remarquer que nos ancetres l'avaient realise
en un temps oti it presentait plus de difficultes qu'aujourd'hui, et ou it etait beaucoup moins necessaire . Je ne vous
redirai pas le zele que les Thiois mettaient a apprendre le
francais, mais je me permettrai de vous montrer que les
Wallons ne meprisaient pas, comme certains de leurs descendants le font aujourd'hui, d'apprendre le flamand .
Voici d'abord ce que faisaient a Tournai les concitoyens de Jules Bara, a Come d'anciennete ait este use et
n accoustume audit pays de bailler enfant pour enfant de la
» langue d'oyl a celle de Flandre et de celle de Flandre a
s celle d'oyl, pour apprendre les langaiges . a En Hainaut,
nous voyons le comte Baudouin V confiei son fils au roi
des Romains ad discendam linguam theutonicam et mores curiae,
comme dit Gislebert de Mons, c'est-a-dire, pour apprendre
la langue allemande et les manieres de la cour . Et Hemricourt nous cite un Guillaume de Waroux ((qui demorat en
n sa jovente, pour apprendre honneur et tiexhes, delez le
s saingnor de Hers adont vivant )) . Les exemples sont
nombreux, et vous serez pout-titre etonnes d'apprendre que
des souverains si fiers que Charles le Temeraire et Louis
de Bourbon parlaient flamand a leurs sujets flamands . Nos
grandes villes etaient polyglottes . Il y a quelques annees,
j'ai retrouve aux archives de Cologne une assez volumineuse correspondance entre cette ville et Liege ; eh bien !
la plupart des lettres ecrites par le premier magistrat
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liegeois etaient en allemand ou pour mieux dire en limbourgeois ! Liege, la capitale de la Wallonie, ecrivait en
flamand ! Si on lui demandait de le faire aujourd'hui, quel
toile chez certains Liegeois qui ne doutent pas de leur
superiorite intellectuelle sur leurs ancetres du moyen-age !
Nous aimons a dire que nous representons, nous
autres Belges, la fusion du genie latin et du genie germanique, et nous avons la pretention de realiser un si noble
programme . Eh bien, dans ce cas, soyons bilingues, comme
1'exige de nous la grandeur de ce role et i'avenir de notre
patrie ; sachons tous manier les deux langues nationales et
soyons tous chez nous dans tous les coins de notre Belgique .
Nous avons deja donne plus d'un exemple au monde .
Donnons-lui encore celui d'une petite nationalite resolvant
d'une inaniere originale et nouvelle le redoutable probleme
linguistique . Il semble qu'on Wen connaisse aujourd'hui
qu'une solution : grouper en un seul Etat tous ceux qui
parlent la meme langue . Montrons a 1'Europe que nous en
avons une autre : grouper des populations diverses dans le
meme culte des grands souvenirs nationaux, dans la ferveur
pour un ideal de justice et de liberte . dans la jouissance
paisible et feconde des memes bienfaits d'une grande
civilisation . ,)
GODEFROm KURTH .
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u Ik heb altijd beweerd en voorgestaan dat de goede

verstandhouding tusschen onze twee rassen gebouwd moet zijn

ofi de

erkenningvan alle billijke belangen . Dit is voor het Vlaamsche volk
een onbetwistbaar, een heilig recht . ))

Beschouwen wij die verklaring van naderbij, dan
kunnen wij tot het volgende besluiten

Io (( DE AANSTAANDE WETGEVING zal moeten een besluit

nemen om aan de Vlaamsche jeugd hooger onderwijs to verschaffen . ))

De heer baron de Broqueville, onze eerste minister,
erkent dus dat de oplossing van het vraagstuk eener
Vlaamsche hoogeschool dringend is en bijgevolg door de
AANSTAANDE wetgeving zal opgelost worden ! Dat is eene
eerste tegemoetkoming voor de Vlamingen .
2o Dat hooger onderwijs moet DEGELIJK zijn . Tweede
tegemoetkoming . s Het hooger onderwijs moet zijn voile recht,
zijn voile waarde en zijn voile ontluiking kunnen bereiken . u
3o (( Het recht voor de Vlamingen
wijs is onbetwistbaar en heilig )) .

oo

hooger Vlaamsch onder-

Derde bekentenis !

40 s De erkenning van dat recht is noodig voor de goede

verstandhouding der twee rassen in Belgie .

Vierde bekentenis

5° s De regeering mag vooy geen uitgave terugdeinzen . n

Daaruit meenen sommigen to mogen afleiden dat de
minister de stichting eener nieuwe Vlaamsche hoogeschool
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zou toegedaan zijn en niet de vervlaamsching der Gentsche
hoogeschool .
Welnu, wij deelen deze meening niet ! Die gevolgtrekking kan althans niet gemaakt worden uit de woorden van
den heer de Broqueville . . . Zij berust wellicht op deze misopvatting dat de vervlaamsching der Gentsche hoogeschool
geen geld kosten zou omdat de hoogeschool reeds bestaat .
De vervlaamsching dezer bestaande hoogeschool zal ook
geld kosten ; volgens het ontwerp der hoogeschool-commissie zullen er nog voor langen tijd Fransche cursussen
gegeven worden naast de Vlaamsche, gedurende het zoogezegde overgangstijdperk . Bijgevolg zullen er Fransche en
Vlaamsche professoren moeten betaald worden . Ja, ik ben
zelfs van meening dat de professoren niet in hunne
verworven rechten mogen gekrenkt worden . De vervlaamsching moet er komen ten bate van het algemeen welzijn,
maar mag niet gebeuren met krenking van verworven
rechten . Daarom ben ik beslist voorstander om eene
schadeloosstelling toe to kennen aan de heeren professoren
voor het verlies dat zij door de vermindering van hun
minerval konden ondergaan . Voor sommigen zal dit verlies
nogal hoog oploopen . Men zou b .v . die schadeloosstelling
kunnen berekenen volgens het bedrag van het minerval
der 5 laatste jaren . Laten wij trouwens in deze zaak breed
zijn ook tegenover Vlaamschonkundige leeraars .
Maar bovendien zal de vervlaamsching nog veel geld
kosten, doordat er veel inrichtingen to verbeteren zijn in
de huidige hoogeschool . De toelagen aan de laboratoria
moeten allereerst verhoogd worden om aan de studenten
de gelegenheid to geven ernstig werk to verrichten zonder
de onkosten uit eigen beurs to moeten betalen, zooals thans
het geval is ; deze huidige toestand heeft onvermijdelijk
voor gevolg dat er door de studenten niet gewerkt wordt in
de laboratoria .
Maar, ten derde, zal er veel geld noodig zijn tot de
oprichting eener veeartsenijschool en voornamelijk van
volledige technische scholen,
u Nederland besteedt schier zooveel geld aan hare
technische hoogeschool alleen, als Belgie aan zijne beide
Staats-hoogescholen » (faculteiten en technische afdeelingen) . De Raeth, blz . ioi .
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En ten vierde, om de volgende reden : 'I'hans wordt
aan de Walen de gelegenheid niet gegeven to Luik technische studien to doen in de Burgerlijke Bouwkunde, Kunsten en Fabriekwezen . Wordt de hoogeschool van Gent
vervlaamscht dan ware het best de thans bestaande afdeeling in de Burgerlijke Bouwkunde van Gent naar Luik to
verplaatsen en to Gent er eene nieuwe Vlaamsche op to
richten . Anderzijds bestaat er nu to Gent geene school
voor Mijnbouwonderwijs . Deze Vlaamsche afdeeling moet
dan ook tot stand komen .
Uit dit alles mogen wij besluiten, dat aan de woorden
van den heer de Broqueville : (( De Regeering mag voor geene
uitgave terugdeinzen n, niet noodzakelijk de beteekenis hoeft
gegeven to worden, - zooals ten onrechte door sommigen
wordt gedaan, - als zou onze eerste minister daarmee
willen bedoelen dat er eene nieuwe hoogeschool moet
gesticht worden, met behoud der thans bestaande Fransche hoogeschool to Gent . Wat ervan zij, wij mogen ons
over de verklaring van den heer de Broqueville verheugen ; zij erkent het recht der Vlamingen op eene Vlaamsche
hoogeschool ; zij verzekert ons eene dringende oplossing
van het hoogeschoolvraagstuk en ruimt de geldkwestie uit
den weg .
Weliswaar laat zij de wijze om de kwestie op to lossen
onaangeroerd .
In korte trekken zullen wij toonen dat er maar eene
oplossing mogelijk is of juister dat de ontdubbeling der
Gentsche hoogeschool niet wenschelijk, ja onmogelijk is .
i . - Er bestaan in Belgie twee slaatshoogescholen . De
verdeelende rechtvaardigheid eischt dat de eene Vlaamsch,
de andere Fransch zij .
2 . - De Staat heeft voor zending de verstandhouding
tusschen de Vlamingen en Walen to bevorderen . Dat hebben de Vlamingen begrepen en daarom schreven zij in het
ontwerp tot vervlaamsching der Gentsche hoogeschool dat
er eenige Fransche cursussen zouden blijven bestaan in de
vervlaamschte hoogeschool om de Vlamingen ook in de
Fransche terminologie to bekwamen . Maar ook heeft de
Staat voor plicht de verschillende standen onder het Vlaamsche yolk dichter bij elkaar to brengen, om de burgers en
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werkliedenstanden, den weldoenden invloed to laten genieten, die uitgaat van de hooger-ontwikkelde standen . Dat
kan alleen gebeuren wanneer deze standen de taal spreken
van het yolk, bijgevolg ook in de taal van dat yolk zijn
opgevoed, en in die taal een hooger onderwijs genoten . De
Staat moet dus, zonder de vrijheid van iemand to krenkeh,
zooveel mogelijk door het Vlaamsch onderwijs bijdragen
om deze toenadering to bewerken .
3 . - Het is in het belang van het hooger onderwijs
dat de hoogeschool van Gent vervlaamsche en dat er geene
nieuwe hoogeschool worde gesticht . Immers ons land heeft
genoeg aan twee staatshoogescholen, naast onze twee vrije
universiteiten . En hier ben ik het niet eens met den heer
de Raeth, verslaggever der Hoogeschoolcommissie, die
meent dat er in Belgie plaats is voor 5 hoogescholen, a gezien
het groot getal leerltingen . v De beer de Raeth vergist zich
immers in zijne berekening wanneer hij bet problema zoo
voorstelt . De vraag is de volgende : Is er in Belgie plaats
voor DRIE STAATShoogescholen, gezien het aantal leerlingen die er aan de STAATShoogescholen studeeren ?
't Is niet omdat er een vijfde hoogeschool zou bestaan, dat
een aantal studenten deze van Leuven b .v . zouden verlaten .
Daarop antwoorden wij kordaat : neen . De reden zal
dadelijk uit al het volgende blijken . Daarbij is bet niet
wenschelijk dat het aantal hoogstudenten door de stichting
eener vijfde hoogeschool aangroeie . Het aantal geneesheeren is b .v . op twintig jaar verdubbeld ; in 18go waren
er 2636 geneesheeren, in 1g1o waren er 4179 .
IV . Te Gent bestaat er geene school voor Mijnbouwonderwijs . Te Luik geen school in Burgerlijke Bouwkunde,
Kunsten en Fabriekwezen . Zullen da .n de voorstaanders der
ontdubbeling van Gent ook to Luik een Vlaamsche afdeeling stichten voor Mijnbouwonderwijs, en to Gent eene
afdeeling voor Burgerlijke Bouwkunde, Vlaamsche en Fransche . Is bet niet veel beter de Fransche afdeeling voor
Bouwkunde naar Luik to verhuizen en to Gent eene nieuwe
afdeeling voor Mijnbouwkunde en eene voor Bouwkunde
op to richten ?
V . De ontdubbeling is feitelijk onmogelijk althans voor
de fakulteit van geneeskunde, en dat om verscheidene
redenen .
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I 0 De professors in de genees-, heel- en wroedkunde
beschikken nu reeds over een zeer klein getal bedden in het
ziekenhuis en de toegang tot deze is bijna geheel en al aan
de studenten ontzegd . Veronderstellen wij dus dat de professors gemiddeld een dertigtal zieken to verzorgen hebben .
I-oe zal dit getal, dat nu reeds ontoereikend is voor de
vorming der geneesheeren, kunnen volstaan wanneer de
zieken nog onder twee professorsder Fransche en Vlaamsche
fakulteit zullen verdeeld worden .
W ij weten anderzijds dat de studenten, vooraleer zich
als doctor to vestigen zooal een maximum van zes normale
bevallingen hebben gezien, ik druk op het woord gezien,
en emn anormaal geval . Ik vraag me dan benieuwd of hoe de
verdedigers der ontdubbeling der Gentsche Hoogeschool
het er zullen opaan leggen om deze enkele ziekengevallen
nog eens onder de Vlaamsche en Fransche fakulteit te verdeelen . Ik beklaag de doctors, die een dergelijke gebrekkige
opleiding zouden genieten en nog meer onze Vlaamsche
bevolking die zij zullen to verzorgen hebben .
2° Zal men al de laboratoria verdubbelen ? Zal men to
Gent twee kruidtuinen oprichten? Een enkel kruidtuin kan
toch niet aan twee hoogescholen toehooren ; twee professors bestuurder van denzelfden plantentuin !
30 Maar wat meer is, er zullen geen studenten zijn
voor twee hoogescholen . Zien wij den toestand in zooals
hij is : er zijn zooal een tiental studenten in ieder doctoraat,
sommige jaren zes of zeven . Op dit oogenblik zouden de
Fransche professoren in 't doctoraat van geneeskunde twee
studenten hebbeu die hun Fransche lessen zouden volgen
en voor die twee studenten zou men een Fransche fakulteit
stichten van geneeskunde !
Wij beweren dat de professors nit de Fransche fakulteit
geen helpers a cliniques » zouden vinden . Er zijn er elf
noodig en thans reeds zijn de professors genoodzaakt ze
in het eerste en tweede doctoraat to zoeken .
40 Thans reeds worden de laboratoria niet bezocht zoo
b . v . die van professor van Ermegem omdat de toelagen
ontoereikend zijn om proefnemingen to doen . Wat zal dat
later zijn wanneer er een Fransche en een Vlaamsche fakulteit zou hestaan ?
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50 Thans reeds reizen er klachten op over het klein
getal lijken dat er beschikbaar is voor de ontleding en de
heelkundige oefeningen .
De hoogleeraars zelf zijn to Gent zoo overtuigd dat
de ontdubbeling der Gentsche hoogeschool onmogelijk
is dat velen daarom ons recht als Vlamingen betwisten
omdat zij wel inzien dat de Fransche hoogeschool noodzakelijker wijze moet verdwijnen .
En dat laatste zal werkelijk geen kwaad zijn . Een
geneeskundige fakulteit to Gent voor Walen, die geen
Vlaamsch verstaan, is onzin . Men wordt geneesheer aan
het ziekbed, niet in de laboratoria ; deze vormen den
geleerde ; het ziekbed vormt den doctor en wat men ook
zegge over het doel der hoogeschool, ook zij moet bekwame
vakmenschen, doctors vormen . Welnu wat wil een Waalsche student to Gent verrichten aan het ziekbed onzer
Vlaamsche zieken ? De Franschgezinden uit Gent zullen
zich toch niet door de studenten laten onderzoeken om
eene Fransche fakulteit van geneeskunde to Gent to onderhouden .
En voor die enkelingen, die to Gent niet op hun plaats
zijn, zou men er eene Fransche fakulteit van geneeskunde
behouden en talrijke millioenen uitgeven ! Neen, duizendmaal neen . Daartegen zullen wij ons uit al onze krachten
verzetten . Dat men die millioenen gebruike om aan goed
begaafden, maar minder geldelijk begunstigden uit den
werklieden- en burgersstand de hoogere studenn toegankelijk to maken !
Om al deze redenen verheug ik mij over de verklaring
van den heer de Broqueville . De Vlaamsche hoogeschool
komt er ; hij heeft het verklaard . En daarvan uitgaande
weten wij bij voorbaat dat zelfs, indien het in zijn bedoeling
lag de ontdubbeling voor to stellen, - een loutere veronderstelling - dat het hem weldra bij de uitvoering blijken
zal, dat praktisch zijn wensch niet uit to voeren is .
Alleen de vervlaamsching der Gentsche hoogeschool
met afschaffing der Fransche Hoogeschool is wenschelijk
en mogelijk !
Dr VAN DE PERRE .



KINDERBEDE
. . . . semper vident faciem Patris qui in ccelis est . . .
Tusschen het koren en de Leye, langs een kant,
Alwaar haar koetje, meumelend, to grazen stond,
Een meisje a Weesgegroetjes n prevelend, ik vond,
't Leizeel in d' een, haar rozenhoedje in de ander hand . . .
. . . 't Weet van de wereld niets die ginderverre woedt . . .
Haar groote, onschuldige oogskens hebben niet gezien . . .
Haar hartje heeft niet wild geklopt ; zoo rustig vlien
Haar dagen, als door 't lage land, dees Leye-vloed . . .
Braaf kind, voor wien is 't dat gij zoo aan't bidden zijt? )) a Voor vader en voor moeder en mijn broerkes bei . )1 e En nog? » I(

En't kindje bloost als klonk een zacht verwijt,
u En ook voor u . )) o Heb dank, lief kind, ja bid voor mij . . . »

25-7- ' II .

JORIS EECKHOUT .

KINDERVREUGDE

o Kindervreugd
Of 't mij geheugt
Dat gij zijt heen gevloten,

En ik u nooit volhartig heb genoten . . .
Onachtzaam schrijden wij langs rozen
Die in hun helste kleuren blozen ;
Maar komen wij terug, zoo vinden
We ontkroond in 't rukken van de winden
De blaarkens langs de pad en bleek verkleuren . . .
o Kinderkens, gij gist ze niet,

De blijheid van uw lied
Die ik besef wijl 'k mijmrend sta to treuren . . .
Maar ach ; 't is uw lied, ik kan 't niet meer zingen . . .
Geluk, dat nooit een mensch genoot,
Gij wordt tot bittre wisheid, wen
Ge als duinzand door ons vingren vloot . . .
JORIS EECKHOUT .

SAN DIEGO
Is still as God has made it in the gladness of his dreams
» With never ending Summer that forever o'er it gleams
» The mystic Seas beyond it in the sunlight's golden fire
» And the Bay of San Diego in the land of Hearts Desire !
(The West Coast Magazine . July rgu) .

o

Toen ik in een Amerikaansch tijdschrift het gedicht
las waaruit ik deze verzen knip, verbleef ik reeds sedert
acht maanden in het binnenland van The Great South West
en alhoewel ik San Diego nog niet had bezocht, toch voelde
ik niet eens in mij de sceptieke bekoring oprijzen deze
uitboezemingen bluff to heeten, zooals ik het vroeger had
gedaan, bij mijne allereerste lezingen over a de nieuwe
far-West der 20ste eeuw u .
Een meer grondig onderzoek had mijn eerste wantrouwen vernietigd, en mijn lang verblijf al over de Rocky
mountains had mij duidelijk en met eigene oogen laten zien
dat de woeste en wilde ((far-west)) van Conscience's Goudland, van Dickens' American Notes, en van Paul Bourget's
Outremer wel degelijk dood is, en dat in zijne eindelooze
verten menig nieuw beschavingsoord van hooge gehalte
geboren wordt .
Immers dwars door then a Amerikaanschen Sahara u
zooals P . Leroy-Beaulieu in ales Etats-Unis au toe siecle s
(uitgave 1002) hem nog noemt, stroomt de Colorado, de
Nijl van het Westen ; met tal van bij- en zijstroomen voert
hij zeewaarts de wateren der Bergen, onder eenen hemel en
eene zon het oosten onbekend, en die deze Zuid-West hoek
van Noord-Amerika volop gerechtigt zich The Sun kissed
land to noemen .
Die eeuwige kus der zon was in deze gewesten tot
vbbr enkele jaren onvruchtbaar gebleven, omdat niemand
die wateren over de dorre vlakten had opengespreid . De
roode Indianen hadden wel in den zomer langs den vochtigen zoom der rivieren, na 't dalen der winterwateren, hier
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en daar wat mais en a Sweet potatoes a gekweekt, en later
ingekomen Mexicanen hadden die kweekerijen wel eenigszins tot kleine oasissen in de woestijn ontwikkeld . Maar
dit kon bijlange geen beschavingswerk heeten .
't Is Roosevelt, die met arendsblik de mogelijkheden
van de West reeds in de leeuwenjachten zijner jeugd had
ingezien, en die mogelijkheden met taaien wil tot werkelijkheden heeft gebracht, met op 7n Juni 19o2 door het
Congres van Washington de U . S . Reclamation Act to
doen stemmen .
Die wet mag men een der grootste heeten die ooit door
menschen werd opgemaakt : vermits zij tot nu toe, na io
jaren, voor uitslag had 4 millioen hectaren onvruchtbaren
woestijngrond om to scheppen tot de rijkste en vruchtbaarste landen der wereld, waarop 2 millioen menschen een
welvarend bestaan kunnen vinden .
In 16 verschillige Staten, vooral in Arizona. en ZuidCalifornie, werden 24 reuzendammen opgebouwd om de
winterwateren der rivieren tegen to houden tusschen het
gebergte, in zooveel inwendige meren, die door een weefsel
van groote en kleine kanalen neervlieten in de valleien,
waar ze de kleine Indiaansche oasissen van vroeger tot
groote provincien hebben uitgebreid, met eene pracht van
jong opkomende steden in 't midden van klavervelden,
boomgaarden en landerijen .
De ontwikkeling van den landbouw heeft het ontginnen
der mijnen van goud, zilver, koper en petroleum, waaraan
deze gewesten zoo rijk zijn, mogelijk gemaakt, zoodat die
verborgene schatten der aarde op hunne beurt in die dorre
woestijn eene tweede bron geworden zijn van leven en van
weelde en order hun dubbelen invloed is er een nieuwe
far-west geboren, dat met die van i88o niet meer to vergelijken is .
De tooverglans der zon en de reinheid der lucht leenen
er het leven voor meer dan negen maanden per jaar een
opwekkenden luister, waarin menschen, dieren en vruchten
zich gul en gretig ontwikkelen, en kracht genoeg opdoen
om zonder hindernis door de drie zomermaanden to
geraken, schoon de zon alsdan somtijds wat hard haar
meesterschap voelen doet .
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't Was juist toen ik aan dit meesterschap van 42°
sedert eenige weken onderworpen was, dat ik het gedicht
over San Diego onder oogen kreeg ; en daar ik wist dat dit
zalig oord enkel den lentekus der zon geniet all the year
round, maar vrij blijft van hare al to vurige zomerliefde, en
overigens gretig deelt in de reusachtige ontwikkeling van
het zuid-westen wiens deur-op-zee het is, - kon ik hartelijk
met den dichter instemmen als hij het noemt the land of
hearts desire, en ik trok er heen om mij wat of to koelen .
* *
Wat ik er vond overtrof mijne verwachting .
De stad S . Diego, overvloedig van groei en bloei, staat
aan 't hoofd op de lijst der amerikaansche steden, die in
deze vijf laatste jaren het meest gewonnen hebben in
zielental : zij telt er nu 42,000 tegen 20,000 in 19o6 ;
dagelijks groeit zij aan, en strekt hare groen-gezoomde
a.sphalten lanen verder uit in het heuvelachtig en zonnige
landschap, alwaar dagelijks nieuwe bungalows oprijzen uit
den schoot van nieuwe flowergardens, gansch de streek
altijd meer overladende met een pracht van bloemen en
lustig leven onder den eeuwig-lachenden kus der zon .
Want de zon is het eerst en vooraf, die S . Diego maakt
wat het nu aan 't worden is : een der rijkste en prachtigste
levensoorden der aarde .
De zon schijnt er op alle dagen van het jaar, en houdt
er den thermometer tusschen 20° en 25°, hem brengende
tot 32° voor korte oogenblikken in enkele zomerdagen of
tot o° in sommige zeldzame winternachten ; en van April
tot November schijnt ze hel en blij door de lange dagen
zonder een enkel wolkje op het hemelsblauw to dulden,
terwijl zij van November tot Maart somtijds een kort regenvlaagsken of wat lichten mist vbbr haar wezen sluieren
laat .
Die streek kent noch winterkoude noch zomervuur,
noch killigheid, noch groote winden ; de stille oceaan blaast
er nooit orkanen, en zijn vermaarde vuurkring breekt er
den keten los van hooge bergen en steile zeediepten, die
het overige zijner kusten in eeuwig gevaar brengen van

ALGEMEEN UITZICHT VAN HAVEN, STAD EN STREEK .

G EZICHT OP EEN STADSGEDEELTE VAN SAN DIEGO .
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aardbeving en vuurberggespuw . S . Francisco weet er van
to spreken, en ziet met angstig oog die groeiende zuiderzuster opkomen voor wie die reusachtige bergketen der
Sierra Nevada eenen bocht oostwaards maakt, hierdoor alle
gevaar van vuur en aardegeweld niet alleen van hare muren
maar ook van hare streek verwijderende . Van Los Angeles
kon dit nog dragelijk schijnen : deze stad geniet dezelfde
bescherming, de zeebodem komt haar ook met zachte helling uit bet westen to gemoet terwijl de bergen bier ook
oostwaards afwijken van bet strand, en hier aan heeft deze
allermooiste stad van bet zuid-westen hare reeds verworvene
grootheid to danken ; maar zij heeft geene natuurlijke haven
op zee : al is zij de rijkste badstad der Vereenigde Staten,
al is haar strand wereldberoemd als summer aid winter resort,
al is haar badseizoen op Kerstdag juist als op 0 . L . V .
Hemelvaart, toch moet zij er van afzien ooit eene zeestad
to worden, ooit zeeschepen op haar gebied geankerd to
zien .
En hierom zag S . Francisco zonder vrees op haren
aangroei• veer .
Maar met S . Diego is bet zoo niet gelegen .
Hier heeft de natuur eene prachtige baai gedolven,
die eene havenkom uitmaakt van 42 vierkante kilometer,
toegankelijk voor de grootste zeeschepen, voorzien met
25 kilometer natuurlijke granieten kaaimuren, en beschermd
tegen de zee door een weerdam van io kilometer lengte .
Geen cent hoeft verteerd to worden om hier eene
zeehaven to maken . Enkel wat drageerwerk om de diepte
overal to effenen en eenen spoorweg er rond gelegd,
verbonden met eene transcontinentale lijn om bet binnenland in to rijden zijn voldoende om daar eene plaats to
scheppen van allereerste wereldverkeer : en dit is ook, to
samen met bet wonderlijk klimaat de waarborg voor
S . Diego's schitterende toekomst .
Dit loopt zoodanig in bet oog van den reiziger die daar
aanlandt, dat hij bij eerste aandenken niet kan verstaan hoe
deze toekomst zich zoolang liet afwachten .
San Diego is immers niet van gisteren gebouwd : bet
is integendeel de oudste stad van bet Zuid-Westen, i5o jaar
oud, hooge ouderdom voor eene Amerikaansche stad !
23
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De old Franciscaner Fathers uit Mexico, of beter uit
Spanje gekomen om de Indianen dezer verre kolonien in
den schoot der Kerk to brengen, landden daar aan op
in Juli 1767 en aanstonds bet hoop belang dezer ligging
begrijpende, stichtten zij daar de eerste der 21 missien die
nu nog de schilderachtige kust van Zuid-Californie versieren met bet kunstsieraad hunner puinen en bet blijde
geheugen hunner herinneringen : zij brachten de beschaving in bet land, schaarden de Indianen rond hare torens,
breidden hunne kleine bewateringen uit, leerden hun
landbouw en levensorde aan, en aan die oude bruine
Paters is bet to danken dat de Indianen van Zuid-Californie verre de beste en de meest ontwikkelde zijn van
heel de (( far-West)) .
Father Junipero Serra was de stichter van vele dier
Missien, o . a . van die van S . Diego, waar hij den dag zijner
aanlanding de H . Mis zong in openlucht, daarna met den
eersten ploeg de eerste yore trok in bet land, en in de zon
den eersten steen bakte van bet klooster, dat heden ten
dage nog, op twee mijlen van bet strand, door de protestantsche bevolking zelf, vereerd wordt als een relikwie, en
dagelijks door aanlandende vreemdelingen bezocht .
Een houten dam dwars door S . Diego river bezorgde
bet noodige water om eenig land vruchtbaar to houden in
de lange en dorre zomermaanden . Indianen en later Mexicanen kwamen zich rond bet klooster scharen en . . . . zoo
bleef bet er bij voor omtrent eene eeuw en half zonder
eenigen vooruitgang . Het ideaal klimaat van S . Diego en
zijne allergunstigste Jigging aan zee bleven onbenuttigd,
onvruchtbaar en schier onbekend voor de wereld .

Wat lag er dan in den weg?
Niets anders dan gebrek aan twee zaken : gebrek in
de onmiddellijke nabijheid aan landerijen noodig om eene
groote stad met levenstocht to voorzien, en gebrek op
verderen afstand aan groote ontwikkelde gewesten bekwaam
om aan eene haven uit- en invoer to bezorgen .
Heel de provincie van S . Diego maakt den Westhoek
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uit der dorre Amerikaansche woestijn en zij is de droogste
van heel California .
De geringe winterregen, die overigens onzeker is, kon
er we] in de goede jaren wat graan, fruit en wijngaarden
doen rijpen, en de Stille Oceaan blaast er wel zijn koel
windeken over, maar zendt er schier nooit zijne dagelijksche
misten been, die hooger op in bet Noorden en namelijk in
de streek van Los Angeles bet vruchtbare werk van den
regen doen .
Daarbij is S . Diego niet zooals Los Angeles in eene
vlakte gelegen : bet ligt in amphitheater rond zijne baai, en
zijne provincie is heel bergachtig, met tal van kleine, maar
zonder eene enkele groote vallei, zoodat bet opbouwen en
inrichten van een groot kunstmatig bewateringsstelsel, met dam in de bergen of stoompomp in de dalen, en met
heel zijn geweefsel van groote en kleine kanalen en grachten
om bet water to voeren aldoor de landerijen been, - eene
onmogelijkheid is .
En hoe zou eene stad zich kunnen ontwikkelen zonder
aanpalende landbouwgronden die hare bevolking met
groenselen, eieren, boter en melk kunnen voorzien ?
Vleesch en bloem kan men misschien wel van elders doen
bijbrengen, maar indien alles, tot de geringste eetwaren
toe, met den trein van verre afstanden moet worden bijgehaald, en dit niet voor een kort overgangstijdperk, maar
voor altijd en zonder hoop op beternis, dan wordt bet
leven in deze stad zoo duur en zoo onaangenaam dat zij
hoegenaamd geene groote toekomst kan to gemoet zien . En
dit scheen tot voor enkele jaren bet lot to zijn van S . Diego .
Ten tweede, als men van op de baai van S . Diego bet
Oosten inkijkt ziet men dat zij van de beschaafde wereld
afgescheiden ligt door die overgroote woestijnstreken van
de Far-West, die nog op alle kaarten den naam dragen van
Grand Desert du Colorado, Grand Desert de la Gila, Arizona
(arida zona) enz . waar geen ander yolk kon leven dan

schaarsche indianen, weinig van aard voorwaar om beweging en verkeer aan eene zeehaven to bezorgen . 't Is langs
bet Noorden dat S . Diego bet naast bij de ontwikkelde
wereld ligt : maar deze plaatsen zijn sedert lang beter met
de haven van S . Francisco verbonden .
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Deze tweevoudige nadeelige toestand is in deze laatste
jaren, ja tot iedereens verbazing, heelemaal omgekeerd
groeiend verkeer is voortaan aan de haven van San Diego
verzekerd : immers eene hooge beschaving is geboren in
de nieuw geirrigeerde gewesten aldoor de geheele FarWest : New-Mexico, Arizona, en Zuid-West Californie
worden rijke en bevolkte streken, voor wie S . Diego het
naast to bereiken zeepunt is, waaraan ze verbonden zijn
met een nieuwen rechtstreekschen spoorweg en waar zij
niet alleen een verlustigingsoord zoeken tegen de heete
zomers van het binnenland, maar ook en hoofdzakelijk eene
deur-op-zee, langs waar ze door hun groeienden rijkdom
gedreven, ja, verplicht zijn hunne ekonomische wereldbeweging door to drijven .
Daarenboven is San Diego het verste zuidpunt der
Vereenigde Staten, naast de Mexikaansche grens : en dit is
van hoog bedied voor wie weet dat het Kanaal van Panama
in 1915 oofficieel zal worden geopend, en dat het eerste
schip er zal doorvaren omstreeks het midden van 1 9 1 4 ;
want S . Diego is de zeehaven die het dichtst bij het
Kanaal is gelegen en al de steamers die van Panama komen
moeten San Diego voorbij varen, 't zij zij hooger op trekken naar eenige andere Amerikaansche of Canadeesche
haven, 't zij zij op China, Japan of de Philippijnen den
Steven richten : de aardbol is zbb gemaakt en de kust van
Amerika is zoo gelegen dat zij niet anders kunnen dan San
Diego in 't zicht krijgen . Ziet ge het groote voordeel van
zulk een Jigging, en verstaat ge nu waarom de stad San
Diego in het jaar 1915 met eene groote tentoonstelling de
opening van het Kanaal zal mede vieren ?
Van een andere kant is S . Diego voortaan met eene
((back country)) voorzien waar de intensieve landbouw
bezig is met al zijne takken wijd open to spreiden, en den
reusachtigen vooruitgang der stad, die zijne welbetalende
markt is, met rasse schreden volgt . Hier en daar in de
kleine valleien die zich ontvouwen tusschen de plooien van
S . Diego County's gebergte zag men sedert een klein
tiental jaren luzerne akkers hun groen tapijt open slaan en
de groenselteelt hare perken trekken terwijl op de heuvel-
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hellingen oranje- en citroenboomgaarden de plaats innemen
van het mager gras en bet mager vee van vroeger .
Sedert Igo7 begon die ontwikkeling ernstiger toe to
nemen : langs alle kanten kwam nieuwe groente uit den
grond, het eene nieuw klaverveld kwam na het ander, en
de eene nieuwe boomgaard na den anderen : de dorre San
Diego County werd beslist en bepaald eene landbouwstreek !
Twee factoren hadden dit to weeg gebracht
Io Groote kapitalisten uit New-York bespiedend wat
er in then verre westerschen hock gaande en komende was,
stichtten daar eenige (( Irrigation Companies)), bouwden
kleine dammen in de bergen om de grootste onder die
kleine valleien van 3,ooo tot 4,ooo hectaren met water to
voorzien : dit water zou voor iederen akker wel duurder
kosten dan dat der groote bewateringstelsels van Arizona
waar de algemeene kosten op ioo,ooo hectaren worden
bedeeld, maar het land was er ook goedkooper en de landbouw zou die kosten wel betalen ! En inderdaad hij betaalde ze goed : Escondido, La Mesa, El Cajon, Ramona,
San Pasqual getuigen het genoeg, hunne namen waren
voor 5 jaren Dog op geen een kaart to vinden, en nu zijn zij
bevallige kleine landsteden die elk in eene vallei de roode
daken hunner bungalows afteekenen in het altijd frissche
groen der kweekerijen .
2o Het ontdekken van talrijke petroleumbronnen in
Zuid-California die den prijs de gazoline op 8 cents per
galon bracht en hare toepassing aan de kleine explosiemotors van 2-5-Io stoompaarden gaf aan de S . Diego-beweging den doorslag : nu was de zaak gewonnen ! immers
niet alleen de grootste harer valleien, maar tot de kleinste
toe werden voortaan toegankelijk voor irrigatie : iedere
grondeigenaar, al bezat hij maar enkele hectaren, kon nu
zijn eigene onafhankelijke Pumping Plant inrichten en de
kleine waterbronnen voor den landbouw benuttigen, die
schier overal, en hoe nader de zee hoe meer, in den ondergrond op kleine diepten to vinden zijn . Want, hoe zonderling het ook schijne, al is de geheele streek schier beroofd
van regen, toch is zij het niet van ondergrondsch water,
dank aan de hooge bergtoppen der Sierra Nevada die ze
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Oostwaarts afscheidt van het binnenland : deze bergen
doen in de wintermaanden eenen grooten voorraad op van
regen en sneeuw die smelt, en in den grond draineert heel
den zomer door, in een kwelm die, ja, onvoldoende zou zijn
om groote irrigatie-pompen to voeden, maar die opperbest
van pas komt voor de nieuwe kleine stelsels der streek .
* *
Dit alles wist ik reeds heel goed toen ik op einde Juli
1911 to San Diego toekwam : iedereen in Arizona houdt
aldaar een oog in 't zeil en het gadeslaan der wisselvalligheden van the Great South Western Movement langs al zijne
zijden is er het dagelijksch voedsel van het geestenleven .
En toch was ik er verrast en verslagen : ik wist van den
vooruitgang der streek, ik kende er de oorzaken van, maar
ik wist niet dat die vooruitgang zoo overweldigend was,
dat die oorzaken reeds zooveel uitwerksel hadden tot stand
gebracht .
De stad, de streek en bet yolk bleken mij verbazend .
Te Los Angeles had ik eene stad gezien die in 5o jaren
van 5o .ooo tot 3oo .ooo inwoners was opgekomen en die nu
met fierheid hare loo kilometers asphalten palm-dreef in
eene lengte uitstrekt van de zee tot aan de bergen, waar zij
to Pasadena uitkomt op cene ware Oostersche feerie, overladen met de prachtige kasteelen van al de milliardairen ;
en hierdoor was ik bij mijn bezoek tot het veel mindere
S . Diego weinig tot geestdrift gesteld .
Maar is S . Diego veel minder, zij is ook veel nieuwer,
ja, splinternieuw van top tot teenen, en dit is ook een voordeel . In een stuk, in eene smeet, volgens een plan opgevat,
vastgegrepen en rechtgezet, met al de laatste moderne
nieuwigheden, staat ze daar in den glans barer eerste jeugd,
de nieuwste stad der wereld . Zij is bet werk van jonge
mannen die openstaan voor de verfijningen van sierlijkheid
en smaak zoowel als voor deze der praktijk, die in Europa
de kunst hebben doorvoeld, en in Amerika de business
doorleven, die weten dat de wereld eerlang van hen zal
spreken, en die in hun werk het vuur en de geestdrift
steken der nakende grootsche toekomst .
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Oudheden, oude gebouwen, kerken, stadhuizen, belforten? Neen, dit hebben ze niet, en als gij bun spreekt
van die leemte, van dit gebrek aan historie en oude pracht
die toch zooveel bijbrengt tot luister eener stad, dan
antwoorden zij u : u Welja, wij missen dit bijna volkomen
wij hebben onze oude Franciskaansche Missien en ons
Museum van Indiaansche oudheden, potterijen, wapens,
meubelen, geweefsels en geviechtsels, en als we verder
antiquiteiten willen zien, levende of doode, in de steenen
of . . . . in de gedachten, dan trekken wij naar Europa . . . . en
hoelang zal bet duren vooraleer we daar uwe Rubens' en
Van Dijck's zullen opkoopen zooals de mannen van NewYork en Chicago hebben gedaan ! Waarmee zouden
overigens uwe kunstenaars voortleven indien de Amerikanen niet hunne werken kochten? En wie zal ons beletten
ze later zelf voort to brengen ? . . . . Nu hebben we nog Been
tijd ; we hebben to veel ander werk, en to veel geld to
winnen . . . Maar wacht tot later : zijn we immers niet van
uw ras, ja, de sterkste onder de uwen, de synthesis van
Europa hier samengestroomd om onder bet Amerikaansche
vaandel ((The Stripes and the Stars )j door de mengeling onzer
rassen een nieuw yolk to maken dat bet eerste der wereld
worden moet ? » En inderdaad van ons ras zijn ze daar
werkelijk in then verren hoek van bet Westen meer dan
waar ook in Amerika : alle talen worden er gesproken, en
men zal er veel Noren, Zweden, Denen, Hollanders,
Franschen, Duitschers en Portugezen ontmoeten vooraleer
men in kennis geraakt met een man die daar geboren is .
Menschen en kapitalen komen in S . Diego's banken uit alle
wereldstreken toe, en natuurlijk meest van al uit de groote
Amerikaansche steden van bet Oosten wier lange, killige
winters en vochtige heete zomers van langs om meer de
rijke lieden drijven een a home)) to bouwen in de omstreek
van de Pacifieke kust, dat zoowel voor zomerhuis als voor
winterhuis kan dienen .
Van daar die uitgestrekte asphalten lanen beplant met
palmen, eucalyptus en peppertrees, gezoomd met lusthoven, villas en bungalows, die zich alle dagen verder
uitstrekken in the country .
En in die country zelf is bet een mooi schouwspel to
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zien in een a auto-trip)) hoe de irrigatie een nieuwe wereld
schept, en bet leven doet oprijzen uit de dood . Prachtige
nieuwe macadam-banen doorkruisen heel de provincie in
alle richtingen op honderde mijlen afstand, waar enkele
kleine country towns reeds nu voorzien zijn met Banken,
Hotels, Kerken, Scholen, Posthuizen, openbare bibliotheken, en alles wat eene amerikaansche city uitmaakt ;
telegraaf, telefoon, electriek-licht en bewegingskracht
worden overal ingericht, tramlijnen worden getrokken, in
een woord de geheele streek wordt iederen dag meer open
gelegd voor landbouw-ontwikkeling .
't Gedacht kwam mij overal to binnen, wat hier nog
door vlaamsche kapitalen zou kunnen gedaan worden
groote ranchen liggen daar nog to wachten op een Pumging
Plant en op jonge werkers die verlangen om to deelen in de
schitterende toekomst der streek .
Voor 't oogenblik kan geene voordeeliger zaak in
Amerika worden gedaan, dan van daar eenige duizende
hectaren onder bewatering to brengen, ze to beploegen, to
beplanten, en to verkoopen in small tracts aan de menigte
die daar eerlang zal binnen komen, op zoek naar een home
in the land of hearts desire .
De zeehaven van S . Diego is de sterke waarborg dezer
toekomst en de opening van hot Panama Kanaal zal den
doorslag geven a an . d e beweging die heel de streek er
henen voert .
De zeestad Seattle, bij den noord-westhoek der Vereenigde Staten gelegen, weet welk een aangroei van rijkdom
zij er aan to danken heeft de naast gelegene haven to zijn
van bet Alaska Territorium : wie zal bij gevolg kunnen
zeggen wat bet voor S . Diego waard is de naast-gelegen
to zijn van bet Panama Kanaal ? Noch paal noch perk mag
hier gezet worden, en geen gezichteinder sluit hier de
oneindige verten van den horizon .
De mannen van S . Diego weten bet wel, en met
koortsachtige geestdrift werken zij aan hunne Tentoonstelling van 1915 en aan den onvermijdelijken boom waartoe
zij de zaken der streek zal brengen .
Die tentoonstelling zal gevestigd zijn in bet nieuw
Park van 70o hectaren op de hoogte der stad, van waar
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men de haven en de zee overschouwt ; en op ig Juli 1911
werd er met groote plechtigheid den eersten steen gelegd .
Nooit vergeet ik den diepen indruk dien ik gevoelde bij die
Ground Breaking celebration .

Het stadsbestuur had officieel de katholieke bisschop
van Los Angeles, Mgr Conati, uitgenoodigd om den grond
to komen zegenen, en er eene hoogmis to zingen in open
lucht ; en om dien prelaat waardig to hulden was een
stoet ingericht met vijftien prachtwagens verbeeldende de
0 oude missien van Zuid Californie . De bisschop in purper
gewaad, met zijne twee diakens in dalmatiek, en heel zijne
geestelijkheid in wit roket, volgden den stoet in opene
automobielen door de straten der stad tot op het Park,
waar een altaar was opgebouwd, en waar Zijne Hoogweerdigheid de hoogmis zong in 't midden van eene talrijke
menigte .
Dit schouwspel heeft mij hevig bewogen ; van dit
oogenblik of kon ik Diet langer gelooven dat ik mij daar in
een zoo gezegd protestantsch land beyond . Ik dacht onwillekeurig aan de Expositie van Brussel en ik vroeg mij of
of het ook alzoo was, onder den publieken zegen van den
priester dat de katholieke regeering daar het werk heeft
aangevat .
Hier was heel de bevolking het eens met haar Bestuur
dat op het oogenblik waar stad en streek zich bereidden
om den wereldroem in to gaan, er eene publieke hulde
moest gebracht worden aan dezen die het eerst in vroegere
dagen de streek hebben ontdekt, en ze met moed en zelfverloochening door hun zweet hebben bevruchtigd : aan
the old Franciscaner Fathers, en aan den Eeredienst waarmee
zij in het land hebben binnengebracht het eerste zaad der
beschaving .
LEO VAN DORFE .

OPVAART

I
Het schijnt me soms dat ik niet hooger meer

der schoonheid marmertrappen kan beklimmen,
ik sta ten top, ziend in de dalen neer
en ziend de schoone landen aller kimmen .
Maar 's anderdaags omruischen nevelschimmen
mijn weifelende menschgestalte weer
en schuiven op rond mij en 'k zie als 't glimmen
van morgenlicht doorheen hun leden teer .
Dan stijg ik ook weer hooger naar het licht
fangs 't levend marmer door der schoonheid wolken
omhuld van al het schoon dat'k heb gedicht .
Ik stijg dan op de neev'len die m' omwolken
als droomen boven d' aarde, die me zwicht
in wolkenvaart die mijne zangen tolken .

OPVAART
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Mijn schoonste droom droeg mij, en eenzaam zweeft
mijn geest aan 's levens vlakte, waar hij diep

de sfeer nog ziet waar menschheid zwoegend leeft
als stroomen-tal dat door elkander liep ;
en 'k ben als d' engel die ten lichte beeft
in angstig luistren of de Stem niet riep
des Hoogen die zijn trillend woord ingeeft
in d' arme ziel die hij tot zingen schiep .

O 'k luister ! en al wat ik zing wordt vlerk
waarop ik steun en opvlucht uit het leed
door vele kille kringen, . . . wijl ik werk
gelukkig alsof Hij mijn arbeid deed
terwijl ik stille zingend niet bemerk
dat 't minste lied-getril Zijn wil voldeed .
EMIEL VAN DER STRAETEN .

BOEKEN EN HUN MAKERS
THEOPHILE GAUTIER
De schrijver die niet alles kan weergeven », zoo zei hij, .
- « de schrijver die niet elk denkbeeld, hoe nieuw en hoe
wonderlijk ook, uitdrukken kan ; de schrijver die, als er onverwachts een steen nit de maan viel, niet weten zou then to
beschrijven en met de handen in bet haar zou staan, - zulk een
schrijver is geen schrijver » .
Hijzelf is dan ook een der eersten geweest om aan het nieuwe
den passenden goeden vorm to geven . En er was nieuws . Er was
wonderlijks . Het nude classicisme was weggeworpen ; de vrije
eerlijke romantiek moest zijn plaats innemen . Manieren, modellen, voorschriften werden terzijde gezet, hdonend terzijde
gesmeten, en de Waarheid, de Natuur, die zouden de eenige
modellen en voorschriften zijn . De Romantieken namen niet
een enkele mooie daad uit een menschenleven en verheerlijkten
die in roman of drama, neen, zij namen bet gansche menschenleven met al wat dit aan moois bevatte . - en aan leelijks . Zoo
goed als bet mooie en leelijke in bet leven naast elkaar staan,
zoo goed zal dat ook in de kunst bet geval moeten zijn ; immers
ook zij hadden reeds de (later door de Realisten evenzeer
gekozen, doch jammerlijk menigmaal verknoeide leuze) op hun
kleurig vaandel geschreven « Kunst is Leven » . Zij wilden bet
Goed en bet Kwaad bij eenen, bet Mooie en het Leelijke, bet
Licht en de Schaduw ; wat toch zou bet eene zonder bet andere
zijn? Zij moeten, als in de Natuur, tegenover elkaar staan, en
samen bet harmonische geven . De klassieke school had van de
Literatuur een knus, netjes afgestoken tuintje gemaakt ; zij, de
Romantieken, zouden haar vormen tot een oerwoud der
Nieuwe-Wereld met enorme boomen, lange grassen, een woesten wasdom en, wilde harmonieen . De bekrompenheid der
voorgangers, welke hun pad hadden afgebakend met verbodenen
voorschriften, die bekrompenheid werd tot een belaching gemaakt . « Wij kennen geen vaste paden », juichten de geestdriftige jongelui, - a wij loopen alle paden van het Leven, alle
paden der kunst, alleen dat oude niet, dat conventioneele paadje
eener rhetorica, eener koude gelijkmatigheid, waaraan bet
gemoed vreemd is . « Maakwerk ! Maakwerk ! » smaalden zij
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de lieden van een vorige generatie, evenals bij ons later de
tachtiger menschen de eerzame predikanten-letterkunde uitjouwden, en niet ten onrechte, zou men zeggen .
Hoor, hoe Gautier tegenover en boven de koude klassieke
schoonheden der Dooden de belangrijker en ons gemeenzamer
aantreklijkheden van eigen tijdgenooten stelt . 0, de Venus van
Milo was zonder eenigen twijfel een buitengewoon prachtig
marmer, niemand zou er een oogenblik het sublieme van willen
ontkennen, maar - de Parisiennes hebben ook hunne bekoor-

lijkheid . Eilieve, zou een beeldhouwer niet evenzeer schoone
lijnen vinden aan hare gracieuze figuren in de cachemire sjaals,
waarvan de plooien de mooie ronding van den hals afteekenen,
en wier fraujes de kleine, welgevormde voeten achter even
raken . Zouden de zachtroode of bleeke gezichten, zoo aanminnig glurend nit de tuitvormige hoeden, niet waardig zijn
geconterfeit to worden ? En de avondtoiletten der Parisiennes,
is daar niet alles voor het prachtlievend oog van den artist ?
Soepele stoffen van fraaie kleur, kanten, blinkende paarlen,
teedre en bonte bloemen, veeren, linten, flikkerende aigretten
in het licht ? Hadden alle groote kunstenaars hun eigen tijd niet
afgebeeld ? Wat zochten de lui dan toch in dat verleden waarvan zij toch het innerlijk niet meer to vatten vermochten ! Het
is niet de antieke nymph die wij weergeven willen, wij vinden
de vrouwen, to midden van wie wij leven, voldoende belangrijk, de vrouwen die leven met ons in straat en in het theater,
in het Bois en in het restaurant, zijn ons nader dan de modellen
der Ouden ; de vrouwen met wie wij huwen zullen, onze moeders, onze dochters, wij kunnen voor haar meer voelen dan
voor de schoonste vreemdelingen uit verre landen, welke bovendien al zoo lang dood en begraven zijn, dat we ons, als gezonde
verstandige menschen, geneeren moesten dat we er ons nog
mee occupeeren .
Aldus ongeveer redeneert Gautier in deze materie .
Deze tendenties en inzichten, die u aan zijnen grooten tijdgenoot Balzac denken doen, weerhielden hem er wel allerminst
van den Schoonen vorm to zoeken, - en to vinden . Zoowel als

bij De Vigny en De Musset, De Banville en Leconte de Lisle
was het het plastieke ideaal dat Gautier steeds heeft nagestreefd .
De schoone zuivere vorm, die was het welke hem gedurende
zijn gansche leven als het begeerlijkst goed heeft toegeschenen .
Zijn verzen en zijn proza zijn als een fijn drukwerk, hij was
een weergaloos werkman in zijn materiaal, ((parfait magicien
es lettres francais, poke impeccable », zooals Baudelaire hem
((Bans le marbre, la pierre, le verre, 1'email et l'onvx
noemt ;
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des mots it accomplit ses eeuvres n, schrijft Georges Grappe
van hem met het volste recht .
Deze wensch naar den schoonen zuiveren vorm kan zeer
stellig in verband worden gebracht met bet feit, dat hij eigenlijk zijn carriere als schilder begonnen is, en niet als a homme
de lettres » . Zeer langen tijd heeft hij geaarzeld welken weg to
kiezen, dien der schilderkunst of dien der literatuur, - « egalement abominables aux families)), zooals hij het schertsend

noemt . In alle geval, - aldus gekt hij ermede, - is bet veel
gemakkelijker met woorden to schilderen dan met verf, waarbij
dan nog komt dat je, als het werk voor een dag of is, je palet
niet behoeft to maken en je penseelen niet hoeft uit to wasschen .
Meerdere vrienden van Gautier, leden van den Cenacle,
verkeerden in dezelfde omstandigheden, gevoelden denzelfden
drang naar het vervolmaken van een plastische schoonheid in
de literatuur, op de wijze, die u aan de andere kunsten als
beeldhouwkunst, bouwkunst en schilderkunst evenzeer als aan
poezie doet denken . Deze vermenging - zoo to zeggen -- van
de beeldende kunst en de literatuur is geworden en gebleven
een der meest karakteristieke kenmerken der romantische
school . Wij begrijpen daarom, dat later meer en meer schilders,
beeldhouwers en zoovoorts zich aansloten bij de letterkundigen .
Zooals zij werkten, kwam allengs een massa beelden en vergelijkingen in de taal, welke men nooit vermoed had to kunnen
geven, en werd de sfeer der literatuur meer en meer uitgebreid,
daar zij thans immers ook de andere, de beeldende kunsten
omvatte .
Lange, uitgespreide haarbossen als leeuwenmanen, baarden als wonderbaarlijke verwarde franjes, een bleeke, schier
groene gelaatskleur in de tint van gasgloeilichtkousen, de meest
onvoorziene snit en stof van de kleederen, - ziedaar verschillende begeerlijke en toegepaste zaken van deze club van
Romantici . Behalve De Nerval die zich steeds zoo kleedde dat
hij niet werd opgemerkt, waren al deze jongelieden aangetast
door een heiligen ijver om zoo voyant to zijn als maar eenigszins mogelijk was, elke lach, elk schimpwoord der gehate burgerij
was hun als een lauwerkrans, en men kreeg den indruk dat
niets hun liever ware geweest dan in het openbaar gesteenigd
to worden door het getarte yolk der wandelaars om aan den
rand des grafs nog to getuigen van hun liefde voor datgene wat
nog nooit een sterveling had gezien en van hun haat aan de
liggende linnen boorden en effen gekamde haren der voorbijgangers . De een droegen weidsche vilthoed a la Rubens, een
tweede spreidde een Almaviva om de schouders, een derde
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droeg een Poolsche jas met brandenburgs versierd, een vierde
tooide zich met een kleurig visscherswambuis, enzoovoort . Het
genoeglijkste in dit opzicht lijkt mij Gautier's beroemd « gilet
rouge », en niet minder genoeglijk hot enthousiasme en de
zachtjes spottende verwaandheid waarmede hij zelf ons daarvan verhaalt . Het was bij de premiere van Hugo's « Hermani »,
de groote avond voor bet Romantisme . De literatuur was bijna
een publieke zaak in die dagen door den oorlog tusschen Romantieken en hunne tegenstanders, welke beiden met de meest
opzienbarende middelen elkaar bestreden . Vreezend voor vijandige manifestaties hadden de Romantieken clubs gevormd,
welke in zeer grooten getale overal in de zaal verspreid waren,
om bet succes to bezorgen, de tegenpartijders to overschreeuwen, to overklappen, to overtrappelen met de voeten, hen zoo
noodig, to lijf to gaan en al datgene to doen wat daarbij to doen
gebruikelijk is . De zaal was van bet parterre tot de hoogste
galerijen gevuld met intellectueelen . Welk een gelegenheid
voor de Cenaele-vrienden om hun barbaarsche toiletten to
vertoonen ? Gautier droeg een vuurrood vest dat overweldigend
schijnt geweest to zijn . « Le gilet rouge », schrijft hij, - nu, na
meer dan veertig jaar spreekt men er nog over, en in de toekomstige eeuwen zal men er niet minder over spreken . Mijn
verzen, mijn romans, mijn artikelen, mijn reisbeschrijvingen
zullen vergeten worden ; mijn roode vest wordt nimmer vergeten . En bet mishaagt mij niet, deze herinnering achter to laten
bij de brave burgerij, want, ofschoon een weinig smakeloos,
toonde ik op deze manier een woesten en hooghartigen afkeer
van de publieke opinie en al hare belachelijkheden . Wie bet
Fransche karakter kent, zal moeten zeggen, dat mijn daad in een stampvolle, helder verlichte zaal waar de bloem van
intellect en kunst vergaderd is me to vertoonen met haren zoolang als die van Albrecht Diirer en een vest zoo rood als de
muleta van een stierenvechter - dat deze daad nog een anderen
moed eischt dan bet bestormen van een schans vol kanonnen
die dood en verderf uitbraken . Want in elken oorlog worden
voor het laatste lieden gevonden, maar nooit tot op den huidigen
dag vond men in een stof van Frankrijk een jonkman die op zijn
borst zulk een brutale, beleedigende en onverschillig-hooghartige kleur durfde dragen . En meer nog dan de kleur was het de
waanzin van vermetelheid, die zich zoo koelbloedig uitstalde
voor het gegiechel der jonge vrouwen, voor het hoofdschudden
der oude heeren, voor de verontwaardiad gerichte lorgnetten
der dadys, voor het bulkend gelach der burgerlieden . Voor de
bourgeoisie blijft, wat ik ook later aan verscheidenheid van de
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somberste kleuren gedragen mag hebben, mijn persoonlijkheid
verbonden met het roode vest . Zoo is het ook met mijne manengelijkende haren gegaan ; ik heb ze later laten afknippen, maar
bet diende tot niets, al had ik mij in de stalles vertoond met een
kaalhoofd, zoo glad en zoo glanzend als een struisvogelei, men
had u, ondanks dat, verzekerd, dat een zwarte stroom van
glanzende haar-cascaden tot over mijne schouders golfde . -- De
belangrijkheid der kleuren hield mij meer dan wat ook bezig ;
de menschheid werd' door mij verdeeld in Vlammenden en
Grijsachtigen, de eersten voorwerp van mijn liefde, de tweeden
van mijn bodemloozen afkeer . Wij hadden een buitengewone
vereering voor een kleur boven alles : het rood, het edele rood,
thans onteerd door de politieke razernijen, het Rood, dat alles
is : Purper, Bloed, Leven, Licht, Warmte, het Rood dat zoo
prachtig past bij het Goud en bij het marmer, en het was een
woest verdriet, deze edele kleur to zien verdwijnen uit het
moderne leven . V66r 1789 kon men een scharlaken mantel
dragen met goudgalons, en tegenwoordig kan, wie een stukje
dezer prachtige . blijkbaar verboden kleur wil zien, haar alleen
nog vinden in de roode rokken van de fox-hunters op de Engelsche jachttafereelen in de uitstalkasten van platenwinkels . De
« Hernani » -avond was een sublieme gelegenheid om het heldhaftige rood weder zijn plaats in de samenleving terug to geven .
Is het dan niet passend, dat een jonge rapin met een leeuwenhart zich tot ridder van het Rood opwerpt, en de vlammende
kleur in de oogen van deze grijsachtige bourgeois slingert,
evenals de pracht der poezie zich daar ontplooide voor zijne
vijanden : de vereerders van bet classicisme? Deze ossen zullen
het rood zien en naar de verzen luisteren van Hugo .
Tot zoover om u een blik to doen slaan in de genoeglijke
aanzichten van samenleving en kunst van dezen Gautier in zijn
jeugd, aanzichten welke door velen zijner vrienden gedeeld
werden en gepropageerd in die woelige dagen der beginnende
Romantiek . Gautier was een der hevigste, meest opvallende
figuren, hij, de vriend van Balzac, van Hugs, van Baudelaire,
De Banville en vele andere beteekenisvolle kunstenaars, - hij,
de ingewijde in de intieme omgeving der veelsoortige kunstenaars, was wel de aangewezen man om over de literaire troebelen, feller dan de felste burgeroorlogen, die dagen to schrij-ven . Wie was er meer middenin dan hij, kroniekschrijver van
de Moniteur en de Presse en de Figaro, getrouw medewerker
van een massa andere couranten en tijdschriften .
Behalve de vele honderden door hem geschreven artikels
en novellen, heeft hij een twaalftal romans gepubliceerd, waar-
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van Mademoiselle de Maupiu en Le Capitaine Fraasje het meest
naam maakten ; onder zijn dichtbundels is Emaux et Camees het
schoonst ; daarin zijn verzen van een buitengewone pracht .
c En tout)), zoo drukt hij zich uit, --- (( quelque chose
comme trois cents volumes, ce qui fait que tout le monde
m'appelle paresseux et me demande a quoi je m'occupe r) . Aldus
schrijft hij van zichzelve in Portraits Conleinpnrains, waar de
belangstellende een meer systematisch overzicht van Gautier's
leven en werken vinden kan ; mijne causerie bedoelde slechts,
door het verhalen van eenige bijzonderheden, uwe aandacht
een weinig to wekken voor dezen kunstenaar, wiens groote
kwaliteiten door die zijner grootere tijdgenooten - als de
daarom genoemden - eenigzins aan den zoekenden blik van
het nageslacht ontrokken werden . Het is daardoor niet
dan langzaam-aan, dat men de inventaris - zoo to zeggen
- kan opmaken der heerlijke esthetische schatten door hem
nagelaten . Bij het onlangs gevierde e Centenaire to Farbes »,
zijn geboorteplaats, heeft men rijkelijk getoond, dat zijne groote
beteekenis, gaandeweg meer en meer erkend, met een onvergelijkelijke geestdrift thans geeerd wordt, en zulk eene herdenking, veertig jaar na het overlijden van den kunstenaar, wijst
erop, hoe het nageslacht hem de plaats inruimen zal die hem
toekomt : een eereplaats naast de zeer grooten .
JAN JOB .

24
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VAN WAAR HET SUCCES VAN MARIE CORELLI ?
door P . VAN DEN TEMPEL, O . P . - Paul Brand, uitgever,
Bussum, 96 b1z . Prijs : 0 .75 fl .
Pater Van den Tempel deed een goed werk met dit boek
nu to schrijven . Wie kent Diet, ten minste van naam, Marie
Corelli ? Met duizenden werden hare werken verkocht ; en toch
zou ik niet durven bevestigen dat ze zooveel gelezen werden als
verkocht. Daar zit wel, meen ik, een beetje mode bij . Persoonlijk las ik maar een harer werken The Life everlasting, korten tijd
geleden in het Nederlandsch vertaald a Het eeuwige leven » ;
vrijaf moet ik bekennen dat ik er genoeg van heb en moeite heb
moeten doen om het werk ten einde uit to krijgen . We kunnen
bijstemmen wat hier over haar gezegd wordt : « Daar staat een
vrouw op, het hoofd vervuld met de vage droomerijen van
Oostersche mystiek en Westersch occultisme, het hart her- en
der%vaarts geslingerd op onwisse baren van moderne Christusvereering, sentimenteele menschenmin en ongezonde natuuraanbidding ; maar alles opgezweept en getergd door de groote
passie van haar haat tegen Rome)) .
En moest ge nu nog toeg even dat als kunst die boeken hoog
staan ! Maar werkelijk, dit zou ik ook niet durven zeggen, spijts
het feit dat bekende politieke personen en zelfs eenige letterkundigen Marie Corelli hoog schatten .
Voornamelijk drie zaken zijn hier in dit boekske to vinden
het leven van Corelli, waaruit ge reeds hare meeningen kunt
verstaan . Dan komt eene ontleding van haar werk (c De Ware
Christen » door sommigen hoog geprezen . maar, zegt de schrijver,
((door verregaande kwade trouw ingegeven » . Voor Corelli is
het katholicisme « niets dan een christelijke vorm van heidendom, dat gemaakt is om voordeel of to werpen, evenals de
feesten en Saturnalien van de ouden dienden als theatrale
genoegens voor de toeschouwers » . 't Zijn eigene woorden van
Corelli . Dan wordt nog eene korte maar duidelijke uiteenzetting
gegeven van de hoofdgedachten der theosofie : het pantheisme,
de leer der wedergeboorte, de leer dat de mensch zich zelf van
zonde en ellende verlost en de leer dat de zonde en de deugd
niet door God gestraft of geloond worden, maar dat zij, even als
een ander physisch verschijnsel, hunne noodzakelijke gevolgen
hebben . gevolgen die de bestaansvoorwaarden uitmaken voor
eene volgende levensphase .
Maar hoe komt het dan, zal menigeen zich afvragen, dat de
boeken van Corelli zooveel verspreid worden ?
We moeten ongelukkig den schrijver meespreken, wanneer
hij zegt « De hoofdoorzaak echter bestaat in wat we het positief
gedeelte van dit werk noemden, de nieuwe wereldbeschouwing
die er gepreekt wordt . En deze is het Boeddhisme, de my stieke
droomwereld van den Hindou, overgeplant en hervormd tot den
meer practischen godsdienstvorm van het Westen, die men
theosophie noemt » .
E . VL .
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LANDELIJK MINNESPEL, door J . V . TOUSSAINT VAN BOELARE. - Toussaint, Crick, Halle, rs5 blz .
.t Is, luidens den ondertitel het verhaal van een dag to
lande, met voorhang en aanhang .
Uit then voorhang wordt ons onthuld dat het hier geldt
een verhaal gesproken door een flinken zestiger, die, lekker
wolkjes makend met zijn fijne sigaar, openbaart hoeveel
hij, allicht door zulke geneuglijke wolkjes been, van 's werelds
ijdelheden heeft gezienDat wil hij ons vertellen, in 't prieel
van den Plezanten Hof, onder beding dat wij zwijgen kunnen . . .
Wij zullen onze belofte, met dit boekje in 't publiek to
recenseeren niet hachelijker breken, dan Toussaint 't heeft
gedaan met bet vertrouwelijk onderonsje van den deftig bezadigden burger de wereld in to zenden .
't Is, moet ge weten, een historie bevestigend . . « d'eerbaerheydt van den houwelijcken staat, waer of bet violeren
noyt en is gheschiet, oft de daders hebben haer selven in groot
verdriet gebracht .
Maar om de historie malen we niet : hoe Bello, de boerin
haar knecht, den Langen, verleidt en hoe de Boer den Langen
de ruggegraat indeukt, hoe zijn Bello dan de plaat poetst,
en hoe de Boer trouwt met Zalia, voorheen den Lange's
verloofde . Dit geschiedenisje is 't verloop van ja welk een uit de
honderden feuilletontjes-verhalen, tot zijn meest simplistische
verhouding herleid .
Maar laten we spreken over de kunstwaarde van dit banale
verhaal, het waardelooze stamijn, waarop Toussaint zijn gouden
kunst en zijn sterke zielkunde borduurt . En zoo klimmen we
meteen tot de hoogste letterkundige vertel- en beschrijfkunst .
Bij 't verschijnen van zijn 0 . L . V . van Halle, had ik 't genoegen to verklaren dat dit is de zuiverst-bewerkte legende die
ik ooit in onze taal kreeg to lezen . Nu, bij dit e Landelijk
vIinnespel » moet ik getuigen dat ik sinds lang niet zoo 'n
mooi harmonieerend, zoo 'n evenwichtig-bezonken boekje onder
oogen kreeg als dit. Een boekje van verfijnden eenvoud,
een boekje van eenvoudige verfijndheid . Toussaint heeft de
overbeschaving van heden met bet natuurtalent van voorheen
bewonderenswaardig verzoend . Hij bewijst dat een volleerd
flutist toch een nachtegaal kan blijven . Heel veel kunst, en
toch is de kunst niet in de plaats van bet leven gesteld . Met
een vaste hand is alles geschikt . Aandachtig werd steentje
voor steentje in 't vaste geraamte gezet . Elke bladzijde openbaart gewetensvol overleg, 't zij Toussaint landschappen schildert
naar buiten uit, 't zij hij menschen schildert naar binnen toe .
Men ruikt de vettige veiheid van dat boerenland . en de slettige geilheid van de boerin haar lijf . Wat een zedelijke ruine
geworpen in dit zonneland ! Wat een brutaal e bedrijf van den
kwade n geworpen in dit « glorierijke licht »! De kunstenaar
heeft dit al to schrille contrast sveten to bedoezelen met gebaren,
die zelfs op het ergste oogenblik hun best doen om niet nit het
esthetisch-mooie in het ethisch-onkiesche to vervallenEen
vollediger compliment van wege een christen mensch, voor de
hier bedoelde bladzijden, zal Toussaint niet verwachten . . .
Voor hen die sterker zijn dan de jeugd gewoonlijk heeten
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mag, kan de beschrijving alhier geen kwaad, zoo durven wij
meenen . En de meesten kunnen uit Toussaint's werk ook dit
groote leeren - wat doorvoelde taal nu eigenlijk is .
Spijtig van den aanhang, die mij dunkt, na ingespannen
kunstarbeid, een dutje moet heeten, zooniet een oogenblikje
van dutsige wijsgeerigheid . Wee Toussaint, als hij niet meer
Toussaint is, en buiten zijn natuurlijkheid treedt om zich op to
blazen tot een van de Woestijne . Want bij Been benadering is
Toussaint een zoo sterke kop als die van « Janus » . Alleen Van
de Woestijne is in staat met paradoxell en sophismen to goochelen om het hoog-wijsgeerig kunstgenot van dat goochelen zelf.
En Toussaint meent het mooi to hebben nagedaau als hij zeggen
durft : « Gij zult ook zonder geredeneer geleidehik erkennen dat
een ding alleen ter wereld onvoegzaam mag genoemd worden :
namelijk fluimen op het mooie japon van een voorbijgaande
.)) Maar waarom zoudt ge dan niet eens beproeven, mijn
.
dame
brave, even over straat to gaan zooals de schilder-theoretiseerder uit ((Trilby)) het voorstelde? En waarom hebt ge dan
uw verhaal eens to meer laten betoogen dat d'eerbaerheyt van
den houwelycken staet, enz .?
Ik weet wel, mijn waarde, dat het lekkere bier in den « Plezanten Hof » het zijne kan hebben gedaan om uw verteller op
eigenaardige wijze to doen moraliseeren op 't laatst . Maar, toen
gij gewaar werdt dat zijn tong begon dubbel to slaan, was 't aan
u de beurt om to zeggen : 't is tijd .
Tijd is 't ook om dezen sukkelaanhang, in ons geheugen of
to haken van dit boekje, in olympische kalmte zoo heerlijk
bewerkt dat het geen sporen van bewerking meer draagt . En gezien bij Toussaint op fijnheid van toon en tint zoo stipt werd gelet,
mag onze door den schrijver zoo weldadig gescherpte aandacht
wel even aarzelend blijven bij kleine dingetjes als deze
e Kom Jan, rees bevend nu de kleurlooee stem van den Boer
(blz . 22) ; en bijna gedeeg deze hoop tot wijde zekerheid . - Als de
stem opvallend bevend werd in 't rijzen, kan ze dan wel kleurloos
blijven? - Een hoop die gedijt tot wide zekerheid, in plaats van
tot vaste of tot sterke, geloof ik een bedenkelijke zielkundige
vrijheid to zijn, en zeker een zegswijze die met haar indruk, haar
J . P.
indruk van onbestemdheid, bier verkeerd werken zal .
OP DEN WANDEL MET TAALGIDSEN, door R . SexkIJVERS, 2de reeks . - Kortenberg . 7 . Schrijvers-De Bie . igro,
r2o blz .
Dat ons Vlaamsch een akker vol onkruid is, moet sinds
lang niet meer worden bewezen . Op het spoor van Prof . De
Vreese met zijn groot werk over Gallicismen zijn tal van
bedreven kenners aan 't wieden gegaan . Anderen doen in plaats
van dit negatief, meer positief werk, en zijn onzen woordenschat
aan 't verrij ken, vooral met het oog op de technische taal . Onder
de ijveraars van den laatsten tijd munt vooral R . Schrijvers uit,
door zijn schrandere kennis en zijn scherpen blik . Deze nieuwe
reeks is inderdaad een overweldigend pleidooi voor het goed
recht der taal van het Arbeidsblad, zoo gewetensvol door hem
en door zijn helpers vertaald uit « la Revue du Travail » en
zoo onwetend-lomp aangevallen door bedillers wien, naar 't
schijnt, de nijd alleen zooveel dwaze volharding kan ingeven .
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Schrijvers verdedigt bet goed recht van al de slachtoffers
dier aanvallen met voorbeelden door zijn rijke belezenheid nit
de taal van de echte letterkunde of, veelmeer nog, uit de taal
van de gezaghebbende kranten van heden, vooral Noord-Nederlandsche natuurlijk, opgehaald . Dat Schrijvers voor de taal die
hij bezigt zooveel voorheelden kan aanhalen, getuigt voor bet
c gebruik a van de woorden in kwestie, maar niet altijd voor de
taalkundige juistheid er van . Want Schrijvers zelf zal toch wel
weten dat een dagblad, bet moge dan ook zijn geliefde Rotterdarnmer of zijn bemind Amsterdammer Handelsblad zijn, toch
nooit in de taal een gezag is, en zelfs, gezien de wijze waarop
een dagblad uit den aard der zaak moet worden gesteld, nooit
een gezag wezen kan . Voeg daarbij dat onder de Hollandsche
bladen, degene die met bet minst jachtkoorts worden samengesteld - de beide katholieke « Tijd » en << Centrum » en die
dus de beste taal schrijven, nooit of bijna nooit door Schrijvers
worden aangehaald . - Overigens bedoelt de beer Schrijvers
niet steeds het goed recht van zijn woorden voor de taalkunde
to verdedigen, maar wel bet bewijs to leveren dat zijn woorden
bij de goe-gemeente, vooral de Noord-Nederlandsche, gebezigd
worden .
En toch, afgezien nog van de nu en dan bedenkelijke w~ze
waarop Schrijvers' belezenheid woorden en uitdrukkingen verdedigt, hetgeen hij voorstaat is meestal taalkundig gewettigd of
althans to wettigen . Op een enkele uitzondering na . Zoo herinner
ik mij, buiten onderhavig boek om, dat Schrijvers, ter vertaling
van c internationaal n, « tusschenlandsch a voorstelde . Al gaf hij
daarvan honderd voorbeelden, «tusschenlandsch », blijft een
monstertje . Ten ware in een zin als dezen : Moresnet is tusschenlandsch grondgebied ; dus bepaald iets anders dan a internationaal » .
Voor beroepsziekelijkheid zal zich Schrijvers, zooals ten
andere alwie hooge en groote geestdrift koestert voor zijn
eigen bezigheden, moeten vrijwaren . De sterkste, kloekste
gezondheid immers, staat bet ergst bloot aan gevalletjes van
volbloedigheid . Niemand mag vergeten dat een taal goed to
schrijven niet is een zuivere wetenschap, dat het ook een kunst
is, en een groote . En dat elke kunst, naast eerbiediging van bet
vak als zoodanig, ook persoonlijkheid eischt, een groote, vrije
persoonlijkheid die, zij alleen, bet vak veredelt tot echte kunst .
Welken rnaatstaf van geijkt woordgebruik zult ge b . v. aanleggen aan taalgevoeligen als Van Eeden, Verwey, Van Deyssel
of woordartisten als Van Looy of Ary Prins of Karel van de
Woestvne ? En toch meen ik dat zulke kerels heel wat meer
hebben in to brokken waar bet geldt zuivere Nederlandsche
taal dan een Rotterdamsche Courant, hoe groot of hoe zwaar
die ook zoude moeen wezen . Van alles wat leeft, is « scheppen n
bet grootste . Zie eens wat Vondel met onze taal heeft gedurfd .
En de Grieksche taal is een groote schepping der kunst, door
controleerende wetenschap post factum gewettigd .
Bladz . 39 van Schrijvers' 2de reeks lees ik c verduurzaamde
levensmiddelen » . 't Zal Schrijvers genoegen doen to vernemen
dat het woord sinds meer dan een halve eeuw in onze taal bestaat ;
't werd bet eerst gebruikt, naar ik meen, door den ouden Thijm,
Jozef's vader, en 't had al dadelijk mondsgemeenen bijval .
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Als geheel is het werk van Schrijvers een weldaad voor de
Vlamingen . Geen werker in den laatsten tijd heeft onze vaktaal
in Zuid-Nederland zooveel diensten bewezen als hij . De wetenschappelijke gebruikstaal is hem groote en blijvende dankbaarheid verschuldigd . En onze verplichtingen jegens hem zullen
steeds aangroeien, want zijn voorbeeldige ambtsijver is nog tot
veel, tot heel veel in de toekomst geroepen
J . P.
DIE ENTSTEHUNG UND ENTWICKLUNG DER GROSSEN FRANZOESISCHEN KREDIT-INSTITUTE mit
Beriicksichtigung ihres Einfluses auf die wirtschaftliche Entwicklung Frankreichs von B . MEHRENS . - Stuttgart and
Berlin 1911 . J . G . Cotta'sche Buchhandlung, 36o blz .
Dit boek, eene doctorsthesis, verscheen in de Miinchener
Volkswirtschaftliche Studien . Het is werkelijk spijtig voor den
schrijver dat juist om denzelfden tijd over de Fransche Banken
een groot werk verscheen van Kaufmann a Das Franzosische
Bankwesen », want studenten die hun thesis maken gaan
natuurlijk meest voort op wat ze over dit onderwerp in boeken
to lezen kregen . Dat wordt ge hier ook wel gewaar, maar toch
kunt ge nog met nut het boek lezen . n a kennismaking met het
eerste waar we daar zooeven over spraken en moet ge toegeven
dat Mehrens zeer veel over dit onderwerp heeft gelezen en dat
hij een klaren geest heeft : zijn boek is zeer duidelijk .
Het gaat hier voornamelijk, zooals de titel bet ten andere
aangeeft, over de Fransche grootbanken waarover voor 't
oogenblik zooveel wordt gesproken, omdat, zooals men zegt, zij
het geld in Frankrijk werkelijk draineeren, het ten grooten deele
in den vreemde beleggen en veel geld winnen met uitgiften voor
buitenlandsche Staten en maatschappijen De grootbanken, zoo
beweert men, hebben veelal de lokale banken to niet gedaan,
met de plaatselijke omstandigheden houden ze veel minder
rekening en alzoo worden feitelijk de Fransche handel en de
nijverheid geschaad, omdat de bestuurder van een bijhuis eener
groote bank niets op zijn eigen doen durft en altijd eerst de
meening moet inwinnen van zijne overheid, die de plaatselijke
omstandigheden niet kent .
Natuurlijk komt de gansche Fransche bankwereld bier ter
sprake en wordt er dikwijls eene vergelijking gemaakt met de
toestanden in Duitschland . Misschien wordt door schrijver
ietwat to veel goeds gezegd over de Fransche grootbanken,
alhoewel hij meer dan eens het verkeerde in him handelwijze
laat uitkomen, er op steunt dat er niet klaar to zien is in hunne
balansen en dat hunne algemeene vergaderingen en hunne raden
van toezicht niet veel beteekenen . . .
Belangrijk is het to zeggen dat hij overtuigde partijganger is
van het behoud der Brie handteekeningen op wissels die willen
gedisconteerd worden in de Bank van Frankrijk en plat hij
meent, wat ten andere wel nog algemeen zal aangenomen zijn,
dat de nog bestaande lokale banken voornamelijk in het Noorden
en het Oosten van Frankrijk, door de mededinging van de
grootbanken er beter om geworden zijn .
E . VL .
DE SOCIALISTEN, PERSONEN EN STELSELS, door
Mr H . P . G . QUACK 3e herziene druk . - Amsterdam, P . N .
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van Kampen & Zoon ; Antwerpen, Nederlandsche Boekhandel .
Voorbeeldig vlug gaat de nieuwe, goedkoope uitgave van
het standaardwerk vooruit . Einde 1911 bracht ons bet 3e deel,
begin 1912 bet vierde .
Het derde deel behandelt het tijdvak tusschen de jaren
183o en '5o voor Frankrijk : De Fransche Juli-revolutie van
183o en de Sociale wenteling, de Saint-Simonisten, de Fourrieristen, de Fransche Communisten en Revolutionnaire Socialisten, waaronder als hoofdpersonnage Cabet, het Godsdienstig
en Wijsgeerig Socialisme in Frankrijk, met Lamennais en
Pierre Leroux ; Louis Blanc en het Fransche Staatssocialisme,
de Fransche Collectivisten, o . a . met Fr . Huet, Gevoels-Socialisme in Frankrijk, gepredikt door dichters en romanschrijvers
van then tijd, en dan het laatste, het langste en ook wel het
mooiste hoofdstuk, gewijd aan Proudhon . Inderdaad een waardig slot op dit schitterende derde deel .
Het vierde voert ons, binnen hetzelfde tijdvak, naar Engeland en Duitschland : De Engelsche schrijvers tegen de zich
vestigende Plutocratie, de Chartisten in Engeland, vooral onder
leiding van O'Connor . - Dan het Duitsche Socialisme van de
Jonge-Hegelianen, Max Stirner, Engels, en bet nieuwe tijdvak,
ingeleid door Karl Marx . Als besluit van het tijdvak r83o-5o
komt de Revolutie van 1848 en het Communistische Manifest .
Alle menschen, voor wie de sociologie een wetenschap is,
kunnen Quacks's levenswerk onmogelijk missen . Nu de zes
deelen zullen verkrijgbaar zijn tegen fl . 12 .50 is het ook in ieders
bereik .
N. M.
HANDBOEK VOOR SOCIALE OPLEIDING DER JEUGD
in Patronaten, Werkmanskringen enz ., door HENDRIR HEYMAN, JAN DE SMEDT en VICTOR DE LEENHEER, pr ., met voorwoord van E. Pater Rutten, Predikheer . - Gent, Drukkerij
e Het Volk », 1912, 14o blz .
Dit boekje beantwoordt werkelijk aan zijn titel : het gaat
hier over de sociale opleiding van de jeugd en het is voor de
jeugd zeer bevattelijk . Na eene korte inleiding over het goed
geven der lessen en over den aard der sociale kwestie hebt ge
het kort begrip van 25 lessen, die in patronaten best kunnen
gegeven worden en die handelen over de voorname vraagstukken die voorkomen : de eerste les gaat over de vakvereenigingen in de middeleeuwen ; de tweede les over het verval der
middeleeuwsche vakvereenigingen ; de derde over bet afschaffen
van de vakvereenigingen ; de vierde over Mgr . von Kettler en
Lasalle ; de vier volgende over 's Pausen wereldbrief « Rerum
Novarum » ; de negende over socialisme, huisgezin, godsdienst,
eigendom ; de tiende over socialisme en klassenstrijd ; de elfde
over socialisme en collectivisme ; de twaalfde over de christene
vakvereenigingen van onzen tijd ; de dertiende over de redenen
waarom men overal christene vakvereenigingen stichten moet ; de
veertiende over ((hoe men vakvereenigingen inricht » ; en de volgende over de moeielijkheden die men ontmoet, overde verbonden
van vakvereenigingen, over de propaganda, over vakvereenigingen voor jonge werklieden, over werkstaking en weerstands-
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kas, over verzoeningsraden en scheidsgerechten, over de werkloosheid, over de middelen tegen de werkloosheid, over de
werkbeurzen, over andere instellingen van vooruitzicht en ten
laatste over vakmannen en vakscholen .
We hielden er aan hier heel de inhoudstafel over to
schrijven om aan to toonen over welke onderwerpen er al
gehandeld wordt . Achter elke les hebt ge een reeks vragen
over bet behandelde en die vragen zijn wezenlijk zeer goed
gemaakt . In de patronaten to St . Niklaas werden de lessen
gehouden zoodanig dat ge over hunnen practischen kant verzekerd zijt . Natuurlijk zal elke lesgever niet altijd slaafs alles
volgen wat bier gezegd wordt, maar heel en gansch stemmen
we in met Pater Rutten, die bet boekje inleidt en daar schrijft
a Geen enkele bestuurder van een patroonschap zou dit boek
mogen missen, omdat bet volledige plannen van lessen opgeeft
en eene wijze van voorstelling die zelf de meest abstracte beginselen der sociale zedenleer voor de volksjongens aanschouwelijk
E. VL .
en aantrekkelijk maken moet . n
UITGAVEN VAN J . B . WOLTERS, GRONINGEN
In de serie c(Of olden Times and New)), hier al herhaaldelijk
warm aanbevolen, is thans verschenen : A Woman of Kronstadt, door MAX PEMBERTON, met verklarende aanteekeningen
door B . C . G . Numan en G . Th . Goudsmit, i8o blz ., fl . 0.90 .
Van G . H . A . GiiNTHER, is verschenen de 5e uitgave van zijn
uitstekend « Handbook of the English Language for the use
of schools n, 327 blz ., geb . fl . 2 .25, en de 2de uitgave van zijn
even degelijk ((English Synonyms, explained and illustrated)),
558 blz . . geb . fl . 2 .90 .
Van J . W . BOERMAN en K . W . KNIT, is verschenen : Physica,
beknopt Leerboek der Natuurkunde, deel I, eerste en tweede
cursus, voornamelijk ten dienste van kweek- en normaalscholen, met 148 fig , 187 blz ., fl . 1 .75 .

ALLERLEI
Wij ontvingen ter opname volgenden omzendbrief
Uit Gent, den 18n Maart van 1912 .
AAN HET BESTUUR DER AANSTAANDE WERELDTENTOONSTELLING
VAN GENT

Hooggeachte Heeren Casier, Coppieters en de Smet de Naeyer,
Eerbiedig, maar dringend, vragen wij UEd ., dat Gij de
beslissing nemen zoudt, U, voor alle briefwisseleng en mededeelingen
aan het publiek, - om bet even wat de vorm dier mededeeling is
opschriften, geschreven berichten, lastboeken, abonnementskaarten, enz ., - van de Vlaamsche taal to bedienen, overeen-
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komstig de Wet van aasten Mei 1878, op het gebruik dier taal in
bestuurszaken, luidende aldus :
((A . i . - In de provincien Antwerpen, West-Vlaanderen,
» Oost-Vlaanderen, Limburg en het arrondissement Leuven,
» zijn de berichten en mededeelingen, welke de staatsbeambten
» tot het publiek richten, hetzii in bet Vlaamsch, hetzij in het
» Vlaamsch en in bet Fransch .
» De staatsambtenaars schrijven in bet Vlaamsch naar ge» meenten en particulieren, behalve indien deze gemeenten of
» particulieren vragen, dat de briefwisseling in het Fransch zou
» geschieden, of zij zelf in hunne briefwisseling die taal ge» bruikten » .
A . z» (zonder belang ter zake) .
De beginselen in deze wet vervat, eerbiedigen eenieders
recht, en komen overeen met de gezonde yede . - Het gebruik
geener enkele taal wordt uitgesloten, doch aan de landstaal
wordt de voorkeur gegeven .
Het is wenschelijk, dat eene tentoonstelling, - al is zij
internationaal, - toch in zeker opzicht bet kenmerk zou dragen
van het land, alwaar zij wordt ingericht . --- Dat verhoogt, ten
aanzien der vreemdelingen, hare eigenaardigheid en haar belang,
en geeft hun een beter denkbeeld van de eigenwaarde en het
zelfbewustzijn der inrichtende natie .
Met het oog op het welgelukken van de tentoonstelling, is het gebruik
der Vlaamsche taal belangrijk .
De gewone bezoekers zullen zijn de Vlamingen . Uit de
andere provincien, uit den vreemde zelf, is yolk to verwachten . . .
maar niet zooveel, vooral niet zoo herhaaldelijk .
Het behoort, dat de Vlaamsche bezoekers zich in de aanstaande
tentoonstelling to huis gevoelen, meer dan to Brussel of to Charleroi,
-- anders konden ze wellicht den lust verliezen er been to gaan,
of er terug to keeren .
De ondergeteekenden en hunne medeleden van den Oud-Hoogstudentenbond, allen oud-gestudeerden, onder wie menigeen als hoofd,
of schepene, of raadslid van gemeente, over zekeren invloed
beschikt, zi6n vast besloten hunne genegenheid voor de aanstaande
tentoonstelling to meten, naar de maat van den eerbied, welke
er voor hunne taal zal betoond worden, en in then zin bij hunne
medeburgers to werken .
Zij wenschen echter niets beters, dan dat de aanstaande
tentoonstelling aan de wereld blijk zou geven, van de welvaart
van ons yolk en van bet behoud van eigen aard en taal .
Wij vragen U nog even, dat met bet opstellen der Vlaamsche stukken, bevoegde lieden zouden belast worden, die degelijk
Nederlandsch en geen ellendige brabbeltaal schrijven .
Met de hoop, dat UEd . aan onzen wensch zult gevolg
geven, groeten wij U met oprechte hoogachting .
Namens den Vlaamschen Kath . Oud-Hoogstudentenbond vain
Oost-Vlaanderen
HET BESTUUR
De Voorzitter, Geneesheer ISIDOOR BAUIVENS, to Aalst ; De
Onder-Voorzitter, Geneesheer REIMOND SPELEERS, to Gent ; De
Schrajver, Advocaat LODEWIJK DOSFEL, to Dendermonde ; De Pen-
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nin'ineester, Ingenieur ROBERT STANDAERT, to Eekloo ; De Hulpschr!jvers, Advocaat EUGEEN BOSTEELS, to Aalst ; Tandarts
HILDWARD VAN DER SPURT, to Gent ; De Readsleden, Burgemeester
JOZEF VERSTRAETEN, to Sinaai ; Advocaat MAURITS THIENPONT,
to Oudenaarde ; Dr Phil . Germ . AUGUST BORMS, to Antwerpen ;
Kandidaat-Notaris CLEMENS HEIRMAN, to Sint-Niklaas : Ingenieur EDMOND FABRI, to Gent ; Geneesheer ALFRED ELEWAUT,

to Haasdonck .

KATHOLIEKE BIJBELINSTITUTEN
Heer Seeretaris,

Onder de rubriek a Allerlei » lees ik in uw Maart-nummer,
bl . 302-304, eene nota over het Pauselijk Bijbelinstituut van
Rome . In die nota heb ik eene leemte aangetroffen, die mij ten
zeerste verwonderd heeft, en die ik graag zou aanvullen .
De schrijver zegt (bl . 304) : „ Het idee van een Bijbelschool is niet nieuw . Pautaenus stichtte reeds zulk een school
in Alexandria, die ten tijde van Clemens Alexandrinus en
Origenes hoogop bloeide . Ook de school van Antiochie in Syria
had in de oudheid een groote vermaardheid . n
De Steller van het artikel schijnt dus het historiek van de
bijbelinstituten to kenden . Daarom kan ik moeilijk begrijpen,
waarom hij, om to toonen dat bet denkbeeld van een Bijbelschool Diet nieuw is, zijne voorbeelden moet gaan zoeken voor
17 eeuwen, en geen woord - rept over eene Katholieke Bijbelschool, die bestaat sedert meer dan twintig jaar, die Goddank
in Maart I9I2 nog leeft en bloeit, die hare leerlingen verspreid
heeft over de gansche wereld, die tegenwoordig op de Katholieke
bijbelstudie eenen overwegenden invloed uitoefent, die bet
werkzaamste laboratorium is voor bijbelwetenschap dat op de
wereld bestaat - bij Katholieken zoowel als bij andersdenkenden - die misschien de kostelijkste perel is in de wetenschappelijke kroon der kerk, en waar alle katholieken dan ook
fier over mogen zijn : de Bijbelsehool van P . Lagrange to Jerusalemn .
a Het idee van een Bijbelschool is Diet nieuw » . Inderdaad,
want sinds I8go heeft Pater Lagrange dit idee uitgewerkt . Hoe
is het mogelijk zoo iets to vergeten ?Of moeten wij veronderstellen dat men de werking van P . Lagrange stelselmatig dood
zwijgt, zooals P . Fonck, de bestuurder van bet Roomsche
instituut, onlangs ook deed in zijn werkje over de practische
opleiding der bijbelstudenten ?
* *
Ik ben een der eersten in Belgie geweest, om de oprichting
van bet Pauselijk Bijbelinstituut toe to juichen . Alle ernstige
werking immers, of zij nu uitga van Jerusalem of van Rome, zal
ten goede komen aan de wetenschap en aan de Kerk .
Maar ook heb ik meer dan eens rondweg mijne meening
gezegd over de voordeelen den Jerusalemsche school, voordeelen
die de Roomsche school aan hare leerlingen niet geven kan . Ik
kan hier op mijne werkkamer de Rijnlegenden van Lorelei enz .
lezen en smaken ; maar hoe heelemaal anders wordt dat genot
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als ik zit op den Rijnoever, met het oog op de wilde rotsen en
oude kasteelen !
Zoo ook voor de Bijbelstudie . Om de Semietische talen en
de bronnenschifting aan to leeren, hoeft men niet naar Jerusalem
to gaan ; desnoods zelfs kan men de archeologie met behulp
van platen en monumenten nit de musea bestudeeren . Maar vat
men alleen in Palestina kan dat is, een rechtstreekschen kijk
nemen op de plaatsen maar de meeste bijbelgebeurtenissen
afspeelden, en vooral in voeling komen met dat Oosten wiens
mentaliteit, tegenwoordig zoowel als vroeger, zoozeer van de
onze verschilt, en dat nog zoovele zeden en gebruiken bewaard
heeft waar de Schriftuur over spreekt, en die ge daar onder uwe
oogen nog zietleven . De indrukken en gevoelens die ge daar
van meedraagt kan Been boek of beschrijving u geven ; zij
vormen uwen geest zoodanig, dat gij bij het lezen van een
Bijbelschrift, u gemakkelijk in de Oostersche stemming kunt
inwerken . De pelgrims en toeristen die enkel eene omreis in
't Oosten deden, zullen u zeggen hoe heelemaal anders als to
voren zij nu den Bijbel verstaan .
Dat zal steeds de superioriteit der School van Jerusalem
blijven .
*
P . Lagrange is een durver . Gelijk vele zaken die tot
schoonen bloei komen, was bet begin zijner onderneming heel
nederig. Hij en zijn beste medehelper, P . Sejourne, stonden
haast alleen voor de talrijke leergangen die hun programma
vergde . De eerste jaren zelfs werden zij geholpen door priesters
van het Latijnsch Patriarchaat .
Wat al moeilijkheden het werk moest to boven komen, dat
weten de beginners alleen . Eene school in dat half beschaafd
land, maar vooral in de jaren 'go, toen bijna alles ontbrak voor het
leven der Europeanen, waar de geleerde geene andere bocken
had dan die hij er zelf binnensmokkelde, had veel geld noodig
daarbij woonden zij to verre van West-Europa of om veel op de
mildheid van Mecenen to kunnen rekenen . Trots alles zijn zij
de moeilijkheden to boven gekomen . en tegenwoordig, na meer
dan twintig jaren bestaan, mogen zij fier zijn over hun werk .
*
* *
Buiten het onderwijs is de wetenschappelijke arbeid der
Jerusalemsche School verbazend geweest . Hare professors
hebben zich eene eereplaats verworven tussehen de geleerden .
Nevens P . Lagrange staan als geleerden van eerste gehalte
P . Vincent als oudheidkundige, P . Dhorme als Assyrioloog,
P . Janssen als kenner van het Beduwienenleven, P . P . Janssen
en Savignac als ontdekkers en ontcijferaars van oude Arabische,
Sabeische, Mineische en Nabateische inschriften, P . Abel als
kenner der Grieksche epigraphie .
Himne schoonste vrucht is zeker de Revue biblique, die tegenwoordig beschouwd wordt als zijnde bet beste vaktijdschrift ter
wereld, zoowel door katholieken als niet-katholieken . Ik zou
ongelijk hebben, de verdienste dier uitgave aan de Dominicanen
alleen toe to kennen : zij levert bijdragen van onze heste katho-




3g6

ALLERLEI

lieke geleerden van buiten de Bijbelschool . Op den eersten rang
mogen wij noemen Mgr Ladeuze, rector der Hoogeschool van
Leuven, H . H . Prof. Van Hoonacker en Coppieters . Voor al die
geleerden is de Revue bet geschikte orgaan om hunne gedachten
aan de vakmannen uiteen to doen .
De boekenuitgave Etudes bibliques, die naar bet plan van
P . Lagrange den ganschen Bijbel moet omvatten, heeft werken
van eerste gehalte laten verschijnen, vooral n Les XII petits
Prophetes > van Prof . Van Hoonacker .
Verscheidene malen reeds heeft de Fransche Academie de
professors van Jerusalem belast met wetenschappelijke reizen
en opsporingen in Nedjeb en in Arabie . Onlangs nog zijn P . P .
Janssen en Savignac uitgezonden geweest naar Medain-Saleh,
en met grooten archeologischen en epigraphischen buit weergekeerd .
P . Lagrange is altijd de leider der School gebleven . Door
zijne groote geleerdheid, zijn scherp verstand, zijne diepe kennis
der Thomistische godgeleerdheid, en vooral zijne kinderlijkeenvoudige gehechtheid aan de leering der Kerk, heeft hij zijne
stichting eene eereplaats doen innemen in de wetenschappelijke
wereld en is tevens streng orthodoxe kunnen blijven .
We den diepen invloed wil nagaan van P . Lagrange en
zijne School, leze de twee werken over de geschiedenis der
godsdiensten, die zooeven verschenen zijn als antwoord der
katholieken tegen Orpheus van S . Reinach : Christus en Oil en est
l'histoire des Religions? Beide werken zijn opgesteld door eene
groep katholieke specialisten . Welnu, bijna in elk hoofdstuk
van die twee werken steunt men op gedachten van P . Lagrange
en zijne helpers .
Brussel.

TH . VAN TICHELEN

OVER SCHILDERKUNST
Er bestaat tegenwoordig een schilder-kunde welk niet zelf
nebenbei » kunst mag geheeten worden .
En wie haar genieten wil, bezoeke jaarlijks onder anderen
de tentoonstelling « Kunst van heden » in de groote stads-feestzaal to Antwerpen .
Onder welke illusie van on-aesthetisch gevoel zijn die
menschen er toe gekomen : «schoonheid » to heeten, hetgeen
in den hoogsten graad, in den absoluten zin van 't woord en in
aller konkreetsten vorm a leelik » is .
Een bende a vijanden der natuur a heeft zich voorgenomen,
terwijl de mensch in 't algemeen op allerlei wijze de schoonheid der natuur snoeit : d . i . wondt, deze schoonheid to bewaren
op lijnwaad of zak-weefsel, of zeil-doek met kleuren welke
alle, - minst de heldere kleuren der natuur benaderen, en met
ver-zichten en door-zichten die niet verder dragen kan dan bet
hekladde doek zelve .
Zonder echte kunst : d. i. bestudeerde kunst, wetenschap
der kunst, esthetische cultuur ; zonder conceptie : schoone
schepping van waarheid ; zonder poezie : d . i . zuivere impressie,
voelende communie met de al-schoonheid ; zonder karakter
d . i . intellectueele vorming en eigen vorming, zonder onderleg,
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d . i . levens-ervaring ; zonder eerlijkheid : d, i . bevoegdheid aan
teekening, anatomische kennis ; d . ii zonder aesthetische schikkingsgeest, d . i . groepeering-vermogen en schikking der geschapene schoonheden ; zonder voldoende begrip der levens en
der wereld ; zonder arbeids-vermogen . . ., en vooral, ja vooral
zonder gratie : d . i . : blos der harmonie . . . zonder dit alles willen
ze schitteren ((en epatant de bourgeois )', en noemen zich
impressionnisten . cubisten, confettisten, pointillisten, symbolisten, lineisten, il.luministen, realisten, naturalisten, futuristen,
ja artisten, alien arrivisten en nihilisten op alle gebied, azend
op lof en begaafd met zekere vossen slimheid a qui sait oft
logent les oies » .
Als ik voor een schilderij sta, vraag ik me : heeft de
man een gedacht gehad ; en dan : hoe heeft hij het verwezeniijkt?
Om to kunnen een gedacht hebben : moet men kunnen
een volgorde van persoonlijke gedachten hebben : een zeldzaam
voorval bij die kunstenaars .
En hun aller oorsponkelijkheid bestaat in zekere onafhankelijkheidspose, welke juist de oorspronkelijkheid doodt : want
oorspronkelijkheid is niet onafhankelijkheid, doch vereeniging
met den oorsprong : d . i . ontvangenis der poozie, blos der
waarheid, welke de nature schakeert .
Hoe kunnen zij impressie geven, zij die zelf niet voelen?
De beste onder hen vind ik . zwaar, leelik, ziekelijk ; en
indien het dan toch waar is dat hun kunst een uiting is hunner
persoonlijkheid dan vrees ik hun persoonlijkheid to ontmoeten .
Als ik in de tijden terugblik en aanschouw : de Gothieken
van sterke gedachte, van diep gevoel en gratie-voile conceptie ;
de hervormers van somptueuze conceptie, wulpsche kleurharmonie, weeidrige kracht, als ik zie leven in glorie van
Schoonheid al vat dit dor geslacht misprijst, zooals de dwerg
in 't diepste zijner ziel den reus verwenscht, dan vraag ik me
of een verrijzing uit die padden-moerassige kleur-plassing nog
mogelijk is .
En cut socialism in kunst zooals in de heele maatschappij
is me enkel een verzwakking aller individuon, een ontaarding
aller gemoederen . een gemis aan waarheid, verstand, begrip,
moed, inspiratie, gezondheid .
Mens sana in corpore sano : ook in kunst : ook voor de
kunstenaars .
Welke waarheid brengen ons die mannen ?
Zij zeggen : er is geen waarheid .
Welke onwaarheid brengen ze dan ? Dewelke in hen waarheid wordt? Is bet niet : de leelijkheid ?
En indien ze geen waarheid noch onwaarheid brengen
bleven ze beter weg .
Dat ze zich verhuren aan tijd-spiegelende illustration corypheon van leelijkheid, zooals : Simplicissimus, Jugend, en
andere, 't ware wel ; of den bedorven smaak van enkele geldmachten voldoen ; doch dat zich schools-gewijze opdringen en
den geest der menigte onzuiver-beindrukken : dit gaat te ver .
De naaktheid der Grieken was schoon ; Karakteristiekdertijden
waarover een heel boek
hun onnaaktheden zijn walgelijk .
to schrijven ware .
Kunst voor kunst wordt on-kunst .
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De dichter zijnde de Heraut, de ziener des yolks, welke
aan het yolk zijn ziel openbaart, - dan vraag ik me of die
kunstenaars - welker taak het dus ware de schoonheid des
vaderlands aan zijn yolk to openbaren, - recht hebben op
de poezie welke zij beweren to bezitten .
Ik ken aldus schilders welke letterlijk kopisten zijn van
vreemde overleden meesters, doch hun kopijen zijn zoo slecht
dat men er bet oorspronkelijke talent niet meer in herkent . En
niemand ziet dat : niemand stipt het aan : men bewondert,
koopt, of zwijgt, of wawelt .
Het ware gewenscht eenige Doctores Silentii to benoemen,
ook in Letterkunde : bet is even laakbaar bet goede to verzwijgen dan het kwade to verzwijgen, en aldus to schonen .
Verder is de kunstenaarstaak : de idealen van zijn yolk to
omtolken in het kader van's lands schoonheid, waarin bewegen
de levende helden of typen des vaderlands .
Meestal hebben die schilders geen ander kader dan dat
hunner schilderij .
't Weze zoo : de tijd zal ziften, en de kaders zullen langer
leven dan de schilderijen ; want de tijd gehoorzaamt aan
spartaansche wetten .
Eens, daar waar ik het minst vermoed had, een diepe
kunstenaars-ziel to ontmoeten, trof ik iemand aan, die ik bewonderen kon .
***
Te Leuven was het, over enkele weken : op een schamele
achterbuurt waar arme menschen wonen, in een oud huis, stil
als een klooster, met kronkeltrap naar gekalkte kamers waar
het koud in was .
Langs de wanden hingen sterke studieen van spier-naaktheid, van lichaams-bonken eener reuzige gestalt .
Ik vroeg naar den naam van den kunstenaar
Roderburg
Het kionk als de naam van . een slot aan den Rijn .
Op de werkkamer waren gerangschikt, boven een ruwe
plank : duitsche mengel-werken, afbeeldingen bevattend aller
groote meesters : Correggio, Raphael, Rembrandt, Rubens,
enz Roderburg had geluk en voorrecht gestudeerd to hebben
to Miinchen .
Een onafgewerkte conceptie van dageraad : De zon : uitgulpend met haar machtig licht een godenwagen getrokken door vierige paarden, gemend door den geest
van bet licht : aanvallend, verdrijvend in 't somber blauwe de
gedrochtelijke geesten van den nacht .
Die man kon scheppen .
Verder : een ontzaglijke ruiter : Joris, op een reuzig paard ;
vender : de donder-Thor doorspijkerend de slang der zeeen
golvend monster met geel-zwarte bochten en spuwende muil .
Verder : portretten, als gebeiteld in 't helderste marmer
met al de rimpelen van 't verleden leven ;
verder : landschapjes van zon en lommer, witte huizen in
groene boschaden, zon-gemarmerde wegen met lommerende
boom-rijen ;
verder : conception voor vitralen ; maagden, kinderen met
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achter-tooneel van kasteel op 't gebergte en woudeh langs de
helling .
verder : allerlei studien, prachtig geschetst : doch 's weerszijden het zware teeken-papier : - om plaats to sparen !
Hier leefde en dacht een geweldige ziel .
Door 't oude venster, over de huizen, blik op bet Brabantsche land, met groote hoeven en breede verzichten van bronzen
akkers bevrucht en verguld van zon .
Het was daar stil, als tusschen hemel en aarde .
Een ontzaglijke Parsifal, streng als een offeraar der
eeuwigheid, zag .
Een ruwe christus, met een ziel van wil . en een borst van
liefde, hief de hand, en twee vingeren tot getuigenis .
En ik droomde van buiten-aardsche waarheden . waarvan
de zon getuigde, welker goud-witte straling hevige lommer
hoeken purperde, bezijden de Vlaamsche schouw : en in dit
lommer schemerde een wit monniks-hoofd, breed-gegroeid van
wit-gebeent, als om een kroon to dragen, en elke rimpel op
't voorhoofd leefde .
Het was zonne-stil : hier zweefde of woonde de geest des
geweldig Lichts : daar dagend op die schets in strijd met de
wan-geesten der duisternis in een golving van blauw-harmonie
bleek omstraald rond de zon, donker-vluchtend met de overwonnen nacht-helden . . .
en 'k hoorde de zware stap van den kunstenaar op den trap
in den hollen gang . . . hij klom en trad binnen ; we wisselden
zwaren handdruk, en ik bezag hem :
een Nietzsche-hoofd, gekopt van marmer, met Germaansche
zee-droom-oogen .
En ik sprak, maar de man luisterde niet : verstond hij niet ?
Ik wees hem zijn werk aan, en zegde dat ik over hem
schrijven zou : hij bezag me, diep, en antwoordde niet . Zijn
breed, licht-bleek voorhoofd rimpelde pijnlijk .
Hij naderde de tafel en schreef op een blad : . . . . en keerde
zich of alsof hij weenen zou
in 't geweldige zonlicht, mijn oogen nog schemerend van
die zware waarheids-beelden : zijn scheppingen : las ik
a ik ben doof en stom . » En nu ik dit neerschrijf, weet ik Diet hoe ik toen niet
weende, en niet mijn hoofd afkeerde zooals hij, om tranen to
verbergen .
Die geweldige man was doof en stom : daarom ziet hij zoo
scherp, zoo waar, zoo hevig . . .
En die stilte in de kamer zijner droomen was als een
polsende samenspraak onzer harten .
Toen schreven we wat we elkaar to zeggen hadden, en
mijne hand beefde . .
Het is goed to weten dat zulk een man bestaat, zulk een
geweldige kunstenaar ; men zwaaie hem geen lof en applaus
toe : hij zou het ijdele gerucht niet vernemen ; - men steune
hem .
In de stilte, waar hmj in leeft, zal hij arbeiden en rond zijn
grootsche beelden de atmosfeer van poezie scheppen welker
omstraling zijn scherp-ziend oog allengs in 't leven bespeuren
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zal, want hij is nog jong en kan vele schoons ontdekken in de
stilte des Wezens, waarin hij bij voorrecht voelt .
Hij hoort, in die dreunende stilte : de waarheid en schept
haar in machtige beelden, die zeggen wat hij, kunstenaar, met
de lippen des vleezes, Diet zeggen kan .
ERIIEL VAN DER STRAETEN .

TOONEELCONGRES
Het Ie Katholiek Nederlandsch tooneelcongres onder voorzitterschap van Mr Dosfel is, dank zij vooral den onvermoeibaren
ijver van priester Jan Bernaerts prachtig geslaagd !
Op de namiddagzitting waren 275 aanwezigen, gekomen
van uit alle streken van het land en zelfs uit de kleinste, moeilijk bereikbare dorpjes ; 275 congressisten waaronder letterkundigen, geestelijken . studenten, tooneelliefhebbers van allerhande
beroep, ja tot kloosterzusters toe en nog wel zeven van bet
eenige gesticht dat vertegenwoordigd was : de Zusters Annonciaden to Heverlee .
De bevoegde en knappe sprekers werden Diet enkel toegejuicht om hun zeer degelijke verslagen, doch met de meest
gespannen aandacht gevolgd : ernstige zittingen waren het dus .
Het Congres werd gesloten met de vertolking door Albert
Vogel van het Passieverhaal door I . Oorda ; voorwaar een
kunst-avond die bij al het voorgaande paste en door 5oo personen werd bijgewoond .
Al de leden waren bet eens om to meenen dat het niet
blijven mag bij dit eerste congres, alsmede dat de inrichtende
vereeniging, de Algemeene Tooneelboekerij, hun aller dank verdient,
ook dat het nut der Algeineene Tooneelboekerij reeds door dit Congres genoegzaam bewezen ware, indien aithans de talrijke
voordeelen die zij hare toetreders bezorgt, niet ieder tooneelkring verplichtte deze inrichting to steunen uit alle krachten .
Wie daarover nadere inlichtingen verlangt, schrijve naar
de Algeineene Tooneelboekerij, Kapelstraat, r4, Tienen .

DE CHRISTIWAARHEID
NAAR AANLEIDING VAN EEN SCHRIJVEN VAN G .J . P .J . BOLLAND
IN DEN (1 NIEUWEN GIDS ))

(Vervolg)
HET RISTORISCH BESTAAN VAN CHRISTUS

B . - Christene bronnen
Authenticiteit der Nieuw-Testamentische Schriften
In een vorig opstel (D . W. &B . I9IO, nr IQ, blz . 412-452)
hebben wij, naar streng critische methode, genoegzaam
uiteengezet, hoe onze Evangtlien, alsmede de Handelingen
der Apostelen en de Paulusbrieven, voor hunne authenticiteit,

op alleszins degelijke en betrouwbare uiterlijke bewijzen
meer aanspraak mogen maken, dan dit om't even voor welk
profaan boek van hunnen tijd bet geval is ; zoodat wij,
enkel steunend op objectieve gegevens der geschiedenis,
gekomen zijn tot volgend besluit, dat voor geen tegenspraak
vatbaar is : van de drie synoptische Evangelien werd bet
eerste samengesteld door den Apostel Mattheus, een geboren
Jood, bet tweede door Markus, eveneens van Joodschen
oorsprong, discipel van Paulus en tevens van Petrus, bet
derde door een geboren Griek, met name Lukas, geneesheer en leerling van Paulus ; diezelfde Lukas heeft nog de
Handelingen der Apostelen geschreven ; eindelijk is bet
vierde Evangelic afkomstig van den door Christus met
voorliefde beminden Joodschen Apostel Joannes, terwijl de
Paulusbrieven bet werk zijn van den bekeerden Farizeer
Paulus . Zoo talrijk en goed-gegrond tevens blijken deze
getuigenissen uit de eerste eeuwen van bet Christendom,
dat zelfs de grootste subtiliteiten eener aprioristische
(( wijsheid)) niet kunnen volstaan om die met eenige kunstgrepen weg to moffelen . Nu rijst echter de vraag : Zijn in
z5
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bedoelde schriften zelf Been bewijzen to vinden ten gunste
hunner echtheid? Of liever : staaft het innerlijk onderzoek
dier schriften de traditioneele opvatting nopens de schrijvers
dier Nieuw-Testamentische boeken en het tijdstip waarop
zij werden samengesteld? De vraag dus naar de innerlijke
gronden hunner authenticiteit .
Geenszins is het mij onbekend dat, vooral in de laatste
vijf-en-zeventig jaren, van de innerlijke critiek door bevooroordeelde en ongeloovige critici of hypercritici ongenadig
misbruik gemaakt werd om de Schriften to doen zeggen
alles wat men wenschte ze to zien getuigen . Met de innerlijke critiek is het gegaan gelijk het tegenwoordig bij de
rationalisten nog gaat met de tekstcritiek : wil een bepaalde
tekst zich niet voegen naar de vooropgezette wijsgeerige
meening van een criticus, dan vindt men het heel natuurlijk
hem to verminken of eenvoudig-weg ingeschoven to verklaren . Intusschen zou het eene grove dwaling wezen het de
critiek aan to wrijven dat zij soms deerlijk mishandeld
werd : niet zij was de schuldige, maar de schuldigen waren
de critici die haar misbruikten . In Karen naam werden de
meest vreemde stelsels opgebouwd, om kort daarna wederom
to worden verdrongen en omvergeworpen door andere systemen, die dan ook weer, na ettelijke jaren, uit de mode
vervielen, om nogmaals plaats to maken voor andere nieuwigheden, totdat eindelijk, ook bij de meeste rationalisten,
het gezond verstand de bovenhand kreeg en deed inzien
dat een onpartijdig onderzoek der Nieuw-Testamentische
Schriften de besluiten der uiterlijke gronden duidelijk
bevestigt . De reden waarom de critiek de meest tegenstrijdige besluiten scheen to wettigen, ligt hierin, dat zij op
eene to veel subjectieve wijze beoefend werd en (wat hiermede in nauw verband staat) dat men bij het innerlijk
onderzoek der Nieuw-Testamentische Schriften fcitelijk uit
het oog verloor wat de getuigenissen der geschiedenis over
die schriften bewezen hadden . \Vij zullen ons derhalve in
ons onderzoek bepalen bij de meest objectieve bewijzen en,
onze methode getrouw, den lezer zooveel mogelijk zelf
laten oordeelen . Natuurlijk verschaffen ook hier, gelijk
elders, de gegevens dier schriften slechts meer algemeene
en onbestemde inlichtingen nopens hunne schrijvers en
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het tijdstip waarin deze geleefd hebben ; maar toch spreken
zij duidelijk genoeg om aan to toonen dat de beweringen
der Overlevering ons voile vertrouwen verdienen .
Innerlijke Gronden
DE PAULUSBRIEVEN

Heeft de overlevering het goed voor, dan zou de
Schrijver der Paulusbrieven geweest zijn een tot het
Christendom bekeerde Jood, uit de sekte der Farizeers,
tijdgenoot en Apostel van Jesus-Christus . Meer bepaalde
gegevens omtrent zijnen persoon vinden wij in de Handelingen der Apostelen en in de Paulusbrieven zelf . Geboren
werd hij to Tarsus in Cilicie, wellicht nog in het eerste
decennium onzertijdrekening . Hij behoorde tot het geslacht
van Benjamin en mocht er op roemen dat zijn voorouders
gestrenge ijveraars waren voor de Wet van Mozes en dat
zijn vader het Romeinsch burgerrecht genoot . Acht dagen
na zijne geboorte werd hij besneden, volgens de Wet, en
ontving waarschijnlijk ter herinnering aan den eersten
koning van Israel, die eveneens stamde uit het geslacht van
Benjamin, den Arameeschen naam Saulus (den Gewenschte)
waaraan hij later, volgens vrij algemeen gebruik, een Latijnsch cognomen toevoegde, dat van Paulus .
Het is to denken dat zijn vader van hem een Schriftgeleerde wilde maken . (I) Wat er ook van zij, Saulus moet
zoo wat 0 a 15 jaar oud geweest zijn, wanneer hij naar
Jerusalem werd gezonden, waar toentertijd de Joodsche
scholen in ongemeenen bloei verkeerden . Hij volgde er de
lessen van den vermaarden Gamaliel den Oude, kleinzoon,
naar het heet, van den niet minder vermaarden Rabbi
(I) De bediening van Schriftgeleerde was « une profession
ambigue qui preparait a toutes les carrieres et ouvrait la porte
a tous les honneurs : le scribe etant a la fois ou tour a tour
avocat et avoue, magistrat et jurisconsulte, conseiller et predicateur, homme de loi et homme d'eglise, lettre, rheteur et
grammairien . » (PRAT . La Thiologie de saint Paul, I, biz . 25-27 .)
De So¢herim of Schriftgeleerden vormden de intellectueele aristocratie van het Jodendom en muntten veelal uit door hoogmoed,
pedantisme en formalisme . Bijna allen maakten deel uit van de
sekte der Farizeers .
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Hillel (I) Daar zal hij, naar alle waarschijnlijkheid, wel
zeer bedreven geraakt zijn in de zoo karakteristieke wijsheid der Joden en in de zoo zonderlinge dialectiek der
Schriftgeleerden ; en hoe, aan de voeten van den eerbiedwaardigen Gamaliel en bij cen gedurigen omgang met de
meest begeesterden uit Israel, zijn blakende liefde voor do
Wet in echt fanatisme is overgeslaan, is niet moeilijk to
begrijpen . Dat blijkt overigens genoegzaam uit de omstandigheid dat wij eenigen tijd later - het moot omstreeks het
jaar 32 a 34 geweest zijn - den jeugdigen Schriftgeleerde
in de heilige Stad weervinden, bij de steeniging van den
H . Stephanus : den Tempel en de Wet zal hij voorstaan uit
al zijn krachten ; het Christendom, die afwijking van de
pure Joodsche gedachte, zal hij bekampen met eene hardnekkigheid en een fanatisme die men alleen in godsdienstige
kwesties aan den dag legt . Niet alleen to Jerusalem, maar
ook in de omliggende steden, tot in Syrie toe, wil hij zijne
woede tegen de nieuwe sekte bot vieren . a Ik deed aan doze
sekte eeu doodelijke vervolging aan, mannen en vrouwen
in boeien slaande en in de gevangenis werpende : de Hoogepriester en al de ouderlingen zijn mij getuigen . - Vele van
de heiligen sloot ik op in de gevangenissen, de macht daartoe ontvangen hebbende van de opperpriesters ; en als zij
ter dood gebracht werden, keurde ik dat good . Dikwijls
mishandelde ik hen in al de synagogen, en meer en meer in
(I) Bekend is het dat, tegen het einde der regeering van
Herodes den Groote, twee voorname strekkingen heerschten in
de Farizeesche scholen : bet Hillelisme en het Schammaisme .
Vrij algemeen wordt aangenomen dat de zachtzinnige Hillel
een verlichte voorstander was van meer vrijzinnige gedachten,
terwijl Schammal de meest kortzichtige, kleinzinnige en strenge
toepassing der Wet voorstond . Doch, moet men de Mischna
gelooven - en die blijft toch nog altijd de meest betrouwbare
bron voor de Joodsche overleveringen - dan zullen hunne
meeningen enkel uiteengeloopen hebben nopens kleine, onbeduidende punten . Daar beiden tot de Farizeesche sekte behoorden, houden wij het er voor dat zij wel alle twee best thuis
waren in die kinderachtige subtiliteiten en haarklieverijen, waar
de Sopherim zoo hoog mee opliepen en die wij maar niet in
vollen ernst kunnen opnemen . Cfr. PRAT . La Thiologie de S. Paul,
I, blz . 26-27. - SCHiiRER . Geschichte des 7 idischen Volkes im Zedalter ,5esu Christi, 3e uitg ., II, blz . 359 vlgg . - FELTEN . Neu-Testainentliche Zeitgeschichte, I , blz . 350-354 .
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woede ontstoken, vervolgde ik hen zelfs tot in de buitenlandsche steden . » (Hand . 22 : 4, 5 ; 26 : Io, ii) .
En wonder genoeg ! Juist op dat oogenblik wordt hij
op den weg van Jerusalem naar Damascus door de gratie
Gods geslagen, die in zijn ziel teweegbrengt een ommekeer,
welke hem maken zal tot een der merkwaardigste verdedigers en verspreiders van de Christileer, zoodat bet nageslacht hem den naam heeft voorbehouden van ((den Apostel
bij uitnemendheid ! ( i)
Toch begon zijn apostolieke loopbaan nog niet onmiddellijk . Wel houdt de volksgeest eraan hem zoo voor to
stellen als zou hij vandaag tot bet Christendom bekeerd
geweest zijn en morgen reeds den staf in hand genomen
hebben om, heel de wereld door, zijne nieuwe overtuiging
aan bet menschdom mee to deelen . Maar bet yolk houdt
van scherp-afgeteekende tegenstellingen al blijken zij dan
nog zoo onwaarschijnlijk . De kalme redeneering zal integendeel aanstonds doen inzien dat de groote missiereizen
van Paulus en zijne alleszins good overwogen prediking
eene langere voorbereiding van doen hadden, en de
geschiedkundige documenten zijn hot dan ook eons om
tusschen de wonderbare en onverwachte bekeering van den
Apostel en zijne eerste missiereis een tamelijk lang tijdverloop to laten, dat op omtrent io jaar mag geschat worden . (2)
In het begin zijner prediking tot de Heidenen bekleedde hij
ook slechts een ondergeschikte plaats in de verspreiding
der nieuwe leer, en bet is maar na de bekeering van den
proconsul Scrgius Paulus, in bet eiland Cyprus op zijne
eerste missiereis, dat hem van lieverlede de hoofdrol toekwam in de bekeering der volkeren . Doch toen begon ook
voor hem een missieleven gelijk de wereld er geen tweede
gekend heeft . Bij Joden en bij heidenen, in Synagogen en
op openbare plaatsen, to midden alle gevaren en ontberingen, achtervolgd door zijne landgenooten, uitgelachen
(i) Driemaal wordt die bekeering van Paulus verhaald in de

Handelingen der Apostelen : 9 : i-rg ; 22 : 5-i6 ; 26 : 12-20 .
(2) Wel heeft Paulus, al dadelijk na zijne bekeering,

zijne
overtuiging medegedeeld aan de Joden in de Synagogen (Hand .
9 : 20 vlgg .), doch wij hebben het bier over zijne groote missiereizen, waarin hij als de Apostel bij uitnemendheid optreedt .

40 6

DE CHRISTIWAARHEID

door de Grieken en bestraft door de Romeinen, predikte
hij het woord Gods heel Azie door, in Macedonia en in
Griekenland, tot in de hoofdstad van het Romeinsche rijk
toe en wellicht ook in Spanje, zonder rust noch duur, als
mensch onderhevig aan elk menschelijk gevoel bij tegenkanting - bedroefd bij onverwachten tegenslag, verheugd
en aangemoedigd bij ieder nieuw succes - maar door Gods
bovennatuurlijke genade verheven boven den schijn der
dingen, vol betrouwen op de macht van Christus, zeker van
de eindoverwinning en bestand tegen alle tegenwerking . To
midden dier koortsachtige bedrijvigheid schreef, of liever,
volgens algemeen gebruik van then tijd (I), dicteerde hij
die wonderbare brieven, waarin zijn ziele leeft en zijn hart
klopt en die mogen gelden als de spontane uiting van zijn
diep-ingewikkeld karakter . Want diep-ingewikkeld was dat
karakter en moest dat karakter wezen . a Van 7oodschen
oorsprong, to Tarsus in Cilicie geboren, Romeinsch burger))
ziedaar zijn burgerlijken staat, zooals hij then opgaf aan
den Romeinschen magistraat Claudius Lysias (Hand .
21 : 39) . Daar hebt go al drie faktoren die zijn karakter
hebben beinvloed en hoe verschiliend alle drie! Voeg
daarbij zijn rabbinistische opvoeding to Jerusalem, zijn
plotselinge bekeering op den weg naar Damascus, de
inwerking van Gods genade en Christus' leer in hot diepste
van zijn ziel ; breng dat alles samen op een teergevoelig,
wonder-energiek wezen - en beken daarna dat, zoo een in
normale toestanden ontwikkeld karakter nog zijn eigen
stempel draagt, dat van Paulus eenige eigenaardige trekken
(r) « Paul n'ecrivait pas lui-meme ses lettres ; it se contentait
d'ajouter un mot de sa propre main, en guise de signature .
L'habitude de dicter etait alors si commune que « dicter » signifiait e composer » . Certaines allusions des anciens feraient
supposer que le labeur materiel du scribe etait considers
comme incompatible avec le travail du penseur . L'Apotre se
conformait a cet usage qui peut expliquer plus d'une particularite de son style, les phrases inachevees, les changements de
construction, les incidentes et les parentheses sans nombre, les
passages brusques d'une idee a 1'autre et les retours frequents
d'une meme idee . En relisant 1'Epitre, loin d'en corriger les
negligences, it y ajoutait des surcharges et des digressions
nouvelles qui montrent sa supreme indifference pour son renoin
d'auteur et son entier dedain pour le metier de puriste . » PRAT .
o . c ., blz 96 .

DE CHRISTIWAARHEID

407

moet opleveren, welke men bij Been tweeden mensch zal
aantreffen .
Zullen wij ten minste eenige dier groote karaktertrekken in de Paulusbrieven terugvinden ? Met andere
woorden : Zijn die brieven geschreven door een in de Diaspora (i) geboren, tot de sekte der Farizeers behoorenden,
en tot het Christendom bekeerden Jood? Vinden wij in die
brieven weer den Paulus, waarvan de traditie gewaagt,
waar de Handelingen der Apostelen het over hebben, den
Paulus die zich als schrijver dier brieven voorgeeft ? Dat is
de kwestie die wij nu to onderzoeken hebben .
Stellig zijn de Paulusbrieven oorspronkelijk in het
Grieksch (2) geschreven en riet in het Hebreeuwsch of het
Arameesch, zooals sommigen van een Jood op het eerste
gedacht mochten verwachten . Te verwonderen is dat nochtans niet . Want Paulus is geen Jood nit Palestina, doch
een Jood nit de Diaspora en wel nit de vermaarde stad
Tarsus . Algemeen bekend is het, dat, reeds voor de komst
van den Messias, in de verschillende landen rondom de
Middellandsche Zee, een groot aantal Joden gevestigd
waren, welke toen al bekend stonden om de bedrijvigheid
die heden ten dage het Joodsche ras nog kenmerkt . Waar
handel en nijverheid bloeiden, waren zij ook to vinden .
I-let getal dier verspreide zonen van Israel wordt door
sommigen geschat op verschillende millioenen . (3)
(r) Bij bet ontstaan van het Christendom, telden de voornaamste steden van het Romeinsche rijk, min of meer talrijke
Joodsche gemeenten, die to zamen de zoogenaamde Diaspora of
verstrooung vormdeu . Die Joden nit de Diaspora leefden op
godsdienstig gebied geheel afgescheiden van de andere inwoners
der steden waar zij zich hadden neergezet : hun streng monotheistische godsdienst, het onderhouden der Wet die al hunne
daden regelde, hunne zeden, die hoog stonden boven de zeden
der Heidenen, de zorg, waarmede zij elke onreine aanraking n
met afgodendienaars vermeden hielden hen op zekeren afstand
van al wat niet Joodsch was . Zij hadden hun eigen synagogen
en genoten soms, vanwege de burgerlijke overheid, eenige
voorrechten . Toch geraakten zij naturtrlijkerwijze in hooge mate
bekend met de gedachtenstroomingen der Grieken, op letterkundig en wijsgeerig gebied .
(2) Wij laten hier wederom den brief tot de Hebreers buiten
spel .
(3) Cfr . HARNACK . Die Mission and Ausbreifung, blz . I-7 .
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Daar de Arameesche taal maar in weinige streken in
voege kwam, waren de Joden verplicht de taal aan to leeren
der volkeren waarmee zij, voor bun handel en t zaken n, in
betrekking kwamen . En de meest gebezigde taal in de
landen rond de Middellandsche Zee was wel de Grieksche,
zoodat bijna al de Joden uit de Diaspora die taal machtig
waren . Kenteekenend in dat opzicht is het feit dat in de
Synagogen dier Joden het Oude Testament niet voorgelezen
werd in bet Hebreeuwsch - de toehoorders zouden er
niets van verstaan hebben - maar in de Grieksche vertaling der Zeventig . Even kenschetsend is bet dat van de
voornaamste profane schrijvers der Joodsche Diaspora,
Flavius Joseph zijn werken in 't Grieksch heeft geschreven
of vertaald, terwijl Philo zijne werken in de Grieksche taal
heeft opgesteld . Hoe kon dan een Jood uit de Diaspora,
als Paulus, schrijvende naar bekeerde Joden uit de Diaspora of naar bekeerde heidenen uit bet Romeinsch Keizerrijk, eene andere taal bezigen dan de Grieksche ? Te meer
daar Paulus geboortig was uit Tarsus in Cilicie, waar de
Grieksche taal algemeen in gebruik was . (I)
Maar wel to verwonderen zou geweest zijn, moesten
de Paulusbrieven in klassiek-Grieksch zijn opgesteld . Een
Jood over 't algemeen, en inzonderheid een Farizeer en
ijveraar voor de Wet, zond zijne kinderen naar geene
heidensche scholen, al waren die ook wereldberoemd om
hunne wetenschap . In de groote steden - zooals to
Alexandria en to Rome - verbleven zij niet midden der
andere inwoners, doch hadden hunne eigen wijken, hunne
eigen Synagogen en bun eigen scholen, meestal aan die
(I) Inderdaad Tarsus was een der voornaamste koopsteden
van Azie . Zijn stapelplaatsen en zijn inarkten waren heel de
wereld door beroemd . Tezelfdertijd stonden er de Grieksche
Wijsbegeerte en Letteren hoog in aanzien . «Les ecoles celebres
abondaient a Tarse . On s'y appliquait a toutes les sciences,
surtout a la philosophie . Les Tarsiens rivalisaient sur ce point
avec les sophistes d'Alexandrie et d'Athenes et passaient meme
pour 1'emporter sur eux . Leur specialite etait de fournir des
instituteurs aux maltres du monde . Le precepteur d'Auguste,
Athenodore le Stoicien, etait de Tarse ; celui de Marcellus et de
Tibere aussi . Tous deux revinrent mourir dans leur ville natale,
combles d'or et d'honneurs : la oti la science est lucrative elle
ne manque jamais d'adeptes . » PRAT . o . c . blz . 20 .
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Synagogen verbonden ; en de afkeer dien zij voedden voor
alle heidensche gewoonten en gebruiken was zoo groot dat
ook de profane schrijvers er niet zelden van gewagen .
Doch, kinderen van uitwijkelingen, gelijk ze waren, leeren
doorgaans de taal der streek waar ze geboren zijn met
dezelfde gemakkelijkheid als hunne moedertaal . Voeg
daarbij dat de opvoeding dier Jodenkinderen hun deels
verschaft werd ten huize en deels in de school der Synagoog . In die school nu werd hun niet bet klassiek-Grieksch
aangeleerd, maar de toen gesproken taal, de volkstaal, de
taal die zij moesten kennen om de Wet to lezen in de Vertaling der Zeventig, welke, zooniet hun eenigste, toch hun
voornaamste handboek was . Zoo zal ook onze jeugdige
Paulus op vijfjarigen ouderdom de Synagoogen de Joodsche
school bezocht hebben, en, onder de leiding van den hazzau,
bedreven geraaktzijnin de nu goed bekende KOtZ 8iaaekTOS,
tezelfdertijd als zijne vurige liefde tot de Wet en de Traditie
zoowel op de school als in den familiekring werd opgewelct en aangewakkerd . Toen hij later, op dertien- of
vijftienjarigen ouderdom, aan de voeten van den grooten
Gamaliel in de Joodsche hoofdstad, de hoogste Joodsche
wijsheid gretig aanhoorde, moesten de elementen, hem
vroeger in zijne geboortestad aangeleerd, slechts ontwikkeld
en uitgebreid worden . Doch ditmaal zou de Hebreeuwsche
Bijbel-niet de Septuagint-tot handboek dienen . Echter
dient er opgemerkt dat Paulus, zoodra hij zijne apostolieke
werking aanvatte, den Hebreeuwschen tekst natuurlijk
weer moest verwisselen met den Griekschen, waarvan hij
trouwens in zijne jeugd niet weinig uittreksels zal van
buiten geleerd hebben : in dien tijd immers stond bet
geheugen veel meer op bet voorplan dan in onze dagen,
terwijl bet geschrift veel minder in voege was .
Lees nu de Paulusbrieven, en weldra zult gij tot de
overtuiging komen dat gij met uwe kennis van bet kiassiekGrieksch niet heelemaal klaar zult geraken . (i) Welhaast
zal bet u duidelijk worden
(i) Men zal best doen een Grieksch Lexikon voor bet NieuwTestament ter hand to nemen . b .v . dat van FR . ZORFLL . Novi
Testamevti Lexicon Gracumu, Parijs . Lethielleux, dat nit juist van
de pers konit . Over den woordschat der Paulusbrieven schreef
Dr TH . NaGELI eene merkwaardige bijdrage Der Wortschatz des
Apostels Paulus, Gottingen, I9o5 .
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dat een aantal woorden uit de Paulusbrieven ontleend
zijn aan de Vertaling der Zeventig ;
dat andere woorden voortkomen uit de toen gebezigde
volkstaal, gelijk wij die nu beter kennen uit opschriften en
papyrussen van then tijd ;
dat volstrekt niets doet vermoeden dat de schrijver der
Paulusbrieven met de profane letterkunde der Grieken zou
vertrouwd geweestzijn ; (I)
dat sommige woorden eene specifiek-christene beteekenis hebben en aangewend worden om gedachten uit to
drukken welke vroeger aan de wereld onbekend waren en
nu deel uitmaakten van de nieuwe leer .
Kort, uit den woordenschat der Paulusbrieven blijkt
reeds dat doze brieven het werk zijn niet van een schrijver,
die bij de groote meesters der klassieke letterkunde ter
school geweest is, ook niet van een Jood uit Palestina, die
nooit een antler handboek gebezigd heeft dan den Hebreeuwschen Bijbel en nooit andere meesters gehad dan
de Rabbi's van Jerusalem ; - maar van een Jood uit de
Diaspora, die gewoon was den Bijbel to lezen in de Vertaling der Zeventig en sprak en schreef in de volkstaal van
zijnen tijd, de xotvn7 osciXercTOS . (2)
Mocht overigens iemand nog nopens dit punt een
twijfel voeden, dan heeft hij maar zijn aandacht to vestigen
op vol-end feit . Meer dan tachtig maal wordt in de Paulusbrieven het Oude Verbond geciteerd met aanhalingsfor(i) Een paar woorden nit de Paulusbrieven (I Cor . 15 : 33 Tit. i : 12), welke ook in klassieke schrijvers voorkomen, zijn
waarschijnlijk spreuken in de volkstaal gebezigd .
(2) Als men den aard van sommige woorden uit de Paulusbrieven wat naderbij wil beschouwen, zal men dra inzien dat
de Hebreeuwsche en zelfs de Arameesche taal aan den schrijver
niet heelemaal vreemd waren . Zoo komen Hebreeuwsche uitdrukkingen voor als aµs7v, o •aTavac, ea/3$aTOV, en Arameesche
als : a/3j3a, uapav aOa . Andere woorden zijn Latijnsch, zooals orpatTwpcov, µeµ(3pava KaTuapa µOKEXXOc . Dat was to
verwachten van een schrijver, die, hoewel hij zijne brieven in
de KOUVy7 &c X€I TOS opstelde, toch Jood was van geboorte en
to Jerusalem gestudeerd had, en aan de andere zijde, deel uitmaakte van de Diaspora en, als Romeinsch burger, met sommige
woorden, die aan de Latijnsche spraak ontleend waren, niet
onbekend kon blijven . Bolland hoeft zich over zulke Latinismen
heelemaal niet ongerust to maken .
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mulen als deze : « er staat geschreven - zooals geschreven
staat, de Schrift zegt s, enz . Buitendien wemelt het in dezelfde brieven van zinspelingen op en herinneringen aan
teksten van het Oude Verbond . (I) ledereen zal wel gereedelijk toegeven dat enkel een Jood, die bijna al zijne
wetenschap in de Joodsche School heeft opgedaan, zoo kale
doordrongen zijn van den geest en de letter der H . Schrift .
uc L'ecole juive n, aldus wederom de zeer bevoegde P .
Prat (2), « n'dtait qu'uneannexe de la Synagogue . L'instruction y etait exclusivement religieuse . Mathematiques, geographie, histoire profane, philosophie, tout cela n'existait
pas pour le Juif orthodoxe : it n'y avait que la morale, le
droit positif et 1'histoire sainte : et tout cela c'etait la Bible .
C'est en 1'dpelant qu'on apprenait a lire ; beaucoup describes
la savaient par cocur, comme la savent, aujourd'hui encore,
quelques savants Israelites . Nous voyons Paul la citer constamment de memoire . Cela suppose une connaissance
minutieuse, detaillee, qui devait exiger de longues annees
d'6tude . s Langs den anderen kant weet eenieder, die zich
ook maar een weinig met Bijbelstudie heeft onledig gehouden, dat er, niet voor den wezenlijken inhoud doch
voor den vorm en sommige punten van bijkomend belang,
een merkelijk verschil bestaat tusschen den Hebreeuwschen
tekst en de Vertaling der Zeventig . Nu doet zich het curieuse
geval voor dat de schrijver der Paulusbrieven - eenige
uiterst zeldzame en niet heel zekere uitzonderingen daargelaten - altijd citeert volgens de Septuagint . Is het niet
opmerkzaam hoe deze bijzonderheid klopt met de bewering
als zouden bedoelde brieven geschreven zijn door Paulus,
een Jood uit de Diaspora, maar die toch ook eenigen tijd
den Bijbel bestudeerd heeft to Jerusalem?
(Wordt vervolgd) .

AUG . BRUYNSEELS .

(i) Zie de statistiek der aanhalingen en zinspelingen bij PRAT,
o . c . blz . 35 v1gg . Het is ook gemakkelijk deze bewering na to
gaan met de Paulusbrieven to lezen in een critische uitgave als
die van E . NESTLE (Novunc Testamentur grace turn apbaratu critico
ex editionibus et libris +nanuscrijtis collecto, Stuttgart 19o4), waarin,
op den rand, verwezen wordt naar de teksten uit het O . V . die
de schrijver der Paulusbrieven voor den geest had .
(2) O . c . blz . 27-28 .

DE APOSTEL
Daar stond hij, jeugdig als een jongling, hij
wiens mannenkracht de werkersdrommen richtte .
Daar stond hij, simpel als een dienaar, hij
wiens vlammend woord de onwetenden verlichtte .
Daar stond hij, zedig als een arme, hij
wiens kunstnaarsziel de schoonste hymnen dichtte .
Daar stond hij, tenger als een meisje, hij
wiens daad bet weidsch paleis der eendracht stichtte .
En over duizend luisterenden klonk
zijn stem, klaar duidlijk, als die der profeten,
wen zij Jehova huldigden, of 't yolk
zijn afval en losbandigheid verweten ;
wen zij bet ver verleden daagden tot
getuige der Geboden dwaas versmeten,
of rotsmuur, die de toekomst afsloot, met
de machtspreuk van beslist voorspellen spleten .
Zijn bleeke wezen bloemde op 't mantelzwart
lijk zinnebeeld van godsvrucht en versterven .
De witte pij hing zoo ruimplooiend neer
dat zij bet menschenlichaam scheen to derven .
Elk grootsch gedacht werd door een breed gebaar
verzeld, als 't in de oneindigheid ging zwerven,
wijl 't brusk bewegen van zijn blanke hand
't woord staafde, dat den afgod sloeg aan scherven .
0, 't hoog vervoeren, dat hem alien naar
bet toppunt van zijn geestesberg deed sleepen !
0, 't verontwaardgen, dat sours voorhoofd en
gelaat met groef naast groef kon overkepen !
0, 't spreken van de fijne vingers, die
bij scherp ontleen de sluwste huichling grepen,
en nit haar valschheid degelijk bewijs
voor de echtheid van des Heeren leering nepen !
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Gelijk een wreker rees hij voor de zuil
waarop schijnheilig de oude leugen pronkte,
en 't was of de overtuiging helder uit
de diepte van zijn flikkrende oogen vonkte .

Hem werd de rede een lenig-leedren zweep
die bij 't behendig zwieren tuchtgend ronkte,
wijl de veropenbaringshamer zwaar
op 't stevig aambeeld der geschiednis bonkte .
Gelijk een ziener rees hij voor den troon

waarop de Drieheid uit een Brandpunt straalde,
en heel zijn lichaam trilde met zijn stem
terwijl hij van 't beloofde heil verhaalde ;
terwijl hij met de verwen zijner taal
het kleurschakeeren der visioenen maalde,
en, als het ware de aarde onttogen, door
de zalen van Gods heerlijkheden dwaalde .
Gelijk een broeder rees hij voor bet heir
der uitgepersten en der afgesloofden,
en boog barmhartig naar de domplaars, die
noch aan geluk noch goedheid meer geloofden .
Zijn spreken werd verweekend-teer voor hen
wien ziekte en armoe vreugde en vrede ontroofden,
herwekte een hoop-lach rond hun strakken mond,
en beurde weer de in wee gebukte hoofden .
Gelijk een wader rees hij voor de schaar
die zich uitzinnig hulde in 't kleed der zonden,
en onder zachte zijde en malsch fluweel
bet ettren borg van walgelijke wonden .
Hij weende om hen, hij bad voor hen, hij stak
zijn handen uit, die velen reeds verbonden,

en bood zijn steun, om hen to leiden naar
bet kruis, waar boete en rouw vergeving vonden .
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Gelijk een vriend rees hij voor hen, die in

hun jonglingsleest den man van morgen droegen .
Wen hij hen opriep tot den kruistocht, deed
de geestdrift heviger zijn boezem zwoegen .
Wen hij hen wees naar grootsche taken, was 't
of eer en plicht om koene kampers kloegen,
en of halfslachtigen en zwakken hen
de dappre daad en 't kranig voorbeeld vroegen .
Gelijk een redder rees hij voor geheel
bet yolk, ten deel door dwalingskou bevangen,
en spreidde de armen wijd, om alien op
zijn waarheidswarm apostelhart to ontvangen .
Zijn smeekgeroep lokte uit de hardste snaar

van bet gevoel verleerde liefdezangen,
en 't leek of Godes geest, die uit hem sprak,
weerspiegelde op zijn voorhoofd en zijn wangen .
In graven, onder blauw-arduinen vloer,
lag bet verlej6n to luistren naar de woorden
die 't heden, rond den predikstoel geschaard,
eerbiedig, lid noch spier bewegend, hoorde .
De toekomst schoot met stouter durf omhoog
langs pijlers, die bet gotisch welfsel schoorden,
en zege-kondend klonk 't uur-klokkespel
den toren uit, die dbbr de nevels boorde .
CONSTANT EECKELS .

Antwerj'en, Vastentijd,

1912 .
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Het is Engelands roem, meer dan een eeuw reeds, dat
bet onder de voorhoedezijner schrijvers altijd vrouwen telde .
Miss Austen en Miss Edgeworth in 't begin der negentiende eeuw, later de gansche plejade : Charlotte Bronte,
Mrs Gaskell, Ouida, Mrs Browning, George Eliot, wat al
namen die wereldfaam veroverden ! Thans schijnt Mrs
Humphry Ward, uit de stervende hand van George Eliot,
den scepter to hebben overgenomen van bet machtig
roman-scheppen . Tal van krachtige werken zijn wij haar
verschuldigd : Eleanor, Helbech of Bannisdale, Lady Rose's
Daughter, The Marriage of William Ashe . Er gnat bijna geen
jaar voorbij zonder een uitgebreiden roman van haar mee
to brengen ; ja, misschien werd zij in den laatsten tijd wat
al to vruchtbaar . Althans opzettelijk heb ik de boven
opgenoemde werken uitgekozen, als zijnde bet hoogtepunt
van haar talent . Wat vroeger verscheen : Robert Elsmere,
David Grieve, Marcella, was de belofte van wat volgen zou .
Wat sedert bet licht zag : Fenwick's Career, Diana Mallory,
en vooral bet allerlaatste werk The case of Richard Meynell,
verraadt eene verslapping der scheppende hand, eene
vermoeienis der imaginatieve kracht . Toch zijn al die
boeken wel bet lezen waard, en eene vreugd voor de liefhebbers van solieden, degelijken letterkundigen kost .
Niet zonder reden laat ik Mrs Humphry Ward van
George Eliot afstammen, want zij behoort geheel tot de
rationalistische school . Als klein-dochter van den grooten
Dr Arnold, van Rugby, bet hoofd van de liberale beweging
in zaken van geloof, werd zij vroeg ingewijd in de intellectueele verwikkelingen van Karen tijd en groeide op to
midden van zijne machtige stroomingen . Ook was van eerst
of strekking bedoeld in hare litteratuur . Door Robert Elsmere
pakte zij dadelijk de godsdienstige kwestie aan, en deze is
nog bet onderwerp van den laatsten roman, The case of
Richard Meynell, die als een soort gevolg is op Robert Elsmere
daar de zelfde personages er in voorkomen .
Daarover later .
Minder bekend, bij bet groot publiek althans, is eene
schrijfster van den zelfden naam : Mrs Wilfrid Ward, deze
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katholiek en diep geloovig . Minder bekend, en ook minder
vruchtbaar, want slechts drie boeken zijn van haar verschenen, maar alle deze drie van uitstekende verdienste .
In bijna regelrechte lijn staat Mrs Wilfrid Ward tegenover Mrs Humphry Ward . Zoo was haar eerste roman, One
poor scruple, (r) ook gewijd aan de godsdienstige kwestie,
maar terwijl de rationaliste het ongeloof ophemelde, verdedigt One poor scruble de strikste orthodoxie . Een schoon boek
die eersteling l - Madge O'Reilly, een klein allerliefst Iersch
meisje, zooals haar naam het aanduidt, is getrouwd geweest
met George Riversdale, de ontaarde spruit van eene katholieke Engelsche familie van den ouden stempel . Zij is weduwe
gebleven, na korte, ongelukkige jaren en haar zes-maanden
wichtje heeft zij ook verloren . Wereldschheid heeft haar
gansch verslonden : zij staat op het punt een gedivorceerden
man, Lord Bellasis, to trouwen, dus haar geloof of to
zweren . Op den vooravond van den 25en Maart, wordt zij
gered door hare schoonzuster, Mary Riversdale, een
schoone, zuivere ziel, die besloten heeft zuster van liefde
to worden . De typeering in dat boek is merkwaardig, ten
eerste van die door en door katholieke middens van den
ouden tijd : Squire Riversdale en zijne vrouw ; dan van de
nieuwere omgeving der katholieken van de school van
Newman : een broeder van Squire Riversdale heeft eene
bekeerde, eene Cambridge-ontwikkelde getrouwd ; eindelijk
van het Londensche high-life .
Men voelt dat Mrs Wilfrid Ward dit alles heeft meegemaakt . Immers haar man is de bekende schrijver der
groote werken over zijn vader - George Ward was een
bekeerde, vriend van Newman en Faber - Kardinaal
Wiseman, en nu onlangs Newman . Zij kent alles van het
katholieke en intellectueele Engeland . W at het intellectueele betreft is dat ook waar van Mrs Humphry Ward,
doch over het godsdienstige valt er wat op to zeggen . Daar
kom ik later op terug ; ik moet eerst nog drukken op de
groote beteekenis van One poor scruple . Dit boek is een
gevoelsboek ; niet door redeneering wordt het geloof erin
hooggehouden, maar het leven van 't geloof doordringt
(1) Albertine Smulders heeft eene keurige vertaling van dezen
roman bezorgd .
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alles, de werking der gratie is er aanschouwelijk gemaakt ; en
dit alles door de diepste psychologie, door eene algemeenemenschelijkheid die aangrijpend is, zonder enggeestigheid,
zonder preektoon of preekvertoon . Een meesterlijk boek 1
Mrs Wilfrid Ward's tweede roman is minder uitsluitelijk katholiek . De heldin is en blijft er protestant, en de
held, die katholiek is, staat ook op bet punt afvallig to
worden . . . Hier zijn de rollen omgekeerd, want bet is om
Lady Cheriton to winnen dat Henry Dacre gereed is zijn
geloof op to offeren . Lady Cheriton heeft daar geen denkbeeld van ; zij verdraagt een onweerdigen echtgenoot en
nadert traag, maar zeker naar bet Light dat achter onze
sterfelijkheid schijnt - The Light Behind beet bet boek .
Op 't einde is bet de afvallige Dacre die de stervende vrouw
helpt uitzien naar bet komende licht . Een schoon figuur is
de staatsman Biddulph, die door zijne soliedheid, door
uiterlijke eigenaardigheden mij Dr Schaepman voor den
geest roept .
The Light behind is niet zoo boeiend als One poor scruple
en de typen zijn misschien minder volledig uitgewerkt .
Eindelijk in Mrs Wilfrid Ward's laatsten roman, Out of
due time, is de romanverwikkeling louter bijzaak ; bet boek,
dat geniaal-machtig is, is vooral een uiteenzetting van gedachten . In den grond is er de modernistische kwestie in
behandeld, en dit brengt mij tot den laatsten roman van
Mrs Humphry Ward, The case of Richard Meynell, die ook
dat onderwerp voor thema heeft .
Doch vooraleer deze twee werken tegen een to stellen,
moet ik wat langer uitweiden over Mrs Humphry Ward's
vroegere boeken . Zooals ik zeide laat ik de eerste : Robert
Elsmere, David Grieve en Marcella ter zijde, om to komen
aan de echt-groote, en daar zelfs kies ik Helbeck of Bannisdale uit . Niemand heeft meer bewondering dan ik voor die
machtige werken : Lady Rose's Daughter, The marriage of
William Ashe, zoo aangrijpend menschelijk, zoo suggestief
sterk, zoo vol levens- en wereldkennis ; doch ik ben hier
meer bekommerd om bet godsdienstig problema ; ik zou
willen toonen hoe bet bij de beide schrijfsters gesteld
wordt, en daartoe komt mij Helbeck of Bannisdale - ook een
prachtig werk - beter to pas .
26
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Niet alleen gaat bet over godsdienst in (lien roman,
maar bepaald over Katholicism . De held, Helbeck of
Bannisdale, is de laatste vertegenwoordiger van een dezer
katholieke familien van den ouden stempel, die Mrs Wilfrid
Ward ons beschreef in One poor scruple . Heel en al syrnpathiek schildert hem Mrs Humphry Ward, oprecht, diepovertuigd, eene nobele natuur . Heel bet book door is bet
opmerkelijk hoe do schrijfster streeft naar strenge onpartijdigheid . Zij heeft ook haar best gedaan om to dringen in
bet levenvan den katholieken godsdienst, in degodvruchtige
praktijken der Kerk, zelfs in haar mystischen kant . En bet
lukt haar in zekere mate ; doch enkel uiterlijk kan dat
doordringen zijn, vermits hier geen spraak is van persoonlijk ondervinden van de macht der gratie, der sacramenten .
Van den warm katholieken adem van One poor scruple is
Helbeck of Bannisdale dan beroofd, maar de toon is heel en
al eerbiedig en de bedoeling allereerlijkst . Wat veel ineer
tot zijn recht komt is bet rationalistisch element . Helbeck of
Bannisdale, een man reeds tot jaren, ongehuwd, enkel
bekommerd met de belangen van zijn geloof, waaraan hij
zelfs de laatste overblijfsels van zijn fortuin offert, leeft in
de eenzaamheid van zijn kasteel, in 't Noorden van Engeland . Doch hij had eene zuster, veel minder bedeeld door
do natuur, die uit zwakheid huwde met een weduwenaar
met eene dochter - Laura - een Cambridge-man, een
geleerde, ongeloovig natuurlijk, den onvermijdelijken type
der hedendaagsche Engelsche romans . Hot huwelijk was
buiten de Kerk aangegaan, dus had Helbeck met zijne
zuster afgebroken . Na den dood van haar gemaal nochtans
komt een verzoening tot stand, en wanneer bet book opent
verwacht de held Augustina met hare stief-dochter Laura
Fountain . Laura is buiten alle geloof opgegroeid . Het
onvermijdelijke geschiedt . Helbeck wordt verliefd op bet
veel jongere, onafhankelijk gestemd meisje, en zij valt ook
onder de bekoring van Helbecks edele inborst . Zij doet
haar best om zich to schikken in zijne katholieke gedachten,
om ze to aanveerden, doch tot eene overtuiging kan bet
niet komen . Een eersten keer wordt de verloving afgebroken ; hernieuwd bij Augustina's sterfsponde, kan Laura
toch bet juk van de katholieke overtuiging die, zij voelt
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het, alvergend is, niet aanveerden, en zoekt eel) toevlucht
in den dood .
Dit work is voor mij een heel schoon werk, het beste
dat Mrs Humphry Ward aan de godsdienstige kwestie heeft
gewijd . Zooals ik zegde, is het streven naar eerlijkheid,
naar inleven in de katholieke gebruiken, in den geest der
Kerk, er blijkbaar en lofweerdig . De schrijfster zocht er
door studie, door lezing op de hoogte to komen van de
katholieke gedachten ; tot zelfs eenige kleine kanten van de
geestelijken, van kwezelachtige vrouwen - Augustina is
cone kwezel van de echte soort na hare bekeering ; een
klein verstand was zij altijd - zijn fijn opgemerkt, alhoewel zonder bitsigheid of spijtigen wrok . De groote zaak van
een good sterven bij katholieken, de bezorgdheid daarvoor
bij alle omgevenden, wordt klaar en bewonderend in 't licht
gesteld in de bladzijden die den dood van Mrs Fountain
beschrijven ; .loch de rationaliste die in Mrs Humphry
Ward leeft, inaakt het onmogelijk dat de katholieke toestanden zoo forsig of natuurlijk uitkornen als de rationalistische .
In Laura's beeld spreekt de schrijfster zelf . De gevoelens
van 't meisje zijn hare gevoelens ; hare beredeneering is die
van Mrs Ward .
Maar is er wel beredeneering ? Is het niet enkel, bij 't
vrijzinnig meisje, impressie, afschuw voor alle juk, natuurlijke afschrik van den natuurlijken mensch voor het absolute, alles beheerschende van 't bovennatuurlijke? Dat is,
volgens mij, meesterlijk beschreven, en daardoor krijgt het
boek zijne ongemeene beteekenis .
Men zal mij misschien opwerpen dat, zoo de rationaliste beter thuis is in niet-katholieke toestanden, dat voor
het ongeloovige geldt bij de katholieke ; dat Mrs Wilfrid
Ward, in een woord, dan uitsluitelijk zal lukken waar zij
geloovigen schildert . - Toch goof ik dat niet toe . Hot
rationalistisch uitzicht is beperkt . Allen dragen wij in
ons den natuurlijken mensch, zijn haat van alien dwang,
van elk intoomen onzer begeerten . De natuurlijke wereld,
met hare zonden en strijden, ook met hare lichtkanten, is
ons alien bekend . Wij zijn immers menschen . Maar de
wereld der gratie is enkel gekend door dozen, die geleefd
hebben het ]even van 't geloof, van de gratie, van de gods-
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dienstige oefeningen . De katholiek is een volledig mensch .
Net zooals, orn katholiek to worden, een protestant enkel
bij to nemen heeft, maar niets moot verwerpen, is hot
verschil gelegen tusschen ongeloovigen en geloovigen . Of,
zoo men wil, hot verschil tusschen oud en jong . De ouderen
zijn eens jong geweest, maar de jongeren waren nooit oud .
Dit alies leidt ons of van ons onderwerp : eigenlijk een
parallel to trekken tusschen MCs Wilfrid Ward's Out of due
time en Mrs Humphry Ward's The case of Richard Meynell .
Out of due time heeft van den roman enkel den uiterlijken
vorm . - Uit letterkundig oogpunt een zware missing . De handelende personen zijn er slechts dragers van den
gang dier gedachten . Zij zijn ten getalle van vier : Paul
d'Etranges, een Fransche graaf, in 't begin van de veertig,
geboren uit eene Fngelsche moeder, denker, geleerde,
godsdienstige leider vooral, een soort van Lamennais - of
is het Loisy? - Zijne veel jongere halve-zuster, Marcelle,
de dochter eener Fransche moeder ; George Sutcliffe, zijn
vriend, een katholiek Engelsche essayist en Miss Fairfax
(Lizzie), het ontwikkeld meisje van een door en door katholiek huisgezin . 't Is deze laatste die verhaalt, want het boek
is onder vorm van autobiographie . Geen intrigue, of zoo
goed als geene . Alles draait rond Paul d'Etranges, die de
spil is van 't geheel, de vertegenwoordiger van de evolutie
in de, in den grond, modernistische gedachte . De titel
alleen zou eraan doen twijfelen of hier modernism bedoeld
is - Out of due time (Niet op zijn tijd) . Mrs Wilfrid Ward
is to orthodoxe om to meenen dat een evolueeren van den tijd
een evolueeren van leering zal aanbrengen . Overigens het
boek verscheen voor de veroordeeling van het modernism .
Dat Lizzie Fairfax, een dweepend jong meisje voor
den eersten keer in aanraking komend met de wereld der
gedachte, onder de bekoring valt van Graaf d'Etranges'
hooge persoonlijkheid en zich met hem verlooft, meer als
eene volgelinge dan als eene verliefde vrouw ; dat Marcelle
de liefde versmaadt van George Sutcliffe, om haren brooder
gestand to blijven, die, na zijn veroordeeling door de Kerk,
in ketterij vervalt ; dat George en Lizzie dan door elkander
gelukkig worden ; dat is in het boek niet de belangstelling,
maar wel het verloop van Paul's gedachtengang .
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Alles zit zoo stevig ineen . Menige bladzijde is meesterlijk, boeiend gelijk eerie bladzijde uit Newman's Apologia
of Loss and Gain .
War Paul d'Etranges droomt, is de verzoening tusschen
de aloude Ker-k en de moderne gedachte, bet overeenbrengen van exegese en historische kritiek, maar dat moet
geschieden gelijk hij bet droomt, gauw, haastig . Hij heeft
de pretentie van alle kettersche hervoriners : pans to
spelen . Zijne bedoeling is edel ; zijn inzicht is waarlijk de
waarheid to bevorderen, bet werk Gods vooruit to helpen,
maar geduld met Gods altijd langzame working - overgenomen door de Kerk ; -- vertrouwen in die altijd gehein:zinnige werking, (dewijl deze innerlijk is), kent hij niet .
Zelden wend de modernistische opvatting zoo klaar in bet
licht gesteld als in dat schoon bock . De psychologie is ook
meesterlijk : 't is de hoogmoed die aan den grond ligt van
d'Etranges' strekking ; zijn geloof gaat niet diep ; hij steunt
op menschelijke middelen, op de kracht van 't natuurlijk
licht . Daarom is hij zoo haastig, zoo gesard door de langwijligheden van 't Romeinsch hof, dat hij, door zijne
aanwezigheid, gelijk Lamennais, wil tot een uitspraak
dwingen . Een hooge geest is hij, een krachtig verstand,
maar geen heilig gemoed .
Nevens hem, verbeeldt de veel jongere Marcelle
integendeel dit heilig element . Zij zoekt niets dan de redding
van haars broeders ziel ; zij wil hem verdedigen tegen zich
zelven ; zij blijft hem bij tot op den rand des afgronds ; en
zelfs als hij met de Kerk heeft afgebroken, scheidt zij zich
enkel van hem af, om door heldhaftige toewijding aan al de
belangen van Kerk en liefdadigheid, zijne ziel van God of
to koopen . Het lukt haar, vermits bet book sluit op een
brief van Paul, na haren dood en zijne bekeering, in bet
klooster der Dominicanen to Rome getreden .
Marcelle is dus de vrouwelijke toewijding, het vrouwelijk gevoel, de vrouw van natuur godvruchtig, nevens bet
sours trotsche mannelijk verstand .
De wereld van Engelsche, Fransche of Romeinsche
geestelijken die rond br-oer en zuster wemelt, is ook voortreffelijk en naar de natuur geschilderd . Heilige prelaten
met breed hart, maar kortzichtigen geest ; dwepers en
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kwezelaars, die alles veroordeelen wat niet met hun
bekrompenheid overeenstemt en wanlcelenden daardoor in
den dieperik storten ; verwaanden en heethoofden wier onbezonnen ijver 't verderf is der schoonste zaken ; alles teekent
Mrs Wilfrid Ward met vaste hand, alles beweegt zich op
den vasten grond van een bepaald geloof, is doordrougen
met het echte ]even eener eeuwen-oude installing . - Deze
opmerking zal to pas komen, wanneer Mrs Humphry
Ward's Richard Meynell op den keper wordt beschouwd .
Eens to meer heeft Engeland door dit boek getoond
dat zijne vrouwen bij de mannen niet ten achter blijven in
stevige beredeneering, vast ineenzetten van gedachten,
logischen bouw . Op het einde vooral zijn meesterlijke
bladzijden, wanneer Paul's onverbiddelijk-klare Fransche
logica, moderne haast, menschelijke trots en koorstachtigheid in botsing komt met Rome's onsterfelijkheid en
eeuwen-oud geduld, kalmte in de bewustheid van zijn
goddelijke, onfeilbare waarheid, bezorgdheid voor het
eeuwig heil der zielen . Tragisch wordt dan het conflict,
vooral door bet lijden der beide vrouwen, Marcelle en
Lizzie .
Opmerkelijk is het ook hoe Mrs Wilfrid Ward nooit
den vasten bodem van 't geloof verlaat, en bij de meest
uitgebreide kennis van allerhande zieltoestanden, veilig en
zeker haren weg kiest ter waarheid . Een ontwikkelden geest
paart daze vrouw aan een warm hart .
Een ontwikkelde geest is heel zeker ook Mrs Humphry
Ward, maar telkens zij hat godsdienstig problema aandurfde, bleef zij toch to kort aan juist de uitstekende
hoedanigheden die Mrs Wilfrid Ward kenteekenen, - nooit
zoo jammerlijk als in haar laatsten roman .
De modernisten-kwestie heeft haar ook aangetrokken,
maar zij past ze toe in protestantsche middens en de uitslag
is bijna potsierlijk . Want, uit welk gezag zal eene keric die
geen aanspraak maakt op onfeilbaarheid, andere meeningen
veroordeelen, andersdenkenden buitensluiten ? Dat is toch
hat geval in The case of Richard Meynell . Deze is een buitenpastoor - protestant natuurlijk - eon snort heilige, levend
voor zijne kudde, zieken verplegend, dronkaards bekeerend,
maar welke leering hij verkondt wordt nooit klaar, want
zijn geloof in Christus is even nevelachtig als dat van
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Humpliry Ward zelf . Nochtans is hij heel overtuigd
christen en al zijn streven gaat daar naartoe de school
waarvan hij het hoofd is to doen erkennen door de
Engelsche kerk . Want hij is een !eider en hervormer net als Paul d'Etranges .
Spijtig dat Mrs Humphry Ward ons niet beter inlicht
over het credo van haren held, dat volgens de heel vage
termen enkel negatief is . Richard Meynell en zijne aanhangers, ,vaaronder een bisschop, vinden dat zij, die de
eerste grondvesten der christelijke leering loochenen, even
veel recht hebben to behooren tot de Engelsche kerk, als
de hervormers der zestiende eeuw . Zijn zij geen Engelschen ? En erkent de kerk van hun land niet het vrij
onderzoek?
Had Mrs Humphry Ward eene bloedige satire van
't protest anti sin willen schrijven, zij had niet beter kunnen
lukken . Nu geloof ik toch niet dat dit haar inzicht was . . .
Hoog-ernstig neernt zij de zaak op, en het is wezenlijk eene
school in de kerk van Engeland die zij meent to beschrijven
in dit modernistisch streven ; de volgelingen van Richard
Meynell zijn voor haar koene verdedigers der christelijke
belangen - vreemde christenen, men moet bet wel
bekennen, die Christus als een soort symbool aanzien ;
want nimmer wordt het klaar wat zij van hem gelooven .
Er zijn toespelingen op het Kruis, op de Eucharistie, die
de profanatie zeer nabij komen, (altijd zonder bedoeling
van ontheiliging .)
Heel zwakjes over 't algemeen is de theologische
redeneering, - indien er van redeneering kan spraak zijn .
Men weet wezenlijk niet waarom Mrs Humphry Ward
lien geloofsaanwas heeft gevocgd bij eene roman-verwikkeling gelijk zij die kan scheppen . Want hier is het,
omgekeerd met Mrs Wilfrid Ward's book, de godsdienstige
kwestie die bijzaak is . Richard Meynell, alhoewel priester
- protestantsch priester - is een gewone romanheld,
verliefd op de dochter van wijlen Robert Elsmere ; hij
heeft, sevens zijne hervormersplannen, al de bezorgdheden, de kommernissen van den natuurlijken mensch .
De clericale wereld, rond hem, heeft, van hot priesterlijke
enkel den naam . De bisschop, die hem moet veroordeelen
- en die het doet - laat zijn klein-dochterken op zijne
Mrs
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knie dansen in de tusschenpoozen . Van een bloedige
worsteling, van hartverscheurenden strijd in een priesterhart tusschen plicht en medelijden, geen spoor, alhoewel de schrijfster poogt den toestand tragisch to maken .
Onwillekeurig rijst de vergelijking met Mrs Wilfrid Ward's
levenzwanger book : bet tooneel waarop de bisschop die
Paul d'Etranges'strekking verafschuwt, maar zielen bemint,
die dus ijst voor eene veroordeeling, welke hij toch onvermijdelijk acht en als zijn plicht aanschouwt, den nacht
overbrengt vbbr bet Heilig Sacrament en in strenge boetpleging . Daar is iets noodlottigs en gewichtigs op handen ;
daar staan eeuwige belangen op bet spel . Men voelt bet,
en beeft . - Het theologisch geliefhebber van Mrs Humphry
Ward laat ons koud of doet ons schokschouderen, gelijk
voor kinderen die groote menschen nadoen .
Reeds in Robert Elsmere overigens had Mrs Humphry
Ward bet peil gegeven van haar godsdienstige overtuiging
en van haar kennis van den godsdienst . Opmerkelijk is bet
hoe zij, sedert lien eersteling, geen schrede vooruit gegaan
is . Daar ook legt zij ten toon de ondiepte van hare wijsgeerige beredeneering, de oppervlakkigheid van hare belezenheid . Blijkbaar heeft zij de groote stroomingen van haren
tijd niet bestudeerd ; enkel heeft zij clever men daar hooren
over spreken en redetwisten . Een zeer dun vernis van
wetenschappelijke namen verbergt de holheid der redeneering, der bewijsvoering . En de kunst van 't romanscheppen is ook heel en al in haar kindsheid ; de typeering
is zwak ; de portretteering onbehendig . Want altijd maakt
Mrs Humphry Ward portretten : in Lady Rose's Daughter is
Julie Le Breton Julie de l'Espinasse ; Kitty in The Marriage
of William Ashe is, naar ik meen, Lady Hamilton ; de held
in Fenwich's Career verbeeldt ook een van Engelands groote
schilders . Ik vraag mij of wien de schrijfster heeft willen
teekenen in Robert Elsmere's Grey en Langham .
In ieder geval heeft zij voor de hoofdfiguur geen
nieuwe inspanning van verbeelding gemaakt in haar laatste
boek . Richard Meynell is trek voor trek een tweede Robert
Elsmere . Het is de zelfde heldhaftigheid - in de woorden
van de schrijfster, nooit aanschouwelijk gemaakt ; die typen
leven niet - de zelfde heiligheid, altijd in regelrechte
verhouding van hun verminderend geloof ; bet zelfde
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verbazend gemis aan priesterlijk gevoel . Want Robert
Elsmere lijdt nooit omdat hij zijn geloof verliest ; enkel
omdat zijne vrouw daaronder lijdt .
Onder opzicht van kunst heeft Mrs Humphry Ward
ontzaglijk geleerd, sinds ; in beredeneering en denkkracht
is zij eenvoudig staande gebleven .
Ook heeft zij ongelijk groote namen, als then van een
Newman, to noemen . Denkt zij soms dat zij in Robert
Elsmere - of nu in Richard Meynell - een ongeloovigen
Newman heeft geschetst? Het laatste hoofdstuk van Robert
Elsmere heet immers Gain and loss . Gevaarlijk is het de
vergelijking uit to lokken, want onwillekeurig rijst dan voor
den geest een meesterlijke bladzijde uit Loss and Gain . Wanneer Reding, na heen en weer geslingerd to zijn geweest op
al de baren des levens, naar alle winden van strekkingcn
en scholen, eindelijk, ten koste van zijn hartebloed, besloten
heeft het katholiek geloof aan to kleven, komt hij, op weg
naar zijn geliefd Oxford, naar Londen en naar de bekeering,
to Bath, in een boekwinkel, waar hij een Horius animce wil
koopen . Terwijl hij in de boeken aan 't bladeren is, treedt
in den zelfden winkel een zijner vroegere leermakkers
binnen, een die verder dan hij in den begin scheen to gaan
in de katholieke richting ; die, theologant, voorhet celibaat
der priesters was, enz . White is zijn naam . Nu heeft hij een
elegant jong vrouwken aan den arm, zijne gade, en beiden
neuzelen in de boeken, maar willen niets dat naar neokatholicism zweemt . Verontwaardigd weigeren zij een
tract dat de boekhandelaar hun biedt .
n Was het niet tegen deze Adaptations, lieveling, dat de
Bisschop ons waarschuwde n, zegt de dame .
a Niet de Bisschop, Louisa ; zijne dochter . »
cc Ha ! Miss Primrose, inderdaad a, zegt ze, « en daar
was een bock dat zij aanbeval . . . Oh! wat een zoet gelaat ! n
roept zij uit, het titelblad beziende van een boekske dat zij
in handen genomen heeft ; u zie toch eens, Henry ; op wien
doet het u denken ? u
u Dat verbeeldt St . Jan Baptist n, zegt Henry .
u 't Is net de kleine Angelina Primrose », antwoordt
ze, en ze gaan voort hun boeken kiezen, waarvan cen heel
pak wordt gedragen naar de schoone koets met twee
paarden, die voor de deur wacht . Vooraleer zij weg rijden,
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moet de jonge echtgenoot nog, op aanvraag zijner vrouw,
aan den koetsier bevel geven om to gaan naar een leverancier van hunne up-to-date pastorij . 't Is enkel wanneer bet
paar verdwenen is, dat Reding uit zijn schuilhoek komt,
en, vrijer ademend, moeite heeft om 't herdenken aan een
strengen veroordeelingstekst van de Schriftuur to onderdrukken .
Totdaar Newman, die den tekst niet verder aanduidt,
zoodat wij niet weten of hij bet « huwen en uitgehuwd
worden a of iets anders, in den zin had .
Is dit tooneel niet kenschetsend van de twee geloofswerelden door Mrs Humphry en Mrs Wilfrid Ward geschapen : in de eerste tal van brave menschen, ontwikkelde
geesten, welmeenende burgers, voor wie de eeuwige belangen niet bet jborro unum est necessarium is ; eene kerk
zonder vaste dogma's, geestelijken die niets verschillen van
overtuigde leeken . In de tweede bet voile leven van 't
Katholicism, met zijne beslissende kampen en overwinningen, met zijne bepaalde geloofspunten, waarvan geen
een mag prijsgegeven worden, zelfs om een leven to redden,
zelfs om zielen to redden . -Zou, ten tijde van Henry VII Ith ,
de Paus niet Engeland kunnen behouden hebben met
Catharina van Aragon to slachtofferen ? - Een levend geheel, een eeuwen-oud samengroeien van goddelijke leerstelsels en menschelijke studie, eene leering, maar ook een
beleven van die leering, in onthechting, in opofferingen
van alien aard, in de liefde in een woord, en de liefde tot
bet bloed en tot den dood, de liefde tot s de dwaasheid van
bet kruis n .
Wanneer men dit grondig verschil bedenkt tusschen
bet protestantsche en bet katholieke standpunt, dan komt
bet diepe woord van Lacordaire nog klaarder voor
a Jamais les protestants, avec leur vertu d'honnetes gens,
n'arriveront a ce qu'il faut de folie dans l'amour . » Maar
dan ook ziet men in dat woord bet eindvonnis van bet
protestantism, vermits geloof dat Been liefde voortbrengt,
een dood geloof is, en dat liefde niet denkbaar is zonder de
dwaasheid der liefde : bet Kruis !
iS Maart

I9I2 .

M . E.

BELPAIRE .

DE SAGE VAN DE NIBELUNGEN
(Vervolg)
ZESDE HOOFDSTUK . - ENKELE BESCHOUWINGEN

Moot ik nog een karakteristiek geven van het geheel ?
In het Middelhoogduitsche Nibelungenlied, waarvan ik
hier een vrij summier overzicht gaf, is niet alles even mooi
Er zijn in het landschap prachtige vergezichten, lachende
oorden, duizelingwekkende hoogten, rotsen van graniet,
maar er is ook steppenland .
Uit die ongelijkheid van den stijl heeft men vroeger
dwaze gevolgtrekkingen gemaakt . Berucht is de theorie
van Lachmann, als zou het epos een compilatie zijn ; als
zouden er twintig a liederen a} in zijn verwerkt, maar de
groote hoop onecht wezen . Dat gelooft heden niemand
meer . Zooals 't daar ligt, is hot Nibelungenlied van een
dichter . Ongetwijfeld hebben velen voor hem de stof of
sommige gedeelten van de stof behandeld ; ook heeft hij
waarschijnlijk wel een of meer van die vroegere bewerkingen gekend en gebruikt . a Uns ist in alten maeren wonders viel geseit . a - Maar dit Nibelungenlied is zijn work .
Een groot dichter weigeren sommigen hem to noemen .
De grootheid, zeggen ze, ligt in de stof en in den vorm, die
ze reeds vdor hem had aangenomen . Ook weet hij zich
menigmaal tot een waarlijke hoogte to verheffen, misschien
omhoog gestuwd door een voorhanden a lied a, maar soms
toch ook vervalt hij tot lapwerk van do allerminste soort .
In 't eerste deel is de ongelijkheid het grootst . Roethe
(Nibelungias and Waltharius) heeft er op gewezen, hoe
deze dichter formeel zwelgt in 't opsommen en beschrijven van kleedingstukken . En 't allerergst noemt dezelfde
geleerde terecht de gapende leegheid van het aanvulsel
tusschen Siegfried's begrafenis en den uittocht der Bourgondiers . Maar - dat alles toegegeven - daarna beginnen
toch ook en blijven tot hot einde in epische breedheid en
gesloten bouw, in ongeevenaarde aanschouwelijkheid en
met machtige climax de spanningen van Der Nibelungen
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Not. Dat laatste stuk, een derde ongeveer van het geheel,
doet niet onder voor de Ilias, ja, gaat volgens menig beoordeelaar ver daarboven uit . Daarvan waarlijk kan Heine's
oordeel gelden : e 't Is een taal van steen, en de verzen
zijn als rijmende arduinen hoeksteenen n . Heine, die een Duitsche literatuurgeschiedenis schreef voor de Franschen (later
nRomantische Schulen betiteld), heeft hun den geest van het
Nibelungenlied aldus trachten duidelijk to maken (III, 1)
((Van de reuzenhartstochten, die dit gedicht bewegen, kunt
gij, welgemanierde menschjes, u geen begrip vormen (t) .
Stelt u voor een helderen zomernacht ; de sterren, bleek
maar groot als zonnen, treden aan den blauwen hemel naar
voren . Neemt eens aan, dat alle gothieke kathedralen van
Europa elkaar een rendez-vous gegeven hadden op een
onmetelijke vlakte, en dat daar kwamen aangetreden de
dom van Straatsburg, de klokketoren van Florence, de
kathedraal van Rouaan, enzoovoort, en dat die de
schoone Notre-Dame van Parijs heel beleefd het hof
maakten . 't Is waar, dat hun gang een beetje onbeholpen
is, dat sommige van hen zich zeer lomp gedragen en dat
men met hun verliefd gewaggel menigmaal lachen moet .
Maar dat lachen zou toch ophouden, zoodra men zag, hoe
ze in woede geraken, hoe ze elkander wurgen, hoe s Notre
Dame de Paris)) wanhopig haar beide steenen armen ten
hemel heft en plotseling een zwaard grijpt en den hoogsten
van alle domtorens het hoofd van den romp afslaat . Maar
neen, gij kunt u ook dan nog van de hoofdpersonen van
het Nibelungenlied geen voorstelling maken . Geen toren is
zoo hoog en geen steen is zoo hard, als de grimmige Hagen
en de wraakzuchtige Kriemhilde » .
Een karakter van zoo grootsche teekening als Hagen
zoekt vergeefs zijn weerga in de wereldliteratuur . Weerbarstig, grimmig, wraakzuchtig, argiistig, maar toch een
held, toch eerbied afdwingend door onkreukbare trouw
aan zijn koning, al dunkt ons doze ze niet waard . Zoo is
nu eenmaal de boven alles rigoreuze iniddeleeuwsche opvatting van vazallentrouw, die ook in 't plichtenconflict
(r) Niet geheel rechtvaardig oordeel, als men denkt aan de
Chanson de Roland, al staat dit ook lang niet zoo hoog als het
Nibelungenlied .
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van Rudiger ten slotte den doorslag geeft, die ook Gernot
en zelfs den door Kriemhild teergeliefden Giselher voor
Gunther partij doet kiezen tegen haar . Kriemhilde
a Aber wenn ihr Hagen

mir gefangen gebt,
So will ich's nicht verreden, class ihr anderen lebt,
Denn wir sind ja Geschwister and einer Mutter Kind
So red' ich zur Versohnung mit alien Helden, die bier sind

n.

e Verhiit' es Gott im Himmel ! n
sprach da Gerenot
a Und waren unser tausend, wir lagen lieber tot,

Vor deiner Freunde Sippe, eh den Einen dir
Wir gefangen geben ! Die Forderung verweigern wir n .
En Giselher
a

Wer mit uns fechten mochte,

Nimmernuhr verriet tick

wir barren sein aufs neu

einem Freunde ineine Treu !

En waar vindt men in de heele literatuur van die
vroege tijden een karakterontwikkeling, die ook maar genoemd mag worden naast die van Kriemhilde, het « vil
edel magedin s van Worms, het a wunnecliche kint s, dat
Siegfried voor 't eerst begroet, en de n valandinne n, de
duivelin, die Hagen het hoofd van haar broeder Gunther
brengen laat ?
Minder goed geslaagd is Brunhilde . Walkyren waren
den middeleeuwschen Oostenrijker blijkbaar onbekend .
Zijn Brunhilde is een s koningin „ geworden, maar haar
bovenaardsche kracht is gebleven . Zij is een vrouw, maar
zonder vrouwelijk gemoedsleven . Vaag blijft de schildering
van haar hof en rijk, haar mannen en magen . Zij zelf is
onsympathiek, niet alleen ons, maar ook den dichter . De
minnepoezie heeft op Kriemhild zoo veel licht geworpen,
dat Brunhild noodzakelijk in 't duister moest komen staan .
En dat, terwijl zij in 't eerste gedeelte toch eigenlijk de
drijfveer van alles is ! Na Siegfried's dood is zij uit onzen
gezichtskring verdwenen . Duister blijft ook haar verhouding tot Siegfried . Van voorverloving is geen spraak en we
moeten de voorstelling uit de Edda to baat nemen orn to
begrijpen, wat het Nibelungenlied hier en daar aanduidt,
dat liefde tot Siegfried ligt op den bodem van haar nijd .
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Een herinnering aan de Skandinavische overlevering
is er ook noodig, om de rol van den a Nibeiungenhort n
volkomen to begrijpen . De dwergen Schilbung en Nibelung, de eigenlijke s Nibelungen n zijn de oorspronkelijke
bezitters : wegens dien schat worden ze door Siegfried
verslagen . Wegens dien schat wordt later Siegfried vermoord . En dezelfde oorzaak weer leidt de moordenaars ten
verderve . En nog de laatste angstwekkende strijd tusschen
Kriemhilde en Hagen wordt gevoerd om dat goud . In het
Nibelungenlied treedt dat alles niet zoo duidelijk op den
voorgrond en worden er, gelijk wij zagen, andere motieven
mee saamgevlochten . Maar, al wordt hij bier niet uitgesproken, toch is de vloek van Andwari (uit de Edda)
poetisch nog van voile kracht .
De vertelkunst van het Nibelungenlied (hierin heeft
Eduard Engel gelijk) staat zeker hooger dan die der gelijktijdige hoofsche epiek . Wolfram von Eschenbach en Gottfried von Strassburg zijn daarmee vergeleken verward en
praatziek . En torenhoog steken de bij uitstek individueele
karakters uit boven de volgens een en hetzelfde patroon
geknipte helden uit de Arturromans van dien tijd .
Maar behalve in de karakterschildering, behalve in de
pakkende kracht van sommige tooneelen (op IJsland ;
de twist der koninginnen ; de dood van Siegfried ; vooral
((hoe hij beklaagd en begraven werd n en het gansche verhaal van den ondergang der Bourgondiers), behalve dat alles
en meer dan dat, ligt toch de hoofdwaarde van het epos in
den gesloten bouw van het geheel en den onverbreekbaren
samenhang der motieven . Daardoor vooral is het Nibelungenlied a het meest grootsche, wat de Duitsche epiek ooit
heeft voortgebracht n (Vogt) .
Schnorr von Carolsfeld heeft in de Nibelungensale van
de Mtinchensche residentie deze geschiedenis op de muren
geschilderd . De dole van Worms, zooals hij nu nog de
stad beheerscht, en zooals ook de Nibelungendichter hem
kan gekend hebben (in ioi6 werd hij ingewijd), vormt op
enkele voorstellingen den achtergrond . Maar er zijn een
paar tafereelen aan den cyklus toegevoegd, waarvan het
onderwerp niet aan het a Nibelungenlied n, maar aan ((Die
Klage n is ontleend .
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Etzel heeft bevel gegeven, om de boodschap van het
gebeurde naar Worms to brengen . Wat een treurige stoet !
Drie fiere vorsten en een menigte dappere helden, duizenden ruiters in schitterende rusting hadden hun intocht
gedaan ; - stom en geschokt door de verpletterende gebeurtenissen trekken enkele gewapenden uit, die een paar
met zwarte kleeden behangen paarden aan den teugel
voeren . Er zitten geen ruiters meer op, maar ze dragen de
wapenrustingen van drie vorsten, hun laatste aandenken
voor hunne moeder Ute en voor Gunther's vrouw Brunhilde .
Met Teed was geeindigd des konings hoogtijd
Zoo heeft altijd de liefde ten slotte Teed bereid .
Op hun tocht kwamen de boden door Passau, waar
Pilgrim (I), een oom van Kriemhilde, bisschop was . Diep
bekommerd hoorde hij het relaas van de ontstellende
gebeurtenissen aan . Daarna sprak hij
u Tlouweloosheid, haat en heidensche wraakkonden tot
geen ander einde leiden . Haat was het die de speer in het
heldenlichaam van den edelen Siegfried slingerde, heidensche wraak, die de zuster maakte tot moordenares van
haar broeders en bloedverwanten . In een heidensch land
hebben alien de straf voor hun onchristelijke gezindheid
ontvangen, maar niet door heidenen, door christenen
(Theoderik en de zijnen) is de heidensche daad gewroken .
Moge toch de geest van het christendom eindelijk eens den
heidenschen geest van haat en wraak overwinnen, die nog
in zoo vele harten sluimert » .
HERLEVING IN DE NEGENTIENDE EEUW
ZEVENDE HOOFDSTUK . - DE NIBELUNGEN ALS DRAMA

Het Middelhoogduitsche Nibelungenlied heeft het lot
gedeeld van alle middeleeuwsche kunst : het geraakte in
vergetelheid . Wel leefde de stof gedeeltelijk nog voort, als
(r) Ook die bisschop Pilgrim van Passau is een historisch
persoon, maar een nit de
tiende eeuw 1
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in bet Lied vom hurnen Seyfried (1) (15de eeuw) en later in de
gedrukte volksboeken (oudste uitgaaf 1726) ; wel heeft
Hans Sachs, die overal zijn onderwerpen vandaan haalde,
ook een Siegfriedstragedie gebroddeld, maar bet grootsche
lied bleef onbekend . Toen tegen 't midden der 18de eeuw
Bodmer bet weer ontdekte en er enkele fragmenten van
uitgaf, maakte bet weinig indruk .
De herleving dagteekent eerst nit den tijd der Romantick en is voor een groot deel to danken aan de letterkundige
voordrachten van A . W . Schlegel to Berlijn (18o3) . Daarop
volgde een vertaling en een tekstuitgaaf van Von der Hagen
en in de honderd jaren, die sinds verloopen zijn, is de literatuur over bet Nibelungenlied aangegroeid tot een massa,
die niet meer to overzien is .
Maar niet alleen voor de klaslectuur op de gymnasia
en niet alleen voor de Germanistiek (de geleerde interpretatie) herleefde bet lied, ook de dichters van de 1ge eeuw
wekte de machtige stof tot nieuwe scheppingen op .
Behalve een in zijn tijd tamelijk beroemd, heden vrijwel vergeten epos van Jordan ((Die Nibelunge n ( 1868-18 74),
die bet noodig vond de ruim negen-duizend versregels van
bet middeleeuwsche epos tot drie-en-dertig-duizend gekunstelde stafrijmverzen uit to rekken, is het nagenoeg uitsluitend de dramatische poezie, die zich van de tragische
geschiedenis der Nibelungen bemachtigde . Het aantal
Duitsche Nibelungendrama's uit de j9de eeuw loopt in de
twintig .
Het begint al in de Romantische School, hoe weinig
benul die van de eischen van een wezenlijk drama ook had .
Fouque, de dichter van bet lieflijke sprookje uc Undine n,
heeft de Nibelungenstof in de Skandinavische gestalte
verwerkt tot een dramatische trilogie a Der Held des
Nordens n, waarvan bet eerste deel, bet « Heldenspiel
Sigurd der Schlangentoter n in 18o8 verscheen . Een drama
is bet nauwelijks to noemen . De helden zijn van die « ge(1) Herdruk van Wolfgang Golther . Halle 1889 .
Ein Tragedi mit 17 Personen : Der hiernen Sewfrid and hat
7 actus . - Van poezie geen spoor . Siegfried is een ontaarde

lomperd, zijn vermoording het verdiende gevolg van zijn slechte
opvoeding .
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zochte verhevenheid - gelijk Hebbel zegt - die even
eenvormig als onuitstaanbaar is, en den bloedsomloop
opheft, zoodat de menschen bevroren omvallen als op de
hooge Alpen n . Fouque's a slangendooder n (1) verdient
Heine's vonnis : hij heeft zooveel moed als honderd leeuwen en zooveel verstand als twee ezels .
Dan volgde in 1834 Raupach met zijn a Nibelungenhort n . Raupach, die een paar decennien het Duitsche
tooneel beheerschte, was een geroutineerde dramaturg
zonder veel poetisch talent . De bouw van zijn (c Nibelungenhort )) is uiterst zwak, de uitdrukking ongelooflijk plat .
Maar gelijk Fouque op Wagner van invloed zal blijken,
zoo zou Hebbel misschien nooit zijn a Nibelungen n geschreven hebben zonder dat Raupach hem was voorgegaan .
Het voorbeeld van Raupach en de theorie van Vischer
zijn voor Hebbel beslissend geweest . Het eerste toonde,
hoe het niet moest zijn, de tweede bewees, hoe moeilijk
het was .
In 1844 deed de bekende aestheticus Friedrich Theodor
Vischer in het tweede deel van zijn a Kritische Gange u
het a Voorstel tot een opera n (blz . 399 e . vv.) . Hij wierp
de vraag op, waarover sindsdien zoo veel geschreven is : is
het Duitsche Nibelungenlied voor een dramatische behandeling wel geschikt ? Een vraag, waarover, geloof ik, het
laatste woord nog altijd niet gesproken is . Theoretisch niet
- en misschien praktisch evenmin .
Er is geen twijfel aan : het middeleeuwsche lied wemelt
van dramatische motieven en tragische verwikkelingen .
Meer dan dat : de heele bouw is haast die van een drama ;
er is van het begin tot het einde een streng dramatische
gang. « Alles n, schrijft Vischer (blz . 402), a entwickelt sich,
schon im Epos fast dramatisch, aus den Charakteren n .
En toch, schijnt het zich tegen een bewerking als
zuiver drama to verzetten .
Inderdaad, er zijn groote moeilijkheden . Vooreerst,
zegt Vischer, de zwijgzame aard der Nibelungenhelden,
die van hun wezen onafscheidelijk is : daarmee is in een
drama niet veel to beginnen 1 a Man gebe diesen Eisenmannern, diesen Riesenweibern die Beredsamkeit, welche
das Drama fordert, die Sophistik der Leidenschaft, die
27
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Reflexion, die Fahigkeit, ihr Wollen auseinanderzusetzen,
zu rechtfertigen, zu bezweifeln, welche dem dramatischen
Charakter durchaus notwendig ist : and sie sind aufgehoben ; ihre Grosse ist von ihrer Wortkargheit, ihrer wortlos
in sich gedrangten Tiefe, ihrerSchroffheit so unzertrennlich,
dasz sie aufhoren zu sein was sie rind, and doch nicht
etwas anderes werden was uns Befallen and erschiittern
konnte » .
Van de Nibelungendrama's die later ontstaan zijn,
noem ik enkel de voornaamste
Geibel, Brunhild 1857,
Hebbel, Die Nibelungen 1862,
Waldmuller, Brunhild 1874,
Wilbrandt, Kriemhild 1 877 .
Ik geloof, dat ze nog allemaal bewezen hebben, hoe
juist Vischer in bovenstaand oordeel had gezien . Ook
Hebbel, de eenige van de genoemden, die met den middeleeuwschen dichter verwant is gebleken, de eenige, wiens
drama, als waarachtig kunstwerk heden nog voortleeft .
Voor mijn gevoel is ook bij hem de praatlust der helden
meer dan eens op 't kantje af. (1)
Vischer is dan tot de gevolgtrekking gekomen : de
heele stof is voor een zuiver drama minder geschikt, meer
voor het a muzikale drama » . Dat muzikale drama voor
later . Eerst dient het negatieve gedeelte van Vischer's
beweren wat nader onderzocht .
Wilde de nieuwere Nibelungendichter de sage niet tot
onherkenbaar •wordens toe veranderen, gelijk Waldmuller
en tot op zekere hoogte ook Wilbrandt hebben gedaan, dan
stonden twee wegen voor hem open . I-lij kon zich in hoofdzaak houden aan de Skandinavische ofwel aan de Duitsche
overlevering. Het eerste deden Fouqu6 en Wagner, het
laatste Raupach, Geibel en Hebbel . Was er tusschen beide
(I) C . WEITBRECHT (Die Nibelungen im modernen Drama . Zurich
rgo2) overdrijft wel wat (blz . 22) : v So viel Markiges namentlich
Hebbel, stellenweise auch andere ihren Charakteren zu leihen
gewusst haben, sie bewegen sich doch noch auf einer Grenzlinie,
wo Siegfried in Gefabr ist, zum prahlerischen Schwatzer,
Hagen, zum missgunstigen Neidhammel zu werden, wo Brunhild
zum ansaueriichen Mannweib wird - Gunther bleibt ohnedies
fast immer mehr oder weniger ein Lump u .
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sagengestalten een keuze gedaan, dan stond bet hem toch
nog vrij, aan de andere meer of minder bizonderheden to
ontleenen . Eindelijk kon hij de heele sage of slechts
gedeelten daarvan bewerken .
Raupach en Geibel hebben uit bet Nibelungenlied

willekeurige stukken uitgelicht . a Das geht aber nicht n,
critiseerde Hebbel, a bier heiszt es : alles oder nichts n . Hij
besloot, zich aan 't oude epos to houden geheel en al . Hij
zag, dat dit ging . Vischer had hem op bet dramatische

karakter van bet Nibelungenliedgewezen en ookhij noemde
den dichter van dat lied a Dramatiker vom Wirbel bis zur
Zeh a . Is dat echter werkelijk zoo ? Is bet waar, wat Vischer
beweerde en Hebbel zonder meer aannam, dat de karaktcrs
in bet Nibelungenlied zoo bij uitstek dramatisch zijn ?
Twijfelen is de wellust van den philoloog en ook hier heeft
men getwijfeld .
Natuurlijk, aan bet tweede hooiddeel, a Kriemhilde's
wraak a, heeft nog niemand getornd . Ontwikkelt het zich
niet als een wezenlijk drama, reeds in bet epos? Kriemhilde
in 't middelpunt, Kriemhilde, die niet rust, voordat ze den

sluipmoord op haar man, den heerlijke, den eenige,
gewroken heeft, die alleen met dat doel huwt met Attila,
wat zelf-overwinning die stap haar ook kost ! Dan Hagen,
om wien 't alleen to doen is, maar die niet is to scheiden
van koning Gunther, zijn leenheer ! De beide onschuldige
broeders Gernot en Giselher, die in streng plichtbesef liever
willen sterven dan eerloos then leenman Hagen prijsgeven !
Riidiger eindelijk, wiens uitermate tragische zielestrijd ons
aangrijpt met verpletterende kracht I De onvermijdelijke
ondergang - de ((Not)) - van al de Nibelungen door de
uit noodzaak onverbiddelijke Kriemhilde, die toch, gelijk
Hebbel zegt, innerlijk veel dieper lijdt dan al bet uiterlijke
lijden, dat ze bij anderen veroorzaakt ! Tragiscbe verwikkeling en dramatische stuwkracht zijn hier even weergaloos .
Voor een tooneelopvoering kunnen alleen de been- en
weergolvende gevechten op 't einde moeilijkheid bereiden .

Hier is het zaak, begreep reeds Vischer, den enormen
oorlog, waarin zoo vele duizenden geveld worden, in weinige
hoofdmomenten to concentreeren . Dat mope Hebbel mislukt zijn, de mogelijkheid is daardoor niet gelogenstraft .
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Dus wat a Kriemhilde's wraak » betreft, geen noemenswaardig bezwaar . Maar het eerste deel : a Siegfried's
dood n ? Men heeft gevraagd : is het wel tragisch, een zoo
argeloos onschuldigen zonneheld het slachtoffer to laten
worden van valschheid ? Wilhelm Grimm heeft gezegd
a Der Sigfried des Nibelungenlieden bleibt rein and unschuldig ; an ihm wird ein schandlicher Mord begangen a .
Een waarheid, zou men zeggen, zoo klaar als de dag . Maar
ze paste niet in de waan-aesthetiek, volgens welke een
Siegfried zonder a schuld x niet tragisch kon zijn . En Carl
Weitbrecht, in die verouderde theorieen verstrikt, heeft
zich in zijn reeds geciteerde inaugureele rede to Zurich
(egos) alle moeite gegeven, om to a bewijzen », dat Grimm
ongelijk had . Siegfried is niet a rein en onschuldig x 1 Niet
uit aangeboren valschheid, niet eens uit ijverzuchtigen
nijd vermoordt hem Hagen, maar uit wraak . Siegfried's
dood is Siegfried's straf ! Immers hij heeft tegenover Brunhilde bedrog gepleegd, schandelijk bedrog . a Om Gunther's
zuster Kriemhilde to verwerven leent Siegfried er zich
tweemaal toe, om de sterke Brunhilde, die door Gunther
niet bedwongen kan worden, to overwinnen onder den
bedriegelijken schijn, dat hij Gunther is, en om dan de
overwonnen sterke aan den zwakkeling Gunther uit to
leveren n . Gelijk Brunhild bij Hebbel uitroept
((Ich ward nicht blosz verschmffht,
Ich ward verschenkt, ich ward wohl gar verhandelt !
Ihm selbst zum Weib zu schlecht,
War ich der Pfennig, der ihm eins verschaffte ! »
Daarenboven : in Hagen's oog is het een misdaad, dat
Siegfried zich tegenover Kriemhilde op die smading heeft
beroemd . a Er hat geschwatzt », laat Hebbel Hagen zeggen .
Wij vragen, of dat wel a schwatzen n heeten mag, maar
voor Weitbrecht is het in den held (volgens het middeleeuwsche epos) een minwaardige trek, die toch ook weer
door Hebbel meesterlijk gemotiveerd is . Daar hon Siegfried
in die situatie niet anders dan zijn gemalin de voile waarheid toevertrouwen . En dat hij daardoor zijn ondergang
bewerkt, is het tragische in zijn lot .
Hoe veel ware dingen hier ook worden gezegd, kan ik
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toch de vraag niet onderdrukken : waartoe dat alles ? Om
voor Siegfried toch maar tot een a schuld s to komen .
Anders is zijn val niet tragisch . Komaan, met zulke theoriedn kan men toch waarlijk niet meer onder de menschen
komen . Wij, nietwaar lezer? gij en ik, moderner begrippen
van aesthetiek toegedaan, zooals die met name door Volkelt
nu al zooveel jaren worden verkondigd, wij vinden bet
juist een grove misvatting van Geibel, dat hij de schoolsche
opvattingen van zijn tijd huldigde door schuld en straf
angstvallig of to wegen . Wij, wij vinden Siegfried's lot zoo
eminent tragisch, juist omdat hij schuldeloos is . Want wat
a schuld n Weitbrecht ook voor hem opvordert - toegegeven, dat Siegfried ze heeft - brengen wij, die Hebbel's
spel zien of 't oude epos lezen, die misstappen in oorzakelijk, in zedelijk verband met den moord ? Immers neen 1(r)
Weitbrecht kan gerust zijn, Siegfried en zijn lot zijn voor
een treurspel tragisch genoeg . Niet in hem ligt bet hoofdbczwaar bij dramatiseering, maar in Brunhild .
Reeds in 't Nibelungenlied is Brunhilde raadselachtig .
Hoe zeer wordt haar conflict met Siegfried verscherpt,
wanneer liefde de oorzaak is, gelijk in de Edda . Dan moet
die liefde overslaan in doodelijken haat, zoodra Brunhilde
weet, dat hij, hij haar in handen van den onbeminden
zwakkeling heeft gespeeld . Dan kan zij niet rusten, voordat
Siegfried dood is .
Daarom neemt ook bij nieuwere dichters die liefde
den voorgrond in . Zoo bij Geibel en ook bij Hebbel ten
deele . Maar daardoor wordt Brunhilde de hoofdpersoon
van bet eerste, Kriemhilde eerst die van het tweede deel .
En is niet die dubbelheid voor den drama-dichter een
euvel ? Geibel en Wilbrandt hebben bet gevoeld, toen de
(1) Zie VOLKELT, Aesthetik des Tragisehen, blz . x5o-x5x . - En
h1z . 117 over dit soort van tragiek : « Uebrigens hat der Eindruck
dieser Art des Tragischen seine besonderen Vorzuge . All die
Entfaltungen und Steigerungen von Kraft freilich, die mit dem
Auf- und Niederwogen von Kampfen verbunden sind, kommen
hier nicht vor . Daftir aber sind der grelle Kontrast, in dem die
Unbefangenheit, Sorglosigkeit, Heiterkeit des Helden zu den
im geheimen immer drohenden anwachsenden feindlichen
Machten steht, und die Plotzlichkeit der Vernichtung von einer
eigentumlichen und starken asthetischen Wirkung » .
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eerste Kriemhilde's wraak eenvoudig wegliet en een treurspel (( Brunhild )) schreef, de tweede daarentegen in zijn
u Kriemhild » den strijd van Brunhilde tegen Siegfried
geheel uitschakelde . Geen van beide wilde Hebbel . En
voor hem dus klemde to meer de a Unklarheit der Motive)),
waarin Vischer de grootste zwarigheid voor den dramaticus zag .
Brunhilde is ook bij Hebbel de zwakste persoon geworden . Ondanks de vermenging van Walkyre en Norne,
die hij schiep en tot zijn vreugde in Grimm's Mythologic
gerechtvaardigd vond . Aan Uechtritz schreef hij (z1 Nov .
1856) : « Die schwerste Aufgabe war die Brunhild, die in
das Ganze, wie eine nur halb ausgeschriebene Hieroglyphe
hineinragt ; hier musste ich auf eine Schopfung rechnen,
and sie ist mir, zur Belohnung fur meinen Mut, auch zur
rechten Zeit gekommen . Dabei erlebte ich einen kleinen
Triumph)) .
Men is geneigd den knoop door to hakken : neem toch
de Brunhilde van de Edda en de motieven zijn zonneklaar !
Toch wordt de taak daardoor niet gemakkelijker . Dan
immers verzeilt de dichter in de mythologie en de klippen
dreigen van alle zijden . Hier raken wij de hoofdvraag voor
bet Nibelungendrama : mag bet mythische element behouden blijven? Vischer, wiens oogmerk een a opera)) is, kan
natuurlijk tegen bet wonderbare geen bezwaar hebben ;
ook in de muziekdrama's van Wagner is bet dikwijls
onmisbaar en onwraakbaar . Maar hoe staat bet daarmee in
een gesproken modern tooneelspel, dat we voor ons op de
planken zien ? Ik weet niet, of die vraag voor de Nibelungensage reeds afdoende beantwoord is .
Een van beide, nietwaar : men laat bet wonderbare
weg - en dan zijn bet de Nibelungen niet meer ; of men
behoudt het - en zie, de ongeloovigheid van den modernen toeschouwer wordt tureluursch .
Hot eerste heeft Geibel gedaan . Bij hem geen heroen
meer . Geibel heeft gestreefd - ongeveer gelijk Gaethe in
Iphigenie - naar verinnerlijking der motieven . Maar wat
was bet gevolg? Een Siegfried zonder hoornen huid, zonder tarnkap en zonder Nibelungenhort, is dat nog Siegfried? Een Brunhilde, die geen Walkyre is, geen boven-
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menschelijke kracht heeft, wie herkent daarin nog Brunhilde? Schrap dan ook de namen ! riep Hebbel terecht (I) .
Anderen weer keuren het af, dat Hebbel in zijn eigen
Nibelungentrilogie van het mystische geen afstand heeft
gedaan . Weliswaar heeft hij den toovercirkel van de Edda
liederen verlaten, maar de mythe werkt toch nog na in zijn
modernere wereld . Daardoor is verwarring ontstaan (Weitbrecht) . Denamazonenaard van Brunhilde vindt Weitbrecht
weerzinwekkend . Vooral echter van twee andere geleerden,
Rope (2) en Bulthaupt (3), heeft Hebbel onaangename
dingen moeten hooren . Rope gaat in zijn nuchtere kritiek
ontegenzeggelijk to ver . Bulthaupt ondersteunt zijn aanmerkingen door een principieele uiteenzetting van het
natuurlijke verschil tusschen epos en drama . Wonderen,
zegt hij, mythen, hooren in het epos thuis als de adelaar in
de lucht en de zwaan in het water . Ook buiten die elementen kunnen ze hun ]even rekken, maar wat hun daarbuiten
ontbreekt, is juist hun eigen element . « Um den Adler
muss die blaue Luft, um den Schwan die Welle flieszen .
Dort sind sie ganz das, was sie sein mi ssen n . Tot het
karakter van het epos behoort het schemerachtige, het
halfdonker . Wat bet drama ons in volstrekte, onverbiddelijke duidelijkheid toont, dat omsluiert het epos, en juist
daarom is dit veel geschikter om ons in de wereld der
wonderen binnen to leiden dan het drama . Het epos loopt
daarbij geen gevaar, het mythische met het menschelijke
samen to koppelen . De dramatische dichter, redeneert dan
Bulthaupt verder, doet zijn best orn bij voorkeur het
menschelijke in zijn helden to onderstrepen . Maar als ik
dan zie, dat ze bovenmenschelijke dingen doen ? Wie ?
u dieselben Manner and Frauen, die wir in unsrer Gestalt
and Grosze auf dem Theater handeln sehen and mit unsrer
(i) « Das Eigentiimliche (des Stoffes) liegt ja eben in der
wunderbaren Mischung des Ungeheuren and des rein Menschlichen, and wenn man these dunkle, blutige Fabel, die recht
gern aus einer Hofgeschichte hervorgegangen sein kann, wieder
zur Hofgeschichte herabsetzt, so ist die Frage erlaubt, warum
man nicht noch einen Schritt weiter ging and auch die Namen
strich' (Hebbel in zijn recensie van Geibel's « Brunhild » . 1858) .
(2) G . H . RoPE, DielnoderneNibeluugendiehtung, Hamburg 1869 .
(3) H . BULTHAUPT, Drarnaturgie des Schauspiels, III . Band .
Oldenburg & Leipzig, 1894 .
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Zunge reden hohen, werfen hinter den Kulissen mit manns
hohen Felsblocken wie mit Kieseln um sich and springen
ihnen mit einem Satze dreiszig Fusz nach ? sie glauben
einen Wall zu ersteigen and finden, dasz es ein Drache ist,
durch dessen Fleisch sie sich « wie durch ein felsiges
Gebirg n mit dem Schwerte hauen mnssen ? ( I) Wir schiitteln den Kopf dariiber and sagen : das ist unmoglich o (2) .
Is dat oordeel wel rechtvaardig ? Van alle kanten boor
ik opwerpingen . In Goethe's Faust, zegt de een, zien wij
Mephistopheles op het tooneel optreden en doen als een
gewoon mensch, en toch kan hij meer dan andere menschen,
en wij gelooven, dat hij meer kan . In een Christusdrama,
roept een ander, is 't niet mogelijk, den Heiland anders
dan als mensch op 't tooneel to brengen en toch komt ons
gevoel niet in verzet, als hij aan een der medespelers een
wonder heeft gedaan .
Bulthaupt echter heeft die bedenkingen voorzien . Hij
vindt dat heel iets anders ! God, eggelen, duivelen - toegegeven, maar verder niet ! Wezenlijk verder niet ? Ook
niet, als Siegfried en Brunhilde geen gewone menschenzijn?
Wij welen immers, dat zij een Walkyre is, dat hij een onwondbare huid heeft en een onzichtbaarmakenden mantel
en een Nibelungen-schat ! Zijn wij dan zoo nuchter geworden, dat dit to gelooven to kras is voor onze fantazie ?
Daarenboven : wat had Hebbel anders kunnen doen, wilde
hij niet zijn Nibelungen gelijk Geibel tot een simpele
Hofgeschichte s verlagen ? Dan had de trilogie ongeschreven moeten blijven? Die consequentie zal toch niemand
aandurven I
Neen, die Nibelungen van Hebbel zou ik niet gaarne
missen uit de Duitsche letteren . Gij, lezer ? Mocht gij ze
niet kennen, lees ze dan . Lees ze, ja, maar ik zou u willen
aanraden : ga ze niet zien ! Want ik vrees, ik vrees, dat gij
onder de vertooning gevaar loopt, met Bulthaupt nit den
koers to drijven en het prachtlandschap uit het gezicht to
verliezen . Waarlijk, wanneer ik de Nibelungen zie opvoeren,
kan ik tegen Bulthaupt niet erg meer toornen . Het voor(i) Dat alles komt voor bij Hebbel .
(2) Bulthaupt, t . a . p ., blz . 16q .
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spel reeds - en bet voorspel vooral -, bet allereerste
tooneel al, de vergadering van de a Recken a drijft bij mij alle
illusie onbarmhartig op de vlucht . 0 wee, die a Recken 1 a
Ik kan ze best velen in bet middeleeuwsche epos, ik kan
ook nog met hen voelen en denken, wanneer ik Hebbel
lees, maar op de planken wensch ik helden to zien, geen
a Recken n . a Recken n moeten met bloote Berserkerknie6n
en met een boomstam in de hand verschijnen, zooals Fasolt
en Fafner bij Wagner . En treden deze twee (in a Rheingold a)
wel ooit op, zonder dat er een gegiegaag door bet parterre
gaat ?
Hebbel's Siegfried - men kan er van zeggen, wat men
wil - is en blijft een zwetser, een snoever, een braller .
a Wil Siegfried op bet tooneel indruk maken a, heeft Rope
gezegd, a dan moet zijn hoofdverdienste niet liggen in
lichaamskracht, maar in de motieven, waaruit en in de
bedoelingen, waarmee hij die kracht bewijst . n Rope, hoe
veel onverdiende verwijten hij Hebbel ook naar 't hoofd
heeft geslingerd, heeft m . i . hierin wel gelijk .
En wat to zeggen van Diederik, die een eik uittrekt ?
Een episch dichter kan zoo lets van onze verbeelding
vergen, de dramaticus maakt zich daarmee belachelijk .
Maar dat zijn toch maar bijkomende dingen - afdwalingen van Hebbel, zoo men wil, maar die toch bet drama
als drama niet aantasten .
Een eigenlijke trilogie is bet werk niet . Na een voorspel van een bedrijf : Der gehornte Siegfried, komen twee
treurspelen, elk van vijf bedrijven : Siegfrieds Tod en Kriemhilds Rache, zooals de stof de verdeeling vanzelf aanbood .
In zijn nauwe aansluiting bij bet Middelhoogduitsche lied
heeft Hebbel ook de dramatische eenheid van dat lied
hewezen, dat als een dubbele tragedie is, elk van beide
deelen met een eigen gestadig voortschrijdende verwikkeling, een hoogtepunt, een catastrophe - en toch beide weer
zoo tot een ondeelbaar geheel vereenigd, dat de catastrophe
van bet eerste deel (de moord) de beslissende daad in bet
middelpunt van bet groote drama is, de daad, waaruit de
slotcatastrophe (de ondergang der Nibelungen) met noodzaak voortvloeit .

44 2

DE SAGE VAN DE NIBELUNGEN

ACIiTSTE HOOFDSTUK . - DE TRILOGIE VAN HEBBEL

Hebbel was nog een knaap, toen hij, op bezoek bij
Amalie Schoppe, met het Nibelungenlied kennis maakte .
Later, in 1847, zag hij to Weenen zijn vrouw voor Kriemhilde spelen in Raupach's treurspel a Der Nibelungenhort n .
Het heele stuk werd gedragen door haar heroisch-demonisch
spel . Op then avond herleefde in zijn ziel de droom van zijn
jeugd : zelf het spel van de Nibelungen to hernieuwen . Bij
een volgende vertooning, in 1853, schreef hij een anonieme
tooneelkritiek . a Welch ein Gewinn fur die Nation ware es,
wenn der a dramatische Nibelungenhort a endlich einmal
wirklich gehoben wiirde . n In een vroeger hoofdstuk zagen
wij, dat hij ook Fouque en Geibel heeft gecritiseerd . Van
1855 tot 186o dan dichtte hij zijn a Nibelungen n . Hij droeg
ze op aan zijn vrouw, herinnerde aan den zomeravond,
toen hij in een prieeltje las a das Lied von Siegfried and
Kriemhild n
Erst spat am Abend trug ich starr and stumm
Das Buch zuriick, and viele Jahre flohn
An mir vordber, eh ich 's wieder sah .
Doch unvergesslich blieben die Gestalten
Mir eingepragt, and unausloschlich war
Der stille Wunsch, sie einmal nachzubilden .
Herinnerende aan haar spel in het slechte stuk van
Raupach
Es war kein Sohn Apolls, der dir die Worte
Geliehen hatte, dennoch trafen sie
Als waren 's Pfeile aus deln goldnen Kocher,
Der hell erklang, als Tvphon blutend fiel .
Das letzte Eis zerschmolz in ieder ' Seele .
Und schosz als gliihnde Tranen durch die Augen,
Ich aber schwieg and danke dir erst lieut .
Wat zoo lange jaren zijn hoogste eerzucht was, heeft
hem ook wel als het moeilijkst toegeschenen . Het opstel
van Vischer schrikte hem af, maar prikkelde tegelijk . En
toen het droombeeld werkelijkheid was geworden, kon hij
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aan Vischer schrijven : a Niemand hat auf dieses Gedicht
groszern Einflusz gehabt wie Sie a .
Zeker heeft Hebbel menige zandbank weten to omzeilen
juist doordat Vischer or een baken had neergezet . Vischer
had op de zwijgzaamlleid der oude helden gewezen als een
onmogelijkheid in hot drama . Hebbel schreef tijdens zijn
arbeid in zijn dagboek : a Das Nibelungenlied kommt mir
jetzt, wo ich mich viel damit beschaftigen muss, wie ein
taubstummes Gedicht vor, das nur durch Zeichen redet aa .
Hij zou hot leeren spreken .
De epische breedheid word gecondenseerd, niet alleen
de schildering van feesten, kleederdossen, wapenrustingen
verviel uit den aard der zaak, ook vertragende episoden
werden weggelaten . Tusschen het begin en het einde van
het Nibelungenlied liggen veertig jaren . Hebbel trekt die
samen tot twintig, wat voor een drama no, rijkelijk veel is .
Al wat er aan den tocht naar IJsland voorafgaat brengt hij in
een Voorspel en laat hij gebeuren op een vroegen morgen .
Wijl het overigens zijn a Pflicht and Ruhm zugleich
gewesen, dem gewaltigen Schopfer unseres Nationalepos
auf Schritt and Tritt zu folgen, soweit es die Verschiedenheit der epischen Form irgend gestattete a, kan ik, met
verwijzing naar de bespreking van dat epos, hier in mijn
inhoudsopgaaf kort zijn .
i . HET VooRsPEL . - In de groote hal van den koningsburcht to Worms zijn op een vroegen morgen vergaderd
Gunther, Gerenot, Giselher en vele a Reckon a, waaronder
Dankwart, Volker de speelman en Hagen Tronje (zooals
Hebbel dezen om de versmaat noemt) . Al dadelijk zien wij
Hagen, die slechts uiterlijk een christen is en wrevelig
wordt, dat de koning op dezen kerkelijken feestdag geen
jacht wil, van de anderen afsteken . De vergaderden gaan
natuurlijk dagelijks met elkander om, en daarom is 't eenigszins onwaarschijnlijk, dat Volker a toevallig n dezen morgen van Brunhild vertelt, van wie alle anderen, ook de
koning, nooit gehoord hebben . En 't was toch geen kleinigheidje, die Brunhild !

Volker . Und uberdies 1st sie begabt mit Kraften,

Vor denen selbst ein Held zuschanden wird .
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Gunther .

volker .
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Wie das?

Wer um sie wirbt, der wirbt zugleich
Um seinen Tod, denn, fiihrt er sie nicht heim,
So kehrt er gar nicht wieder heim, and 1st
Es schon so schwer, nur zu ihr zu gelangen,
So ist es noch viel schwerer, ihr zu stehn .
Bald kommt auf jedes Glied an ihrem Leihe
Ein Freier, den die kalte Erde deckt,
Denn mancher schon zog kiihn zu ihr hinab
Doch nicht ein einziger kam noch zuriick .

En nog is dit verhaal niet ten einde, daar komt sc toe'allig n Siegfried (voor dag en dauw) to Worms aan en
deze vreemdeling komt zonder complimenten a om met
Gunther to vechten om zijn rijk n . Hij bralt op zijn ongeevenaarde kracht en daagt den koning uit . Hij moet wel
over 't binnenplein in de zaal zijn gekomen, immers hij
weet, dat daar een groote steenklomp ligt : die komt juist
van pas .
Komm herab
Mit in den Hof, dort liegt ein Felsenblock,
Der ganz so schwer fdr mich ist wie fur dich
Wir werfen and erproben so die Kraft .
Dienzelfden ochtend vertelt ook Kriemhild aan Ute
haar droom . In medias res begint het derde tooneel
We .

Kriemhild.

Ule.

Der Falk ist dein Gemahl 1

Nicht weiter, Mutter .
Wenn du den Traum nicht anders deuten kannst .
Ich h6rte stets, dasz Liebe kurze Lust
Und langes Leid zu bringen pflegt, ich seh's
Ja auch an dir and werde nimmer lieben,
0 nimmer, nimmer l
Kind, was sagst du da?

Maar zie, terwijl ze daarover kibbelen, kijkt Kriemhild
door 't venster en daar is zoowaar Siegfried, haar s toekomstige gemaal * met haar broeders aan 't gooien om
strijd . Aan 't gooien met een totsblok I Telkens werpt hij
een voet verder dan Giselher, dan Gerenot, dan Gunther .
Dit mooie tooneel, waar wij den wedstrijd voor ons zien
door de opmerkingen, die de beide vrouwen er over maken,
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was ook reeds ongeveer zoo bij Raupach aanwezig . Ongelooflijk scherpzinnig is hierbij moeder Ute
« Ich sah 's ja langst, dasz dies der Falke ist

>H .

Na de drie vorsten treedt Hagen aan en werpt de rots
tot aan den muur - verder zal de vreemdeling nu onmogelijk kunnen .
Kricmkild. Der Recke holt sich doch den Stein noch wieder .
Ute .
Wozu nur? - Groszer Gott, was gibt es jetzt ?

Kriemhild .

Ute .

Kriemhild .
Ute .
Kriemkild.

Ute .
Kriemhild.
We .

Bricht uber unsrem Haupt die Burg zusammen ?
Das drohnt !
Bis in den Turm hinauf . Die Dohlen
Und Fledermause fahren aus den Nestern Sie fliegen blind ins Licht hinein !
Die Wand
Hat einen Rim
Unmoglich .
Warte nur,
Bis sich der Staub verzieht . Grosz wie ein Fenster !
Da ging der Wurf hindurch .
Jetzt seh ich's auch .
Der Stein flog in den Rhein .
Wer sollt' es glauben !
Und dock ist's wahr, das Wasser selbst bezeugt's,
Es spritzt ja himmelhoch empor .

Werkelijk ? Nu eerst ? Na al dat gepraat over bet rammelen van 't gebouw en van den toren, over de kauwen en
de vleermuizen, die zoo blindelings fladderen, over bet gat
in den muur ; na die kibbelarij of zoo lets mogelijk is, na
bet wachten tot de stofwolk is opgetrokken en nadat nu
ook moeder bet gat in den muur (zoo groot als een venster !)
heeft kunnen onderscheiden - nu spat ook eindelijk bet
Rijnwater omhoog ? Hoeveel minuten heeft die rotsklomp
wel gevlogen, eer hij aan den Rijn kwam ?
Het voorspel hangt van onwaarschijnlijkheden aan
elkaar . En bedenk daarbij, dat alles gebeurd is 's morgens
vbor de mis . . . .
Terwijl Kriemhild met moeder naar de kerk gaat,
komen de athleten weer binnen . Siegfried is de algemeen
erkende baas . Maar onder al dat gegooi heeft deze toch Dog
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gelegenheid gehad om een jonkvrouw door de ruiten to
zien gluren . Die rnoet zijn vrouw worden 1! Gunther heeft
er niets tegen, doch bet mag niet gebeuren, eer die Brunbild, van wie hij dezen morgen hoorde, to Worms als
koningin haar intocht houdt . Siegfried echter kent « die
nord'sche Jungfrau, der fliiss'ges Eisen in den Adern kocht ! a
Dat katje pak je zoo maar niet zonder handschoenen aan !
Dat is niets voor Gunther, dat moot hij maar opgeven .
Overigens er is maar een held op de wereld die Brunhild
bedwingen kan, en dat is hij, Siegfried . Hij is reeds een
keer, maar door de a Nebelkappe s onzichtbaar, bij haar
geweest . En dan doet hij bet lange verhaal, hoe hij twee
koningszonen den Nibelungenschat heeft afgenomen en
bet zwaard Balmung . Toen hij die beide Nibelungen
gedood had, wilde hij zich een weg slaan door een wal
Doch da kam
Statt Wassers Blut, es zuckte, and ich glaubte,
Ein Wurm sei in dem Wall versteckt . Ich irrte,
Der ganze Wall war nur ein einz'ger Wurm,
Der, tausend Jahre in der Felskluft schlafend,
Mit Gras and Moos bewachsen war, and eher
Dem zack'gen Rucken einer Hilgelkette,
Als einem Tiere glich, das Odem hat .
Hagen . Das war der Drache 1 (r)
Siegfried .
Ja, ich sehlug ihn tot,
Indem ich ihn bestieg, eh er sich baumte,
Und ihm von hinten her, den Nacken reitend,
Das blaue Haupt zerschmetterte . Es war
Vielleicht das schwerste Stuck, das ich vollbrachte,
Und ohne Balmung war 's mir nicht gegluckt .
Dann hieb ich mich durch seinen Riesenleib,
Durch all das Fleisch and die gewalt'gen Knochen,
Wie durch ein felsichtes Gebirg, allmahlich
Bis an die Hbhle durch .
(i) Hagen is de heele geschiedenis al bekend . Ook Kriemhild,
pas met Siegfried gehuwd, nadat ze hem nauwlijks heeft leeren
kennen, zegt tot Hagen (Siegfrieds Tod . IV . 6)
Hast du's vergessen, oder weisst du nicht,
Was dock in Liedern schon gesungen wird,
Dasz er an einem Fleck verwundbar ist ? n
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Hoe kan toch de dichter Hebbel zoo lets schrijven I
u Durch all das Fleisch 1 n Wat akelig I Stel u zoo lets voor .
Of liever : stel het u niet voor, het is to afgrijselijk . Meen
echter niet, dat Siegfried het daarbij gelaten heeft . Na dien
doortocht kwam hij in een hol . Daar weerde hem Alberich .
Maar hij, ook niet mis, rukte dezen de nevelkap van 't hoofd
en de bedwongen Alberich verried hem het geheim van
't drakenbloed .
a Und ich liesz
Ihn eilig frei and nahm mein rotes Bad)) .
De Bourgondiers vinden toch ook, dat het wel wat veel
is op een enkelen dag
So hast du dir an einem einz'gen Tage
Deu Balmung and den Hort, die Nebelkappe
Und deine Haut von Horn erkampft?
Siegfried .
So ist 'S!
Ja, auch die Vogelsprache 1
Gusther .

De vogels, die om hem heen vlogen, kraaien, kauwen,
uilen, noelnden zijn naam en dien van Brunhild, wezen
hem den weg . Een vlammenmeer versperde den toegang
tot Brunhilde's burcht . Een paar zwaaien met Balmung en
het meer was uitgedoofd en u op de tinne » zag Siegfried
Brunhild staan . Maar
Brunhild riihrte, wie sie droben stand,
In aller ihrer Schonheit nicht mein Herz,
Und wer da fiihlt, dasz er nicht werben kann,
Der griiszt auch nicht .
Siegfried zal nu in die nevelkap Gunther ter zijde
staan . Op naar IJsland 1 Gunther belooft
((Fur Brunhild gebe ich dir Kriemhild,
Und unsre Hochzeit feiern wir zugleich 1
Hagen legt den vinger aan den mond, kijkt Siegfried
aan en slaat tegen zijn zwaard . Maar Siegfried zweert
((Bin ich ein Weib ? In Ewigkeit kein Wort 1))
2.

SIEGFRIED'S DooD . - Treurspel in 5 bedrijven .

Brunhild, bij Hebbel een vermenging van Walkyre
en Norne, christin geworden, de laatst-overgeblevene van
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een vroeger geslacht, de laatst-geborene op het eiland,
waaromheen de stormen bruisen, waarboven de hemel altijd
rood is, waar geen bloemen groeien - Brunhild en haar
heidensche opvoedster Frigga kunnen bet uitdooven van
het meer, wat volgens Odin's voorspelling alleen door den
overwinnaar van Fafner kan geschieden, niet verklaren .
Terwijl zij zich onderhouden over de geheimzinnige geboorte van Brunhild, hooren ze trompetgeschal . De Bourgondische a Recken s zijn aangekomen . De maagd met
staal in de aderen treedt ze tegemoet
Wer ist 's der heute sterben will?
Tot Siegfried : a bist du's ? » en als deze haar inlicht,
tot Gunther : ((Also du ? Und weisst du, was es gilt?)) En
dan volgt die manwijftaal, die op 't tooneel zoo weerzinwekkend is : (tot Gunther)
((Lass dir von meinen Magden doch die Recken
Erst nennen, die von meiner Hand schon fielen,
Vielleicht ist marcher drunter, der sich einst
Mit dir gemessen hat, vielleicht gar einer,
Der dich besiegt zu seinen Fiiszen sah h)
Er wordt besloten tot den strijd en in een extatische
rede ziet Brunhild (de Norne) een geheel nieuwe toekomst,
die Frigga later in Worms verwezenlijkt zal zien .
Siegfried als bode meldt de overwinning in Worms,
waar nu de gebeurtenissen zich vrijwel zooals in 't Nibelungenlied afspelen : de feesten, de tweede strijd van Siegfried en Brunhild, de mededeeling van het geheim aan
Kriemhild, de strijd der koninginnen, het verraad van
Hagen, Siegfried's dood .
De tweede strijd van Siegfried met Brunhild is noodzakelijk geworden, omdat deze haar man bij den overtocht
bedwongen heeft : even voor de aankomst in Worms, « da
ward sie toll s, ze pakte Gunther
((and hielt ihn, uns and ihm
Zur ew'gen Schmach, mit vorgestreektem Arm
Weit in den Rhein hinaus » .
Nog eenmaal, lezer, stel u zoo iets voor ! Maar proest
het niet uit ; dat komt in een treurspel niet to pas . Mocht
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gij echter vragen : « als de dichter wilde, dat wij waardig
blijven, waarom bleef hij 't niet zelf ? n dan zou ik u 't antwoord niet kunnen geven .
Ik wil en mag op die wijze niet doorgaan . 't Ware
onbillijk tegenover de vele schoonheden van het treurspel .
Meesterlijk is de wijze, waarop Siegfried, wel niet
schwatzt n, gelijk Hagen het noemt, maar onwillekeurig
alles aan zijn gade toevertrouwt . Prachtig gevonden, hoe
naar aanleiding van een trouwbreuk der Denen (die Hebbel
met dit doel inlascht) Siegfried tegenover Hagen al het
verachtelijke daarvan aantoont op het oogenblik, dat Hagen
de trouw jegens Siegfried in zijn hart al gebroken heeft
« Kennst du den Treubruch ? den Verrat ?
Het tooneel van Siegfried's dood daarentegen - ik
kan het niet helpen, maar ik vind het totaal mislukt. Ik
vind het onmogelijk, dat een ten doode toe gewonde held
in deze a beeldspraak n klaagt
« Ich tropfe weg,
Wie eine Kerze, die ins Laufen kam' ;
onwaardig, dat hij den moordenaar tart
Zieh doch, ich falle jetzt von selbst . du kannst
Mich gleich bespein wie einen Haufen Staub,
Da lieg' ich schon - » ;
cc

hoogst onwaarschijnlijk, dat hij in zijn laatste oogenblikken
aan 't schelden gaat en nog niet schelden kan zonder
sofisterij : de nazaten zullen den Bourgondiernaam gebruiken om to vervloeken ; ze zullen zeggen
«Kroten, Vipern and Burgunden !
Nein, ihr voran : Burgunden, Vipern, Kroten .
En hoe veel ontroerender is in 't middeleeuwsche lied
de laatste gedachte van den stervende aan zijn vrouw dan
deze niet bizonder innige afscheidsgroet
« Mein Weib ! mein armes, ahnungsvolles Weib,
Wie wirst du 's tragen ! Wenn der Konig Gunther
Noch irgend Lieb' and Treu' zu iiben denkt,
So iib' er sie an dir I - Doch besser gehst du
28
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Zu meinem Vater! - Horst du mich Kriemhild?
(Er stirbt .) n
De weeklachten van Kriemhild nioest Hebbel - dit
eischte het drama - veel verkorten . Mij dunkt echter, dat
ze in 't Nibelungenlied ook natuurlijker, roerender, aangrijpender zijn . Een gelukkig toevoegsel van den modernen
dichter is het tooneel, waarin het lijk naar den door wordt
gedragen . De hofkapelaan en andere priesters staan bij de
kerkdeur om den doode in ontvangst to nemen . Er wordt
geklopt .
Kaplan . Wer klopft?
Antwort von drauszen .

Ein Konig aus den Niederlanden
Mit so viel Kronen, als er Finger hat .
Kaplan . Den kenn' ich nicht . (Es klopft wieder) .
Wer klopft?
Antwort von drauszen .
Ein Held der Erde
Mit so viel Trophaen, als er Zahne hat .
Kaplan . Den kenn' ich nicht . (Es klopft wieder) .
Wer klopft?
Aniwort von drauszen .
Dein Bruder Siegfried
Mit so viel Siinden als er Haare hat .
Kaplan . Tut auf!
Dat is een waarlijk treffend tooneel . Hoe is de dichter
daartoe gekomen? Daarover lezen wij in zijn a Tagebiicher v
onder 't jaar 1855
« Wenn die Kaiser von Oesterreich begraben werden, so
werden sie auf dem nachsten Wege aus der Burg zur Kapuzinergruft gefuhrt . Angelangt mit dem Sarg, klopft der Zeremonienmeister mit seinem Stabe an die verschlossene Pforte and
verlangt Einlasz . «Wer ist da)n antwortet von innen der
Guardian, ohne zu offnen . " Se Majestat, der Allerdurchlauchteste usw. n Stimmen von innen : ((Den kenn' ich nicht ! n Der
Zeremonienmeister klopft zum zweitenmal . e Wer ist da? n nDer Kaiser von Oesterreich ! n - (( Den kenn ich nicht ! n Der
Zeremonienmeister klopft zum drittenmal . «Wer ist da ? n e Unser Bruder Franz . n - Augenblicklich rasselt die Pforte
auf and der Sarg wind versenkt . n
Ook wat nu verder volgt, de proef van het baarrecht,
de aanklacht van Kriemhild tegen den schuldigen Hagen,
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dat is in zijn kernachtigheid meesterlijk . Hagen verdedigt
zich maar zwak, blijft, ook als door het Godsoordeel zijn
schuld bewezen is, demonisch kalm, neemt den verslagene
ook nog Balmung af. Dan vordert de getrapte Kriemhild
van den koning gerechtigheid
Gericht ! Gericht ! Und wean 's der Konig weigert,
So ist er selbst mit diesem Blut bedeckt .
Ute . Halt ein ! Du wirst dein ganzes Haus verberben . Kriemhild. Es mag geschehn ! Denn hier ist 's iiberzahlt !
Dan stort zij bij de baar neer .
Het eene treurspel is ten einde . Van Brunhild vernemen we niets meer . Even geheimzinnig als haar verschijnen
is haar verdwijnen . Haar heele persoonlijkheid is raadselachtig gebleven . Dat komt doordat Hebbel zich met menschelijke motieven van liefde en wraak niet tevreden heeft
gesteld, doordat hij dieper in de mythe heeft gegraven dan
noodig, dan wenschelijk was . Volgens's dichters bedoeling
speelt het drama in een kritisch-wereldhistorisch oogenblik .
Het lot van de reuzenwereld staat beslist to worden .
Brunhild, de laatstovergeblevene uit die wereld, zal - zoo
is het voorbestemd - blijven voortleven (en in haar ook
het nude reuzengeslacht), indien zij in haar eenzaamheid
op IJsland blijft en huwt met den laatsten reus, den Fafnerdooder, den « Balmungschwinger n . (Hebbel heeft het plan
gehad het eerste tooneel dat de afkomst van Brunhild verhaalt, to verduidelijken door een tegenhanger, waarin de
geboorte van Siegfried zou worden meegedeeld) . Tegen die
reuzenwereld strijdt echter de wereld der menschen . Wordt
Brunhild de vrouw van een dier menschen, dan is haar
Walkyrennatuur verloren, de oude wereld ten onder gegaan . Geheel duidelijk zijn echter die motieven niet geworden . In ieder geval : wijl Brunhild die voorwaarden kent
(Frigga deelt ze haar mee), begrijpt zij, dat Siegfried, die
voor haar bestemd was, haar versmaad heeft . Zoo heeft
Hebbel haar, haat en haar moordplan willen motiveeren,
door de bedoelingen der wereldorde . In hoeverre de strijd
tusschen heidendom en christendom daarmee verbonden
is, zullen wij later zien .
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3 . KRIEMHILD ' S WRAAK . - TYeu'spel in vijf bedrijven .

Een reeks van jaren zijn verloopen, die met enkele trekken worden aangeduid . De vervloeking, die de stervende
Siegfried uitsprak, is aan de Bourgondiers in vervulling

gegaan . Een familie-tafereel aan 't hof to Worms, waarmee
het nieuwe treurspel begint, toont ons tweespalt en wrok,

wederkeerig wantrouwen en geslotenheid der boosdoeners,

toont ons ook bet antagonisme tusschen Hagen en de

anderen, waarop bet heele verdere stuk rust . Kriemhild

vertoeft meestal bij Siegfried's graf in 't klooster Lorsch .
Vergeefs heeft zij altijd weer Hagen Tronje aangeklaagd,

Gunther blijft hem trouw . Zij verwacht nu, dat haar zoon,

die in Xanten bij zijn grootouders opgevoed wordt, den

moordenaar dooden zal . Daar komt markgraaf Rudeger van
Bechlarn als bode van den machtigen vorst der Hunnen

Etzel de weduwnaar dingt naar de hand van Siegfried's

weduwe . Ute brengt deze de boodschap over .

Kriemhild . Und meine Mutter halt fur notig,
Es mir zu melden ? Hatt' ich doch gedacht,
Die stumpfste Magd, die uns im Stalle dient,
War' Weib genug, das Nein fur mich zu sagen .
Wie ist es moglich, dasz du fragen kannst !
Maar zoodra zij hoort, dat Hagen de echtverbintenis

heeft afgeraden uit vrees, gaat er plotseling iets geheel

anders in haar om, ziet ze een nieuwe toekomst, een weg

tot bet doel alsnog onbereikbaar . Eerst echter probeert

haar edele aard nog iets anders . Nog eenmaal vordert ze

van Gunther Hagen's bestraffing . Als die weer geweigerd

wordt, laat ze Rudeger komen (I) . Van Etzel heeft Kriem-

hild een andere voorstelling dan de dichter van bet Nibelungenlied ; voor haar is hij een man van vuur en bloed .
Nochtans, zij geeft Rudeger gehoor . Zij stelt voorwaarden .

Was es auch sei,
Es ist gewahrt, noch eh' du's fordern kannst .
Kriemhild. Herr Etzel wird mir keinen Dienst versagen ?
Ich burge dir !
Rudeger .
Und du ?
Kriemhild.
Was ich vermag,
Rudeger .
Rudeger .

(I) « Das ist herrlich, das macht, dasz wir der ungliicklichen
Frau Recht and wieder Recht geben » (Bulthaupt) .
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Ist dein bis auf den letzten Odemzug .

Krie,nhild. Herr Markgraf, schwort mir das .
Rudeger .
Ich schwor' es Euch !

Tusschen bet eerste en bet tweede bedrijf liggen zeven
jaren . Gunther heeft zijn zuster beloofd, haar to komen
bezoeken maar tot nu toe met dat bezoek gedraald . Kriemhild laat hem aan zijn belofte herinneren door een uitnoodiging op bet zomerfeest (Sonnenwende) . Hagen heeft zij
niet uitgenoodigd, doch zij kent hem en weet, dat hij komen
zal . Hij ziet de beslissing naderen en neemt zijn maatregelen . Een heel leger trekt mee naar 't land der Hunnen .
Tot de boden der laatsten zegt Volker onderweg
« Ei nun, wir kommen um die Sonnenwende
Und, wie ihr seht, mit unserm ganzen Staat ! »
Als alien over de Donau zijn a trekt Hagen zijn zwaard
en verbrijzelt bet schip » (Wat moet dat voor een wrak
zijn, dat met een zwaardslag to vermorzelen is ?!) . Immers
de Donaunimfen hebben hem voorspeld, dat niemand
behalve de kapelaan den groenen Rijn zal wederzien . Toch
Komme, was kommen mag, ich bin bereit » .
Een zonnestraal nog voordat de bloedige nacht zal
dalen : bet verblijf in Bechlarn, de verloving van Giselher
met Rudeger's dochter, aan wie Elebbel den naam Gudrun
heeft gegeven . Zoo nauw zijn nu de Bourgondiers met een
vazal van Etzel verbonden, dat Gunther geen gevaar meer
vreezen kan : Hagen heeft de toekomst to zwart ingezien .
De laatste waarschuwing, die hun nog in Bechlarn door
Diederik gebracht wordt, slaan ze in den wind .
Kriemhild maakt haar toebereidselen . Nog steeds
hoopt ze, dat Gunther haar de wraak uit de handen zal
nemen .
Vielleicht ist alles
Nicht notig . Hier wird Konig Gunther frei,
Und wenn sick in Burgund (i) der Henker findet,
So brauche ich die heun'schen Racher nicht .
b

Niets is Hebbel beter gelukt dan de langzame, gestadige, geloofwaardige, ja noodzakelijke ontwikkeling van
(I)

In Burgund = onder de Bourgondiers .
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Kriemhild tot a valandinne a (duivelin), zooals de middeleeuwer haar noemde . Zij wordt op lien weg voortgedrongen door haar tegenstanders . Haar moeder heeft cen
sneeuwwitten haarlok voor haar meegegeven als stow vermaan . Den nacht voor het vertrek der Bourgondidrs heeft
Ute gedroomd, dat alle vogels dood van den hemel vielen .
Die Kinder scharrten sie mit ihren Fiiszen
Zusainmen, wie im Herbst die diirren Blatter .
Kricinhild begrijpt : Ute is bezorgd oin haar a valken n,
haar drie zonen .
Doch furchte nichts
Mir ist 's nur urn den Geier ; deine Falken
Sind sicher bis auf ihre letzte Feder,
Es nitire denn - doch vein, sie hassen sich ! »
Willen de valken den gier niet verlaten, (Ian is 't niet
hare schuld .
Etzel laat haar begaan en trekt zich terug .
Bij de eerste begroeting weet Kriemhild zich to beheerschen . Hagen gespt den helm vaster en wil de wapenen
niet afleggen . Kriemhild herinnert Riideger aan zijn eed .
In den nacht dreigt het onweer donker en zwaar . De
Hunnen op de loer, de Bourgondiers op l.un hoede . Hagen
en Volker houderl de wacht . Na Volker's prachtig visioen
van den Nibelungenschat komt onder fakkelschijnsel Kriemhild met gevolg . De vreeslijke hoon, waarmee Hagen haar
bejegent, stuwt haar wederom voort, voort naar de ontzettendste wraak . Hij laat Siegfried's zwaard fonkelen onder
haar oogen ; hij neuriet een lied
a

Im Odenwald, da springt ein muntrer Quell - »

Het is alsof de pleister met geweld van haar wonde
wordt gerukt .
den Heunen) .
Nun tut, was euch gefallt . Ich frag' nicht mehr,
Ob ihr's zu Ende bringt . Auf, Etzels Wiirger 1
Hagen (steht auf) .
So gilt's hier wirklich Mord and Ueberfall ?
Krie,nhild (zu

Auch gut !
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Nog wordt de strijd verhoed . In het weifelende morgenlicht komen Gunther en de beide andere Bourgondische
vorsten . En Kriemhilde voor 't laatst
Ich rufe Klage fiber Hagen Tronje
Und fordre jetzt zum letztenmal Gericht .
Ich will, dasz ihr im Ring zusammentretet
Und dasz ihr schwort, nach Recht and Pflicht zu sprechen,
Und dasz ihr sprecht and euren Spruch vollzieht .
Gunther .
Das weigre ich .
Kriemhild .
So gib den Mann heraus I
Gunther .
Das tit' ich nicht .
Kriemhild .
So gibt es denn Gewalt.
Haar broeders sluiten zich vaster bij den moordenaar
aan en er is geen andere uitweg meer, dan dat zij met hem
to gronde gaan . Gerenot en Giselher zou zij gaarne redden .
Hunne handen zijn rein, hen wil zij van Hagen scheiden .
Beiden scharen zich met getrokken zwaard aan zijne zijde .
Zijn daad hebben zij veroordeeld, maar zijn lot is het hunne .
Die trouw vindt zij onbegrijpelijk . Toen trouw de hoogste
deugd was, hebben zij ze gebroken, nu ze schande is, willen zij ze gestand doen ?
Hagen slingert haar in 't aangezicht, dat zij zelf de
grootste schuld heeft .
Drum bilsze selbst, went) bier zu bilszen ist » .
En hoe zeer voelen wij met haar
a Und biiszt' ich nicht? Was konnte dir geschehn,

Das auch nur halb an meine Qualen reicht?
Sieh these Krone an and (rage dich I
Sie mahnt an ein Vermahlungsfest, wie keins
Auf dieser Erde noch gefeiert ward .
Doch meine Hochzeitsfreuden kommen jetzt,
Wie ich gelitten babe, will ich schwelgen,
Ich schenke nichts, die Kosten sind bezahlt .
Und miisst' ich hundert Briider niederhauen,
Um mir den Weg zu deinein Haujt zu bahnen
So wiird' ich 's tun, damit die Welt erfahre,
Dasz ich die Treue nur um Treue brach » .
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En toch : zij heeft Giselher lief. Een poging, om hem
met een boodschap naar Bechlarn to zenden, lijdt schipbreuk .
Nu eerst ziet Etzel, waar het been moet . Met zijn
gemalin is hij een . Wat Rudeger haar beloofd heeft, wil hij
aflossen . Maar het gastrecht is hem heilig . Als Kriemhild
Hagen's hoofd van hem vordert, is hij bereid het haar to
brengen, zoodra de gasten zijn haard verlaten hebben .
« Solang er unter meinem Dach verweilt,
Wird ihm kein Haar gekriimmt, ja konnt ich ihn
Durch blosze Wiinsche t&ten, war' er sicher
Was soil noch heilig sein, wenn nicht der Gast?
Verraad en arglist zijn hem een gruwel, aan eerlijken
strijd zal hij zich niet onttrekken . Weldra wordt hij evenwel uit zijn edelmoedige terughouding gelokt . Bij het
feestmaal zitten alien in voile wapenrusting . Op 't oogenblik dat Etzel's en Kriemhild's zoontje Ortnit (in 't Nibelungenlied Ortlieb), op een gouden schild binnengedragen aan
de gasten wordt rondgegeven, komt Dankwart melden, dat
al de aan zijn hoede toevertrouwde Bourgondiers verslagen
zijn . Hagen staat op en trekt zijn zwaard . Er ontstaat
tumult . Kriernhild roept : « Das Kind ! Mein Kind! . . . Er
bringt es um ! s Te laat . Hagen heeft Ortnit het hoofd
afgeslagen : « Hier Mutter, hier ! n
Nu is voor Etzel het uur gekomen . Zijn gasten hebben
den vrede en zelfs het recht op den eerlijken oorlog verbeurd . Hij zal zijn zoon wreken en ook zijn vrouw .
Het vijfde bedrijf bevat den a ondergang der Nibelungen n . De enorme getallen, de eindelooze afmetingen, het
verwarrende veranderen van tooneel uit het Nibelungenlied heeft Hebbel, gelijk noodzakelijk was, geconcentreerd .
Zoo geschiedt de catastrophe gedeeltelijk achter de schermen en - wat wij voor de schermen zien, is in 't epos
aangrijpender .
Een glanspunt is in 't drama zoowel als in 't epos de
schildering van de tragiek in Riideger's lot .
In 't felst van den strijd roept Giselher zijn zuster om
barmhartigheid aan . Kom maar, zegt zij, ge zijt welkorn !
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Giselher. Ich kann ja nicht allein .
Kriemhild .
So bringe mit,

Was Ute wiegte, dasz sie 's nicht begraben muss .

Giselher . Wir sind noch mehr .
Du wagst, mich dran zu mahnen ?
Kriemhild .

Nun ist die Gnadenzeit vorbei, and wer
Noch Schonung will, der schlage erst das Haupt
Des Tronjers ab and zeig's !
Giselher .
Mich rent mein Wort .

En de moorddadige strijd gaat voort . Gerenot en
Giselher sneuvelen . Riideger wordt door Hagen verslagen .
Diederik van Bern brengt eindelijk Gunther en Hagen
geboeid voor Kriemhild . De Tronjer wijst op zijn ontelbare
wonden : u alle kranen staan open, 't is niet meer noodig
to draaien n . Gunther is uitgeput en zoekt naar een stoel .
Hagen werpt zich op handen en knieen neer
« Hier, edler Konig, hier, and einer, der
Dir selbst sogar gehdrt » .
Waar de schat der Nibelungen gebleven is, wil Hagen
Kriemhild niet meedeelen : hij heeft gezworen het geheim
to houden, zoolang een van zijn vorsten leeft . Kriemhild
laat Gunther het hoofd afslaan en vraagt Hagen
« Kennst du dieses Haupt ? Nun sprich, wo ist der Hort ?
Hagen klapt in de handen
« Da ist das Ende ? Wie ich 's mir gedacht 1
Unhold, ich hab' dich wieder iiberlistet,
Nun ist der Ort nur Gott and mir bekannt,
Und einer von uns beiden sagt's dir nicht » .
Dan onthoofdt zij den Tronjer met het zwaard Bal .
mung, en wordt zelf verslagen door Hildebrand .
Etzel, door de macht der ontstellende gebeurtenissen
overweldigd, staat de regeering of aan Diederik van Bern,
die een nieuwe aera beginnen zal in Christus' naam .
Etzel . Nun sollt' ich richten - rachen - neue Bache

Ins Blutmeer leiten . - Doch es widert mich .
Ich kann 's nicht mehr - mir wird die Last zu schwer Herr Dietrich, nehmt mir meine Kronen ab
Und schleppt die Welt auf Eurem Riicken weiter Dietrich . Im Namen dessen, der am Kreuz erblich I
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Scherer heeft over bet slot van bet Nibelungenlied
geschreven : s Hadden wij de hoop, dat onder Diederik's
krachtige regeering nog ergens bet Neil kon opbloeien, dan
zou bet zijn gelijk aan bet slot van een treurspel van
Shakespeare, waar, nadat een geslacht vol zonde en schuld
weggevaagd is, nu onder leiding van een jongen reinen
held een nieuw leven schijnt to beginnen . Maar bet is niet
zoo . De dichter opent ons niet zulk een geruststellend
uitzicht . Hij zegt uitdrukkelijk, dat hij niets meer to berichten weet, dan dat men de gevallenen beweende . Die
Etzel, die Diederik, die Hildebrand, die aan 't graf staan
van bet liefste wat zij bezaten, hebben geen toekomst n .
Hebbel heeft met bet boven aangehaalde slot zulk een
perspectief willen openen . Naar zijn bedoeling heeft nu
bet heidendom uit . De wet : s oog om oog, Land om tand n
heeft ook nog in dit treurspel alle doen en willen beheerscht .
Van nu of zullen andere opvattingen regeeren .
Of Hebbel dat meende, doet hier niets ter take . Hij
heeft in zijn brieven zoo veel loog over bet Christendom
uitgegoten (i), dat bet nauwelijks to gelooven is . Maar dat
hij 't in deze tragedie zoo wilde voorstellen, blijkt uit zijn
heele karakteristiek van Diederik . Deze was zelf vorst en
machtiger dan Attila . Vrijwillig, uit christelijke deugd is
hij diens onderdaan geworden . Iring en Thiiring (Kriemhilds Rache II, 2) begrijpen dat niet
Und da du ganz aus freien Stiicken tust,
Was wir aus Klugheit and aus halbem Zwang,
So musst du wunderbare Grunde haben .
waarop Diederik antwoordt
Ich babe Grunde, and der Tag ist nah,
Wo ihr sie kennen lernt. »

u

Immers

« Das grosze Rad der Welt
Wird umgehangt, vielleicht gar ausgetauscht,
Und keiner weisz, was kommen soil .

(z) B . v . in zijn brief van

12

Febr. 1838 aan Elise Lensing .
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Wel is het vreemd, dat hij die wijsheid « am Nixenbrunnen n heeft opgedaan, maar 't is de wijsheid van de
christelijke zelfverzaking .
Als later Etzel zich verbaast over Kriemhild's wraakzucht, zegt hij tot Diederik
« Ich horte ja von dir,
Dasz eure Weise sei, den Feind zu lieben
Und mit dem Kusz zu danken fiir den Schlag
Ei nun, ich hab 's geglaubt,
dan is het wederwoord van den Berner
So sollt' es sein,
Doch ist nicht jeder stark genug dazu .
Met dat al moeten wij zeggen : Hebbel's doel, om tegen
't einde door 't inschuiven van dozen Diederik met zijn
nieuwe levensbeschouwing onze bezwijkende belangstelling
weer op de been to helpen, is mislukt . Diederik van Bern
is in hot treurspel to zeer bijpersoon gebleven . Alleen aan
't hof to Bechlarn is hij even opgedoken om to waarschuwen . Verder kennen wij hem nauwelijks . Onze belangstelling is niet voor hem en zoo kan ons ook de taak, die
hij in 't eind op zich neemt, niet met geestdrift vervullen .
Vervolgens . « Die Zuschauer s, schrijft R . M . Meyer,
« verletzt es nur, dasz Siegfried and Etzel plotzlich von
einem dramaturgischen Parvenu verdunkelt werden, der
blosz in der billigen Rolle des Matadors die von furchtbaren Kampfen erschopften Helden, Gunther and Hagen,
zu bezwingen hat n .
En eindelijk : dat christendom ! De Nibelungenstof,
in haar oorsprong heidensch, heeft in 't middeleeuwsche
epos een christelijk vernisje gekregen, maar ook niet meer
dan een vernisje . Hot christendom is de helden niet in
't bloed overgegaan . Het is een anachronisme . Rope heeft
er al op gewezen, dat er in 't Nibelungenlied geen enkele
held sterft met de gedachte aan God of hiernamaals . Maar
ik vraag : is het bij Hebbel beter ? Bij Hebbel, die toch
(met uitzondering van Frigga) beslist christelijke personen
wilde ? Jawel, do trilogie is christelijker dan het epos . Maar
ook in de trilogie wordt niet al wat tegen 't christendom
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indruischt, veroordeeld . Wel wordt in den dom Hagen
door den kapelaan verweten, dat hij een slechte christen
is, maar bij zijn weerbarstigheid tegen de heiliging van den
feestdag in 't Voorspel, bij den heelen toon van dat eerste
tooneel is 't duidelijk, dat de dichter met het heidendom
sympathiseert .
Ook de heidensche Frigga wordt in 't gelijk gesteld .
Ook Odin's voorspelling wordt bewaarheid . En ten slotte
overwint toch het christendom . Dat alles loopt in 't gedicht
door elkaar tot schade van de eenheid .
De karakterteekening van de hoofdpersonen is bij
Hebbel meesterlijk . Bulthaupt heeft gezegd : ze hebben
allemaal van hun standpunt uit gelijk .
Hoe het karakter van Kriemhild veel dieper is geworden dan in 't Nibelungenlied, hebben wij gezien . Haar
liefde tot Giselher is roerend, ook nog dan, als ze door de
gebeurtenissen in een duivelin verkeerd is . Door de gebeurtenissen, want aanvankelijk wil zij Hagen, Hagen alleen .
En hoe noodzakelijk wordt de ondergang van alle Bourgondiers !
Bij al het Teed, dat Kriemhild anderen aandoet, voelen
wij, dat zij zelf innerlijk nog veel dieper lijdt .
Ook de tragiek van Hagen's val heeft Hebbel nog verscherpt . Zijn daad is hier afschuwelijker dan in 't epos,
maar daarom ook krachtiger gemotiveerd . Hagen is een
booswicht, hij heeft a metallne Eingeweide » . Te weerzinwekkender is zijn vraag tot Siegfried : a Soll ich knien ? »
- Eerst in bet laatste treurspel wordt hij tragisch . De
xstheticus Volkelt heeft wel gelijk : a Hagen's misdaden
zijn zoo enorm, dat ze zijn menschelijke grootheid ver to
boven gaan ; maar toch ook weer is zijn menschelijke
grootheid to sterk ontwikkeld, dan dat men zou kunnen
spreken van een wortelen van zijn heele wezen in de boosheid . » Hagen sterft toch als held . En hij heeft geleefd als
trouwe held, die, bloedend over zijn gansche lichaam, toch
nog bukt on-1 zijn koning tot rustbank to dienen .
Maar wat to zeggen van Giselher? Had die edelaardige
jongeling wel partij mogen kiezen voor Siegfried's moordenaar? Had hij, vooral in den dom, toen alien behalve hij
op Hagen's vraag zich bereid verklaarden to zweren, dat
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Hagen de moordenaar niet was, op hernieuwden aandrang
toch de hand mogen opheffen : a Ik ben bereid », na aanvankelijk weigeren, dus met vol overleg ? Daardoor is
Giselher moreel veroordeeld . Terwijl toch ook Hebbel's
toeleg was, voor hem onze instemming to behouden onver-

deeld .
Jammer is 't ook, dat de dichter in den stijl zich niet
heeft weten vrij to houden van wansmaak . Sommige uitdrukkingen klinken plat, enkele zijn eenvoudig barbaarsch .
Telkens weer komt mij bij deze Nibelungen in de herinnering, wat Hebbel zelf eenmaal schreef, toen hij met dit

werk bezig was : ((An Tagen wie diesem ist einem zu Mut,
als ob man die Feder, statt in Dinte, unmittelbar in Blut
and Gehirn eintauchte » . - Zeker, hij heeft de pen ook gedoopt in Nibelungengoud .
En bij alles, wat ik afkeurde en meende to moeten
afkeuren : Hebbel's u Nibelungen n zijn een meesterstuk
van de literatuur, dat ik niet gaarne zou missen . Maar mijn
voorkeur is en blijft toch voor den middeleeuwer, ondanks
de zandhoopen, die een ongelukkige sirocco heeft binnengewaaid ook in diens ontzettend schoon paradijs .

(Wordt vervolgd).

G.

VAN POPPEL .

DE WITTEBROODSWEKEN
VAN JUCUNDUS
HOE HET TIJDSCHRIFT VIEL EN WAT DAARUIT VOLGDE

Moede wierp Jucundus zijn wandelstok op tafel . Het
was wel beter een regenscherm geweest, maar then bad hij
niet, en hij droop van de nattigheid . Wat gaf dat ? Zoo was
hij toch in inniger aanraking met de natuur, de Natuur .
Het licht wipte uit den gasbek, stiet de duisternis
buiten, en ging uiteenspatten tegen de oude gravuren op
de wanden van bet kleine vertrek, en spelemeien met
knevels en baarden en op to ver strekkende voorhoofden
van beroemde en beruchte letterkundigen, in prachtige
wanorde to alien kante opgestoken .
Hij wierp zijn natte jas af, en zat neer in zijn wissen
leunstoel, die een oogenblik kraakte onder 't gewicht en de
slechte luim van zijn beer en meester .
Uit zijn binnenzak trok Jucundus een paar exemplaren
van zijn tijdschrift r, Het Ideaal der jongeren », bezag den
titel, en gooide ze op tafel . Weggooien was zijn leus van
avond .
- e Sakker ! dat dit nu 't laatste is ! » .
Hij nam zijn steenen pijp uit de rek, stopte ze vol
semois, en viel aan 't rooken met den rug tegen den wissen
zetel, die opnieuw kermde van onmacht .
- a Ja, 't laatste ! » zei hij bij zichzelf . ((Was De Blont
me bijgebleven, dan had ik 't er doorgehaald . Maar toen
die lamlendige sonnettenlijmer zag, dat al de anderen tegen
me waren, liet hij me stikken . Ja, ja, we zouden to diep
in de schuld geraken . a Het Ideaal der Jongeren » had
geen bijval genoeg . We hadden nu toch nog maar 700
inschrijvers, en van 't laatste waren maar 12 enkel nurnmers
verkocht . 't Ging niet, zeiden ze, de pezewevers, 't ging
niet . De zin van 't yolk was nu eenmaal naar sport gericht,
met naar letterkunde . Hoe zouden wij dat veranderen ?
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Wat hielp bet al bij den drukker duizenden en duizenden
afleveringen opeen to stapelen, als niemand ze ]as ?
a Dan hadden die van a Maneschijn n bet toch nog
beter voor . Die trokken wel maar op dertig exemplaren,
maar dat kostte toch niet zoo ontzaglijk . . . .
n Daarbij ze gingen nu van literatuur afzien . De Blont
ging op een dagblad voor de tc faits divers » ; Jan de
Poorter, op een handelsbureel ; Laurent de Zutter, die rijk
was, ging nu bepaald aan wijsbegeerte doen, want die
moest ten stelligste zijn herfst slijten in een zothuis, meende
Jucundus ; en Mieleke Van Damme ging zich nu wat
ernstig met den kousenhandel van zijn vader bezig houden .
Zoo hadden ze geleuterd, een uur lang . Toen er
gestemd word, was 't zeven tegen een : dus bet « Ideaal
der jongeren n viel .
Met den wrok in 't hart, had Jucundus dan gevraagd
hoe zal bet vallen ? Hoe gaan we 't deficit betalen ?
De Blont zweeg . Hij was anders gewoonlijk de eerste
om 't een of 't ander to antwoorden, dat hij aangenaam
dacht voor Jucundus . De Poorter trok aan zijn knevel, die
maar niet wilde uitkomen op zijn bleeke bovenlip . De
Zutter zei dat hij geen geld kreeg van zijn vader .
- a Jij hebt toch op tienduizend doen trekken, Jucundus u, hadden ze gezegd, « jij alleen ! Wij waren voor een
bescheiden uitgaaf, maar jij wilde bet land overstroomen
met je a Ideaal n .
Nu zeiden ze « je Ideaal », en dat had hij nog bet
hatelijkste gevonden .
- a En jij hebt toch alleen 't kontrakt met den drukker
geteekend », viel de melancholieke Van Damme daarop in .
Dat was to veel . Dan sprong hij recht, en zei, lijk met
een kreun zonder nog remand to bezien : « Ik zal alles
betalen n .
Ze zwegen alle zes, en bekeken elkaar met bleeke,
fletsche tronies .
Dan was Jucundus gegaan, alleen den mist in, gegaan
door de lange, vochtige straten, alleen met zijn koortsig
hoofd . En de mist was gedikt en eindelijk neergezegen, en
gezijpeld op de stoepsteenen en op de jas van Jucundus,
die glad en ontwold was lijk een waterproof, maar niet zoo
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ondoordringbaar . Dat was de man, die bewijzen ging, met
klinkende daden, dat ook een Vlaamsch letterkundige leven
kon van zijn pen, in dees groote stad .
Nu zat hij bier, op zijn kamertje .
- a Op literatuur, op kunst spuw ik D, vloekte hij, en
inderdaad hij spuwde driftig in zijn koolbak . Het deed
hem deugd to kunnen zijn gal uitgrijnzen .
Dan werd hij kalmer ; zijn gedachten waren weer in
't vertrek .
Hij huiverde even ; een naam kwam met 'n trekje uit
de pijp op zijn lippen
Mathilde . . ..
Hij lei zich achterover met gesloten oogen, en 'n diepe
smartrimpeling golfde van zijn hoog voorhoofd door zijn
ernstig gelaat, en liep electrisch uit in een onmachtige
kermbui van den zetel .
Mathilde . . . .
't Meisje van 't groote hoekhuis, die hij iederen dag
drie, viermaal door de spiegelruiten zag voor haar piano
zitten, de fee van zijn toekomstdroomen .
Zij was rijk en schoon, to schoon en to rijk voor hem
nu ; dat bekende hij volgaarne . Hij bezat nog juist genoeg,
om eenige maanden hier op die twee kamertjes to wonen,
en dan . .. . Een Vlaamsch literator kan toch van zijn pen
leven, o he! . . .
Maar als hij eens beroemd zou zijn, als de uitgevers
zouden vechten en plukharen om zijn laatsten roman, dan,
ja dan, zou hij op een zonnigen dag zich opschikken als
een voornaam heer, en aanbellen aan 't groote huis . .. .
De meid kwam reeds opendoen, en in den luchtigen
gang, waarin hij al wel eens eventjes gekeken had, toen de
deur op een kiertje stond, gaf hij zijn kaart of : Jucundus,
Letterkundige . En daar rees, als een nimf, Mathilde van
haar pianostoel op, en blikte door de open deur met oogen,
die riepen : (( Ik heb u zoo lang verwacht 1 Nu zijt ge toch
gekomen, mijn lieve Jucundus ! )) .
Maar opeens wierp, van uit een nevenvertrek, een
streng gelaat onderzoekende blikken door 't heele huis, die
vroegen : « Wat - wil - die - jonge man - bier? D .
En nu week Mathilde terug naar haar pianostoel, en
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ze trommelde werktuiglijk een nocturne, schrikkend voor
den kouden blik van haar vader . Het werd donker in 't
groote huis . Weinig later ging Jucundus weer in zijn oude
kleeren over de klammige stoep, in den zipzappenden
nfistregen ; hij stapte de krakende trap van zijn eigen huis
op, en weer lag hij, arm als tevoren, in zijn krijschenden
zetel .
- a DAt is voor eeuwig voorbij 1 o . Hij zuchtte, en
was kwaad op zichzelf, omdat hij zich met dit droomparadijs had gepaaid .
Half-wakend, half-droomend, was hij gestoord ook om
dat meisje, vbor haar piano, omdat zij, zoo oneindig rijk
eh schoon, bedeesd was teruggezonken op haar pianostoel
om wille van oenen centebijtersblik, en hem zelfs niet eens
had nagestaard door de glanzende spiegelruiten, toen hij
van het voetpad een laatste maal opkeek tegen het machtige hoekhuis .
Hij zou ook niet meer aan haar denken . Dat was zijn
wraak .
- a Op literatuur en droomen spuw ik a . En weer
speekte hij in den kolenbak, dat het pletste . Zijn pijp liep
ook op haar eindje, en piepte, omdat haar keel zeer deed
van de nicotine .
- a Droomen zijn bedrog, Judundus, en van een
ander zal je 't niet krijgen, a mijmerde hij zwartgallig
voort .
- a 't Leven is bitter, maar we moeten 't nemen lijk
't komt » . . .
Nu viel zijn blik op een zichtkaart, die to midden van
opengeslagen boeken en verspreide paperassen op tafel lag .
Hij nam ze op, als ware 't een cheque, wat heel wat
beduidt voor een letterkundige van zijn slag, en een heele
wereld beelden en plannen schoten plots wakker in zijn
hersenpan .
- Rosa Tienpont, de slagersdochter ! Dat is haar
tweede kaart op veertien dagen . Hoe lustig sloegen haar
vranke kijkers op door 't vitrien, iedermaal dat Jucundus
naast den winkel voorbijstapte, grootsch in zijn hoop en
bewustheid van jongen kunstenaar, die zich uitsprak in het
a Ideaal der Jongeren a .
29
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Voor hem stond ze, bloeiend, weldoorvoed, en ze
lachte om twintig kwinkslagen, die roerden door haar
immers werkzame verbeelding . . .
a Hoe had hij die springlevende meid altijd maar
vereenzelvigd met dat spekslagerswereldje, waarin ze zich
dag aan dag bewoog?
Hij stond plots zenuwachtig op ; zijn zetel schoot hem
een paar duim na en slaakte een luiden kreet van verlossing .
- « Sakker ! haar trouw ik en geen andere ! a
Met kwik in de beenen ging hij de enge kamer rond,
en zou wel de muren omvergestooten hebben in zijn heiligen
ijver .
Een nieuwe man, de man, was in hem geboren . Het
jong waas, waarin hij jaren als jongeling, wandelde, had
hij plots doorgescheurd, met vaste hand, en achter zich
weggegooid . Nu was er niets meer tusschen hem on de
dingen rondom . Dat verslenste roosje op de schouw zag hij
beter dan vroeger ; hij nam het op en bracht het aan zijn
trillende neusgaten : nogvervulde't,verwelkt, zijnbloementaak, lijk zijn moeder en overgrootmoeder, alle van echten
rozenbloede, hadden gegeurd, tot zij hun lesten rozenadem
uitbliezen .
Die postkaart was nu voor hem de vertolking van een
sterken wensch ; de zegel, zoo geplakt, beduidde smachtende liefde . R . T . beteekende Rosa Tienpont, en dat was
de naam van de blozende slagersmeid .
- a Haar trouw ik en geen andere . . . a Dat stond nu
vast, vast als de wet, die 't water naar de zee doet vloeien .
- u Maar, Jucundus, voor je zelf ben je reeds de
bruidegom ; in 't belang van je vrouw en je toekomstig
kroost, mat je zenuwen zoo niet af, en ga slapen, als een
practisch man ! a
Hij ontstak zijn nachtlamp, en trok naar zijn slaapkamertje . Zijn harem noemde hij 't voor zijn vrienden, want
een greintje spotzucht was hem nooit vreemd geweest, zelfs
niet in die ultrageestdriftige dagen, toen het a Ideaal der
Jongeren a ontstond ; eon goei greintje edelmoedige spot,
dat hem zelf allerminst spaarde .
De postkaart lei hij op zijn nachttafeltje . Vriendelijk
lonkten in 't weifelend licht de letters R . T ., Rosa Tienpont .

DE WITTEBROODSWEKEN VAN JUCUNDUS

467

Terwijl hij zich, lijk alle wezens met rede begaafd,
ontkleedde voor hij to bed ging, schoten hem de portretten
van letterkundigen nog in 't hoofd, die hingen op zijn

voorkamer .
- e Dat mag niet ! Ik spuw op literatuur ! » Hij nam
bet nachtlichtje, en, in zijn witte nachtgewaad, spookachtig
to midden van de onzekere schemering, barvoets, ging hij
over den denter . Vroeger was hem dat een heiligschennis
geweest, maar nu trok hij ze alle of met lust .
Tolstol golfde met zijn grooten baard den hoek in ;
Conscience zal in zijn leven wel meer deugd gehad hebben
van de malsche heizode, dan nu van dien harden vloer ;

Multatuli, Guido Gezelle, Shakespeare, Gothe, Vondel en
Hugo, Gorki en Kipling, scheerden alien grondwaarts, lijk
beginnelingen in 't vliegen . Maeterlinck schoot recht naar
beneden en bleef nog rechtop staan in een spleet van de
lambrizeering ; dien gooide hij in den kolenbak .
Korts daarna sliep hij in, met de postkaart van Rosa
Tienpont warm op zijn hart.
NA DE SPEELREIS

Vbor bet station stond de oude Tienpont in zijn
Zondagsch pak, hoewel bet werkdag was . Nu vond hij 't

wel een beetje belachelijk hier weg en weer to kuieren to
midden van vrouwen en meiden en boodschappers, die met
zoekende oogcn door de rijen van de uitstroomendereizigers
ploegden .
Van den beginne of was hij tegen dat huwelijk van zijn
dochter geweest . Had niet zijn vriend, Jan Suykerbuyck,
de kachelmaker, hem gezegd dat bet van hem, als wader,
een onvoorzichtigheid was zijn Rosa to laten trouwen met
dien pennelekker ? Zij hadden samen al zoo good overlegd,
dat Rosa do gewenschte bruid was voor den jongen Jan
Suykerbuyck, kachelmaker als zijn vader, maar fijner

stielman . Maar zijn dochter was to razend verliefd geworden, en van zoo 'n gekke meid van twintig jaar kondt ge alles
verwachten . Daarbij zijn vrouw had in bun kaarten gespeeld ; om bun zagen, dat zagen van vrouw en dochter,
dag-in, dag-uit, en dat u bleten

S

van die meid, dat hij om
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den duivel niet zien kon, had hij eindelijk toegegeven . Do
jonge Jan Suykerbuyck, anders een beste kalf van een
jongen, had daarop twee dagen gedronken, en zijn vuisten
op alle herbergstoogen stukgeslagen, tot zijn vader hem bij
den kraag terug naar de werkplaats leidde .
Tienpont tutste met zijn zwarten wandelstok op de
steenen, en draaide nu en dan de zilveren hand zenuwachtig

om ; dat zilver scheen waarlijk draaiensgezind tusschen de
dikke, vettige beenhouwersvingers .
- a Maar die kale jonker zal de centen niet opeten,

waarvoor ik, Tienpont, dertig jaar heb gezorgd en gewerkt .
Ik zal hem doornemen . Werken zal hij, in den winkel staan
van den morgen tot den avond, al hiet hij ook honderdmaal
Jucundus n . . . .
Een rukwind, die plots opstak, nam zijn bolhoed mee .
Al de meiden hadden pret, als ze den dikken, breedgeschouderden slager zagen voortloopen achter den moedwilligaard, hoog opspringend telkens de wind den hoed weer
opjoeg . Een gedienstige telegraafjongen keerde hem op,
en schonk hem weer aan de waakzaamheid van zijn recht-

matigen eigenaar ; maar toen hij ondervond dat Mijnheer
Tienpont hem aannam met een bedanking zonder meer,
scheen hij berouw to krijgen over zijn daad .
Met een flinken duw bracht Tienpont zijn koppig
hoofddeksel terug op zijn plaats, en hij zette zich nu,
warm van 't loopen, buiten den tocht . Hij poogde zich to
troosten
- « Dat zal me, hoop ik, toch maar eens gebeuren,
dat ik mijn dochter moet afhalen na haar speelreis . Moest
mijn vrouw me ook pramen, zoo vroeg weg to gaan? . . . Ik
wist dat ik nog fang zou to wachten hebben . . . . Maar dat
doet u toch iets, als uw bloedeigen kind zoo acht dagen
weg is . . . . Wat heb ik goed gehandeld met hun maar honderd
frank mee to geven op hun speelreis . Want al wat ge zoo 'n

jong yolk geeft, gaat op . Den dag van vandaag denken ze
op niets meer dan plezier n . . . .
Daar stroomde 't yolk buiten . Dat was zeker de trein
uit Duitschland, want vele kromneuzige Joden kwamen
buitengedrenteld, allemaal steentjesvolk . Hij ging wat
nader .
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- u Dag, vader ! Dag, wader ! » En meteen gaf Rosa
hem een paar klinkende kussen op zijn breede wangen .
- In 't kussen hebt ge ferm bijgeleerd », lachte
Tienpont, die nu zelf gansch vroolijk werd om zijn
kwinkslag .
Ook Jucundus omhelsde zijn schoonvader, maar blijkbaar met niet zooveel ijver, eer op commando ; die was nu
ook beters gewend .
- n Waar is de reiszak? » vroeg de slager .
- Een boodschapper brengt hem naar huis, vader . »
- a Ik had hem zelf wel kunnen dragen . »
- a Och, vader, hij is zoo zwaar . »
Tienpont dacht bij zichzelf dat hij in zijn tijd daaraan
geen geld zou weggegooid hebben, maar hij zei het toch
niet .
- n Gij ziet er allebei goed uit », begon hij dan,
terwijl hij zijn dochter aandachtig bekeek .
- u Och vader, we hebben ons zoo wel vermaakt . De
Rijn is zoo prachtig ! »
- a Is die breeder clan 't Scheld? »
- x Neen, vader, maar veel schooner . . . . En dan die
Bergen rondom I »
- u Ligt daar sneeuw op? Mijn vrouw beweerde van
neen . Maar mij docht dat ik een witten glans zag op den
top van den berg, ten minste op de kaart . »
- u Neen, vader, die was er nu afgesmolten . »
x Zijt gij ook bij Krupp geweest, waar ze de
kanonnen gieten ? »
- a Ja, vader, dat's kolossaal ! daar werken duizenden
werklieden . »
Daar had hij in zijn overtuiging van ouden Meetingist
een hekel aan . Nu, sinds de Heer hem met geen zonen
gezegen i had, was zijn anti-militarisme wel wat geslonken .
Rosa kwetterde voort over de schoonheid van 't Rijnland, over Bonn en den dom van Keulen, en Jucundus
keek glimlachend naar zijn schoonvader op . Hij had er
deugd van dat zijn vrouwtje zoo fijn bet lesje opzegde dat
hij haar had voorgespeld . Zij hadden geen voet op Duitschen
bodem gezet . M . Yzerentant, een vriend, die juist een
omreis deed voor zaken in de staalstreek aan den Rijn, had
ft

K

470

DE WITTEBROODSWEKEN VAN JUCUNDUS

voor Jucundus uit verschillende steden eenige welgeschikte
postkaarten verzonden .
In plaats van zich halfdood to loopen langs onbekende
streken en zich nerveus to bladeren in den Baedeker, waren
ze kalmpjes afgestapt in een Limburgsch dorp . Dwalend
door de roze heide en langs devriendelijke dennenbosschen,
had Jucundus wel mooier landschappen zien spiegelen in
Rosa's kijkers . De vinnige Vlaamsche meid zag ook al
liever Jucundus' mannenziel uitstralen door zijn oogen dan
al 't watergefonkel van den Rijn, van Bazel tot aan de
Noordzee .
Zij waren thuis .
Jucundus voelde wel wat lood in zijn hielen, toen hij
achter Mijnheer Tienpont - voor good nu - den slagerswinkel binnenstapte .
Vrouw Tienpont stond al met de klink in de hand .
- « Wel mijn kinderen, mijn kinderen ! n
Madam Tienpont scheen altijd weenensgereed met
haar ietwat verwaterde oogen . Nu echter sprongen de
waterlanders werkelijk over haar bollige wangen, lijk
schooljongens, die uit een to enge schooldeur bortelen .
- « Mijn kinderen, wat ben ik blij u weer to zien, en
allebei zoo gezond ! » En trotsch zag zij ze aan .
- (( Komt aan tafel, want go moot zeker honger hebben,
nu ge van zoo 'n reis komt . ))
Dan bracht ze van haar fijnste varkensribben op, en
weldra geurde de heele kamer van den zoeten damp van
gebraad en gestoofde pruimen .
- u Die zichtkaart met de groote stoomworstenfabriek
uit Crefeld is me oprecht aangenaam geweest . Die toonde
me dat ge op uwe speelreis toch ook op onze zaak hebt
gedacht . u
De oude Tienpont keerde zich nu voor de eerste maal
oprecht vertrouwelijk naar Jucundus . Een schamper spotlachje krulde zich, maar even merkbaar, om de lippen van
den laatste . Rosa bemerkte dat het oogenblik daar was, om
een brug to werpen tusschen de twee mannen .
- u Ja, vader, ik wou er eerst niet naartoe gaan . Maar
Jucundus wilde volstrekt en hij heeft u die kaart gezonden . »
- a Een prachtige inrichting, inderdaad w, zei Jucun-
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dus dan, opgewakkerd door die schrandere vingerwijzing
van zijn vrouwtje .
En nu gaf hij er beschrijving van zoo nauwkeurig hij
nog kon, naar een verhaal van zijn vriend, M . Yserentant .
Toen hij zonder eenige aarzeling verklaarde dat zij beiden
door den directeur van de stoomworstenfabriek op zuurkool
waren onthaald geweest, was M . Tienpont trotsch .
- a Als zoo'n reis naar den Rijn maar honderd frank
kost, vrouw, gaan we er ook eens samen naar toe . Mijn
beste Jucundus, ik had waarlijk niet gedacht dat gij zooveel
hart hadt voor onze zaken . n
Na die inleiding, zei hij met meer devotie
- u Maar nu zijn de ledige dagen voorbij, niet? De
aankoopen buiten huis zal ik wel regelen, maar gij zult den
winkel doen draaien . Goed klappen met de menschen
Ook niet to lang, want dan verpraten ze uw tijd . En surtout,
laat nu de letterkunde, dat haalt niets . . . »
- « Man, is me •d at een onthaal voor pasgetrouwden, »
schoot Madam Tienpont daar verontwaardigd op uit .
- u Och moeder, wader is toch de baas, en wij moeten
luisteren . Het zal wel gaan, vader, het zal wel gaan, a riep
Rosa, dan, en nam een aanloop als voor een dans . Lachende
vroeg ze Jucundus den zwaren reiszak to helpen wegdragen,
then de boodschapper juist had neergezet in den gang . En
terwijl beiden zich bukten naar een handvatsel, gaf ze hem
een lichten zoen op zijn rechteroog .
DE LITERATOR IN DEN SPEKWINKEL

's Anderendaags was Mijnheer Tienpont al uit voor
zaken, toen Jucundus beneden kwam . Rosa kwetterde reeds
door 't huis, als een nestdragende vink .
Zijn hagelwitte vest hing gereed in de keuken, fijn
opgestreken . Een lichte siddering liep door zijn vingeren,
toen hij ze vastnam, en hij bleef er een oogenblik mee
staan, in halve vertwijfeling .
Zijn vrouwtje kwam bij hem op een wip, nam de vest
uit zijn handen, en met een bedwelmenden zoen trok zij ze
aan zijn rug .
- r Daar staat nu voor me de flinkste slager van
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't stad n, riep Rosa ; ((halt, man, kijk eens in den spiegel
hoe galant gij er voorkomt ! u
En meteen troonde ze hem mee tot vbor de schouw .
Lijk een tooneelliefhebber, die achter de schermen zijn
ridderdos bekijkt, zoo bezag zich Jucundus lachende om
zijn vest ; maar niet na een paar uur zou hij ze afleggen ;
hij voelde in de vest ook niets meer van den ouden literator ;
niet hij, een andere, stak daarin .
- ((En de pakken zijn toegekomen, zulle Jucundus ;
ze staan in den gang ! n
Dat waren de twee duizend eerste afdrukken uit a Hot

Ideaal der Jongeren n, die hij zijn drukker had doen
opzenden .
- « Tingelingeling 1 a gaat het in den winkel . De
oogen van de jonggetrouwden komen elkaar tegen, losschaterend in liefde en pret . a Een oogenblik n, pinkt ze en
gaat den winkel in, maar Jucundus volgt haar op de hielen .

- a Juffrouw, een half pond worsten, astemblieft, a
femelt, recto tono, een bedeesde meisjesstem .
- a Dag Fientje V erzwijvelen, ja . a
Rosa bedient en weegt af . Jucundus gaat even vlug

den gang in, snijdt een pak open, en komt terug den winkel
binnen met een vijftal nummers van a Hot Ideaal der
Jongeren . u
- a Is 't klaar, Rosa ? » vraagt hij, en scheurt een
dubbel blad uit nummer een .
-aJa .a
Dan rolt hij zelf de glimmende worsten in 't papier,
met een oude legende op, van hem zelf bewerkt . En met
een a daar zie, lieveke ! a reikt hij ze 't meisje, en roept
haar bij 't uitgaan een beleefden a bedanke u a achterna .
Arm in arm, schetterend lijk jongens om kattekwaad,
gaan ze beiden weer de keuken in .
- a 't Gaat wel, a kwettert Rosa .
Tingelingeling ! belt het dan weer .

- a Dat 's Fons Laremans, a roept Rosa Jucundus
achterna, die al binnengaat .
Een borstelharige jongen kijkt bevreemd naar Jucundus
op, then hij daar nog nooit zag, en vergeet een oogenblik
zijn vraag .
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- x Dag Fons ! D
- h 'n Half pond zoete lies . »
J ucundus weegt en rolt weer bet half pond zoete lies in
een vertelling .
Bij 't uitgaan gluurt de jongen nog eens door de ruit
naar then slager, die er toch niet lijk een slager uitziet, en
hij verstaat niet hoe die zijn naam kan weten .
Op dit oogenblik komen twee vrouwen, die elkaar
blijkbaar ontmoet hebben op de straat, samen den winkel
binnen .
Misschien drijft hen wel een greintje nieuwsgierigheid,
naar hier toe, want zij hebben zeker van Rosa's terugkomst
gehoord . 't Zijn beste klanten .
- a Dag, Mijnheer . u
Rosa komt bij . - a Dag, Madam Dingelmans en
Madam Vereecken . »
- x Wel, Juffra, och nee, Madam ! moeten we nu
zeggen, ge ziet er nog jonger en vlugger uit dan vroeger . Mijnheer, ze schijnt er plezier in to vinden getrouwd to zijn .
Dat schijnt bier geen klooster . . . . »
- a Dat 's hier 't klooster van Sint-Ariaan, Madam »,
werpt er Jucundus tusschen, zonder ook maar een lachspier
to vertrekken .
Ondertusschen relt Madam Dingelmans voort, lijk een
wekker, die afloopt, en het dik Madammeke Vereecke staat,
achter heur, zoetekes to glimlachen met twee dansende puttekes in haar wangen .
Een heele vracht koopen ze : beulingen, en pooten en
ooren, en frut . Besten frut van bet huis Tienpont, bekend
in het heele kwartier .
- (( Dat zal u een heele gerustheid geven, Juffra, och
nee, Madam, wil ik zeggen ! Want zoolang een mensch niet
getrouwd is, doet hij toch niets dan smachten en trachten . ))
Dit meent Madam Dingelmans, terwijl ze haar opgepropten korf met gendarmshand van den toog oplicht, en
bet dik Madammeke reeds giechelend de deur opent, en
naar Madam Dingelmans wacht .
Maar Madam Dingelmans heeft haar stuk nog niet of
- u Ons Philomeen wil ook trouwen met den bakkerszoon van thuis schuins over, en ze moet het maar doer !
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Mijn man is er wel tegen, omdat ze to jong zijn, maar ik
heb hem gezegd, dat hij zich daar niet mee bemoeien
moet . Wat zegt gij daarvan, Mijnheer? n
- « O ja, Madam ss, antwoordt Jucundus, half verlegen om die vraag . Dingelmans moest ook al een heele
kerel zijn om zich to verzetten tegen de opinie van zoo 'n
sergeant van een vrouw, dacht hij voor zich alleen .
Madammeke Vereecken, knikt nu goeien dag, en gaat
met stille stapjcs voort .
- « Dag, Madam, Mijnheer !
- « Dag, Madam Dingelmans en Madam Vereecken ! n
De dour klingelt toe .
- « De grootste klappei uit de straat! » bevestigt Rosa,
die ze moeilijk lijden kan, omdat ze wel weet dat Madam
Dingelmans met eon of ander hatelijkheid op haar en
Jucundus zal thuis komen .
- « Ze kan geen ander mensch gelukkig zien, zonder
nijd s, gaat het beenhouwerinnetje voort . - « Zoo zijn
wij niet, he ventje ? », en dan pitst ze hem in den arm van
minnedronkenheid .
Zoo gerieft Jucundus voort, tot iets voor de negen .
Dan ziet hij den borstelharigen jongen, Fons Laremans,
langzaam opkomen, al lezend .
Hij ijlt naar de keukendeur .
- cc Roosje, kom eens zien ! »
Hot vrouwtje wipt den winkel in .
- (( Die leest de legende, waar ik hem zoete lies in
geriefd heb ! »
Beiden kijken naar den rekel, die over 't gaanpad
voortdrentelt, met zijn boekentasch ditmaal aan den
schouder, en met alle zijn vijf zinnen zoo verslonden in zijn
lezing, dat hij plots tegen den lantaarnpaal voor hem
aanbotst . Hij tast aan zijn voorhoofd, meesmuilt, kijkt
even rond of niemand lacht, lijk hij zou doen als hij zoo
iets zag, en draait dan voorzichtig zijn blad om, en leest
voort .
- « Heb je nou van je leven ! » roept Jucundus, hem
nastarend zoover hij kan .
- « Trotsch mag je zijn, ventje, trotsch ! Maar dat zijn
hier verstandige lieden in de buurt, weet ge? Die rekel
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heeft sneer verstand onder zijn zwijnshaar, dan al uw
vroegere lezers samen I n
Zoo gekt Rosa, wijl ze terug de keuken binnendanst,
om haar moeder to helpen .
Geen vijf minuten duurt het, eer ook het spichtige
Fientje Verzwijvelen voorbij trippelt, met haar dubbel blad
van de worstjes in haar fijne handjes .
Als ae voorbij den winkel stapt, ziet ze even met
leutigen blik op, alsof ze zeggen wou : cr Jullie hebben me
dat gegeven . Dank u, 't is schoon ! n
En ze leest voort .
Jucundus ligt nu een oogenblik over de toonbank
geleund . Hij voelt zich een gelukkig man, omdat de wereld
dichter tegen hem aanleeft .

Dag in, dag uit staat Jucundus in zijn winkel, en
bedient de klanten . Na acht dagen heeft hij 't eerste pak
tijdschriften al opgerold, en een tweede besteld .
De slagerij Tienpont was sinds dertig jaar al een goede
zaak (de spaarpenningen van Mijnheer Tienpont kunnen
't getuigen) ; maar nu wordt ze een echt succes . De heele
buurt stroomt er heen . Jongens en meisjes vechten ondereen
om to mogen uitgaan naar den spekwinkel .
In de meeste huishoudens, gaan de kinderen alfabetisch
of naar den ouderdom, ieder een dag in de week . Zoo
hebben de moeders het moeten regelen om alle geschil to
vermijden .
En wanneer dan de geluksvogel van then dag thuis
komt met zijn aankoop, moet hij rap doorlezen, want om
hem heen staan acht, tien gretige oogen to blinken, tot hun
beurt komen zal .
Zelfs het kleintje, dat nog iederen dag naar de Fri belschool moet gebracht worden, tracht op 't laatste de groote
bladen op zijn kleine handjes to spellen : E-r, er ; w-a-s,
was ; ee-n-s, twee ; het kan er niet door heen, en dan begint
het to pruilen, to stampvoeten zelfs, tot zijn groote zus haar
het heele verhaal vertelt van naaldje tot draadje .
Lezende gaan de kinderen over straat ; ze ruilen de
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bladjes uit en koopen ze op met hun Zondagsche centen,
die ze vroeger naar de snoepwinkeltjes droegen .
Fientje Verzwijvelen is al aan haar twaafde vervolg ;
zij weet de vetplekjes uit de blaadjes to warmen, bij de
kachel ; ook niet to dicht, want dan zouden ze wel verbranden .
Als ze een verhaaltje volledig bezit, naait ze de blaadjes
netjes samen, gomt ze af, en legt er een net omslagsken om
van overgeschoten snippers van behangpapier .
Fons Laremans heeft zoo lang gebeden en gesmeekt,
tot hij een volledigen jaargang heeft gekregen . Hij heeft
hem al zwart gelezen . Daarmee steekt hij nu ook twaalf
ellebogen boven al de jongens van de gebuurte uit . Zij
luisteren eerbiedig, als hij hun wel wil vertellen van die
andere, die zij nog niet hebben .
De ouderen lezen mee, want er komen ook schoone
liefdeverhalen in voor .
En geen drie weken duurt het, eer een fel beduimelde
verzameling voorligt bij Voortkramers, handelaar in oude
boeken, met dit opschrift : u Nieuw, zeer aangenaam om
lezen . »
* *
Stemmig mag je de keuken wel noemen met haar witte
steentjes en dansende blauwe scheepjes daarop, en blauwe
leeuweriken en blauwe wolken en blauwe landhuisjes . 't Is
al blauw, maar 't staat er toch alles op, zegt Mijnheer
Tienpont .
Stilte .
De slager ligt na den drukken dag in zijn zetel zijn
avondsigaar to rooken, terwijl hij nog eventjes in zijn zakboekje bladert .
Madame Tienpont breit, en Rosa zit met haar hoofd
tegen Jucundus aangeleund, die schrijft lijk iederen avond
nu sinds veertien dagen .
- u Weet ge wel dat we vijftien honderd frank to goed
slagen dees maand ? », zegt Mijnheer Tienpont, zonder
eigenlijk tot iemand in 't bijzonder het woord to richten .
Want alle drie zijn hem even lief, maar dat zegt hij niet
dat zou niet staan voor een man .

DR WITTEBROODSWEKEN VAN JUCUNDUS

477

Madam Tienpont geniet in stilte haar geluk, weenensgereed lijk altijd ; maar als haar man die cijfers door de
kalme keuken gooit, lijken haar oogen alsof ze van een
uitvaart kwamen .
Niemand echter antwoordt . Dan richt hij zich naar de
tafel

« Gijlie betoovert de menschen, geloof ik, sinds ge terug
zijt uit Duitschland . Dees maand zijn ons winsten meer
dan verdubbeld ! n
Dan richt Rosa haar hoofd op, en pinkt naar Jucundus,
die haar aankijkt .
- « Wel, vader, nu zal ik het maar zeggen . 't Zijn de
vertellingen van Jucundus, die 't geheim zijn van ons
succes . Ge ziet dat letterkunde ook wel to pas kan komen
in een spekslagerij . . . Hi

- (( Waaraan het ligt, weet ik niet, maar dat het ergens
van komen moet, is zeker )), meent Madam Tienpont, die
blijkbaar meer thuis is in haar hart, dan boven haar oogen .

Mijnheer Tienpont bladert voort in zijn boekske . Stilte .
Gekras van de pen .
- « 't Is of ! n zegt hij, tevreden .
- « Kom, ventje, we gaan boven . Vroeg slapen, dan
blijft uw kop frisch . . . n
BoEKEN, PLANTEN EN KINDEREN

't Is grootsch en stil met de groote Junizon daarboven .
Achter in zijn hof, in zijn prigel met wilden wijngaard
begroeid, die hier en daar nog reten laat, zit Jucundus to
werken sinds den morgen . Hier dauwt de vroege dag

gedachten met hun woorden neer in zijn hoofd, dat hij nu
voelt als verjongd, verfrischt op zijn krachtig lichaam .
Hij legt de pen veer, zet onwillekeurig een pressepapier op zijn bladen, omdat hij gewend is buiten to werken,
en staat recht . Om hem heen golft de machtige lijn van

het veld, sterk afgeteekend met haar groenen kam tegen de
staalblauwe lucht . Achter dat hooge veld, is de groote stad,
de wereld .
Voor hem ligt zijn tuin en zijn villa ; de beplantingen

zijn nog klein, zoodat het weld, malsch uitliggend op de
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heuvelglooiing, in den hof kan zien, naar de vreemde
gewassen, half trotsch omdat het ook die fijngeschakeerde
planten en bloemen voeden kan op zijn vruchtbaren schoot .
Rondom, naast de haag, staan de welige, donkergroene
tuya's, die later wiegewagen zullen, als de wind zal neerstrijken van den veldkam .
Jucundus, prachtig stammensch, leeft hier in dit
prachtig midden, dat om hem uitdeint lijk de Ineische weide
om den sterken hengst .
De volksziel is in hem gevaren, toen hij afdaalde tot
het yolk uit zijn ivoren toren, en hij spreekt ze nu uit in
wondere woorden, bevrucht van zijn eigen krachtige levenssappen .
Hij zit weer neder, en bladert met welgevallen in de
novelle, die hij van morgen afmaakte . 't Is het leven en
lijden van twee geliefden . Want meer en meer begrijpt hij
dat liefde toch de wereld moet goedmaken, niet bestiale
liefde, maar menschenliefde .
Hij doopt weer de pen in de inkt, en schrijft onder den
titel : u Voor Rosa, inijn teerbeminde vrouw . » Dan vraagt
hij « teerbeminde a uit ; a mijn vrouw a is voldoende . . . Dat
zal haar aangenaam zijn, want zij sprak hem eerst van die
menschen, en met haar heeft hij ze leeren kennen . Ook is
't vandaag haar naamdag ; dus zal hij straks niet werken,
en haar de novelle lezen bier in 't prik~el, onder den wilden
wijngaard .
Want Rosa is voor hem - leven, zon ! De sterke
kiemen van zijn kunnen en willen draagt hij wel in zich,
maar zij is hem de regen en het licht, de zon, die hij uit
den spekwinkel tot zich trok .
De achterdeur van de villa gaat open . Zijn vrouw komt
hem zeker, lijk iederen voormiddag, als de postbode gekomen is, zijn correspondencie brengen .
Frazelend lijk een jonge leeuwerik komt zijn zoontje
buiten . Zie hem eens ! Met den stengel van een groot-open
zonnebloem rechtop in de hand, komt hij bet hofpad in .
Hij is nog maar achttien maand oud, en onzeker zijn nog
zijn kinderpasjes, maar groeien zal hij en met vasten tred
door 't leven leeren gaan . Zie hem daar eens komen aangedrenield, den kleinen zonnebloemdrager, parmantig, lijk
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een bisschop met zijn staf ! Moget gij later, als groote
mensch, ook nog zonnebloemdrager wezen !
De moeder volgt . Uit bet kwetterend meisje is een
bedaardere vrouw gegroeid, rijk in haar moedertrots, then
zij ten tweeden male bescheiden verbergt in haar blauwen
peignoir .
Zij bukt zich omzichtig, en plukt een blakend-roode
begonia . Die ziet ze dolgaarne .
- u Hier zie, lieveke ! u roept ze, a draag die naar
vader ! u Maar de kleine stapt reeds bet prieel binnen .
Rosa kijkt door een reet van 't glorietje, en ziet Jucundus zitten met den kleine op de knie . Het kind wauwelt
wat, en streelt vaders wang met de lange bloem .
Zwijgend zet ze zich naast hem veer, maar geen vingerverroering, die niet in haar spreekt . Zij legt op tafel een
deel brieven en drukwerken, die Jucundus uiteenschuift .
- a Een brief van vader ! n zegt hij, terwijl hij hem al
opent . Wat zonderling grout stuk ! Gezegeld! n
Hij leest : a Heden namiddag, heeft Mevrouw Rosa
Jucundus-Tienpont betaald aan Notaris Daleman, to
Antwerpen, de som van dertig duizend franken voor een
buitengoed met hof, gelegen to Schilde, sectie B, nr 216 .
Get . L . DALEMAN,
Eigen grond, eigen erf !
Notaris . a
Jucundus reikt Rosa den kwijtbrief
- a Dat 's de uwe ! >
Maar zij steekt hem preutsch in bet zakje van zijn
werkvest .
Dan opent hij weer een briefje, dat luidt : a Een
zaligen verjaardag . Het heeft moeite gekost, maar bet is
toch gegaan . Dezen namiddag komen we naar Schilde .
Uwe liefhebbende moeder . a
Onder 't handteeken waren blijkbaar twee tranen
gevallen .
Dan liggen Jucundus en Rosa een wijl hoofd tegen
hoofd ; hij houdt zijn arm om haar lende, en voelt hoe 'n
klein, nog ongeboren wezen zich beweegt, als om mee to
juichen in bet levensgeluk van die hem teelden .
JUUL GRIETENS .

OVER DEN GELOOFSAKT
(OPHELDERINGEN)

Aan mijn boekje van ao bladzijden a Vrijheid en Redelijkheid van 't Gelooven » (r), hetwelk ik vooral uitgaf als antwoord
op eene kritiek van Z . E . H . Van der Heeren in Coll. Brug .,
wilde E . Pater Janssens in Dietscke Warande en Belfort een
bespreking van verscheidene bladzijden wijden . Hartelijk dank
voor die belangstelling, al bedoelt zij dan ook een verwerpen
mijner meening . Toch vraagt dit artikel eenige terechtwijzingen .
Zoo mag ik bb v. niet van mijn schrift laten zeggen, bij vergissing
wellicht : « Ook wordt de instemming met de anatuurlijke geloofwaardigheid vereenzelvigd met den geloofsakt » . Dit heeft
gansch den schijn eener gelijkstelling van het natuurlijke met
het bovennatuurlijke, en daaraan heb ik mij zeker niet bezondigd. - Andere zijner opvattingen van mijn schrijven vorderen
voorbehoud . Op sommige plaatsen is Pater Janssens zelf niet
zeker, zegt hij, mij to hebben verstaan . Opheldering is dus
noodig .
Dat hij mijne besluiten verwerpt zonder mijne bewijsvoering
zen
aangetast to hebben, kan ik hem niet verwijten, want betsn
valt niet zoo zeer in de rol van een recensent als goed- of
afkeuren . Misschien wel hadde hij mijne redeneering tegen
Billot, den voornaamsten voorstander zijner zienswijze, eenigszins kunnen vermelden .
Wat daarvan zij, de noodige terechtwijzingen denk ik niet
beter to kunnen doen, dan met nog eens bondig de meening van
Lugo en Franzelin, die in hoofdzaak de mijne is, to stellen
tegenover die van Billot, Bainvel en vele onzer Belgische
theologanten .
Ik zeg bondig ; want, tot ergernis misschien van onzen
vriend Pater Janssens, moet ik herhalen dat de zaak eenvoudig
is en ons niet lang moet ophouden, op voorwaarde echter dat
men zich bepale bij hetgeen volgens de leer der Kerk moet
aangenomen worden, en dat men voor den geloofsakt geene
eischen stelle, die de Kerk niet stelt, en die aandruischen tegen
de beginsels van Denk- en Zielleer . Juist omdat onze moderne
(r) Op een gering getal exemplaren gedrukt to Werchter bij
mijnen neef G . Drijvers-Viskens . (Pr. o,5o fr .)
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theologanten dit niet vermeden, maakten zij de kwestie onontwarbaar, zoodanig dat zij boeken en nog boeken schrijven, die
ten slotte uitloopen op een groot vraagteeken .
Hoedanig moet de geloofsakt zijn volgens de leer der Kerk?
io Een echte geloofsakt, dat is instemming met eene waarheid,
omdat een betrouwbare persoon, hier God zelf, ze ons leert .
2 0 Vrij, d . w . z ., dat onze wil er ons verstand moet kunnen
toe bewegen of niet, naar vrije keus .
3 0 Bovennatuurlijk, dat is, met behulp der dadelijke genade,
gedaan voor een hooger doeleinde .
40 Redelijk, dat is, op doorslaande bewijzen gegrond .
50 Zeker, zoodanig dat twijfel of vrees voor dwaling uitgesloten is .
Volgens de leer der Kerk zijn die hoedanigheden noodig en
geene andere, althans geene die hier in aanmerking komen .
Alleen is op to merken dat de laatste hoedanigheid, de zekerheid, door velen zoo verstaan wordt dat zij moet zijn eene
certitudo super omnia . Toch heeft het opperste leerambt der
Kerk zich niet in then zin uitgesproken ; alleen zou men met
zekeren grond kunnen beweren, dat er op dat punt eene genoegzame algemeenheid onder de Kerkgeleerden bestaat om de
tegenovergestelde meening to mogen vermetel heeten ; maar
dan blijft er nog twijfel over de juiste draagkracht dier uitdrukking certitudo super oinnia .
Beschouwen wij nu De Lugo's en Franzelin's opvatting
van den geloofsakt, dan blijkt aldra dat zij aan al die vereischten
voldoet, wat ook nooit ernstig door iemand betwist werd .
10 Het is een ware geloofsakt, of het aannemen eener waarheid op goddelijk gezag, namelijk omdat men weet dat een
onfeilbare God ze veropenbaard heeft .
2 ° Die instemming is vrij ; want, gelijk Franzelin zegt, de
wil moet vrijlijk de gesteltenissen van geloof en onderworpenheid aan God aannemen ; en in mijn schrift heb ik er vooral op
gedrukt, dat de geloofsakt een uitvloeisel is van de deugd van
geloof ; nu, de deugd van geloof is in den volwassene eene
vrijwillige genegenheid der ziel om als waar aan to nemen wat
God veropenbaart ; om die deugd to bezitten moet de wil het
hooger goed dier onderwerping verkiezen boven het lagere goed
der onafhankelijkheid van denken en doen . En telkens die
deugd van geloof tot de daad van gelooven overgaat, moet nog
de vrije wil tusschenkomen om het verstand de voorgestelde
waarheid met hare geloofsredenen to doen beschouwen en het
of to keeren van de tegenredenen . Nog eens, niemand loochent dat
dit eene ware vrijheid is, en E . H . Van der Heeren bekende dit .
3o
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3° Bovennatuurlijk is die instemming volgens Franzelin,
vermits en de instemming met de geloofsredens (God is onfeilbaar
en heeft zulke waarheid veropenbaard) en het aannemen der
waarheid zelve gebeurt onder den invloed der dadelijke genade .
40 Redelijk is zij, daarover zijn alle katholieken het eens,
vermits die geloofsredenen degelijk bewezen worden .
50 Zij is ook zeker, vermits die redenen alien voorzichtigen
twijfel uitsluiten en dus bij den voorzichtigen mensch eene
zekere instemming verwekken . Aldus spreekt Franzelin, en,
zoo sprekende, voldoet hij aan de uitspraken der Kerk aangaande de zekerheid der geloofswaarheden . Daar echter
Franzelin eene zekerheid aannam zonder klaarb4kelijkkeid, heb ik
gedacht daarin van zijne meening to moeten afwijken, vermits
wij heel goed de klaarblijkelijkheid kunnen aannemen zonder de
vrijheid in gevaar to brengen (zie daarover mijn vlugschrift) .
Wat nu aangaat de alles overtreffende zekerheid, certitudo
sujber omnia, alhoewel zij Been geloofspunt is, toch neemt
Franzelin ze aan ; ik ook kan die erkennen, omdat de bovennatuurlijke werking der genade de natuurlijke zekerheid kan verhoogen . Toch zou ik niet durven bevestigen dat ik zekerder ben
van eene geloofswaarheid dan b . v . van mijn bestaan of van het
beginsel van tegenspraak . Ik denk dat het genoeg is to zeggen
dat wij van beide even zeker zijn .
Aan Pater Janssens die zoo goed was mij, met betrek op de
fcrmitas assensus, to wijzen op het onderscheid tusschen metaphysische, physische en moreele waarheid, zal ik doen op'
merken dat dit onderscheid wel verschillende bronnen, maar
niet noodzakelijk verschillende graders van zekerheid aanduidt ;
m . a . w . niet alle metaphysische waarheid is zekerder dan alle
physische of moreele waarheid . Dus kan eene moreele zekerheid, als die wij hebben over geloofswaarheden, grooter of
minstens zoo groot zijn als eene metaphysische zekerheid,
vooral wanneer de genade die moreele zekerheid versterkt . Dit
nu geldt niet alleen voor de geloofswaarheden, maar ook voor de
geloofsredenen, zoodat de E . Pater mij ten onrechte verwijt de
zekerheid van het geloof gelijk to stellen met de zekerheid der
redenen van geloofwaardigheid . In mijne meening genieten
beide de hoogste zekerheid .
Ik besluit dus dat de zienswijze van Franzelin en De Lugo,
ook de mijne, ten voile voldoet aan de vereischten der kerkelijke leer . Wil iemand mij op dat punt van tekortkoming beschuldigen, hij doe het .
Maar nu de andere zienswijze, welke Pater Janssens verdedigt ?
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Ik zeg dat die to ver gaat en voor den geloofsakt onmogelijke
eischen stelt .
Reeds wat de vr!Yheid betreft . E . H . Van der Heeren onderscheidt tusschen eene vrijheid, die en aan den geloofsakt en aan
andere verstandsakten toekomt, en eene andere die aan den
geloofsakt alleen eigen is . Die laatste zou hierin bestaan dat de
wil rechtstreeks aan het verstand eene instemming al of niet zou
opleggen, zonder inachtneming van de redenen waarom bet
instemt . Indien dit waar was, dan zou de geloofsakt geene
echte verstandsdaad meer zijn ; de wil lean aan een ander
vermogen eene daad opleggen, maar dan nog moet dit vermogen handelen volgens zijn eigen aard . Nu ligt het in den aard
van het verstand een voorstel aan to nemen of to verwerpen om
redenen of schijnredenen van waarheid . Dus kan ook voor den
geloofsakt de wil niets anders dan het verstand de geloofswaarheden doen beschouwen met de redenen van geloofbaarheid .
Rechtstreeks zal het verstand dan instemmen om de redenen
van geloofbaarheid, onrechtstreeks om de beweging van den
wil . Zou het verstand instemmen rechtstreeks op het bevel van
den wil, en niet om de geloofsredenen, dan ware het een blind
vermogen .
Maar de grootste fout begaan de voorstanders dierzienswijze
waar zij spreken van hunne foi d'autorite in tegenstelling met de
foi scient que. Die twee benamingen zijn tendenz-achtig en reeds
gekeerd tegen De Lugo en Franzelin, die ze niet zouden erkend
hebben . Eene foi scientifique bestaat eigenlijk niet, en foi d'autoriti is een pleonasm ; want alle geloof steunt op gezag ; maar
hierin ligt het verschil tusschen de twee opvattingen : volgens
ons steunt het geloof op een gezag dat gekend is en slechts in zoover
hetgekend is, daar integendeel volgens de anderen het geloof zou
steunen op gezag, afgezien van de hennis van dit gezag . (r)
Wz zeggen dus : Wij gelooven op goddelijk gezag omdat wij
weten dat God onfeilbaar is en waarheden veropenbaard heeft ;
de anderen zeggen : wij gelooven omdat God veropenbaard
heeft, maar onze kennis van Gods onfeilbaarheid of van het feit
der openbaring komt hierbii niet in aanmerking .
Welnu, dat laatste is onzin, want Gods onfeilbaarheid en
het feit der openbaring bestaan voor ons maar in zoover wij ze
kennen .
Nu antwoorden de tegenstrevers wel : Wij v66ronderstellen
de kennis, als een noodzakelijk vereischte, ofschoon zij niet in
den geloofsakt zelf dringt . (s) Zie Billot, in mijn vlugschrift aangehaald .
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Goed, aldus voorgesteld zou hier maar vat woordklieverij
in 't spel zijn ; maar ziehier hoe gij de zaak bederft : gij neemt
in den geloofsakt eene grootere zekerkeid aan dan die in de kennis
aanwezig is . Dus een dosis zekerheid zonder kennis . Waarop
steunt die grootere zekerheid ? Gij zegt : op het goddelijk gezag .
- Maar indien gij dit goddelijk gezag niet kent, hoe kan het
dan zekerheid verwekken in uw geest? En indien gij het maar
in eene zekere mate kent, hoe kan het u dan in grootere mate
zekerheid verschaffen ?
Dat is het groot vraagteeken waarvan ik boven sprak, en
waarop al die geleerde tractaten over den geloofsakt uitloopen,
die van Billot zoowel als die van Bainvel .
Bainvel in zijn bijdrage tot den Dictionnaire apologetique
schijnt zijne onmacht to bekennen waar hij zegt : « L'analyse
de cet acte a ses difficultes . Mais quel acte vital n'est difficile
a analyser? » (Foi, Fideisme ; p . 70) .
En dan, instee van een klaar antwoord, geeft hij verschillende beschouwingen om de zaak als niet onredelijk to doen
voorkomen, maar ten slotte weet men niet waaraan zich to
houden . Het meest gewicht toch legt hij op de werking der
genade die ongetwijfeld de natuurlijke zekerheid van den geloofsakt kan verhoogen ; maar de schrijver vergeet hierbij wat
hij zelf volmondig beleden heeft, namelijk dat de gratie niets
anders doet dan de natuurlijke werking van den mensch verheffen en versterken ; de gratie brengt ons geene nieuwe manier
van werken bij, die buiten onze natuur ligt . Welnu, volgens
onze natuur moet de geloofsakt gesteund zijn op gezag, maar
op een gezag dat waj kennen, en slechts in zoover wij het
kennen . Gelooven op een gezag dat wij niet kennen, of verder
dan wij het kennen, is tegen of buiten onze natuur ; de gratie
kan ons daar niet toe helpen . De gratie kan, met betrek op den
geloofsakt, wel onze kennis van het gezag verhoogen en aldus
ons geloof versterken, maar zij kan niet die kennis vervangen .
Wilt gij nu weten wat er gevaarlijks ligt in dit bevestigen
van een geloof op gezag, buiten kennis van dit gezag?
Het is z° dat men op de vraag : ((Hoe kan het gezag mij
eene allesovertreffende zekerheid verschaffen, als ik dit gezag
niet met dezelfde zekerheid ken?)) een antwoord schuldig blijft .
2° dat men dan de deur open laat aan andere antwoorden,
zelfs de meest modernistische .
Ik verdenk de voorstaanders dier meening allerminst van
modernisme ; misschien zondigen zij eer door overdreven pieteit .
Belachelijk vind ik overigens de heerschende strekking om
in alles vat eenigszins nieuw klinkt, modernistische strek-
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kingen to zoeken ; maar dit beweer ik dat de verdedigers van
de zoogezegde foi d'autoriti, juist door hunne overdrijving, aan
bet modernisme vrij spel laten . Ziehier hoe : Indien ik op de
vraag : ((Hoe werkt bet goddelijk gezag op mij ? » niet mag
antwoorden : ((Door kennis van dit gezag », dan schiet een
ander antwoord naar voren : ((Door gevoel » . En daarmee zijn
wij in voile modernisme : God zich aan den mensch meedeelende niet door kennis, maar door gevoel .
Met andere woorden : de natuurlijke weg tot gelooven is
de kennis van bet gezag op hetwelk men gelooft . Indien gij
then natuurlijken weg, in plaats van hem to verbovennatuurlijken
door de genade, wilt afsluiten en eenen weg zoeken buiten de
natuurlijke kennis, dan blijft u niets meer over dan mysticisme .
Mysticisme nu kan wel echt en goed zijn . maar bet moet
buiten de theologie gehouden worden . Gratie is nog geen
mysticisme .
Wat nu de persoonlijke waarde der verdedigers van beide
stelsels aangaat, denk ik dat wij niet moeten achterstaan . Onze
tegensprekers beroepen zich op St . Thomas ; dock waar heeft
St . Thomas ergens gesproken van een geloof op gezag zonder
kennis van dit gezag? Indien St . Thomas zegt dat Gods gezag of
geloofwaardigheid de reden is van ons geloof, dan onderstelt
hij dat wij die geloofwaardigheid kennen, m . a . w . dat bet zeker
is dat een onfeilbare God gesproken heeft.
Onder de modernen zal men bezwaarlijk een grooter theologant aanwijzen dan Franzelin . Het is toch wel wat bespottelijk
wanneer wij Bainvel over Lugo's opvatting hooren zeggen
Theorie ingenieuse, assurement, specieuse meme, et qui a
seduit un esprit aussi solide que le cardinal Franzelin . a Franzelin doet in die zaak niets dan de grondslagen van wijsbegeerte
en godgeleerdheid handhaven .
Het valt op dat bijna al de voorstanders van die a foi
d'autorite », door onzen Pater Janssens aangehaald, Franschen
zijn ; ook Billot is dit . Nu laten de Franschen zich heel gemakkelijk meeslepen door gevoel en inbeelding . Voor Billot, die
nochtans doorgaans stevige begrippen sticht, heb ik in mijn
schrift reeds aangemerkt dat hij ten slotte er zich wil doorpraten
met vergelijkingen, welker ondoelmatigheid ik denk daar to
hebben aangetoond . Bainvel maakt veel meer phrasen rond de
zaak . En. vele Belgische theologanten, die zich al to veel het
zelfstandig denken ontzeggen, zijn met de Franschen meegegaan . Zij zullen ervan terugkomen .
F . DRIJVERS .

DE LEEUW VAN VLAANDEREN
ZIJNE LEGENDE EN HAAR OORSPRONG
II
Naar aanleiding mijner studie, in dit tijdschrift verschenen (1), over De(n) Leeuw van Vlaanderen - Zijne Legende en haar
oorsprong, had heer Hglr . Baron BETHUNE, wien ik hier openlijk
dank zeg om zijne welwillende belangstelling, de goedheid
mijne aandacht to vestigen op eenige gegevens, mij onbekend,
welke mij toelieten verdere uitbreiding aan mijne studie to
geven, en met zekerheid den eersten oorsprong der legende-inkwestie vast to stellen .
Ik deel hier dus het verder verloop mijner bemoeiingenover dit tot nogtoe onopgelost-geblevene punt mede .
In mijne vorige studie wees ik erop, hoe de legende van
het vlaamsche leeuwen-schild, lijk wij ze vinden in den Myreur
des Histors van JEAN D'OUTREMEUSE (1338 j 1399) en het Chronicon
Cotnitum Flandriae (c . 1428), rechtstreeks afstamt van de vroegere
dichters, en wel bepaaldelijk van le Livre de Baudoyn (midden
14e eeuw), waarin ik den oorsprong meende to zien dier veelbesprokene legende .
Mijne verdere opzoekingen bewezen echter dat ik het mis
voorhad, en dat de eerste oorsprong onzer legende niet in
le Livre de Baudoyn, maar wel 'n paar eeuwen vroeger moet gezocht worden .
Laat ik daarover naderen uitleg geven .
Le Livre de Baudoyn is wat men noemt een «Livre d'histoire »,
d . w . z . een boek, in Fransche taal opgesteld, over de geschiedenis van vroegeren tijd, in tegenstelling met de e chroniques n,
waarin de schrijver ook de gebeurtenissen van zijn eigen tijd
vertelt .
Welnu, die zoogenaamde n livres d'histoire )) zijn louter
afkooksel van andere boeken, bijna alle, zonder eenige uitzondering, in het Latijn geschreven.
Het is dus hoogst waarschijnlijk dat le Livre de Baudoyn den
oervorm onzer legende niet bevat, in dezen zin, dat de schrijver
(r) Zie Dietsche Warande en Bel/ort, Nov . 1811 .
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Bier vermaarde u histoire » al wat hij weet to vertellen over
Filips van den Elzas en zijn schild, heeft overgenomen nit een
ander, Latijnsch boek .
Welk was dit boek ?
Dit kunnen we onmogelijk bepalen .
Doch wij kunnen nog hooger opklimmen .
De slag, waar onze Graaf den Afrikaanschen Soudaan
Caquedent - of meer waarschijnlijk : Claquedent (I) - zijn
schild ontnam, werd geleverd to Milaan, a Melain en Lombardie n .
Deze schrijfwijze «Melain » is op to merken ; de gebruikelijke spelling van het woord is Melant, Mellant, Melanz, Milan,
Meilant, Meullenc (2) .
Melain, onbekend dus in de Fransche boeken der Middeleeuwen, komt echter nog voor in een Engelsch roman van het
eind der 14e eeuw, the Sege of Melayne (3) .
In dit werk wordt verhaald, hoe Karel de Groote met zijn
leger naar Italie trok, om hulp to bieden aan den beer van
Milaan, Alantijn, in zijnen strijd tegen den soudaan Arabas en
dezes zoon Garsy, die de stad belegerden .
Vergelijken we dit nu met onze legende, dan zien we dat
langs beide zijden bet verhaal denzelfden draad volgt .
Van den eenen kant hebben we Karel den Groote, die den
beer van Milaan ter hulpe trekt tegen den soudaan Arabas en zijn
noon Garsy ; van den anderen kant, graaf Filips, die den markies
van Milaan ter hulpe trekt tegen den soudaan Claquedent .
De gelijkenis is treffend, en moet in 't oog springen .
Laten we hier opmerken dat dit enkel het begin is van
the Sege of Melayne (1602 verzen), hot eenige wat er ons is van
bewaard gebleven .
14e eeuw is
Nu, dit Engelsch gedicht van het eind der
enkel eene latere bewerking van een Fransch karolingisch
gedicht, zooals de befaamde GASTON PARIS doet opmerken in de
studie, welke hij eraan wijdt (4) ; en de Fransche, oorspronkelijke
tekst zou, volgens gegevens in bet werk zelf geput, dagteekenen
nit het eind der 12e eeuw .
ii) Claquedent is een naam, wellicht opgevischt in de heerlijke wereld der duivelen van het geestelijk tooneel . Caquedent
heeft geenen zin .
(2) Zie ERNEST LANGLOIS, Table des noms propres de toute nature
compris dans les chansons de geste iinpri+nies, Parijs 1904, blz . 446 .
(3) Zie SIDNEY J . HERRTAGE, The English Charlemagne Romances,
II, Londen 188o (Early English Texts Society) .
(4) Zie Romania, XI, 1882, b1z . 149-153 .
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Aldus is het ons mogelijk den ontwikkelingsgang na to gaan
der legende van den Leeuw van Vlaanderen .
De fransche Siege de Milan werd dus geschreven op 't eind
der x2e eeuw.
Eene kopij daarvan zal in handen geraakt zijn van een
latijnschen geschiedschrijver, die op zoek was naar eene
oergeschiedenis van het schild zijner graven .
En hier kunnen we een algemeen verschijnsel vaststellen
in de ontwikkeling en vervorming der Middeleeuwsche legende
met Karel den Groote to vervangen door graaf Filips, en
Claquedent in de plaats to stellen van Arabas en Garsy, was
het werk af, en de herkomst van het leeuwen-schild uitgelegd .
En zoo kreeg de legende haar vasten vorm, en leefde voort
bij dichters en kronijkschrijvers .
Dus mogen we de filiatie onzer legende als volgt vaststellen

Siege de

Milan

(eind rte eeuw)
x latijnsch boek
Le Livre de Baudoyn
(c . 135o)
Myreur des Histors

van

JEAN D'OUTREMEUSE

(x338 t x399)
Chronicon Comitum Flandriae
(c . 1428)

Dr .

JOZEF ARRAS .

Bovenstaande bijdrage was reeds in druk gegeven, toen
het 2e nummer van Dietsche Warande en Belfort, 19x2, b1z . 186-88,
mij eenige aanmerkingen bracht, onderteekend J . A . B ., naar
aanleiding mijner eerste bijdrage over De(n) Leeuw van Vlaanderen .

Hier wil ik nog eenige regeltjes aan toevoegen, daar J . A . B .
wel eens misloopt in zijne beweringen .
Volgens hem heb ik de zaken voorgesteld als « zou de
oorsprong van dit beroemde wapenschild legendarisch zijn . u
Dit heb ik hoegenaamd niet beweerd, en voor wie aandachtig mijne 'voorgaande bijdragen lezen wil, zal het blijken
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dat ik het enkel had over den oorsprong der legende, niet over
den oorsprong van het schild zelve ; en ik zou in 't geheel Diet
durven beweren dat het leeuwenschild niet herkomstig is uit het
H . Land en van de Kruisvaarten dagteekent, -- zooals overigens
tal van gelijksoortige wapenschilden .
Doch van daarop voort to gaan, en eenig historisch belang to
hechten aan het legendarisch verhaal van een kronijkschrijver,
dat is heel wat anders, en daar hebben we hoegenaamd geen
vrede mee .
Dat het verhaal van JEAN D'OUTREMEUSE en van het Chronicon
Cotsitum Flandriae wel degelijk de verwerking van een dichterlijk
motief is, daarop wees ik reeds in mijne eerste studie, waar ik
als vermoedelijken eersten schakel der legende le Livre de
Baudoyn (c . 135o) aanstipte ; en dat ik het wel juist voorhad,
bewijst mijne bovenstaande bijdrage, die ons toelaat reeds in
de 12e eeuw het bestaan van bedoeld motief vast to stellen, nlk .
in den Siige de Milan .
Hoe zouden we, dit alles wetende, nog eenig geloof kunnen
hechten aan het fabelachtig verhaal van een veertiend- of vijftiendeeuwschen kronijkschrijver? Met zooveel to meer reden
zullen we dan ook totaal overboord smijten de gegevens eener
Chronijcke van 1725 (drie eeuwen jonger dus dan het Chronicon),
welke J . A . B . erbij haalt, om zijne gezegden to staven .
Overigens, al ware het verhaal der Chronijcke van Nic .
DE SPARS dan nog zoo geloofwaardig, nooit mocht de historicus
ze als bron aanhalen voor feiten die vijf• zeshonderd jaar vroeger
voorvielen .
Nog eene kleinigheid : volgens J . DAVID ' S Vaderlandsche
Historic viel de reis naar Palestina in de jaren 1 1 7 6- 1178 .
Dat DAVID zulks schrijft, is echter geen bewijs : alvorens
dit met zekerheid aan to nemen, zouden we moeten weten op
welke vertrouwbare bronnen hij steunt om zulks vooruit to
zetten, en of hij veeleer niet -- zooals meermaals het geval is voortslaat op twijfelbare kronijken van lateren tijd .
Deze eenige woorden zullen -- hoop ik - volstaan, om
mijne bijdragen over De(n) Leeuw van Vlaanderen to sluiten, en
klaar to maken wat misschien in een vorig opstel niet genoegzaam werd uitgelegd .
J. A.
Lier, .1912 .

BOEKEN EN HUN MAKERS
GERARD DE NERVAL
Ziehier een der schrijvers - een der weinigen - die leefde
en arbeidde in den droom zijner verbeelding ver van de tastbare
omgeving des dagelijkschen levens . Men zou kunnen zeggen
dat de stoffelijke wereld hem als een droom verschijnt, terwijl
zijne verbeelding hem de hoogste werkelijkheid is .
Denkt u een man die, ontwakend in den ochtend, een schier
onwezenlijken dag ziet aangebroken, een dag, then hij zonder
veel belangstelling volgt tot aan den nacht, die hem weder de
hoogere, de beteekenisvollere werkelijkheid der verbeelding
brengen komt .
Of denkt u een man, die, omgaand in den dag, steeds den
droom met zich draagt, den droom, die zijn toetssteen is bij het
beproeven aller levensgebeurlijkheden, en zoo er een zijn
keuring nict doorstaat, wordt zulk cene als onwaar verworpen .
« Ik vraag niet aan God)), zoo schreef de Nerval eens,
((dat Hij den gang van 's levens voorvallen veranderen zou,
doch dat Hij in mij steeds meer en meer versterken zou het
vermogen om rondom mij een andere wereld to scheppen, een
wereld die aan mij toebehoort, de wereld van mijn geest ; dat ik
de heer, instede de slaaf zijn mope in mijn wereld, die de Droom
is .' En het geschiedde ; hij heeft geleefd in die andere wereld ;
zijn innerlijk leven en dat daarbuiten kon hij niet meer onderkennen, en toen hij, in een krankzinnigengesticht werd verzorgd
en ieder hem beklaagde, schreef hij op zijn eigenen zuiveren
trant, die (let wel) hem nimmer verliet : « It me semble que je
suis mort, et que j'accomplis une deuxieme vie .
De arme de Nerval overschreed, gedwongen door zijn
schrikkelijk lot, den drempel . Hij was van uit den schoonen
tuin der verbeelding, eilaas in de woning van den waanzin
geraakt! En de nuchtere aanschouwers, niet wel onderscheidend
in hun wensch tot veralgemeenen, wezen zijn levenslot u met
den vinger, en zeiden met een clorren lach, die den alledagsman
somwijlen ter versiering voor zijn leegheid zoekt, en welke hem
doet gelijken op den lakei, die de koele hoogheid van zijn
meester poogt na to bootsen : cc Zie dit is het einde van lieden
als dezen .
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Wij mogen ons niet verheelen, dat aan de zienswijze, aldus
ten uiterste gedreven, van Gerard de Nerval, een verdorven
kant to vinden is . We ontveinzen ons niet, dat bet gemis der
harmonie - der hooge, schoone eenheid des evenwichts - tot
een gruwzaam einde leiden kan, dock : zie de tragedie van dit
kunstenaarsleven, zie den armen geteisterden man omgaan als
eene Hoogheid van illusien to midden der vele ignobele materieele lieden ; hoor de zuivere liefelijkheid van zijn gemoed, en
aanmerk de practische gezindheid van bet geestelijk kanalje, en
zeg mij, zeg mij : waar is de schoonheid? Hoort en ziet ze aan,
de lieden, welke zich erop beroemen bet leven to kennen, wanneer ze de heiligheid van den geest bespotten in diens onbedrevenheid om zijne gaven in bankbiljetten om to wisselen, en met
hun botten glimlach den dichter, den kunstenaar, den ziener,
den profeet om een gebaar, dat hun ontgaat, verguizen ; e Haal
omlaag, hij steekt boaen ons uit » is de laffe leus van wie nog
besef van deze verhouding hebben ; bet meerendeel echter in
zijn domheid ziet bet edele niet eens zich bewegen in zijne
nabijheid, en schreeuwt voor dwaas uit wie hunnen gelijkheidswaanzin niet aanvaarden .
Hier trad de rivier der Schoonheid buiten hare oevers, en
als bet breken van een hart zoo aangrijpend was bet .
De man, tot dit tragisch leven bestemd, werd in 18o8 to
Parijs geboren . Naar den aard der Romantieken noemde hij
zich steeds met zijn schrijversnaam . Gerard Labrunie - zoo
heette hij - was de zoon van een militairen dokter van bet
keizerlijk leger . Zijn moeder heeft hij nooit gekend . In den
Russischen veldtocht stierf zij tengevolge van een koorts, opgedaan bij bet overtrekken van een brug die met lijken overdekt
was . Zijn vader, een zonderling man, behept met een afkeer
van menschelijken omgang, gevoelde niets voor Gerard's aanleg
en arbeid . Hij ging in zijn Iiefdeloosheid voor zijn zoon zoover,
dat hij van alien die Gerard gekend hebben, de eenige man
wordt genoemd die niet van den ongelukkigen, zeer heminnelijken dichter gehouden heeft . Heel jong nog, werd de knaap,
daar zijn ouders overal met bet leger medetrokken, aan de zorg
van een oom toevertrouwd, die in bet schoone landelijk dorp
Montagny woonde . Daar in de prachtige omgeving der groene
heuvelen en statige bosschen geschiedde de idylle, die als bet
eerste hoofdstuk werd van dit leven als een sombere fantastische
vertelling . Zijn aanleg en de omstandigheden brachten hem veel
in gezelschap met de jonge meisjes der streek, met welke hij in
het bosch en op de weiden speelde, en de oude, daar inheemsche
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reidansen, uitvoerde . Op een schoonen avond werd er weer
gedanst met de boerenmeisjes uit den omtrek, en Gerard was
de eenige knaap in haar midden . Een jonge dame van het
naburig kasteel mocht voor een avond met de kinderen meespelen, en werd, toen het hare beurt was, in den kring gesloten
met Gerard, die onder het zingen en rondzwieren der andere
meisjes haar kussen moest . Hij deed dit in de zoetste onschuld
als de anderen, maar ((De ce moment un trouble inconnu s'empara de moi », schreef hij . Dan was het hare beurt tot zingen
om uit den kring vrij to komen en ze zong zoo wonderlijk schoon,
dat de knaap tot in zijn diepste wezen ontroerde . Die stem en
die verschijning daar in den schoonen avond terwijl een fijne
blauwige dauw uit het grasveld steeg en de lucht nameloos
teeder was en weidsch als nooit voorzien, - « Nous pensions
titre en paradis », zegt Gerard . Ademloos luisterden de kinderen
naar het gezang van het schoone meisje, en bet was zeer stil
als zij zweeg . De knaap knoopte een eikentak tot een krans en
zette haar then op het hoofd, en van een koninklijke schoonheid
was z6o haar aanblik . Lief groetend verdween zij dan in het
kasteel, en nooit zag Gerard haar terug . Adrienne - zoo heette
het schoone meisje - vertrok den volgenden dag al weder naar
het klooster, waar zij haar geheele leven bleef, en tot zijn flood
zocht Gerard haar tevergeefs . Nimmer gedurende zijn bestaan kon
men hem overreden to gelooven dat zij den sluier had aangenomen, noch dat zij overleden was in het klooster : Hij zocht
haar in elke vrouw, die hij ontmoette ; aan een modulatie van
de stem, een stand van het lichaam, een gebaar meende hij
haar sours to herkennen, en bespeurde dan telkens dat hij zich
vergist had en ging verder en vergiste zich opnieuw . Weinigen,
zelfs onder zijn intieme vrienden begrepen wat hem dreef, en
menigmaal zag men niet dan een vulgaire hartstocht in een of
andere verhouding van Gerard tot een vrouw . Hier is wat hem
zijn gansch leven voor den geest stond, de ontmoeting met
Adrienne, een gedicht uit het jaar z831
Il est un air pour qui je donnerais
Tout Rossini, tout Mozart et tout Weber,
Un air tres vieux, languissant et funebre,
Qui pour moi seul a des charmer secrets .
Or, chaque fois que je viens a 1'entendre,
De deux cents ans mon ame rajeunit ;
C'est sons Louis treize . . . et je crois voir s'etendre
Un coteau vert que le couchant jaunit .
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Puis un chateau de brique a coins de pierre,
Aux vitraux teints de rougeatres couleurs,
Ceint de grands pares, avec une riviere
Baignant ses pieds, qui coule entre les fleurs .
Puis, une dame a sa haute fenEtre,
Blonde, aux yeux noirs, en ses habits anciens . . .
Que dans une autre existence peut-etre,
J'ai dejA vue, et dont je me souviens
Gerard's wonderlijke reizen tot in Syrie - waar hij met
de dochter van een Sheik verloofd is - (Zie « Voyage en
Orient))) worden telkenmale onderbroken met een verblijf in
zijn vaderstad, waar hij niet minder dan in verre landen omdoolde en zocht, en nimmer vond . en gaandeweg tot een
deerniswaardigen zwerver werd . De nachten waren zijne dagen,
hij liep de markten en kroegen af, en legerde zich op de pleinen
in den winter, met weerzinwekkende schavuiten rondom de
vuurkooien, en verhaalde hun zijn zonderlinge histories, of liet
hen verhalen en luisterde gretig, en was steeds op zijn hoede
of hij soms van een hunner een aanwijzing betrappen kon, die
hem op het spoor van Adrienne zou brengen . Ah I « Le souvenir
d'Adrienne, fleur de la nuit eclose a la pale clarte de la lune,
fantome rose et blond glissant sur l'herbe verte a demi baignee
de blanches vapeurs » , dat was het wat hem onafgebroken den
geest bezighield ; die zocht hij weer to zien, en middelerwijl
werd hij gemeenzamer en gemeenzamer met het uitvaagsel der
groote steden, met het yolk van bedelaars en misdadigers, en at
met hen en dronk en sliep aan hunne zijde in de vunzige nachtasylen als waren ze zijn kameraden .
Wie het werk van de Nerval leest, leest zijn leven . e Sylvie
is het verhaal van zijn liefde voor de boersche kantwerkster, die
hij van zich vervreemdt door to doen uitkomen hoe het slechts
hare gelijkenis met Adrienne is, en nog wet een zeer betrekkelijke gelijkenis, die hem haar beminnen doet . ' Le Reve et la
Vie)) of « Aurelia » is het verhaal van zijn liefde tot de tooneelspeelster jenny Colon, die hij jaren achtereen volgt en wie hij
voortdurend brieven schrijft van bewondering en genegenheid .
Eindelijk maakt hij haar zijn liefde kenbaar om heel spoedig
daarop haar alles van Adrienne en zijn droom to vertellen, wat
haar in toorn doet uitbarsten ; ze verwijt hem dat hij haar niet
liefheeft, en haar, een andere, onbereikbare bemint, en in plaats
van hare genegenheid een drama najaagt en een wonderlijke
ontknooping wil forceeren . Neen, dus peinst Gerard - ik bemin
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haar niet, heb haar nooit bemind . Noch iemand anders ooit dan
die Eene . Die Eene !
Tijdens zijn omgang met de tooneelspeelster werkt hij aan
een tragedie e La Reine de Saba » , waarin zij de hoofdrol vervullen zou, welk stuk hij echter nooit voltooide, maar dat vanaf
bet oogenblik dat hij bet ontwierp niet meer uit zijn geest week ;
dan begonnen allengs de verwarring tusschen de twee figuren
welke zijn gedachten bezighielden, en Adrienne wordt nu
herboren in de Koningin van Saba, ((bet schitterende spook van
de dochter der Hemiariten a, en zij was bet thans, zij met haar
raadselvolle schoonheid, zij met haar onuitbluschbaren glans
zooals Salomon haar zag in de purperen pracht van een
morgenstond, - zij was bet wier spook hij thans zocht in de
lugubere kroegen en vunze stegen, op de nachtmarkten to
midden van bet yolk der hallen : De Koningin van Scheba !
In dezen tijd bestoken en verwarren hem meer dan ooit de
schrikbeelden van bet occulte . Hij meent herhaaldelijk zijn
dubbelganger to ontmoeten, en verwondert zich erover dat hij
daarna niet sterft, gelijk de traditie dat wil, wat hem ertoe aanzet to gelooven dat bet instede zijn dubbelganger, zijn « frere
mystique)) geweest is dien hij had ontmoet . Daarbij komt dat
hij, ter documenteering voor zijn drama, de oostersche literaturen opnieuw, en thans minder oppervlakkig, doorzoekt ; zie
daarenboven de titels van zijne schier dagelijksche lectuur in
dien tijd : « Memorial fatidique », « Hermes a, « Livres Sibyllins a, « Horoscopes a, « Lettres Cabalistiques a en dergelijke . . .
Zijn werk « Les Illumines)) verraadt groote kennis dier onderwerpen, zijn zonderling gedrag in bet openbaar gaat meer en
meer de aandacht trekken ; vond men hem vroeger aan de
hoeken der straten met de hoed in de hand, bet gelaat omhooggeheven naar de lucht zien, of op de banken der parken de
wonderlijkste houdingen aannemen, thans werd zijn gedrag in
zulk een mate opvallend dat de vrienden - en die waren de
uitnemendste kunstenaars van dien tijd - beraadslaagden of ze
hem niet aan de zorgen van een zenuwarts zouden toevertrouwen . Zoo klimt hij door bet keukenvenster bij den redacteur
van de ((Revue des deux Mondes n binnen, Buloz, die hem eens
verzocht had in een stuk iets to schrappen, en hij zet er de
waterkranen open, waarna hij ijlings, luid lachend, de straat
opvlucht . Zoo ontmoeten nu zijn vrienden hem op een keer in
bet Palais Royal, een levenden kreeft aan een blauw lint met
zich voerend . Bij hun bemoeiingen verzet hij zich, de goedmoedige zachtzinnige man die nooit boos werd anders . a Wat
steekt erin ? a vraagt hij, - ((is bet gekker een kreeft om mee
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to nemen dan bijvoorbeeld een bond, een kat of een ander huisdier? Ik hood nu eenmaal van kreeften : ze zijn rustig en
ernstig » . Eenige dagen daarna brachten zijn vrienden hem in
het instituut van den krankzinnigenarts Blanche . Geheel hersteld, in het volkomen bezit van zijn vermogen, werd hij
spoedig ontslagen, doch na eenigen tijd trad zijn ziekte opnieuw
in, en werd hij wederom opgesloten . In een dezer heldere
perioden schreef hij « Le Reve et la Vie)), een work dat men
wel noemen kon een studie van zijn waanzin, die zuiver, logisch,
koelbloedig geschreven is . Zuiver was zijn arbeid veelal geweest, rustig, doorzichtig, blinkend soms . Naar aanleiding zijner
Faust-vertaling schreef Geethe hem : Ik heb mijzelven nooit
zoo goed begrepen als toen ik uwe overzetting las . e Geen stijl
was ooit klaarder » , schrijft Gautier, - «geen stijl was ooit
zuiverder dan van Gerard . Geen foot, geen onzekerheid, hoeveel minder eene verwardheid, verried ooit den verstoorden
toestand van zijn intellect . Tot aan het einde bleef hij smetteloos ' . Dit was wel oorzaak dat zijne vrienden eerst laat zijn
geestelijke stoornis bespeurden, die vele, vele vrienden, die
hem met liefde omringden, ale bon Gerard a, dien iedereen welke
met hem in aanraking kwam wel leek to moeten liefhebben, zoo
onweerstaanbaar beminnelijk was doze dichter en tragische
mensch . << In heel dat litteraire Parijs a, schrijft Champfleury,
- c in dat Parijs, waar het zoo moeilijk is zich staande to
houden, vond Gerard nooit anders dan een vriendelijken glim .
lach en goede woorden . Collega's die er waren en zij die nog
niets hadden bereikt, romantische, klassieke, realistische
auteurs : dichters, prozaschrijvers, romanciers, tooneelschrijvers
en journalisten, alien betoonden hem eene beminnelijkheid als
maar zelden in litteraire kringen gevonden wordt n .
Gaandeweg kwam het uur intusschen, waarop het schrikkelijk lot van hem voltrokken zou worden . Meer en meer
vermoeid, meer en meer nochtans zich inspannend met een
intellectueelen arbeid, welken zijn eens zoo heldere geest niet
meer aan kon . « Je passe des heures entieres a me retrouver .
Croyez-vous que c'est a peine si je peux ecrire vingt lignes par
jour, tant les tenebres m'envahissent v . Het kon niet meer . Hij
verstond bet niet meer to ordenen . Een gedachte nit to werken
was een helsche foltering hem geworden, en toch moest hij
arbeiden ; en hij sloopte zienderoogen zijn laatste krachten . In
den kouden winter van r855 als Parijs onder de sneeuw ligt en
men niet dan noode de straat opgaat, loopt de deerniswaardige
Gerard in een dunne zomerjas en weigert met een geestig
woord aan Gautier en Du Camp een ulster dien ze hem aan-
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bieden . e Le froid est tonique », zegt hij en begint dan wat
dwaasheden to stamelen, terwijl hij een oud stuk band uit zijn
zak haalt en hem voorhoudt om to bewonderen . « C'est la ceinture de Madame de Maintenon, zegt hij, - quand elle faisait
jouer n Esther » a Saint-Cyr » . En voor ziju vrienden hem
weerhouden kunnen, is hij naar buiten geijld in de bijtende
koude 's Nachts in de kroegen rondom de Hallen poogt hij
aan « Le Reve et la Vie)), dat nog maar gedeeltelijk of was, to
werken, en de worsteling met zijn onmacht kwelt hem in die
vreeselijke uren bovenmatig . Daar wordt hij herhaaldelijk door
de politie op hunne nachtronden met het ignobelst gespuis
opgepakt, en vonden zijn vrienden, die om hem nit het kot to
bevrijden, hem moesten komen herkennen, hem als een haveloozen schooier, schier onbeschermd tegen den barren winternacht . De band droeg hij nog steeds bij zich en geheimzinnig
fluisterend vertelde hij aan ieder die naar hem luisteren wilde,
dat deze een kousenband van de Koningin van Scheba was .
Zoo zonk zijn arme geest dieper en dieper in het duister weg ;
zijn onmacht in de kwellende uren zijner pogingen tot arbeiden
liet niet of hem meer en meer to benauwen ; het laatste ontviel
hem : hij had gevoeld dat wat hij schreef in de tijden van zijn
zinsverbijstering tot het beste was van zijn levenswerk, en
thans moest hij jammerlijk bevinden dat deze hoogere potentie
hem weder ontnomen was . Dit besef werd hem ondraaglijk,
niets stutte zijn armen wil dan meer, en de geestelijke en
lichamelijke vermoeienis to zamen braken hem . Hij kon niet
verder .
In den nacht van den 25en Januari vroor het fel . Gerard had
den geheelen dag in zijn dunne zomerkleeren door de stad
geslenterd, nu en dan was hij een kroeg ingegaan, had er zijn
schrijfgereedschap - een fleschje inkt, een pen en wat armoedige vellen papier - nit zijn zak gehaald, en had gepoogd to
werken, had, nog steeds zijn lot niet kurnend aanvaarden,
getracht zijn gedachten to ordenen . En telkenmale was hij
hopeloozer weer opgestaan ; het kon niet meer . Hij zag eene
sombere leegte waar vroeger de invallen flonkeren konden, hij
was overstelpt door verwarring op verwarring . Tegen drie uur
in den morgen geraakte hij in een slop, de Rue de la Vieille
Lanterne, zulk een afzichtelijke plants als er wellicht geen
tweede in geheel Parijs to vinden is ; een hel van afgrijzen .
Zelfs midden op den dag drong het licht van den hemel daar
niet in, want een groote, deels vergane luifel stale daar uit ;
men kwam in het slop langs een steile, vuile trap, en de
gapende mond van een goot, door een hek afgesloten, ontving

BOEKEN EN HUN MAKERS

497

het walglijke vuil dat er van alle kanten heen stroomde . Een
smerig kroegje, tegelijk nachtasyl, was er het eenige huis . Aan
het ijzer hek voor een der vensters van dit kroegje vond men
den volgenden morgen, hangend aan den ouden band, dien hij
zoolang bij zich gedragen had, het lijk van den dichter der
teedere avonden en naieve bekoorlijkheden, den man, die het
schoonste en edelste gezocht had gedurende zijn leven . Zoo
ging hij onder . De menschen van het nachtasyl verklaarden dat
er dien nacht tegen drie uur op hun deur geklopt was, maar ze
hadden, bevreesd voor de moordende koude, niet opengedaan .
Ah ! Die man toen, alleen, wanneer hij van de deur terugweek en zijne toebereidselen maken ging! De ellendige man
daar alleen in dien nacht, daar
« Il est mort, on pent le dire)), schreef Paul de Saint-Victor,
de la nostalgie de l'invisible » .
Dit is het verhaal - ruw, en schetsmatig - van den arbeid
en het leven van den man, die als weinigen de Hoogheid en
het Ideaal beminde, en als weinigen een dood vond, zoo vol
van eene deerniswekkende afschuwelijkheid . Een der meest
tragische kunstenaarsverschijningen voor altijd .
JAN JOB .
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MUZIEK : DE HEILIGE WEEK
Ik heb mijne hand niet kunnen weerhouden to schrijven
wat mijn geest wilde dat ik schrijven zou, heden, Sabbath, wijl
Christus a rust » .
In de machtige en prachtige Hoofdkerk van Antwerpen
werden gezongen « Jeremias » kiachten, herzongen door Palestrina, « Prins der Muziek n .
Die muziek heeft den hemel bereikt, door haar macht van
gevoeld lijden .
Ik heb die muziek gehoord, als de vlucht van wolken,
wolken na wolken, adems van harmonie door het gothieke
gehemelte der reusachtige kerk, doorpurperd van avond waarin
God als 't ware ging sterven en begraven worden en verrijzen
zoo machtig was de indruk then ik voelde .
Ik heb gezien wat twee zieners zongen, zooals de tooneelen
welke ze bezongen ook toen levend oprezen v66r hunne verbeelding in het perpetueele Heden van God's gedacht : - ik
heb gezien .
De klacht begon : alsof de sluier des tijds wegruischte
langsheen de dagen en de eeuwen : en ik zag : Hoe zat daar alleen, eenzaam op 't gebergt in 't woeste
Juda : de stad, weleer vol yolks, weleer zoo druk en levendruchtig, weduwe geworden, zij, koninginne der volkeren, prinsesse der landen, neergebukt en verkocht, verkocht door zichzelf
om tol-belasting aan vreemden ;
Jerusalem, prinsesse van 't Oosten ; . . .
- Weenend weende zij in den nacht, - en de muziek
weende, - tranen hingen als sterren aan hare teere wimpers
- zoo weende ze, eenzaam op de barre rots, - en er was niemand barer bloedverwanten welke haar troosten kwam ; al
hare vrienden waren weg gegaan, minachtend en het hoofd
schuddend, hare vrienden waren hare vijanden geworden in de
streken rondom heen deze rots-woestijn, met den ruwen berg,
dragend de eenzame weenende weduwe .
Juda vertrok, verjaagd door ellende, en weg-gegeeseld ter
slavernij, Juda doolde onder de volkeren en vond geen rust,
nergens ; alle vervolgers spanden strikken waarin 't angstige
Juda gevangen viel.
De wegen in Sion, de paden langs den berg, treuren een-
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zaam, omdat er niemand opklimt ter feestlikheid ; alle poorten
rondom zijn ingestort, priesters dolen jammerend, en maagden
gehoond, en zij weent, benauwd in bitternis ;
Jerusalem, prinsesse van 't Oosten ; . . .
Hare schoonheid is gevloden, hare pracht versmolten ; hare
prinsen dwalen als rammen, en vinden geen weiding ; zij gingen
onmachtig v66r het gelaat der toekomst .
Zij herdacht, prinsesse, alle dagen van wee, van versmading barer lieflijkheden, welke haar bedrukten sedert alle tijden,
wanneer haar yolk in 's vijands hand verviel, en niemand haar
hielp : toen de vijand haar zag en hare rust bespotte ;
Zondigend zondigde zij, en werd onstandvastig ; degenen
die haar loofden, verachtten haar, want ze zagen haar schande ;
en zij, weenend, wendde 't hoofd achterwaarts ;
Hare zonden vielen voor hare voeten, en ze herkende haar
levenslot niet meer ; ze ontstelde hevig en vond geen troostende : zie, o Heer, zie mijn smart, zie hoe de vijand steigert, zie
mij Jerusalem, prinsesse van 't Oosten . . .

De hand des vijands heeft geschonden al haar bekoorlikheden, en zij zag de volkeren in bet heiligdom dringen, degenen
aan welken ge toegang verboodt o Heer ;
't Gansche yolk gaat weenend en bedelt zijn brood ; ze
gaven hun kostbaarheden om nooddruft voor hunne afgematte
ziel ; zie, o Heer, zie, hoe ik ben besmet ;
0 gij alien, die langs den weg daar gaat, ziet toe en aanschouwt of ooit smart is geweest zooals mijn smart ; omdat de
Heer me oogstte, zooals hij sprak op den dag zijner gramschap ;
Uit den allerhoogste zond hij 't vuur in mijn gebeenten, en
onderrichtte me ; hij spande een net v66r mijne voeten, hij
wendde mij om en liet mij jammerend, den ganschen dag in
mijn droefheid verstokt .
Hij bewaakte 't juk mijner feilen, en zij werden neergewrongen in zijn handen, en op mijn schouder gedrukt : mijn
kracht is verijdeld, de Heer liet me over aan eene hand, van
welke ik me niet bevrijden kan . . .
Jerusalem, prinsesse van 't Oosten . . .

Met de machtigste aanhef welke ik in mijn leven gehoord
heb, machtig als de val eener stad, met instorting der gewelven
doorbrake der daken, en scheuring der vestingen, met splijting
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der rots-vesten en beving der vlakte, - met bliksems of God's
wezen en neerslag van engel-zwaard,
en in de wijde Kathedraal een echo vermenigvuldigd onder
alle gewelven onder de dreunende kolommen, zoodat de purpere
vitralen rilden : zoo luidde 't woord des Profeets : - God dacht : ik zal de wallen van Sion verbrokkelen ; hij
spande 't gevlecht zijner daden en trok zijne hand niet terug van
de verwoesting ; de sluier scheurde, en de wanden vielen
ontbarstend stortten de poorten veer ; hij wilde, en doorbrak
de grendelen, de koning en de prinsen doolden onder vreemden,
en de zieners zagen Gods beelden niet meer ;
neergezeten, zwegen de grijzen rond Sion's dochter ; zij
strooiden asch op hunne hoofden, omgordden 't boetekleed ; de
maagden in jeruzalem wierpen hun hoofd-tooi ten gronde ;
rond Jeruzalem, prinsesse van 't Oosten, weenend
Mijn oogen falen, verbrand van tranen, mijne ingewanden
zijn ontroerd, mijn trillende lever is ter aarde gesmolten uit
medelijden en rouw over 't kind mijns yolks, want de jeugd en
de zuigelingen bezwijmen op de hoogten der wallen,
ze vroegen aan hunne moeders : waar is 't graan en de
wijn? dewijl ze flauwden als gekwetsten op de terrassen der
stad, dewijl ze hun zielen uitademden op de borst hunner
moeders ; . . .
Jerusalem, prinsesse van 't Oosten,
aan wien zal ik denken, en met wien zal ik u herdenken,
docbter Jeruzalem? aan wien zal ik u vertellen en troost ontmoeten? o maagd, dochter van Sion : want diep als de zee is
uw berouw . . .
Uwe zieners zagen u falend en dolend, en openbaarden u
uwe loosheid niet, om uwe boete to wekken, zij verhieven u in
't valsche en kwamen u to gemoet ;
zij juichten met de handen over u, al degenen die traden
langs den weg : zij floten spottend en schudden het hoofd over
de dochter Jeruzalem : en zegden : is deze de stad, zoo volmaakt
van pracht, vreugd der gansche wereld !
Jerusalem, prinsesse van 't Oosten ? . . .
En hier herdenkt de Profeet zich zelven ; hij die 't leed der
Gods-Princesse bezingend bezielen moet in zijn verbitterd hart
dit Teed, en op zijn hoofd, zwaarwegend Jaweh's gram . . .
o sombere lijdende muziek ; zwaar als de naderende nacht
« Ik, man, zie mijn armoede, vonnis zijner verontwaardiging
Hij herdacht mij en voerde mij in duisternissen, vcr van het licht ;
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Hij viel op mij en zijne hand woog tegen mij den ganschen dag .
Mijne huid en mijn vleesch deed hij verschrompelen, mijne ge[beenten plette hij .
Rond mij henen bouwde hij, en omgaf me met gal en zwoeging
In afgronden ver-leidde hij me, zooals de eeuwige dooden .
Hij bouwde rond mij tegenop opdat ik niet vluchten zou, hij
[verzwaarde mijn stap.
Doch wanneer ik riep en smeekte, verwierp hij mijn gebed .
Hij sloot mijne wegen of met blokkende steenen, en vernielde
[de wegen . . . o
En, in zichzelf voelend Jerusalem's leed, vereende zijn
klagendgevoel beide smarten ; - het koor der melodieuze klacht
herdenkt, door het bewogen hart van den zanger het Teed der
Sion's dochter .
Jerusalem, prinsesse van 't Oosten .
*
Nochtans heffen kinderstemmen den zang der betrouwende
hoop .
Door de barmhartigheid des Heeren zijn we niet verzwonden, zijn medelijden verliet ons niet ; ik wist uit vroeger tijden,
groot is uw trouw ;
De Heer hoort me toe, zegde mijn ziel, daarom verwacht ik hem .
De Heer is goed voor hen die hopen in hem, voor de ziel hem
Het is goed in stilte God's heil to dragen . [zoekend .
Het is goed voor den man, het juk gedragen to hebben sedert
[zijne jeugd .
Hij zal eenzaam en zwijgend wachten, want hij zal verheven
[worden boven zichzelven
Hij zal zijne lippen in 't stof drukken, indien hij zulke hoop bezit
Hij zal aan den slaande de wang bieden, hij zal verzaad wor[den met schande . . .
Dan denkt de Profeet weder aan Haar : o Jerusalem, prinsesse van 't Oosten .
Hoe werd het goud versomberd, de schoonste kleur kwijnde,
de steenen der heiligdommen liggen verspreid op de koppen der
hoogten ?
Heerlijke zonen Sion's, gekleed met 't edelste goud : hoe
werden voor scherven aanzien de meesterwerken des kleibewerkers ?
Doch de bloedvogels ontblootten de borst en zoogden hun
kroost, en de dochter mijns yolks is wreed, wreed als de struis
der woestijn .
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De tonge des zuigelings, kleefde van dorst aan't gehemelte ;
de kleinen vroegen brood, en niemand brak het hen vdor .
Degenen die wulpsch zich voedden, stierven langs de wegen ; degenen die feestten in gouden mantelen gekleed, omhelsden 't mest .
En grooter werd de boosheid der dochter mijns yolks,
grooter dan de zonde van Sodoma welke vernield werd in een
wenk en geene handen redden haar
Jerusalem, Jerusalem,
Keer weder tot den Heer, uwen God . . .
0 klacht van ellende, herhaalde snik dezer nooit volklagende doch steeds hooger-zuchtende, mineur en majeurklacht, afwisselend tot nieuwer dieper en hooger smartender
uitdrukking van leed ; contra-punt en fuga, scherpe gothiek en
heidensch wulpsch-akkoord, grieksche plastiek en middeleeuwsch ziele-lied . . . met pauzen van peinzend wee . . . of hoog
getril van minder klacht als van 't ongeboren leed der ongeboren
lijdenden in den boezem der Sion's dochteren, . . . met ijle
ontweening als Engelen-smeeking naar Jaweh geklommen, met
sombere maunen-wanhoop to midden hun hongerlijdende kinderen, met innerlijke wroegings-snok der dolende onteerde
Sion's dochteren .
* *
En de vermaning
Sta op, Jerusalem . . .
en de muziek stijgt als klom de zang ten hemel, om hem to
openen en de straal der hope en liefde to lokken door de sombere
wolken, opdat de Prinsesse, door de kracht van den hemelswenk
op sta.
De stemmen stijgen ten troon der klanken, waar de muziek
gaat licht worden in sparkeling van sterren door de gewelven
der ziel, der kathedraal, der wereld en des hemels, levend uit
het leven, engelen-zang nit menschenstem
Sta op, prinsesse van 't Oosten .
Teeder als een medelijdende arm, optillend de treurendgebogene, zwellend als het hart der beminnende, aan welke den
minnaar vergaf, ontluikend als de glorie der verrezene ; zegevierend op dood en aard . . . zoo bruist die muziek als een baar
ten hemel, en ontroert de vitralen
Sta op, prinsesse n,
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en wilder, als zwanger van een spijt dat traag volvoert de
daad der boete
((en werp of de kleederen uwer geneuchten » ,
en zwaar, manend, neerzijgend als asch-regen in duisteren
stillen nacht
a kleed u met asch en boete-dracht » .
Dan. . . wordt de muziek een levende klacht, een maagdegeween, een broze uitboezeming van 't gevoelig hart des
Profeets, waarin God zelf voorvoelde wat hij als Zoon zijns
wezens, gekruist met zijn schepping, door en door zijn schepping, lijden zou,
((Want in u werd geslacht den Verlosser Israels . . . »
o Zwaar bewustzijn 1 gewicht van wee op 't hart van den
voelende, welker oogen pijnend de persing der tranen niet
weerhouden kunnen, -- en weenend vermaant hij de prinsesse
dat ze weenen zou
a Leid of als een stortval uw tranen, bij dag en nacht, en
dat uw oogappel niet zwijge . . . »
o Weenende zang, o ruisching der tranen, o onhoorbare
tale der allertengerste trilling van maagden-oog, tale die de
tranen laat ontsnappen zooals de tale der lippen het woodd laat
ontzingen : muziek van tranen-val, soms zwaar alsof enkele
traan, een bloeddroppel
Want in u werd geofferd den Verlosser Israels . . . »
* *
Zoodra begint Jeremias' gebed
Allerzuiverste, allerpuurst zich opdragende, als een blauwe
slanke palm van rook uit wierook-graan ontslierende muziek guirlande, - de kinderen intonend, en de mannen in echo
bevestigend .
o Broos geweend gebed eener schuldige maagd,
gebed, gedicht door God in den Profeet, en in den Italiaanschen zanger,
ontluikend als de aangename blauw-nevel uit wierook roodbrandend als een harte vuurs, en de geurige nevel wordt in den
purperen hemel der Kerke weder de breede wolk, opengedeinde
stemmen-harmonie, licht van materie als de kinderen-stemmen,
licht en sparig van materie zooals de bouwende oerkracht der
al-hemelen, met de fonkelende sterren, die zingen .
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Door den hemel der Kerke, door den hemel der hemelen
smelt bet gebed uit bet hart der maagd, die gezondigd hebbende,
boeten wil, en zuiverende tranen weent, ruischende tranen ;
en de wolke zangs vult allengs bet Gods-Ruim, en de stemmen zingen dooreen, zooals de sterren kringen dooreen . zonder
schok of bliksem, als arabesken van wind zingende door de
stilte, wijl bet oor der aarde luistert naar d' ontsluiering van 't
scheppingskoor in harmonie aller stemmen der natuur Gods,
zingende zijn lof of beweenende den val op de verre aarde,
welker sfeer hen verblindt voor zijn aanschijn - dat den
sluier schept - welke de zang, arbeid van 't wederscheppend
menschenhart, in rechtzinnige geestdriftige rouw zijns verledens
met polsende stem ontsluiert . . . zonder einde . . .
De maagd is opgestaan, gewekt door de stem van God, de
maagd bidt
Jerusalem, prinsesse van 't Oosten . . .
« Herinner u, o Heer, wat er van ons gewierd ; zie toe, en
aanschouw onze schande .
Ons erfenis is verstrooid in den vreemde ; onze huizen zijn
op den vreemde ;
Wij zijn als weezen zonder vader, onze moeders zijn als
weduwen ;
Ons water drinken wij, ten duren prijze, ons hout koopen
wij voor geld ;
Op ons hoofd weegt bet dreigend juk, en aan ons, vermoeiden, wordt geen rust vergund ;
We reikten de hand aan Egypte en Assyrie, om verzaad to
worden met brood ;
Onze vaderen zondigden, en vergingen ; en wij droegen
hunne schuld 1
Slaven bemeesterden ons ; en niemand kocht ons weer uit
hunne handen ;
Ten koste onzes levens droegen wij brood met ons, als we
vluchtten, voor bet zwaard, ter woestijn ;
Onze huid is verschroeid, als een oven, tegenover de winden des hongers ;
De vrouwen in Sion zijn vernederd, en de maagden in
Juda's steden ;
Jeruzalem, Jeruzalem, keer weder tot uwen Heer God .
Ween als een maagd, mijn yolk ; herders, klaagt in asch en
boete kleed ;
Want God's dag is gekomen, geweldig en onzeglijk bitter ;
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Priesters, omgordt uwe lenden, klaagt, dienaars des altaars, strooit op uwe hoofden asch ;
Want God's dag is gekomen, geweldig en onzeglijk bitter .
Zoo klaagt Jeruzalem, prinsesse der wereld, prinsesse
God's « en gij alien, die voorbij treedt langs den weg, ziet toe
en aanschouwt, of er een andere droefheid, gelijkt aan de hare :
Ziet toe, volkeren der aarde en aanschouwt hare treurenis » .
*
De grootschheid dezer kunst is een pand harer waarheid ;
God's stem beweent de wereld, de maagd die hij bemint,
verbeeld door Jeruzalem, prinsesse der aarde . ., Wie denkt
grootscher ? . . .
En, als kunstenaar, loon ik mijn vreugde niet bedwingen,
deze waarheden, gezongen door de ontzaglijk-diepe God's stem,
nit den mond van een Profeet, Prins der dichters, en uit het hart
van een toonkunstenaar, Prins der muziek, to mogen genieten .
EMIEL VAN DER STRAETEN .

Sabbath v66r Paschen, 6 April 1912 .

BOEKENNIEUWS
LACORDAIRE, door E . J . B . JANSEN . - St.-Augustinus'
Drukkerij, Desclee De Brouwer en C 1 e, Brugge, Rijsel, Parijs,
dl . 1, 536 b1z .
Een groot « leven » van Lacordaire in 't Nederlandsch. Op
den voet van 't eerste deel krijgen we misschien vier zulke
brokken .
De grootste verdienste van dit heel uitgebreid werk is : geen
oogenblik to vervelen . En dat is ten slotte niet zoo verwonderlijk . Om twee redenen : r) om bet onderwerp, dat Lacordaire
is. Bedenk wel, een van de prachtigst-geniale koppen en een
van de meest beminnelijke harten der ige eeuw ; 2) om de wijze
van bewerking .
Of Jansen uit zijn aard zoo boeiend schrijven kan weten
we niet . Want dit werk is eigenlijk nagenoeg een vertaling .
Jansen heeft immers geredeneerd als volgt : Er bestaan een
heele reeks « vies de Lacordaire » en daaronder echte meesterstukken ; er bestaat geen eleven)) van Lacordaire . Op eigen
houtje een u leven » to gaan schrijven dat is niet doenlijk voor
mij : Ik heb den held nooit gekend, e n . a l had ik hem gekend,
'k zou zeker niet in staat zijn om in 't Nederlandsch iets to
leveren dat naast de Fransche modellen kon staan . Ik wil maar
liever beproeven - 't zal heel wat jaren arbeid kosten, maar ik
wil 't toch beproeven - die Fransche werken onderling to
vergelij ken, al de kruim er uit to halen, al de verstrooide bestanddeelen to doen harmonieeren, mits op eigen handje de overgangen to maken . . . tot ik aldus kiezend en keurend weer een
volledig beeld bij mekaar krijg, en dan gewetensvol alles vertalen zal wat ik uit mijn groote zegsmannen heb gehaald .
En zoo heeft Pater Jansen zich begeven tot de groote
levensbeschrijvers van den grooten man
Th . Foisset : (( Vie du R . P . Lacordaire » , 2 tomes, Paris,
Lecoffre, 1870 ; de Montalembert : « Le P6re Lacordaire n, Paris,
Douniol, 1862 ; B. Chocarne, des Freres-Precheurs : « Le R . P . H .
de Lacordaire, Sa vie intime et religieuse n, 2 tomes, Paris,
Poussielgue, 1894 ; le cointe d'Haussonville : a Lacordaire » , Paris,
Hachette, 1898 ; Gabriel Ledos : «Lacordaire )),Paris, Beduchaud
et Beral, 1902 : .7 . Favre : « Lacordaire orateur . Sa formation et
la chronologie de ses ceuvres », Paris, Poussielgue ; M . Bleibtreu
« Pater Lacordaire's Leben und Wirken n, Freiburg, Herder,
x873 ; H . de Riancey : « Le R. P . Lacordaire n, Paris, Victor
Palme, enz ., enz.
In dit eerste deel vertelt ons dan pater Jansen wat hij verzamelde over den staatkundigen, godsdienstigen en maatschappelijken toestand van Frankrijk bij den aanvang der 1ge eeuw.
De kerk van Frankrijk onder Napoleon en onder de Restauratie ;
het onderwijs dat van toen afaan Frankrijk aan 't verheidenschen was . . . In het tweede hoofdstuk laat hij ons nader kennis
maken met de eerste jaren van Lacordaire . Zijn eerste opleiding
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to Recey aan de sterke hand van zijn moeder, zijn studiejaren,
to Dijon, waar hij, ofschoon rein blijvend, zijn geloof verbeurde .
In bet derde hoofdstuk zien we den twintigjarigen advocaat
Lacordaire aan 't werk to Parijs . Zijn heerschappij over 't woord
is aan 't groeien ; en, op 't oogenblik dat de faam hem lokt,
bekeert hij zich : hij is nu 22 jaar oud . Het vierde hoofdstuk
schetst ons Lacordaire in al zijn verrassingen voor de vrienden ;
de advocaat wil priester worden en hij gaat naar 't seminarie
van Issy . In 't vijfde hoofdstuk wordt Lacordaire priester : hij is
nu vijf-en-twintig jaar en hij wordt rector en lesgever in een
klooster van de Visitatie to Parijs . Intusschen geeft hij al zijn
vrijen tijd aan de studie en gaat hij op in Sint Augustinus, vooral
in bet wonderboek : De Stad Gods . - In zijn ijver voor de kerk
van Frankrijk ontwaart hij nu voor 't eerst in de verte Lamennais ; hij bestudeert het werk van den kiuizenaar van La
Ch6naie . Lamennais was nu van absolutist tot libertaire geworden . Hij wil de Amerikaansche vrijheid naar Europa overbrengen, en dat wil de liberaal-denkende Lacordaire ook . Het zesde hoofdstuk brengt beide genieen samen ; en in 183o
wordt « l'Avenir » gesticht . Van allen is de jonge Lacordaire de
hevigste en de hartstochtelijkste : Hij was het die het sterkst
aandrong op scheiding van Kerk en Staat . In 't zevende hoofdstuk rijzen de moeilijkheden : Een schaar vijanden, waaronder
vooral mannen der Regeering, bestoken den Avenir . In hun
gewone voortvarendheid willen de redacteurs dadelijk naar
Rome om gelijk to halen . Ze gaan gedrieen : Lamennais,
Lacordaire, Montalembert . - Ze halen ongelijk ; na lang geaarzel schrijft Gregorius XVI zijn encycliek . Lamennais beschouwt
zich als in 't hart geraakt ; Montalembert blijft hem trouw
vooralsnog ; Lacordaire onderwerpt zich en breekt met Lamennais (1832).
Het achtste hoofdstuk schetst ons den teruggetrokken
Lacordaire, die een harde levensles heeft geleerd . Hij wordt
weer rector bij de zusters Visitandinen . Hij geeft zijn neiging
tot eenzaamheid gehoor, en studeert . In de kapel van St . Stanislaus, met een reeks sermoenen, openbaart hij zich voor
't eerst ten aanhoore van de keur der Parijzenaars : Chateautriand, Berryer, enzz als de grootste gewijde redenaar van zijn
tijd . Zijn stoute denkbeelden over vrijheid maken hem even
hartstochtelijke vijanden als vrienden ; hij wordt bewonderd en
belaagd . Hij verwerft de kostbare vriendschap van Mme
Swetchine, en ondanks alles wordt hij ook gewaar dat hij bet
hart van zijn boezemvriend Montalembert niet heeft verheurd .
Het negende hoofdstuk openbaart ons Lacordaire vo or de eerste
maal in de voile triomfeering van zijn genie . Het jaar 1835-36
treedt hij op als conferencier in de Notre-Dame to Parijs .'t Was
Bossuet ; Bossuet aangepast op de 1ge eeuw : een romantieke
Bossuet. Nooit heeft een menschenwoord meer medemenschen
geboeid en verrukt dan 't woord van Lacordaire .
In bet tiende hoofdstuk knaagt weer de nijd en de achterdocht aan de voetzolen ook van dezen groote . Hij vlucht weg
van Parijs en hij gaat zich hertemperen to Rome . Hij keert
terug naar Frankrijk om met zijn adventspreeken Metz en bet
Lorreinsche yolk in bewondering to ontsteken en keert dan
naar zijn Rome als naar zijn moederhuis weer .
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Zoo komen we tot 1838 ; Lacordaire voelt in zich de roeping
ontstaan om monnik to worden, Dominicaan. Totdaar dit eerste
deel .
Wat een man, wat een karakter hier oprijst voor ons zal ik
niet beproeven anders to schetsen dan Lacordaire 't in een
meesterlijk zelfportret heeft gedaan .
Ik ben geen heilige, ik gevoel bet maar al to zeer ; maar
ik draag in mij een belangelooze liefde voor al wat waar is ; en
schoon ik beproefd heb om mij met eere uit den afgrond terug
to trekken, waarin ik mij beyond, is toch nooit een enkel oogenblik een gedachte van eerzucht of hoogmoed de reden van mijn
handelwijze in deze omstandigheid geweest . De hoogmoed
heeft altijd tot mij gezegd : Blijf, waar gij zijt ; verander niet ;
stet u niet bloot aan de verwijten van uw oude vrienden . De
goddelijke genade heeft luider tot mij geroepen : Treed het
menschelijk opzicht met voeten ; geef glorie aan den Heiligen
Stoel en aan God . Mijn oprechte onderwerping alleen is mijn
kracht geweest : zoo alles is uitgekomen, gelijk ik het voorzien
had, dan heb ik het slechts voorzien in de mate, dat ik mijn
eigen oordeel verzaakt heb . Ik verheug mij niet over den afgrond, door de halsstarrigheid onder een man gegraven, die
groote diensten aan de Kerk bewezen heeft . Ik hoop dat God
hem bijtijds zal tegenhouden ; maar ik verheug mij dat de
Opperpriester, de Vader niet enkel van een christen, maar van
alien, eindelijk door zijn goddelijk gezag de vraagstukken uitgemaakt heeft, welke de Kerk van mijn geboortegrond in haren
bloei verscheurden en die een menigte van zielen, welke ter
goeder trouw miskend wares en van wie ik zoo lang en zoo
bitter de heillooze betoovering ondervonden had, van den waren
weg afleidden . Dat mijn persoonlijke overwinning vergeten
worde, zoo ik er een onder een enkel opzicht mocht behaald
hebben, en dat de Kerk van Frankrijk na deze ernstige en gedenkwaardige les bloeie in den vruchtbaren vrede der eenheid !
Molten wij alien de dwalingen onzer jeugd uitboeten en
gezamenlijk bidden voor hem, die daarvan de oorzaak geweest
is door een overdrijving zijner verbeelding to schoon om niet
beweend to worden
De leeftijd doet zijn rechten gelden ; het is tijd verstandig
to worden en het leven met oogen to beschouwen, waarin
minder de zon der jeugd weerkaatst . Laten wij rechtvaardig
jegens God ziju ; Hij heeft de menschen niet voor de beroemdheid gemaakt ; zoo weinigen bereiken haar, zoo weinigen waardeeren haar, wanneer zij ze verworven hehben . . . God ziet to
goed de kleinheid van de wereld dan dat Hij aan Zijn schep .
selen zulk een beuzelachtige bezigheid zou gegeven hebben .
De glorie is de begoocheling onzer kindsheid en van hen, die
haar nooit afleggen ; hij, die haar bereiken kan, denkt er niet
aan, hij is reeds to groot . De wijze leeft van zich zelven ;
hij wacht niet, tot hij dertig jaar is, om de waarde van die
groote coterien, welke men naties noemt, to leeren kennen ;
hij hecht zich aan den bodem, waar de Voorzienigheid hem
geplaatst heeft, en zoo hij een dier diepzinnige genieen is, waarvoor de wereld to klein schijnt, dan verlangt hij nog meer naar
de eenzaamheid . Hij begrijpt zijn tijdgenooten to goed dan dat
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hij zich niet gelukkig zou achten ver van hen de uien van zijn
tuinen en de bittere kersen van zijn bosschen to eten . . . De
manie om iets to zijn brengt alle geesten van dezen tijd op hol
en, zoo er een groot man geboren wordt, dan zal hij nit de eene
of andere visschershut tot ons komen, waar de zoon van een
kolenbrander zich met een rente van twintig daalders heeft
terug getrokken . De eerste van alle glories, die van God, werd
in de eenzaamheid geboren .
Het boek van Pater Jansen is door den band in zuivere
taal geschreven ; maar er kon meer stijl in zitten ; de zinnen
rythmeeren niet. Ook schort het Jansen aan kernigheid, en al
to dikwijls komen herhalingen voor . Nu en dan spreekt hij
zichzelven tegen : B .v. Na to hebben aangetoond op blz . 307
dat men in den letterkundigen arbeid van Lacordaire en Lamennais nagenoeg dezelfde hoedanigheden en dezelfde gebreken
ontwaart, komt op blz . 313 zoogoed als een loochening van 's
meesters invloed op den leerling . Waarheid blijft me dunkt,
dat bet werk van den kunstenaar Lamennais op dat van den
kunstenaar Lacordaire in 't oog springende sporen heeft nagelaten, hoe onderscheiden de karakters ook molten zijn en hoeveel beminnelijker Lacordaire ook weze .
Ten slotte is dit eerste deel van « Lacordaire » een werk
dat niemand zal ter hand nemen zonder geboeid to worden en
dat niemand zal ten einde lezen zonder in 't beste deel van zijn
ziel de heilzame nawerking lang to voelen .
J . P.
BEKNOPTE GESCHIEDENIS DER NEDERLANDSCHE
LETTERKUNDE, met bloemlezing uit schrijvcrs van voor de
zqe eeuw, door W . VAN NEYLEN en A . VAN DEN DRIES, 3e herziene en vermeerderde uitgave, 256- 207 blz . Prijs, 3 . So . Taeymans, Lier ; Nederl . Boekh ., Antwerpen.
LEIDRAAD TOT DE STUDIE VAN DE GESCHIEDENIS
DER NEDERLANDSCHE LETTERKUNDE, enz . voor de
hoogere hlassen der Athenea en Colleges, door A . BIELEN, 4euitgave,
tot hedendaags bijgewerkt en met uittreksels vermeerderd,
175 + 3o b1z . Pr . 3 .oo . - Demarteau-Thijs, Tongeren .
Beide werken kregen de goedkeuring van den verbeteringsraad voor het Middelbaar Onderwijs, en droegen meteen den
lof weg van allerlei vakmannen op 't gebied van onderwijs en
letterkunde .
Op de hoedanigheden dezer flinke handboeken moeten we
dus ditmaal Diet steunen . Laten we liever enkele randnota's
verzamelen die we bij 't doorbladeren hebben aangemerkt .
Van Neylen en Van den Dries geven niet zoozeer eigen
letterkundig inzicht, maar gewetensvol leunen ze aan bij erkend
gezag . Enkel moesten ze beiden zich, wat de groote stroomingen
in onze letterkunde betreft, beter op de hoogte brengen van
't geen in den laatsten tijd werd geschreven : dat zou hun inzichten in kerkelijk en wereldlijk tooneel, in Renaissance, in
romantisme enz . heel wat verstevigen en verduidelijken .
Op den spellingsoorlog is in dit handboek voor studenten
een onverdiend gewicht gelegd .
Flink overzichtelijk behandeld is Vondel . Een mooie hulde
werd hier gebracht aan Broere . Met Everts is dit onderhavige
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het eenige handboek van letterkundige geschiedenis dat dezen
genialen man eenigszins tot zijn recht laat komen .
Wat wil Casteleyn doen to Aalst ? Van welk geslacht is
Nine Van der Schaaf? Sedert wanneer draagt dichter Edw .
Brom een soutane ? Behoort Van Nouhuys tot het negerras ?
En - o snoodheid - wat is er met het portret van dandy
Couperus gebeurd?
- Bielen heeft de drukproeven van zijn zeer degelijk boek
al to slordig-vluchtig nagezien . Ook in stijl en zegging slopen
veel verkeerdheden, die bij een ernstige nalezing onmiddellijk to
verhelpen waren .
Bij de opsomming der Liederen-verzamelingen is het alles
overtreffende werk van Flor Van Duyse vergeten .
Evenzeer als bij Van Neylen werd hier Jan to Winkel's
Ontwikkelingsgang onder de bronnen niet vermeld . Terloops zij
hier gezegd dat blijkens de beide laatste deelen van Kalffen de
jongste afleveringen van to Winkel de hekken verhangen zijn .
Kalffis seders zijn 5e deel aanhoudend gezakt ; to Winkel integendeel klimt steeds hooger naarmate hij vordert . En wij hopen
vast dat zijn I9e eeuw ons zal schadeloos stellen voor de ontgoocheling die we aan den anders zoo flinken Kalff met zijn
deel VI en VII moeten beleven .
Bielen ziet duidelijk in de groote verschillen der letterkundige tijdvakken, en geeft daarover goed en bondig verslag .
Bij Vondel werd zijn beste a Leven dat van Dr . Leendertz
vergeten .
Naar welke vaste leer wordt Ledeganck's rhetorica opgetroond en die van Schaepman neergehaald ? Hoe kon Bielen
B . Van Meurs overslaan? Waarom onder't beste werk van
Aug . Snieders niet vermeld hetgeen behoorde op de eerste plants
to komen : Op den Toren, Onze Boeren, Jan Klaassenspel ?
Waarom, wijl er toch zoovelen worden genoemd, niet even
Dr . Ritter vermeld, die, om zijn fijne pen, in 't voorgaande
J. P.
geslacht dient vooraan to staan?
THE CONCISE OXFORD DICTIONARY OF CURRENT
ENGLISH, adapted from the Oxford Dictionary, by H . W .
FOWLER and F . G . FOWLER . - Oxford, Clarendon Press . 3 s .
6 d . net, ro4I b1z .
Het groot Oxford Dictionary, waaraan zooveel geleerden
uit Oxford en elders hunne beste krachteu wij den, zal binnen
enkele jaren voltooid zijn ; reeds zijn zeven boekdeelen verschenen bevattende de letters A tot R, terwijl aan de S en de T
vlijtig wordt gewerkt . Doch hier, zooals in andere landen, zal
he`t groot woordenboek, om reden van zijnen omvang en van
zijnen prijs . slechts in handen komen van enkele bevoorrechten
of van openbare bibliotheken . Het groot publiek, dat alle dagen
naar een vertrouwbaren gids voor zijne taal moet kunnen grijpen,
zal niet langer die hulp moeten missen, want tegen den spotprijs
van een viertal franks schenkt ons de Clarendon Press een
waren taalschat van allereerste gehalte . Dezelfde methode
wordt er gevolgd als in het groot woordenboek ; bijgevolg zal
men er in aantreffen al hetgeen noodzakelijk is op het gebied
van spelling, uitspraak, bepaling en etymologie . Zulks vindt men
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echter ook in andere woordenboeken, als die van Webster,
Ogilvie . Annandale, Chambers, en anderen . Daartegen valt
echter op to merken dat al deze schrijvers Amerikanen of
Schotten waren, wier taalgevoel in Engelsch opzicht niet altijd
vrij bleef van vreemden invloed . flier integendeel hebben wij
to doen met twee Engelschen, die dagelijks het groot woordenboek voor oogen hadden, en ons een zestal jaren geleden reeds
een voorsmaak gaven van hunne uitgebreide kennis van het
hedendaagsche Engelsch in hun « King's Engelsch u, waarvan
verschillende beknopte uitgaven als schoolboek verschenen .
Maar het hoofdverschil tusschen dit Concise dictionary en de
andere is elders to zoeken . Alle woordenboeken, die wij tot nu
toe bezaten, zijn encyclopedieen, die natuurlijk ook hun nut
hebben . Zij geven ons eene opheldering over allerlei woorden,
waarvan de beteekenis ons onklaar of onbekend was ; hoe
minder bekend een woord is, hoe langer het artikel er over zal
zijn . Dit werk integendeel wil zijn een woordenhoek, bijgevolg
is zijne taak ons verklaring to geven over het gebruik der
woorden . Daarom w ordt een groote plaats ingeruimd voor
gewone woorden die men dagelijks een aantal keeren bezigt
zonder zich ieder maal rekenschap to geven van de juiste beteekenis in ieder afzonderlijk geval . Sla ik een ander woordenboek
van denzelfden prijs en omvang open op het woord a day)) b .v .
dan vind ik slechts een zestal regels daarover in het eene tegen
een veertigtal in het andere . Het voorzetsel e over » wordt
behandeld op tien regels door het eene, terwijl ik vijf kolommen
heb in het andere . Wij hebben this voor ons een taalwoordenboek . Een tweede verschil is het overgroot getal voorbeelden,
die bij ieder woord opgegeven worden our het sours haarfijn
onderscheid tusschen twee beteekenissen to verduidelijken . De
voorbeelden zijn over bet algemeen ontleend aan het modern
dagelijksch Engelsch en wettigen daarom volledig den titel van
Current English . Men denke echter niet dat men hier to doen
heeft met het e Colleginal . Engelsch, wat nog heel wat anders
is . De opstellers geven ons het beste wat zij gevonden hebben
zoowel in de geschreven als in de gesproken taal van hunne
tijd enoten Hierin hewijzen zij ons een grooten dienst en wij
molten hen evenals de Clarendon Press gelukwenschen met dit
nieuwe standaardwerk.
J. K.
THE THEORY OF DISTRIBUTION AND CONSUMPTION, door T. LLOYD, Londen . - James Nisbet & Co, 23,
Berners street, W . 1911 Prijs : Geb . 15 shellings .
Wie alleen den titel leest zou denken dat het hier een boek
geldt voor volkshuishoudkundigen en nochtans is het niet zoo .
De schrijver doet zijn bekiag dat de orthodoxe of liberale volkshuishoudkundigen de volkshuishoudkunde om zoo to zeggen
beperkt hebben tot de voortbrenging der goederen . En waartoe
dient toch de voortbrengst tenzij tot bet verbruik' Wanneer
men handelt over hetgene de welvaart van de menschen raakt
zou men, zegt hij, veel meer dan nu het geval is met het verbruik moeten inzitten . Ja, daarmee zou men moeten beginnen,
want voor een yolk dat veel verbruikt zal natuurlijk veel moeten
voortgebracht worden . Wijlen Henry Campbell-Bannerman
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heeft eens gezeid dat een derde van de bewoners van Engeland
honger lijden . Dat is, zegt de schrijver, misschien overdreven,
maar daaruit kunt ge opmaken welk bijzonder belang er is de
koopkracht van de massa to vergrooten ; de middelen daartoe
wil hij in dit boek, voornamelijk voor Engeland en zijne kolonies, onderzoeken .
Het werk vervalt in twee deelen : in bet eerste heeft hij bet
over Engeland, en de niet-Engelschman, wanneer hij zich niet
bijzonder bezighoudt met de Engelsche kolonies, zal dit deel
veruit bet belangrijkste vinden De grondgedachte komt hierop
neer . Sir Campbell-Bannerman heeft misschien overdreven,
maar in elk geval moeten we erkennen dat een groot deel van
ons yolk groote armoede lijdt . Ware bet 1/3, zooals hij zegt, zoo
zouden er 15 millioen menschen zijn . Dat is de bevolking van
Belgie, Holland en Zwitserland . Denkt er nu eens op na, wat
onze handelaars niet doen zouden om de markten van Belgie,
Holland en Zwitserland to veroveren
In bet tweede deel van dit werk wordt in bet bijzonder
nagegaan wat voor Indie en de verschillende Engelsche kolonies zou kunnen gedaan worden om de koopkracht daar to
vergrooten .
Maar zooals we bet daar zooeven zeiden, voornamelijk bet
cerste deel is belangrijk, voor niet-Engelschen . Eerst en vooral
gaat schrijver de voorbeelden na gegeven door Pruisen en
Japan, waar veel kan geleerd worden . Dan spreekt hij over de
beschermtollen waar hij, zooals ten andere de meeste Engelschen, volstrekt tegen is ; vele, we zouden zelfs zeggen, to vele
bladzijden van zijn boek wijdt hij aan bet onderwijs, dat in
Engeland, zegt hij, volstrekt niet goed is ingericht . In bet
hooger onderwijs is men er to veel op nit om gentlemen to
maken . De opleiding van de ingenieurs is niet wat ze zijn moet
en daarom streeft Duitschland ons vooruit ; cok bet lager onderwijs in Engeland is ten achter : er zou meer moeten gedaan
worden om goede onderwijzers to hebben, de kinderen zouden
meer moeten leeren uit hun oogen kijken, want dit is toch een
der voorname taken in 't later leven ; de menschen zouden
moeten leeren gebruik maken van de gunstige ornstandigheden
die altijd een rol spelen om to lukken . Aa.n hygiene ook zou
veel meer inoeten gedaan worden inons lager onderwijs, om de
kinderen de beginselen daarvan in to planten en dan ook diende
de school zelf hvgienisch ingericht to zijn . De school zou door
schoolartsen regelmatig moeten worden nagezien . We mogen,
zegt de schrijver, niet vergeten dat bij de arnie menschen merkelijk meer afstammelingen zijn dan hij welstellende en dit
juist moet er ons toe brengen met den gezondheidstoestand van
den kleinen man in to zitten ; daarmee in verband spreekt hij
over de woningen en over bet drinkwater . Het Engelsche
stelsel van den landeigendom dat bet land vastlegt in uitgestrekte eigendommen bij groote familien, en dat bet bewijs van
eigendom en den verkoop van onroerend goed zoo dour maakt
draagt natuurlijk er ook niet toe bij om bet yolk op den buiten
to houden en de menschen koopkrachtiger to maken . Dan pleit
hij nog ten voordeele van een ministerie van landbouw, van
middelen om de overstroomingen to beletten en bet dieper indringen van de zee, waarmee land verloren gaat, ten voordeele
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van vervoermiddelen, in Engeland, en vervoermiddelen naar de
Engelsche kolonies van over zee, ten voordeele van het krediet
voor den kleinen handelaar en den landbouwer, enz .
Het tweede deel gaat over de Engelsche kolonien . Daar
moeten we bier niets over zeggen . Maar belangrijk is wel de
meening van den schrijver betrekkelijk den band tusschen bet
moederland en de kolonies . Men heeft zooveel gesproken over
het plan van Chamberlain die eene federatie wilde tot stand
brengen en, voorstaander zijnde van inkomende rechten in
Engeland, de Engelsche kolonies zou hebben aangetrokken met
voor hen de rechten to verminderen . We zeiden het reeds,
schrijver is tegen de inkomrechten . Bovendien, zegt hij, een to
sterke band tusschen bet moederland en de kolonies is niet
mogelijk . Vele van de Engelsche kolonies aanzien zich reeds
als zijnde geheel en gansch meester en dit zal van langs oIn
meer het geval zijn . Wij, Engelschen, moeten daarmee vrede
hebben . Dit is de gang van de zaken . Het zij hier terloops gezegd dat de schrijver zich partijganger verklaart van Home Rule
voor Ierland . Een keizerrijk of zelfs eene federatie, dat zal er,
zegt hij, niet komen, maar wij moeten er naar streven tusschen
Engeland en zijne kolonies een bond to maken waarin Engeland
het voorzitterschap kan hebben, maar zonder eenige politieke
overmacht, een bond die zorgt voor den vrede en die de spreuk
van Frederik den Groote zal in cvaarheid omzetten : e Niet een
schot in Europa kan gelost worden » zonder hem . De Engelsche
kolonies hebben er belang bij zich van het moederland niet of to
scheuren omdat ze in den band met bet moederland een middel
van verweer vinden tegen gebeurlijke aanvallen en hij bespreekt
wat door de vertegenwoordigers van Engeland en de kolonies
zou kunnen worden verhandeld .
Er is maar eene wolk, zegt hij, aan den gezichteinder,
namelijk bet verbod in sommige kolonies om anderen dan
menschen van het wit ras binnen to laten . In Indie voelen ze
dit reeds zwaar en wat zal in dat opzicht de toekomst brengen?
Neemt andere volkeren dan die van de Engelsche kolonies
nog een vierde eener eeuw kan Japan goed plaats vinden voor
zijn aanwas van bevolking, maar dan? En wat zal er gebeuren
met China, eens dat men daar, evenals het dezen laatsten tijd
het geval geweest is in Japan, tot zelfbewustzijn komt ?
Wij hebben eene nog al lange recensie willen schrijven
omdat bet boek bet verdient . Met den schrijver moet ge bet niet
altijd eens zijn en menigeen zal misschien denken dat hij geen
geleerd werk heeft geschreven . Op die 5oo bladzijden staat
geene enkele nota, maar hij legt zeer veel gezond verstand aan
den dag .
En deze bemerking zouden wij ook willen maken : wij,
Vlamingen, hebben geen voeling genoeg met Engelschen en
lezen niet genoeg Engelsche boeken . Zonder Duitschland kunnen onzp geleerden niet voort, dat weten ze, maar ook in Engeland zou voor ons zeer veel to leeren zijn .
E . VL .
MANUEL DE SOCIOLOGIE CATHOLIQUE . HISTOIRE,
THEORIE, PRATIQUE, par le R . P . A . BELLIOT . - Paris,
P . Lethielleux, rue Cassette, io, 69o b1z .
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De titel is verleidend ; ook het boek wanneer ge 't voor u
krijgt, want daar staat werkelijk iets in en de tafel achteraan
beslaat niet minder dan 51 bladzijden . Daar hebt ge dus een
korte inhoud van het werk .
Spijtig maar dat die goede indruk verloren gaat bij 't lezen,
want ge kunt niet zeggen dat ge hier met een wetenschappelijk
werk to doers hebt : de schrijver heeft veel gelezen, alhoewel ge
goed gewaar wordt dat hij de buitenlandsche toestanden alleen
kent nit hetgeen hij in Fransche boeken of Fransche tijdschriften daarover vernam ; alles wat maar eenigszins in
betrekking is met dit onderwerp - en wat is er daarmee niet in
betrekking - wordt hier behandeld, en dan nog wel, zooals ge
't op den titel ziet, in zijn geschiedenis, in theoretisch en practisch opzicht .
Meest altijd zal de schrijver u zeggen welke boeken, tijdschriften of bladen hij geraadpleegd heeft, maar hoe gaarne
zoudt ge vaak meer uitleg hebben, hoe dikwijls maakt ge u
niet kwaad omdat sommige menschen nu zullen gaan denken
dat dit de katholieke wetenschap is en hoe gestadig door, bij
bet lezen van dit boek, moet ge niet bekennen dat de schrijftrant beter passen zou in sommige bladen dan in een wetenschappelijk werk
Kan ik nu gaan beginnen to zeggen waarin, volgens mijne
bescheiden meening, de schrijver het mis voor heeft? Dit is
werkelijk niet mogelijk . Alleen over hetgene gezegd wordt
betrekkelijk den intrest zou ik willen de aandacht vestigen . De
schrijver kan er geen kwaad genoeg over schrijven . Volgens
hem is de intrest uit den booze . Voorloopig laat de Kerk nu
den intrest toe ; in feite heeft ze dat moeten aannemen ; in
rechte, beweert hij . veroordeelt ze den intrest nog . « Le pret
a intrrst a triomphe dans la societe actuelle a titre d'institution
antichretienne, de la meme facon et pour les memes raisons que
la liberti de penser, le libre exainen, et les autres conceptions heterodoxes sur lesquelles repose la civilisation neo-paienne d' .
present . » Gelukkig dat het meerendeel der katholieke schrijvers
er andere meeningen op nahouden .
Een ander bezwaar nu : de schrijver geeft zeer veel cijfers,
maar vermits zijn boek uitgegeven is eenige maanden geleden,
waarom niet trachten de laatste cijfers to geven, voornamelijk
daar waar ge in officieele bescheiden of in verslagen, zoo
gemakkelijk de laatste cijfers kunt vinden ? Maar de laatste
cijfers zijn natuurlijk niet vermeld in de boeken die de schrijver
raadpleegde ! Is bet b .v. toegelaten, wanneer ge cijfers wilt
aanhalen, to zeggen dat er in 1902, 316 Raiffeisenkassen in ons
land bestonden en niets bij to voegen over den toestand later?
En elders to schrijven dat de Boerenbond gesticht werd in 1887,
wat niet waar is, en dat hij bestaat nit 400 gilden met 25 .ooo
huisgezinnen, wat waar geweest is veel jaren geleden .
Willen we nu besluiten dat er niets goeds steekt in dit
boek ? Neen, volstrekt niet . Daar staat, zooals we 't reeds
zeiden, schrikkelijk veel in . En menschen die met het (( bijna
juiste )) tevreden zijn en die dit boek als leesboek willen aanzien, zullen er werkelijk iets kunnen in leeren . Maar dat ze nu
toch niet gaan denken dat ze hier het katholiek handboek
hebben over sociologic !
E . V1, .
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HISTORY OF ECONOMIC THOUGHT door LEwis H . .
HANEY, PH . D . - New-York, Macmillan & Co, 1911, 568 blz .
8/6 sh .
De titel belooft to veel . Hoe wilt ge eene volledige geschiedenis schrijven van bet economisch denken, van de meeningen
dus hierover, in 55o blz, ? Hier en daar zouden we meer inlichtingen gewenscht hebben en dit is voornamelijk waar op het
einde van bet werk, waar gehandeld wordt over de nieuwere
volkshuishoudkundigen in Duitschland, in Italie, in Engeland,
in Frankrijk en in de Vereenigde Staten . Maar zooals bet werk
is zal bet stellig bij velen welgekomen zijn, want de schrijver
bewijst dat hij een goeden kijk heeft over bet vele dat hij moet
behandelen . In zijn voorwoord zegt hij dat zijn werk bestemd
is als tekstboek voor bet aangroeiend getal meer ontwikkelde
studenten die belang beginnen stellen in de geschiedenis der
volkshuishoudkunde . We zouden willen dat dit ook voor ons
land waarheid ware ! In zijn voorwoord zegt de schrijver nog
dat hij niet alle werken gelezen heeft waarover hij handelt,,
dat een menschenleven daartoe to kort is ; dat is zoo met al wie
een algemeene geschiedenis schrijft . Hij kent voornamelijk een
of ander tijdvak daaruit .
De indeeling van 't boek is aan to prijzen : na een algemeen
overzicht over bet belang der geschiedenis van de volkshuishoudkunde wordt gehandeld over de ouden : wat de Hebreeuwers, de Hindous, de Atheniers en de Romeinen hierover
dachten . Het volgende kapittel is gewijd aan de denkbeelden
der middeleenwers, waarna die der Mercantilisten worden
uiteengedaan en meer bepaald voor Duitschland, der Duitsche
Mercantilisten, Kameralisten genoemd . Veruit bet voornaamste
deel van 't werk volgt nu, want bet is maar met de tweede heeft
van de achttiende eeuw dat de volkshuishoudkunde hare intrede
doet in de wereld als eigene wetenschap .
In de volgende kapittels worden de volkshuishoudkundigen
van de verschillende landen ingedeeld en zooals we reeds
zeiden de laatste kapittels, op een na, worden gewijd aan de
nieuweren .
Het laatste kapittel is nog eens algemeen . De schrijver
sluit met een algemeen overzicht .
In de laatste bladzijden geeft hij eene boekenlijst : de hoofdwerken, voor de geschiedenis der volkshuishoudkunde van
belang .
Dan komt nog om to eindigen eene naamlijst, alsook een
alphabetisch register der behandelde zaken dat bij bet gebruik
van bet boek werkelijk nuttig is .
E . Vi .
UITGAVEN VAN J . B . WOLTERS, GRONINGEN :
De vervlaamsching der uitstekende serie kinderschoolboekjes van LIGTHART en SCHEEPSTRA gaat regelmatig voort . In
onze schoolwereld is dit een der heuglijkste feiten nit de laatste
jaren
Reeds kwamen vier deeltjes van : de Wereld in . - Nu krijgen
we twee deeltjes van de vorige reeks : Dicht bij Huis . De vervlaamsching werd bezorgd door J . Van Dyck en A . Swerts . De
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prachtige illustraties werden uit de Hollandsche boekjes overgenomen . Beide deeltjes tellen omstreeks iz5 blz . en kosten
elk fr . o .8o .
Van Heinde en Verre, Leesboek over Planten, Dieren en
Bedrijven, in aansluiting bij de Aardrijkskunde, door G . ELGERSMA en J . OOSTERKAMP, ie deeltje A, cc Planten en Dieren » ,
voor het 4e leerjaar, rig b1z . f. 0 .40 .
2e deeltje A, «Planten en Dieren n, voor het 5e leerjaar,
112 b1z ., f. 0 .40 .
1e deeltje B, bedrijven, voor het 4e leerjaar, 12o b1z .,
f. 0 -4 0 2e deeltje B, bedrijven, voor het 5e leerjaar, zit b1z .,
f. 0 .40 .
Van Heinde en Verre, Natuurkennis voor de Lagere School,
«Planten, Dieren en Bedrijven » in aansluiting bij de Aardrijkskunde, door G . ELGESMA en J . OOSTERKAMP . Handleiding I,
125 blz . f. o,go ; Handleiding II, 114 blz ., f. 0 .90 .
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EDOUARD HUBERTI
1815-1SSo
Floe verscheiden, hoe afgewisseld is het werk Gods !
Nict alleen in de eindelooze verscheidenheid en afwisseling
van de stoffelijke schepping, in het verschil van bloem tot
bloem, van boom tot boom, van beest tot beest, maar nog
meer, maar vooral in de verscheidenheid der zielenwereld,
die dan hare terugstraling vindt in de kunstwereld . Want,
niet genoeg kan men het zeggen, heel de beteekenis van
bet kunstvoorwerp ligt in de ziel die het opvatte en voortbracht, in 't gevoel dat geboeid leeft in den schoonheidsvorm . Uit de oneindige verscheidenheid van inborst spruit
dan de verscheidenheid der kunstuiting : genie, talent,
eenvoudige gaaf van poezie .
Edouard Huberti, van wiens werken eene tentoonstelling onlangs to Brussel werd gehouden - 2S Maart14 April - behoorde niet tot de schitterende schilders en
vond nooit ingang bij het groot publiek . Daarvoor was zijne
natuur to intiem, to schuchter, ja van eene to delicate
(lichterlijkheid . Bijna vrouwelijk was hij in zijne uiterst
fijn-vezelige, lichtgeraakte gevoeligheid . Teruggetrokken
van aard, voluit oprecht en bescheiden, vriend van
eenzaamheid en stilzwijgen, van eene melancholische
neiging die aan ziekelijkheid grensde (en die ook ziekeli)kheid ten gronde had) zocht hij de poezie op in het
innige en nederige . En hoe wist hij ze daar to treffen !
Wat al parels van gemoedsaandoening, stemmingsuiting
schiep bij in de beide kunsten welke hij beoefende . Want
vooraleer landschapschilder to worden, zooals zijn vurig
verlangen het vergde, had hij zich reeds verdienstelijk
gemaakt als zinger - zijne diepe basstem was zoo fulpzacht als de blik zijner zwarte oogen - en als toondichter ;
en hij moest afbreken met een afgebaand verleden om deze
besliste neiging in to volgen . Ook, wat zijne doeken thans
verraden, dat schuilde reeds in de liederen die hij vroeger
dichtte, en die, omgeurd met een wasern van poezie, als
3z
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bloemekens ontloken, uit een hart zoo warm als dat eener

vrouw, zoo rein als dat eens kinds .
Zouden die melodieen, fijn, dichterlijk, delicaat gelijk
de landschappen, ook niet uit de vergetelheid to redden
zijn, zooals men bet voor de geschilderde paneelen zocht to
doen? Niet meer dan deze laatste bij de liefhebbers van

lawaaierige kleuren en rumoerige kunst, zullen zij ingang
vinden bij ultra-modernen ; maar wie weet of hunne noot
van innige melancholie en vriendelijke mijmering niet in de
ooren zal klinken van de een of de andere verwante ziel, en
uit een bevriend hart een zoeten traan lokken bij eene innige

bede? Meer zou Edouard Huberti niet hebben gevraagd .
Een dichter in kleur en klank was dan dit bevoorrecht
gemoed, maar een dichter van zeer zeldzame geaardheid .
Niet genoeg kan ik er op drukken dat zijne kunst veel meer
van bet vrouwelijke en kinderlijke had dan van bet mannelijke ; en, zoek ik in de kunstwereld rond naar eene verwante figuur, dan ontwaar ik enkel die van then anderen
kinderdichter, van dit ander kinderlijk gemoed : Andersen .

Als Andersen was hij vroom, oprecht, argeloos . Als
bij Andersen, was zijne overgevoeligheid eene bron van
folterende zielemartelie . Als Andersen ook wist hij de poezie
to ontdekken in de nietigste voorwerpen en was hem de natuur een tempel vol sprekende beelden en roerende ingeving .
Wat hij er zocht, dat was een wegelken weg kronke-

lend tusschen mos of geboomte, de eentonige heide met
hare vlakte van wit zand of hare sluimerende vennen, een
droomerig vergezicht van weiden of moerassen, bet treurend
avondrood waarin enkele vogelen zwinden, blanke berkskens rillend in de grijze lucht - de poezie, in een woord,

onder hare schuchterste, meest terugtrekkende verschijning .
Waarom zou ik bet verzwijgen dat mijne eerste verzen
onmiddellijken weerklank vonden in zijn gul gemoed en
dat, jong meisje als ik toen was en hij witgehaarde grijsaard, wij eenparig voelden voor de schoonheid der
natuur? Ik bewaar met heilige vereering een zijner landschapsstudien, waarop ik mijn stukje a Poezie n dichtte,
't welk hij op verrukkelijke muziek bracht . (z)
(r) Dit lied geef ik als bijlage .
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Vraagt men nu welke de hoofdsnaren waren dezer
dichterlijkheid, dan antwoord ik : innigheid en droefgeestigheid .
De innigheid bleek reeds uit wat ik zeide over de keus
zijner onderwerpen ; wat de droefgeestigheid betreft, die
was de vrucht van een ziekelijk temperament, van de eigen
dichtergave, en ook van den zieletoestand des tijds . Want
Edouard Huberti, zoowel als zijn voile neef mijn vader,
zoowel als zijn speelgenoote Constance Teichmann, behoorde tot de romantische periode . En indien deze periode
in blijvende schoonheid zal voortbloeien in de geschiedenis
van kunst en letterkunde, dan zal zij het voornamelijk to
danken hebben aan haar melancholi e-gevoel . Is het overigens
niet een open vraag of dichterlijkheid wel kan bestaan
zonder droefgeestigheid? Al wat ons op aarde verrukt, wekt
onwillekeurig weemoed en vrees op over het kortstondige van zijn bestaan, het vluchtige zijner verschijning ;
broos zijn vreugd en begeerte ; de schoonheid ontglipt
in 't ontluiken zelf, en zuchtend roept de mensch uit
met den meestgevierden dichter der eigen romantische
school
Des qu'il possede un bien, le sort le lui retire ;
Rien ne lui fut donne dans ses rapides jours,
Pour qu'il s'en puisse faire une demeure et dire
C'est ici ma maison, mon champ et mes amours
Edouard Huberti dweepte met de groote dichters van
zijnen tijd . Hunne verzen nam hij bij voorkeur tot tekst
zijner melodieen, en zeker sprak hem meest hunne
melancholie aan ; maar waar deze bij de schrijvers soms
tot bombast of gezochtheid oversloeg, bleef zij bij den
artist alleroprechtst en gevoeld : de adern zijner ziel, de
zucht der onsterfelijke ziel naar oneindigheid en blijvend
geluk .
Die innige droefgeestigheid valt niet moeilijk to ontdekken in de paneelen welke de schilder achterliet : hier
zijn het de stille, breede lijnen onzer Kempen - Edouard
Huberti hield vooral van de heide, waarschijnlijk om haar
ernstig, melancholisch karakter ; van wijde horizonten,
eentonige vlakten ; de bergstreek strookte niet met zijnen
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geven . Ik bezit een dezer paneelen : een tenger, fijngehalsd
glas, op groen laken gesteld ; daarin eene witte roos, met
den stengel eener uitgebloeide zuster van boven uitstekend .
Onbeschrijflijk is 't effekt van verlatenheid, van treurig-zijn
van 't geheel . Heel de ziel van den schilder is in dat doek,
die ziel zoo fijn-voelend, zoo kiesch-hongerend naar geluk
en schoonheidverzadiging, zoo eerlijk-eenvoudig en vroomkinderlijk .
Doch wat kan beter bet gemoed eens kunstenaars
vertolken dan zijn eigen werk of zijn eigen woord ? Nevens
de doeken die to Brussel ten toon hingen, zou ik dan een
ander rij tafereelen willen ophangen, ontleend aan de
kostbare brieven die ik van den overleden schilder bezit .
Deze zullen ook ophelderen den effen levensloop, bet
innerlijke gemoedsleven van den artist .
Op Oud jaar-avond 1870 schrijft hij : a . ., je me suis
remis au travail . J'ai commence une aquarelle de petite
dimension qui viendra, je pence . C'est un petit coin de bois
par un ciel gris, des arbres depouilles ; le tout est simple,
triste et melancolique . La nature est si belle maintenant,
que je me sens sous 1'impression de mes dernieres etudes .
En ecrivant, je remue les paperasses de ma table ; un
petit papier me tombe sous la main . Ce sont quelques
reflexions a propos de peinture . Je to les envoie, to me
diras ce que to en penses . Les voici
(c On a fait tant de dissertations sur les qualites que
u doit posseder le paysagiste, que nous n'en abuserons pas .
s Disons seulement que 1'artiste doit etre simile, vrai, naYf ;
n qu'il doit posseder l'instinct, fame, le sentiment, sans
lesquels une ceuvre d'art est privee de grandeur et de
» beaute .
n La nature a deux faces ; l'une toute positive, qui nous
montre la facture materielle de l'ceuvre dans les dispositions et les embranchements des arbres, dans la difference
des terrains, dans la forme de chaque detail .
v L'autre intelligente, nous initie au contraire dans la
n poesie, dans l'ideal de 1'univers . Cette poesie c'est fair,
n c'est la profondeur, c'est la physionomie, c'est l'effet ;
c'est par dessus tout quelque chose qui sae s'explique pas et qui
n fait un artiste au lieu d'un imitateur servile .
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Tu approuveras, j'en suis certain, la conclusion de ce
petit opuscule . 11 est conforme a la these que nous avons
emise si souvent a propos d'art, a savoir que le but n'est
pas 1'imitation servile de la nature . Si l'imitation etait le
but, le premier venu pourrait toujours avec de 1'etude
arriver a devenir 1'egal d'un grand artiste . Or cela est
impossible . C'est ce qui nous demontre que fart a quelque
chose de plus eleve que la nature, puisque cette derniere
nous sert de pretexte pour exprimer . La nature interpretee
parle, impressionne . . . »
Heel zijn ideakstische natuur, zijn idealizeerende kunst
zijn in deze woorden .
In den volgenden brief zoekt hij mij to bekeeren tot
zijne bewondering voor den door hem zoo innig geliefden
Corot : a . . . Cette petite notice est venue a propos pour me
dormer 1'occasion de to parler de Corot mon peintre
favori . . . Il me semble . . . que to dois pouvoir comprendre,
apprecier cette peinture qui au premier abord semble indechiffrable et qui par la laisse passer inapercu le cote senti,
antimateriel que 1'on trouve toujours dans cet aimable
peintre . It aime la nature tendrement et communique avec
elle par son cSte aimable . La facture que tant d'autres
s'evertuent a reproduire reste muette et sans importance
pour cet homme essentiellement reveur et antimaterialiste .
Je sais ce que to vas me repondre . Tu diras : L'inimitable
Ruysdael impressionne aussi ; son tableau du musee (x)
attire ; it a du caractere, la poesie y abonde, la verite du
coloris est incontestable . Ses arbres sont dessines, j'y vois
les branches distinctement, je les suis sans peine, sans
fatigue ; ses lointains accusent des formes precises, - ses
terrasses egalement ; son chemin pietine, creuse par le
sillon nous parait tel qu'on le voit, enfin je puis tout
analyser, et cette analyse ne nuit pas a l'ensemble . . . A ce
langage, je reponds : Ce que to dis du maitre hollandais est
assurement juste, bien observe . Seulement it me semble
qu'il ne faut pas juger par comparaison ; it n'y a pas qu'une
(c) Er is hier spraak van het schilderij van Ruysdael in
't museum to Antwerpen . Wij gingen dikwijls samen naar
't museum .

EDOUARD HUBERTI

523

seule mani6re de comprendre ; le mode d'expression est
subordonne au caractere de chacun . Corot dont le temperament est tout different, doit evidemment produire des
oeuvres differentes . Je repete qu'il prend la nature dans son
cote fin, poetique et souvent indecis, car la nature est
parfois indecise . Ses tableaux sont des seconds plans, vus a
une grande distance ; son coil est conforme autrement que
celui de Ruysdael ; son choix differe du sien, it affectionne
certains effets, traduit la nature mais ne la copie jarnais . Ses
tableaux attirent, ils sont tendres, vaporeux, et toujours distingues . Ses arbres semblent vouloir s'elever vers le ciel . . . »

Hoe trouw teekent Huberti zijne eigen natuur, zijn
eigen talent, met Corot's kunst of to teekenen ! Al wat hij
van den Franschen meester zegt, is op hem zelven toepasselijk, met dit verschil dat de Brusselsche schilder echt
Vlaamsch bleef door de innigheid van zijn gevoel, door het
gewetensvol zich toeleggen op alles, tot het nietigste toe,
waar to nemen van de geheimen der natuur ; door de
uiterste oprechtheid in het weergeven, den meest kinderlijken eerbied voor de schoonheid der schepping . De poezie
bij Corot is heel en al interpretatie, een wasem gespreid
over het landschap ; bij Huberti stijgt de poezie als van

zelf uit den grond van zijn geboortestreek, ademt uit de
tengere boomen, nit de lommerig-wuivende takken of uit
den barren heide-bodem . Meer eenvoud bij den Vlaamschen
schilder ; is er iets kunstmatig-verfijnd bij den Franschen
meester ? - Men ziet dat op veertig jaren tijd ik nog niet
gansch tot overtuiging ben gekomen, maar meer en meer
heb ik mij ingeleefd in de kunst uit eigen bodem . Intusschen
is de bewondering van de uitgelezen kunstenaarsziel voor
haar grooten broeder typisch voor de eigene grootheid .
Deze behoefte orn in gedurigen omgang met den buiten
to levee, uit de schilder in een anderen brief van denzelfden
winter (I6 Februari 1871) : « . . . . Me voila rentre au bercail,

installe dans mon atelier . . . . Jusqu'A present je ne me sens
aucune disposition au travail ; les murs de ma chambrette,
quoique garnis, ne m'inspirent gueres . J'espere reprendre
insensiblement mes anciennes habitudes, oubliees facilement par le plaisir que j'ai eu de m'etre trouve si longtemps
au milieu de vous tous d'abord, et avec ma boite et ma
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toile assis en face de cette nature si belle, si riche, et si
variee . Que ne puis-je travailler toujours dans de pareilles
conditions . C'est veritablement a la campagne que le paysagiste devrait toujours vivre, en contact direct avec la
nature . La on est impressionne par elle et par ces mille
petits riens que je ne saurais decrire, et que nous comprenons si bien . . . L'atelier abrutit, rapetisse la pensee, nous
engage souvent dans une route flatteuse pour certaines
natures peut-titre, mais conventionnelle pour d'autres ;
route petite, etroite, anti-artistique . . . »
Doch niet enkel op stoffelijke wijze sprak het geschapene hem aan, want hij zegt later : u . . . Quand je travaille a
la campagne, je regarde le ciel avec une admiration qui me
semble toute spirituelle . J'ai du respect pour ces mysteres
inexplicables qui sont en dehors de la raison humaine . Je sens
des aspirations que je ne puis definir ; mon cur bat d'emotion, et je sens le desir d'aimer des choses inconnues . . .
Eindelijk ging zijn verlangen bevredigd worden : cc le
6 avril 1871 : . . . Pour le moment je flane . J'apprete mes
toiles, mes chassis pour la campagne prochaine . Je vis d'illusions, heureux de me retrouver en face de la nature, sous
le ciel qui m'inspire cent fois plus que les murs enfumes de
ma cambuse . Decidement . .., j'ai fait de bonnes choses a
Anvers . J'ai eu la visite de plusieurs personnes, et d'un
artiste en particulier qui a ete bien content de tout ce que
j'ai fait . Il prefere surtout mes neiges et tous les motifs
d'automne. II m'engage beaucoup a envoyer quelques
etudes au Cercle . Je ne sais pas m'y decider, tant j'ai peu
de confiance dans l'indulgence des Bruxellois . Enfin nous
verrons . Je commence a croire qu'Huberti n'est pas aussi
bete qu'il le croyait ; et qu'en reflechissant it pourrait bien
remercier Dieu de ce qu'il a mis en lui a son insu un je ne
sais quoi que nul maitre au monde ne peut enseigner et qui
fait, que malgre ses nombreuses imperfections, it arrive
quelquefois a toucher l'endroit le plus sensible de notre
titre . Allons bien, voila que je m'apercois que je suis un
profond egoiste, je ne t'ai encore entretenu que de ma
chetive personne . ..
Reeds vroeger had hij vastgesteld dat het alleen-zijn,
afgezonderd van den omgang met de artisten-wereld, hem
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voordeelig was geweest : « . . . C'est incroyable comme le
voyage d'Anvers m'a fait du bien . J'attribue ce progres a la
grande liberte d'esprit dont j'ai joui, entierement degage de
tout contact artistique et des influences inevitables qui en
sont les consequences . . .
Meer zelfstandigheid had hem die afzondering gegund,
een grooter vertrouwen in de fijnheid van het eigen gevoel,
in de eigen poezie . Deze vorderingen werden door zekere
zijner kunstbroeders wel erkend : u . . . Si je lie t'ai pas
nomme 1'artiste qui est venu me voir, c'est que to ne le
connais pas je pense . 11 s'appelle Rymaekers (i) . Une nature
honnete a en juger par sa physionomie, qui est franche et
ouverte . - Il m'a dit que je devais peindre avec ma note,
et surtout avec mon sentiment poetique, dont it para%t faire
grand cas . II ne m'approuve pas de chercher a faire ce qu'on
appelle vulgairement de la couleur . Cela n'est pas en moi,
dit-il . Pourquoi dedaigner les qualites, que la nature a mises
en nous, pour courir apres celles que d'autres possedent,
et qui ne sont que la consequence des temperaments differents . Enfin, on s'oublie quelquefois . I1 n'aime pas autant
mes etudes vertes parce qu'il n'y retrouve pas cette personnalite qui distingue les autres . . . u
Om wille van de fijnheid van zijn temperament, van
zijn uiterste gevoeligheid, moest Huberti gedurig aangezet
worden tot vertrouwen in zich zelven . Wel voelde hij de
kiesche gaaf van poezie die hij droeg, de goddelijke vonk
die hem bezielde, maar hij was als het kruidje-roer-mij-niet .
Aanstonds gingen de blaadjes toe bij de minste onzachte
aanraking . Vandaar deze uitroeping : a . . . . Pauvres
artistes ! si quelquefois As ont de bons moments, je t'assure
qu'ils ne font pas vole . . . n Doch objectief kon hij ook zijn
werk beoordeelen : u . . . C'est le moment de parley un pert
peinture, d'aborder franchement le motif . . . D'abord parlons
de mon grand tableau de neige . . . je t'annonce que j'ai
enleve les montagnes du fond, que j'ai remplacees par une
suite de petits arbres . En un mot, j'ai tourne mon etude au
mur pour laisser voyager a l'aise et sans entraves mon imagination . C'est autre chose maintenant ; it parce, et semble
(I)

Dat is : Raeymaekers .
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bien donner 1'impression de 1'hiver . Asselbergs en a ete tres
content . Quant a mon petit marais, modestie a part, je to
dirai qu'il me semble reussi . . . u
Een ander maal - 23 Januari 1872 - gaat zijn oordeel
over aquarellen : « . . . Pour le moment je ne suis qu'aquarelliste . Yen ai plusieurs dont je suis reellement satisfait,
les trois dernieres surtout qui sont presque aussi fortes que
les etudes a 1'huile . Je travaille a la derniere ; elle a a peu
pres un metre . Ce sont des saules au bord d'une immense
flaque d'eau . J'en ai execute deux parce que comme nous
disons elles ne parlaient pas . Esperons que la troisieme
sera plus heureuse . J'ai laisse le soleil de cote, et j'ai choisi
un effet de la nature qui m'est particulierement sympathique : un ciel gris lumineux et chaud reflete dans une
eau dormante oil jabottent quelques mousses .
3 Mars 1872 : a . .. Je travaille beaucoup, et avec ardeur
un
tableau de Rochers, (effet de matin) . J'espere que
a
celui-la viendra, je le tiens, et je le sens comme nous
disons vulgairement . Ensuite mes saules au bord de deau,
avancent . Il me semble que mon tableau s'ameliore de jour
en jour . .. J'envoie a Londres mon tableau en hauteur . ..
Chose singuliere et que j'attribue a 1'excentricite de ma
nature sauvage, c'est que j'ai toujours quelque peine a me
separer d'une toile reussie . n
Dat zijne kunst to fijn, to eerlijk-bescheiden was om
door het groot publiek gewaardeerd to worden, dat wist hij
ook, en kon het overigens bij iedere tentoonstelling ondervinden . Zijne delicate doeken werden als doodgeslagen
door het omringende . Ik kan dat niet beter vergelijken dan
bij eene muzikale uitvoering : een fijn deuntje, binnensmonds geneuried to midden van een Wagneriaanschorkestralen storm .
a - 29 Juin 1872 - .. . Je vais Lundi a Boitsfort . . . j'ai
vu deux ou trois choses qui m'ont paru interessantes . Je
compte sur l'influence de la nature, pour voir s'envoler cet
affreux spleen qui me poursuit depuis longtemps . J'ai pourtant travaille a mes tableaux du salon . Its me semblent
beaucoup ameliores, quoique toujours dans une gamme
tranquille, sans eclat . Aussi, je n'espere aucun succes . Its
n'attireront pas, exposes dans ce tohu-bohu d'echantillons
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de tous genres . Decidement, je ne suis pas n8 pour la
lutte . . . »
Neen, dat was hij niet, maar overal waar een echte
ininnaar der natuur hare verborgenste geheimen kon bespieden, daar was hij thuis : bet vluchtig avondrood, de
maagdelijke frischheid van den ochtenddauw ; een roosbewolkte hemel - dat waren onderwerpen voor dezen
geboren dichter .
Ondertusschen gaf bet kort verblijf to Boitsfort niets ;
zijne slechte stemming belette alle vreugd in bet werk . Nog
erger viel eene villegiaturee to Comblain-au-Pont uit . Van daar
uit schreef hij een echten jammerbrief, kenteekenend voor
den schilder der Vlaamsche vlakte, der breede Vlaamsche
lijnen : « Lundi 26 Aout 72 . . . Tu me demandes mes impressions sur le pays que j'habite . Je to dirai que je le trouve
beau . Je ne sais si ce sont mes mauvaises dispositions qui
en sont la cause, mais it me rend triste a pleurer . A moins
de grimper sur les hauteurs, la vue est toujours bornee par
une succession de montagnes qui empechent la vue de s'en
aller au loin . Pour voir le ciel it faut lever la tete . J'etouffe
quelquefois ; et je t'assure que j'aspire au moment de me
retrouver dans un autre pays . Les roches sont belles, mais
la ligne est rarement grande . Le caractere n'y est pas . Et
puis je m'explique ce que j'eprouve . Cette nature manque
de simplicite . Si j'habitais ici six mois de l'annee peut-titre
m'y ferais-je, mais pour le quart d'heure je ne suis pas
anime le moins du monde . J'aspire apres un petit arbre au
bord d'un chemin ; un bout de prairie, une cabane isolee,
l'apparence d'un petit clocher se perdant dans les brouillards de 1'horizon, une mare d'eau dans les ornieres d'un
chemin boueux, et par dessus tout le ciel que l'on decouvre a
jerte de vue . Voila . . . le resultat de mes impressions sur
Comblain-au-Pont . Elles sont malheureusement la consequence de ma nature ; aussi j'ai acquis la triste certitude
que ton vieux Ch . n'arrivera jamais a se faire aimer . . . t
Al wat doorgaat als bet schilderachtigste liet dan dezen
schilder ongevoelig . Echt Vlaamsch gemoed, moest hij tot
bet innigste doordringen, had hij eenvoud vooral noodig,
en, zooals hij bet zoo goed zegt, was hij de dichter der wijde
horizonten, van de verhevene luchtruimte . Zoo is bet doek
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dat het Brusselsch museum van hem bezit een uitgestrekte
hemel, met daaronder een bijna onbeduidende grondenlijn .
Hij schilderde dit tafereel naar eene studie die hij
genomen had op het Wilrijksche plein, achter Dikke Mee . De
Antwerpsche buiten was uiterst geschikt om zijne sympathie
uit to lokken . Het rustige van lijn en verte, de lichte wasem
van de atmosfeer, het droomerige van de gedempte tonen
moesten hem behagen . Zoo bleef hij, bij onze wandelingen,
telkens staan op de brug, buiten de Wilrijksche poort, en
liet mij'het zilverachtige van 't water bewonderen . - Nois mij de plek dierbaar . Aan hem ben ik overigens mijn
innigste doordringen in de poezie der natuur schuldig .
Op de andere brug die naar het Kiel leidt, vond hij ook
het uitzicht bijzonder schoon, verfraaid zoo het was door
draaiende molenwieken . Ik zette hem menigmaal aan om dit
zicht to schilderen ; doch zoo groot was zijn afschuw voor
alles wat naar procede zweemde, dat hij er geen gehoor aan
gaf, omdat Gabriels, de Hollandsche landschapschilder, bij
al zijn onbetwistbaar talent, de molens tot een specialiteit
had verheven . In alles was Huberti de oprechtheid zelve .
Dit blijkt eens to nieer uit een volgenden brief : a Mercredi soir, I8 jbZe 72 . . . . Tu me parles de peinture et de mes
tableaux . Je suis tout content d'apprendre qu'ils t'ont laisse
une impression favorable . Le premier moment passe avec
toi a 1'exposition m'avait laisse un peu triste, parce que
j'avais cru voir que to t'attendais a autre chose . . . . Sois
certaine . . . . s'ils ne frappent pas tout d'abord, c'est qu'ils
sont trop sinceres vus surtout a cote de tant de choses eclatantes . - En entrant dans une exposition, je reste ebahi
devant cette chatoyante exuberance de colons, qui me fait
retourner a la nature avec tant de calme, avec tant de bonheuy .
Chez quelques .uns cela depasse reellement les . bornes ., On
dirait que la nature est une esclave dont ils se servent uniquement pour satisfaire leur fantaisie . - Eh bien . . . . moi,
je 1'aime autrement . Elle m'inspire de l'amour, du respect,
et a chaque pas je me surpiends impuissant a en reproduire
toutes les beautes . Voila pourquoi, honnetement je me
sens plutot son esclave . - Je suis entre en relations
avec Mr C ., le marchand de tableaux que to connais sans
doute de reputation . 11 est venu me voir . . . . Ma petite
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moisson se trouvait precisement sur le chevalet . Il 1'a
trouvee a son gout sans doute, car it m'a propose de deposer
le tableau chez lui . Cost ce que je desirais depuis longtemps . C'est to dire que j'ai accepte . I1 parait tout dispose
a me pousser . Esperons qu'il reussira . C'est un grand pas
de fait, car it est tees difficile a aborder . 11 aime ma peinture
parce qu'il la trouve sincere, fine et poetique . Nous differons un peu sous un point, qui sera toujours le pont aux
tines : la question du fini . Sur ce point it a longuement
parle . Les tendances actuelles tout en reconMaissant ce
qu'elles ont de bon ne lui sont pas sympathiques . Tout
progres malheureusement entraine avec lui ses epines .
Toujours on tombe dans 1'exageration, Toutefois reconnaissant la justesse de son raisonnement, je lui ai dit, que
je chercherais a finir davantage .ourvu toutefois que vela me
touche en rien A MON SENTIMENT PERSONNEL . A celui-la je
tiens, et j'y resterai fidele, j'espere, si malgre inoi le contact
empoisonne de toutes ces vieilles traditions no vient pas
m'envahir . J'ai commence deux petits tableaux qui viennent
bien . Un des deux est a 1'etat d'ebauche, to connais : c'est
une petite etude d'automne que j'ai peinte a St . Laurent . . .
J'aurai soin d'enlever les petits moutons que to n'aimes
pas . Cela ne me coutera aucune peine . . . )i
Deze schaapkens, of andere stoffeering, waren zijne
eenige concessie aan den smaak van 't publiek, maar jong,
en bijgevolg nit een stuk, zooals ik toen was, vond ik doze
flog overdreven .
Hoe moeilijk was het voor iemand van zijn inborst
zich to doen golden 1 't Was de tijd toen to Antwerpen bij
voorbeeld, al bet succes ging tot schilders als Plumot, Van
Luppen, Lamoriniere . Brussel was wel iets mcer gevorderd ; nochtans Meunier leefde er onbekend en miskend .
Met aandoening heb ik gelezen in dezes levensbeschrijving
dat hij bevriend was met I-Iuberti en door hem hooggeschat .
Ik vind veel overeenkomst tusschen beider natuur en loop
baan . Alle twee hadden zij dezelfde innigheid, diepe waarheidsvereering, hetzelfde vroom gevoel .
Kan men zich
jets schooners denken dan Meunier's « Verloren Zoon n, zijn
eigen zoon, op zee verongelukt, en met bevend-koesterende
hand gestreeld ; of zijn s Mater dolorosa 11, die mijnwerkers-
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moeder, gebogen op bet lijk van haar zoon ? - Ook bet
laat opbloeien. Meunier was een vijftiger als hij zijne onsterfelijke beeldhouwwerken schiep . Huberti die nu spreekt van
a gepousseerd s to worden, had toen ook bet 54e jaar achter
den rug.
In zijne verdere brieven blijft hij spreken van then
beer C . : u Vendredi soir, ii octobre 1872 . .. . J'ai travaille Bans mon atelier et je ne suis pas trop mecontent
de mon travail . J'ai fait un petit tableau pour Mr C . ;
it 1'a trouve bien, mais pas encore assez fait . J'irai jusqu'a
une pression raisonnable, tant que je pourrai, sans manquer
a mes convictions . Ce qui me manque surtout, selon moi,
c'est l'accent vigoureusement accuse ; c'est la la pierre de
touche, le cote faible . Quand j'aurai gagne sous ce rapport
j'aurai fait un pas, et le bon public (je ne to classe pas
parmi cette race) s'arretera devant mes oeuvres comme
devant celles des autres . J'espere beaucoup de mes relations
avec Mr C. .. . ))
En den 2oen October
a . . . . Je travaille beaucoup
en vue de mes relations avec Mr C . Je lui ai envoye
un petit tableau d'automne en hauteur, que je puis lui
vendre 20o francs . C'est peu, mais it faut un commencement
a tout . J'espere arriver a un resultat favorable . Mon talent
lui est sympathique, et comme ses relations sont tres etendues et que de plus it jouit d'une influence tres grande
parmi le monde, je crois qu'avec le temps, je pourrai me
dire que je suis quelque chose . Ah !!! que les artistes completement independants sont heureux !!! . .. ,)
((27 9bre 72 ., . J'ai repris mon tableau de Londres . Il me
semble beaucoup mieux . .. J'ai commence par eclairer la
prairie . Cela m'a naturellement entraine a eclairer les
broussailles, et a rechauffer le ciel . Ce petit changement
a donne a mon tableau plus de fraicheur et un plus grand
aspect de nature . J'y reviendrai encore je le sens, parce
que j'aime le motif qui est simple et poetique . Si to pouvais
le voir comme it est, to le trouverais mieux a ton gout j'en
suis certain . (Je passe sous silence les moutons !!!) J'ai
repris aussi mon tableau de neige . Tu to rappelles ce que
nous avons trouve a y changer . J'espere qu'il arrivera . Tu
ne saurais croire . . . . combien it est difficile de retoucher un
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tableau qui a ete terming et que l'on revoit apres trois mois
d'absence . . . . »
Samedi soir (I mars 1873) . . . . J'ai hate de to voir et
de to montrer mes eeuvres inedites, vierges encore de tes
imprecations . Malgre cela je suis heureux de to les montrer,
car to sais qu'une corde sympathique vibre Bans nos deux
cceurs . Ce que je ne vois pas et ce qui m'aveugle parfois to
frappe immediatement . J'espere pourtant cette fois avoir
reussi . J'ai plusieurs aquarelles que to n'as pas vues et qui
me paraissent bien . Je fais marcher Fun avec l'autre . Quand
1'huile me fatigue, je cours a l'eau . Cela varie le travail .
J'ai aussi plusieurs grands fusains a to montrer .. . . Un des
quatre to plaira beaucoup . C'est un coup de vent dans un
groupe d'arbres jetes a gauche du dessin . C'est l'approche
d'un orage ; le ciel est sombre, les arbres plient et quelques
corbeaux s'elevent dans les airs . Il me semble que vela
parle . Je compte 1'executer en grand et a l'huile pour
1'exposition d'Anvers . Cela dependra un peu de ce que to
diras, petite horreur . Ensuite j'ai travaille encore a mon
tableau en hauteur . Le ciel est plus chaud, le gazon plus
vibrant, et j'ai enleve les moutons pour les remplacer par
d'autres qui me semblent maintenant mieux tenir avec tout
le reste . J'ai retouche egalement a l'arbre de gauche. Enfin
pour le moment je vis encore une fois d'illusions, car je le
trouve considerablement change . Je l'enverrai sans doute
a Paris avec le grand, tes amours . Puissent-ils ne plus
revenir.. . . n
Reeds zoo vroeg als in den zomer van 1873, vertoonen
zich in de brieven de eerste symptomen dezer ziekelijke
ontstemming die feitelijk aanleiding was van 't overlijden
van den artist . Huberti was altijd van kwijnende gesteltenis,
zonder eigenlijk ziek to zijn . De uiterste prikkelbaarheid, de
overgevoeligheid van zijn temperament, hadden een noodlottigen invloed op zijn physische krachten . Het was dan
ook wezenlijk aan melancholie dat hij overleed den 12 Juni
i88o, nog in de kracht der jaren - hij was 62 jaar oud en in den bloei van zijn talent . - Zooals ik zeide, zijn de
waterverwen die hij vervaardigde, onder zijne laatsteziekte,
van 't forsigste dat hij ooit maakte, en echt tragisch van
opvatting . Aan zijn zoon die hem de droefheid der onder-
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werpen verweet, antwoordde hij : « Its ne sont pas plus
tristes que l'ame de celui qui les a peints . n
Nu, zeven jaar vroeger, (lay voor dag, toont zich daar
reeds iets van : « Mercredi II juin 73 . . . . Tu sais que j'ai
loue a Auderghem une chambre pour un mois avec la bonne
intention d'y travailler . J'y suis a11e hier au matin, et a
peine installe, j'ai ete saisi d'un spleen tellement violent
que je suis revenu ici pour quelques jour . Mes idees sont
ailleurs, et je suis distrait et aussi loin de la nature que si
elle n'avait jamais fait partie de mon existence . Je ne sais
a quoi attribuer cet etat que je ne puis appeler autrement
que maladie morale . Peut-etre la solitude me rend-elle
ainsi . J'espere que Dieu m'aidera . . . . Je n'ai rien vu dans
1'Illustration (r), La seule nouvelle est une critique assez
malveiliante fait par un Mr Lagye, redacteur en chef d'un
nouveau journal artistique anversois, qui parait sous le titre
de Federation artistique . Je t'avoue que cela impressionne
toujours peu favorablement . Je renonce meme a l'idee
d'envoyer a Anvers mes tableaux exposes a Paris, certain
d'avance d'un ereintement systematique . . . . ))
1-luberti was heel gevoelig aan bet oordeel der pers, al
wist hij hoe weinig gegrond en ernstig doordacht het sours
was .
« Mercredi 16 Juillet 73 . . . Physiquement d'abord, j'ai
tous les petits tourments possibles . A eux sont venus se
joindre des rages de dents qui m'ont fait prendre la vie en
horreur . Ma chambre a Auderghem est donc restee vide, et
je me suis decide a revenir ici, ne sachant plus a quel Saint
me vouer . Le calme est un pen rentre en moi, et pour
chercher a sortir de cet etat, j'ai pris courageusement ma
boite a peindre, et tous les matins quand le temps est bon,
je sors . J'ai fait trois etudes dont je suis asset, content .
Apres le diner, je travaille dans mon atelier . 11 en est sorti
un petit tableau de coquelicots . 11 est a pen pres con~u de
cette maniere .
Je t'assure que c'est une excellente etude : les objets
places a un metre de morn coil m'obligent a f nir plus minutieusement . Tout le monde ici le trouve tres bien . Nous
(i) Over zijne schilderijen van Parijs .
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verrons ce que dira la petite horreur . Ensuite j'ai fait une
foule d'aquarelles, que to ne connais pas, et que je to montrerai aussi . Parlons maintenant d'Anvers et de son exposition . Je t'avais dit, et j'etais decide a n'y rien envoyer,
mais l'homme propose et ceux qu'on aime, disposent .
Cedant aux imprecations de Louise, de Gustave et de ma
femme qui m'ont traite de fou, lorsque je leur ai dit mes
intentions je me suis decide a les envoyer . Its sont partis ce
matin . A la grace de Dieu . . . . J'envoie pour 1'acquit de ma
conscience, car je n'espere rien . - Tu auras probablelnent
vu dans l'illustration la reproduction de mon grand tableau .
Elle ne rend ni la grandeur du paysage ni la silhouette
exacte de la ligne . Je to l'envoie, avec priere de me la
renvoyer dans une lettre a la premiere occasion . Tu jugeras
par toi-meme . Reellement je me demande parfois si je ne
ferais pas bien de renoncer a la peinture . Ouf ! - je to vois
bondir d'indignation . Rassure-toi . . . en rentrant en moimeme, je me reconnais incapable d'une telle resolution .
Ainsi to pars Lundi, heureuse creature : (r) j'espere
que to m'ecriras et que to me donneras beaucoup de details,
sur tout ce que to verras et sur tes impressions que je
connais du reste d'avance . Sans avoir vu ce pays, je le crois
grandiose comme aspect et par cela impossible a rendre en
peinture, surtout pour celui qui aime dans la nature l'intin}ite . Je suis persuade pourtant, que to seras emerveillee et
que plus d'une fois to to diras : quel dommage que Ch . ne
puisse pas voir cela . Je pense que to seras de retour pour le concert de
Petrus . (2) Je compte bien entendre son oeuvre que 1'on dit
magistrale . C'est un genie dans toute l'acception du mot . . . n
Edouard Huberti, niettegenstaande zijne opvoeding in
't Fransch, was de Vlaamsche beweging zeer genegen. Zijn
zoon, de toondichter Gustave Huberti, had zich dan ook
een der eerste aangesloten bij Peter Benoit, voor wien,
gelijk men ziet, vader Huberti eene groote vereering
koesterde . In een brief van den 4den December van 't zelfde
(i) Wij gingen cene reis doen in Zwitserland .
(2) De eerste uitvoering van Benoit's « Oorlog », bij gelegenheid van het Nederlandsch Congres . Van toen dagteekent ook
onze kennismaking met Dr Schaepman .
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jaar vind ik nog interessante melding van verschillige
schilders

u . . . Tu me fais un eloge reellement bien flatteur du
tableau de Mr Van Beers et to en fais la description si
habilement que je le vois comme si j'y etais . - N'est-ce
pas que la peinture est une belle chose quand on arrive a
rendre sa pensee de maniere a la faire comprendre a ceux
qui nous regardent . L'Art tout entier se resume dans ces
mots : Exprimer par des moyens propres et personnels cc
que 1'on a vu ou senti . Le reste n'est que du metier, resultat de la pratique et de 1'experience . Le premier venu peut

arriver a peindre un arbre convenablement . Cc qui distingue
le poke, le veritable artiste, c'est celui qui, arrive au meme

point que cc premier venu, le depasse et fait que par un je
ne sais quoi cet arbre parle et eveille en nous un sentiment
quelconque . - Cette faculte est cc que Topfer, le peintre
genevois, a si judicieusement appele le sixieme sens . C'est
celui-la qui parle chez toi . J'ai recu une charmante lettre de
T'scharner en reponse a celle que je lui avais ecrite a
propos de son tableau expose au Cercle . Je le trouve
remarquablement beau, precisement en vertu de cette
qualite que j'y trouve . II est plein de grandeur, de tristesse
et de solitude . On y est, c'est le plus bel eloge que je puis
en faire . Puisque je parle tableau, it faut bien aussi que je
to donne des nouvelles de ceux que j'ai exposes, qui ont a

cc qu'il parait assez de succes . Je to previens pourtant de
ne pas to faire trop d'illusions . C'est toujours la meme
chose : peinture modeste, tranquille et sans effet, devant
laquelle on passe la premiere fois, mais qui finit (je dois le
dire sans honte) par attirer . Je t'envoie la lettre deT'scharner ;
elle to dira plus que je ne saurais fen dire . Tu jugeras par
la meme occasion du caractere simple et honnete de cet
homme de cceur . Aussi it a toutes mes sympathies .
. . . Je viens de terminer un petit crepuscule qui to

plaira j'espere . Il me semble qu'il rend bien l'impression de
cette desolante heuye de la jouynee que j'ai appelee a to grande

indignation, l'image de la mort . . .
Wij waren altijd in discussie over de poetische waarde
van avond en morgen, van herfst en voorjaar . Vreemd
genoeg stond hij, zoo melancholiek van aard, de lente en
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den morgen beslist voor, terwijl ik beweerde dat de avond
van den dag en die van 't jaar over de ziel de bekoorlijkheid
verspreidde van al het eindigende . Vreemd zeg ik, maar
was het niet heel natuurlijk ? Ik was jong, hij was oud
hij blikte terug op 't verleden en zocht de vreugden op van
jeugd en leven ; ik zag de toekomst in en noopte den weeraced die enkel een vreugd bijzet aan den bloei der jaren .
~c xo Janvier 74 . . . Parlons maintenant peinture . C'est
un sujet que j'aborde franchement parce que je sais que to
t'y interesses sincerement. Je to dirai donc que Mr Terbruggen (I) m'a ecrit it y a quelque temps pour me dire que
si je voulais a 1'occasion lui confier de mes tableaux it se
chargerait de les placer de la main a la main . J'ai accepte
son offre : c'est peut-etre un moyen de se faire connaitre .
J'expedie donc a son adresse deux tableaux . Ma neige a
laquelle j'ai travaille et qui a gagne en lumiere, en grandeur
et en poesie . J'y joins mon grand tableau de nature morte
qui a mis mon ami Madier (2) dans l'admiration . Tu vas
croire que je suis gonfle d'orgueil, pas du tout . Sous ce
rapport nous n'avons qu'une maniere de voir . Totje se dit
c'est un pot et une table, fidelement rendus, un bon morceau
de peinture, voila tout . Cette fois j'ai ecrit a Mr T . de
xnaniere a ne plus lui laisser de doute sur mes intentions .
J'ai demande x5oo frs . pour notre neige et xoo frs . pour
1'autre . J'espere que to seras contente . Cela me ferait bien
plaisir situ pouvais aller voir mes tableaux . J'espere que to
seras agreablement surprise. Its seront la-bas dans une huitaine de jours . Dis-moi ce que to en penses . De Reul l'a trouvee, (ma neige) transformee entierement . Comme to es tresoriginals etrageuse, it est possible que to sois d'un avis contraire .
Je n'ai rien fait de nouveau depuis ton depart.
Je ne suis pas suffisamment monte pour commencer les
deux toiles dont to connais les etudes . Cela doit venir rapidement, et cela viendra, j'espere, quand le cceur sera en
repos et la pensee degagee des petites miseres de la vie . T'ai-je dit que j'avais vendu un tableau au cercle, (les petits
saules) 5oo frs . . . n
(r) Van Antwerpen .
(2) de Montjau, de gekende Fransche radikaal .
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Weer een ontstemde brief : « - 27 janvier 74 Bonne chere totje . Je reponds seulement aujourd'hui a to
bonne lettre parce que j'ai eu des ennuis de tons genres .
Tu ne sais peut-titre pas, que depuis le jour de Fan mon
atelier est reste desert . je n'y suis monte que pour en
redescendre le plus vite . je ne sais quel triste nuage a passe
par mon cerveau, it me serait impossible de travailler a
quoi que ce soit . Il m'inspire une solitude, un isolement
que je ne puis definir . Cela passera tout d'un coup, j'espere,
car je devrais penser a 1'exposition des aquarellistes qui
s'ouvre dans la semaine de Paques . Noblesse oblige . It
faudra bien que je me decide . je ne to cache pas que la
peinture a l'eau m'ennuie horriblement pour le moment .
J'avais decide de ne pas exposer cette annee . Tout le
monde me blame ici . Qu'en penses-tu ? es-tu de cet avis ? . . .
. . . J'ai recu les deux cadres que j'attendais . je dois
t'avouer modestie a part que je suis content du resultat .
Ma dune de Calmpthout gagne encore beaucoup ainsi
entouree . Je sais que to n'es pas de cet avis, petite horreur,
mais en cela, je serai et resterai entier comme un cheval
anglais . Je to vois d'ici furieuse, indignee, m'accablant de
toutes les epithetes injurieuses possibles . . . --- n
Hoe meer hij zich stug hield, hoe zekerder ik was dat
mijn oordeel in 't eind zou zegevieren, want ik was als zijn
kunstenaarsgeweten ; ik wist wat hij geven kon en stelde
hem dus de hoogste eischen . Daaruit sproot zijne schijnbare
woede 1
De slechte stemming schijnt het heele jaar geduurd to
hebben, want hij schrijft den 17 October : (c Chere Mieke,
j'ai recu to bonne lettre ce matin . Elle me vient de Mons (i)
d'ou je suis parti depuis Mardi soir . J'ai quitte mes enfants,
a peu pres dans 1'etat ou je me suis trouve lorsque j'ai quitte
Anvers it y a deux ans a peu pres . Parti d'ici par un temps
superbe, a peine arrive, le vent a tourne, et le surlendemain
de mon entree chez Gustave et Louise, le temps s'est mis a
la pluie . J'ai attendu le retour du soleil pendant 14 jours
que j'ai utilises a peindre des natures mortes, pour ne pas
rester a rien faire . A bout de patience et demoralise par
(r) Gustave Huberti was alsdan bestuurder van de muziekschool to Bergen .
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cette longue attente je me suis decide a revenir dans mon
foyer, tres affecte de quitter ainsi Louise et Gustave . A
peine en route, je me suis senti le cceur serre et gros de
n'avoir pu peindre ce que j'aurais tant desire avoir : des
interieurs de bois magnifiques comme je n'en ai jamais vus
dans mes nombreuses excursions . - C'est le cas de dire
avec la Fontaine : l'homme est dans ses ecarts un etrange
probleme. Chez beaucoup le sentiment 1'emporte sur la
raison, et je suis malheureusement de ce nombre . . .
Niet alleen was hij de speelbal van zijn gevoel, maar
ook van de minste verandering in lucht- en weergesteltenis .
Maar zou zijne kunst die uiterste kiesch- en fijnheid kennen,
indien het temperament niet zoo uiterst fijnbesnaard was
geweest ?
a 13 Novembre 74 .. . . Depuis mon retour de Mons,
chere Mieke, mes ennuis sont revenus, et avec eux le
decouragement moral . J'ai consulte un autre medecin hier .
Esperons que celui-ci sera plus malin . Enfin a chacun sa
part dans ce monde, et quand je regarde autour de moi, je
me sens encore privilegie . Monsieur De Laveleye est venu
me voir ; it a vu differents tableaux qu'il a trouves a son
gout . Un seul lui a plu spontanement : ce crepuscule
d'automne que j'ai fait avec une etude d'Anvers . Tu la
connais et to l'aimes . Modestie a part, je trouve qu'il a bien
choisi . . . . L'exposition du Cercle est ouverte depuis hier .
J'y ai envoye ma grande etude de neige, faite aupres de
toi chez Alfred . . . . »
Deze studie was to Brussel, in April 11 . tentoongesteld,
of liever waren de twee studien geexpozeerd, welke hij
schilderde bij mijn oom, Mr Alfred Belpaire, to Schaerbeek .
Alle twee zijn sneeuweffecten, maar veel krachtiger en
kleuriger dan hij ze placht to maken . De eene is een wit
tapijt, des to strafler uitkomend op een dreigende grijze
lucht, een echte sneeuwlucht . De andere, den volgenden
dag geschilderd, toen de dooi reeds had ingezet, verbeeldt
integendeel een blijden blauwen hemel, waaronder de witte
sneeuw schittert en sprankelt . Beide zijn zeer forsig en
sappig .
J e t'ai dit daps ma derniCre
u Mercredi 25 9 bre 74
lettre le tableau que j'avais envoye a Mr de Laveleye.
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Voici le croquis imparfait . C'est un crepuscule que to
connais . J'ai commence aussi un grand tableau avec cette
petite etude que j'ai faite a Anvers cette annee . La voici .
J'y ai ajoute un berger suivi de quelques moutons . Le sujet
ne plaira pas au commun des martyrs, mais cette fois, je
m'en fiche, et je me laisse aller a mon penchant naturel,
qui me porte vers des sujets simples et poetiques . Celui-la
ne sera pas du gout de notre chere L ., qui n'aime pas les
paysages desoles . 11 lui faut des arbres, de la verdure, un
ciel resplendissant de lumiere ou ses poumons respirent en
liberte . Moi, j'aime une nature melancolique ; un ciel gris
et un bout de terrain me suffisent lorsque leur assemblage
combine, eveille en mon etre un sentiment quelconque .
Sans le cceur point d'ceuvre veritable . Certaines gens peuvent me croire fou . Tant pis! je leur demande de me laisser
vivre dans cette erreur . J'ai au moins la satisfaction d'etre
compris de toi et de quelques autres, parmi lesquels je puis
citer Alphonse, Gustave et Louise, trois natures vierges et
degagees de toute idee preconcue . . . . ))
In een brief van den 7 Februari 1875, vind ik interessante bijzonderheden over bet groote doek tentoongesteld
in de laatste expozitie : « .. . . Ma peinture occupe en ce
moment tous mes instants et toutes mes pensees . J'ai commence pour l'Exposition prochaine un enorme tableau
d'un metre cinquante, representant une moisson eclairee
en pleine lumiere par un soleil tamise . Je veux faire une
fois dans ma vie d'artiste une toile dans un sentiment autre
que celui que j'ai l'habitude de choisir . Tout est eclaire .
Tu peux t' imaginer si c'est difficile . Aussi si je reussis, ce
qui est tres-douteux encore, ce sera beau ; si je ne reussis
pas completement, cela me servira a autre chose . Tu me
manques toujours, et dans ce moment-ci particulierement .
Ce sujet simple me sernble grand . C'est ce que j'ai cherche .
Esperons que mes efforts seront couronnes de succes . Je
viens de terminer aussi deux petits tableaux reussis . Quel
dommage que je ne puisse pas to les montrer . Puisque j'ai
parle de moi jusqu'a present, parlons du jeune enfant de
onze ans Vandenkerkoven, dont le pere a envoye au Cercle
artistique toutes les oeuvres liliputiennes faites pendant les
deux dernieres annees de sa vie, c'est-a-dire de 9 a I I ans.
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Son exposition se compose de 200 petits tableaux aussi
remarquables par le sentiment que par la couleur . C'est
une merveille de distinction, de poesie et de finesse ; c'est
la peinture d'un homme fait, rompu aux pratiques du
metier . Je ne connais personne en France et en Belgique
qui sache faire mieux . Dieu a favorise particulierement cet
enfant, qui a grandi seul, sans le secours d'aucuns maitres .
Je serais curieux de savoir cc que dirait Paul, lui qui 1'ete
dernier a combattu si energiquement mes idees a propos
de l'influence des ecoles enseignantes . Voila pour la defense
de mes theories un malheureux petit enfant ne homme .
Enfin cc sont de petits chefs-d'eeuvre . J'espere qu'apres

Bruxelles son pere aura 1'heureuse idee d'envoyer ces deux
cents petites merveilles au Cercle d'Anvers . C'est un devoir
de le faire connaitre au pays tout entier . . . .
\Veinige menschen zullen zich nog herinneren de
opschudding veroorzaakt door de verschijning van die
werken van een afgestorven kind en de hevige polemiek
die er het gevolg van was, daar de eenen beweerden dat
het echt werk was en de anderen dat een knaap onmogelijk
zoo lets kon schilderen . Huberti, met zijn gereed enthou-

siasme was er, zoo men ziet, groote bewonderaar van en
twijfelde geen oogenblik . Het gevoel dat in die stukjes zich
veropenbaarde, moest hem ook oprecht sympathiek wezen .
Ik bezit nog van hem twee prutsjes in denzelfden aard,
geschilderd op stukken van een sigarendoos .
27 Fevrier 75 . - « . . . Je suis si souvent ennuye par

mes petites miseres physiques, qui sont devenues mon etat
normal . Les bonnes journees sont rares ; je les compte et
cela me decourage tellement parfois, que je perds le desir
de m'occuper de n'importe quoi . Quant a mon travail je
suis en droit d'etre satisfait . Au milieu de tout cela, je suis
en verve, les tableautins se succedent l'un a 1'autre comme
par enchantement . Je regrette souvent de ne pouvoir to
montrer cc que j'ai fait ; dans cc nombre to trouverais sans
doute quelques toiles sympathiques . J'ai envoye trois aquarelles a Hambourg . La commission du Cercle Artistique

m'a envoye une circulaire, a laquelle j'ai cru bien faire de
repondre . C'est un moyen de se faire connaitre . Je n'espere
pas vendre pourtant . J'ai aussi envoye deux tableaux a
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Reims, un des deux que to n'as pas vu et que to aurais
aime . C'est un effet d'Automne, avec des arbres sans feuilles,
a une heure de la journee que to affectionnes particulierement, le soir lorsque tout est tranquille dans la nature . Un
petit berger appuye sur son baton et gardant trois ou quatre
petits moutons completent (sic) la pensee : l'autre que to
connais et que to aimes beaucoup me reviendra sans doute
car jusqu'a present 1'amateur ne s'est pas presente . C'est
une bruyere avec un ciel gris, le tout anime d'un petit
troupeau .
J'enverrai aussi a Liege, un petit tableau fait recemment . C'est un bout de terrain par un crepuscule : une
petite femme vue de dos s'eloigne du spectateur . Octavie et
Alphonse en sont emerveilles . Franchement it m'amuse a
voir, tant it fait penser et rever . C'est dire qu'il passera
inapercu chez les Liegeois . A la facon dont to me parles de
ton Ave Maria (r), je sens que le Pater et l'Antienne n'ont
pas tes sympathies . (2) Je suis persuade que si je pouvais to
les accompagner avec l'idee qui m'a inspire to modifierais
ton opinion a leur egard . J'ai peut-titre trop cherche a bien
faire et je suis sorti de mon naturel . Je devrais toujours me
contenter de cc que Dieu a mis en moi, sans trop chercher
a emprunter a la science . Si Paul m'entendait it bondirait .
Je to ferai autre chose en ayant soin de revenir au naturel .
Mon grand tableau est termine . Le motif quoique
simple a beaucoup de grandeur . Le ciel est plein d'air, on
y respire ; les gerbes de ble sont jetties rya et la avec un
grand naturel, et pourtant quand je le regarde it y manque
quelque chose . C'est dans ces moments de doute et d'incertitude que je serais surtout heureux de t'avoir .
Den 5 October 1875 weer de zelfde klachten over zijn
ziekelijken toestand u .. . je vis machinalement comme un
mouton dans la prairie . .. » en bet gewoon verslag
a . . . Causons de 1'Exposition . . . de cc cote, je suis completement satisfait : tout le monde sans exception me parle de
(r) Een stuk dat hij voor mij getoonzet had en dat ik als
bijlage geef.
(2) Die twee waxen op Fransche woorden, en inderdaad veel
minder.
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mes tableaux. Plusieurs journaux egalement en ont fait
1'eloge . Au moins si j'avance en age, ma peinture n'en
eprouve pas les effets . Beaucoup d'artistes trouvent que je
marche toujours en avant . - C'est une petite consolation
que Dieu m'envoie et je le remercie de tout ceeur .. . - J'ai
fusine depuis mon retour ici : differents motifs heureux,
que je compte mettre a execution . Je suis plein d'illusions
quant au resultat, parce qu'avant meme d'y travailler je les
vois d'avance sur la toile . .. n
Dit jaar had de tentoonstelling (te Brussel) hem toch
wat succes gebracht : (c 7 Octobre 75 . . . Je n'entrerai pas
dans beaucoup de details sur le salon ; c'est comme toujours :
de mauvaises choses, beaucoup de tableaux ordinaires et
un petit nombre classe dans la categorie de ceux qui font
rever . Quant a mes enfants to en jugeras par toi-meme . Its
ont a coup sur le merite de la personnalite, du sentiment
et de la poesie . Je ne ressemble a personne et dans les Arts
c'est beaucoup . Depuis que j'expose, je n'ai jamais rencontre autant de sympathie generale . Quant aux journaux
je ne t'en parle pas, jusqu'a present je n'ai eu que des eloges .
Comme to le dis tres bien, chere Mieke, mes progres et
cette transformation datent de l'epoque on j'ai quitte St . Laurent pour la premiere fois . Je me rends aujourd'hui tres bien
compte de ce changement . Je le dois en grande partie a
cette liberte de conception dont j'ai joui et a la separation
complete du contact des artistes qui debitent chacun des
theories de tous genres . Depuis cette heureuse annee
passee aupres de vous tous et de toi en particulier, je suis
reste dans les memes dispositions d'esprit . Je sais ce que je
veux et ne m'inquiete plus des autres . Tu me l'as dit cent
fois, dans nos conversations intimes, et tes paroles ont porte
leur fruit . - J'ai oublie de to dire que Mr Tardieu, collaborateur d'un beau et grand journal francais, m'avait ecrit
pour me demander un dessin a la plume de la moisson .
C'est un procede nouveau qu'on appelle photogravure .
L'original est reproduit textuellement . J'ai donc accepte
pensant que la publicite ne peut faire que du bien, j'ai ete
au salon un matin avant l'ouverture et j'y ai fait un croquis
aussi fidele que possible et je dois to dire qu'il est reussi .
Des que je le recevrai, je tacherai de to le faire parvenir .
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Bon nombre d'artistes et d'amateurs sont quelque peu
surpris de ce que le jury des recompenses ait passe sous
silence ton ami Cherisy (1) . Je ne to dirai pas les intrigues de
tous genres qui se passent a cette occasion . Si j'avais
demande comme beaucoup de gens le font, it est probable
que j'aurais ete favorise Pour moi une medaille se donne
mais elle ne se demande pas . Sous ce rapport nous pensons
de meme, je pense . . . »
Die onverschilligheid van de officieele wereld jegens
den bescheiden artist moest eene vergelding to weeg brengen aan dewelke hij duizendmaal meer gevoelig was . Een
manifestatie werd op touw gezet door al zijne vrienden en
vereerders . Beeldhouwer De Vigne vervaardigde een wonderwel gelukt medaillon van den landschapdichter . Dit
werd hem in een feest, met banket en tentoonstelling,
geboden . Onvergetelijk was hem die hulde, welke hij mij
beschrijft in den volgenden brief
a Bruxelles, io decembre 1875 . - Chere Mieke, me
voila redevenu un peu plus calme, et je vais rentrer peu
a peu clans ma vie habiluelle . Je t'eeris pour to donner
quelques details sur tout ce qui s'est passe . Le banquet de
Lundi est sans contredit une fete dont le souvenir ne s'effacera jamais . Ii me semble que je reve encore en songeant
que c'est a l'obscur paysagiste Huberti que l'on a rendu
tous ces honneurs . Et dire que cette sympathie existait
depuis longtemps, sans que jamais je n'en ai soupconne
1'existence . Aussi, chere Mieke, to dois comprendre ce que
je ressens de bonheur, et de joies intimes . J'ai remercie
Dieu de tout mon cceur . Au Cercle meme succes de sympathie et de vente, car j'ai vendu six tableaux, a des prix
moderes eu egard a la situation exceptionnellement heureuse ou je me trouvais .
Si je ne t'ai pas prevenu plus vite, c'est que je ne
voulais a aucun prix que to viennes a Bruxelles par un
temps aussi mauvais . Tu connais tout ce que j'ai envoye .
Donc to ne dois avoir aucun regret . - L'Independance a
donne un compte-rendu tres detaille de la fete ; je tacherai
(i) In onze familie had ieder zijn bijnaam . Cherisy was die
van onzen ouden neef.
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de to l'envoyer . Tu en sauras plus que par tout ce que je
pourrais to dire . Maintenant it s'agit de ne pas s'endormir et
d'arriver a Anvers avec (des toiles) dignes de ton humble
ami Cherisy . Decidement it paralt que j'ai du talent, vivons avec cette pensee, elle me fera progresser, j'espere .
Au revoir, chere Mieke, pardonne-moi si je ne t'ai pas ecrit
plus vite, mais j'ai eu tant de choses a faire, tant de lettres
a ecrire que je n'en ai pas trouve le temps . J'espere que to
vas bien . Je t'embrasse comme je t'aime, du fond de mon
cceur . J'espere sous peu t'envoyer une petite aumone pour
tes pauvres aimes .
CIi RISY . »
Hier wil ik mijn vriend verlaten, op het hoogtepunt,
niet van zijn talent, want, gelijk hij het in den vorigen brief
schreef : (c . . . . Si j'avance en age, au moins je ne recule
pas en peinture . Tout le monde s'accorde a dire que mes
oeuvres sont pleines de verdeur et de jeunesse . Tu vois que
ton ami Cherisy, malgre ses cheveux blancs, conserve
encore son cur jeune comme a trente ans . . . . ) maar van
de waardeering van dit talent .
Tot het einde zijns levees bleef hij die reine ziel, die
klare blik waarin de schepping weerspiegeld werd en als
weerklank wekte lof en liefde tot den Schepper ; die edele
inborst, dit eenvoudig en kinderlijk gemoed dat enkel welwillendheid en toegeeflijkheid kende ; dat warm hart dat
klopte voor alle schoonheid en in al zijne roerselen gevoel
en poezie ademde .
Enkel een flauw gedacht heb ik kunnen geven van dit
alles door uittreksels uit den schat zijner brieven . Het
schoonste gedeelte moest in de schaduw blijven, onder den
sluier der intimiteit . Doch, gelijk ik mijne eigene brieven
terugkreeg met een opschrift zijner hand : s Lettres de
Marie Belpaire . Apres moi je desire qu'elles lui soient
rendues u, zoo, wanneer ik zelf kom to vallen, zal het
blijken welk een voorrecht ik genoot met die vrome vriendschap to ontlnoeten in de lente mijns levens .
9 Mei igr2 .

M . E . BELPAIRE .

OVER UITSPRAAKLEER
Wie op een Vlaamsch wetenschappelijk congres, op
een gouwdag of op welke vergadering ook van Vlaamschgezinde studenten eene slaperige namiddagzitting wil
herscheppen tot een hoogtij van leven en rumoer, hoeft
slechts, om zijn doel onmiddellijk to bereiken, de enkele
woorden a beschaafde uitspraak > in bet midden to gooien .
Dan zullen, weest er van overtuigd, de leeuwen niet alleen
aan het dansen maar ook aan het tieren en brullen gaan,
tot ze malkander dreigen to verscheuren . Zelfs zou - naar
hetgeen ons van welingelichte zijde wordt verzekerd zelfs zou de wijze en bezadigde Hooge Raad die Vlaamsche
Academie beet in enkele van zijne zittingen echo's vernomen hebben van den woeligen strijd daarbuiten . Dit zijn
duidelijke teekens van den tijd then we doorleven ; dit
bewijst dat de vraag naar de uitspraak van het Nederlandsch
eene levendige belangstelling gaande maakt overal waar
men zich om de taal zelve bekommert en vingerwijzingen
in dezelfde richting zijn ook to vinden in het uitkomen van
de twee nieuwe uc uitspraakleeren », van Ev . Verachtert en
van Prof. Scharpe (I) . Wij begroeten hunne verschijning
met warme geestdrift en hopen dat zij naar de beperkte
maat van invloed die aan boeken beschoren is, veel nut
zullen stichten en krachtig bijdragen tot meerdere kennis
en grooteren bloei van onze Nederlandsche taal .
De Vlaming gevoelt maar al to levendig dat hij niet
a fijn » spreekt . Dat is juist de groote aantrekkingskracht
van het Fransch : de eerste de beste Waalsche boer, die
wat Fransch met haar radbraakt, kan in zekere kringen voor
een fijne mijnheer doorgaan, waar een eenvoudige Vlaamsche burger met zijn vaak kerngezond dialect verlegen zal
staan . Maar veel flaminganten ook lijden aan dezelfde
illusie : zij meenen alleen hunne gewestelijke uitspraak
(I) EV . VERACHTERT, Theoretische en practische uitspraakleer der
Nederlandsche iaal, Brugge, J . Houdmont-Carbonez I9II . - L.
SCHARPH, Nederlandsche uitspraakleer, Lier, Van In en C 1 e 1912 .
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to moeten kwijt geraken om dadelijk vier of vijf trappen
hooger in ontwikkeling en beschaving to klimmen . Nu, aan
de uitspraak is niet alles gelegen . Onze gesproken taal is
vol van gallicismen, niet zelden ook van germanismen ; ons
zoogezegd Nederlandsch of Hoogvlaamsch is voor ons niet
eene natuurlijke omgangstaal, maar veelal een halfslachtig
lapwerk, waar de meest boeksche schrijftaal aan een soms
nog onvolkomen bekend dialect gepaard gaat . Natuurlijk
voelt de spreker zelf de ontoereikendheid van zijne taal en
hij wijt den slechten indruk dien zij maakt aan de gewestelijke uitspraak . Maar deze is slechts ten deel verantwoordelijk voor den onaangenamen klank van zijn woord : wat
meest ontbreekt is de levende omgangstaal, die als een
band tusschen dialect en schrijftaal moet vormen .
Overigens dient het gezegd dat de uitdrukking a beschaafde uitspraak a in dezen veel valsche voorstellingen
heeft gewekt . Op zichzelf genomen is eene uitspraak noch
beschaafd noch onbeschaafd ; en met een tikje van overdrijving zou men zelfs kunnen beweren dat welluidendheid
een zuiver betrekkelijk begrip is, waar en onwaar naar de
subjectieve gesteldheid van spreker en hoorder . Beschaafd
kan alleen die uitspraak heeten die onder ontwikkelden en
beschaafden de heerschende is, en dat alleen omdat bijna
overal, ook in zake uitspraak, de beschaafden een leidende
rol spelen . Bijgevolg zal ook hunne uitspraak als modeluitspraak moeten gelden, niet omdat zij beschaafder is,
maar omdat zij als hoofduitspraak, als meest heerschende,
als meest algemeene uitspraak, de voorkeur verdient boven
alle particularistische en gewestelijke spreekgewoonten
u Standaarduitspraak n, als men zoo mag zeggen, zou
eerder het woord zijn . In zijn New English Grammar noemt
Henry Sweet de taal die hij tot voorwerp van zijne studie
kiest Standard English in tegenstelling met het vulgair
Engelsch van Engeland, met het dikwijls ouderwetsche
Iersch en Schotsch Engelsch, m . a . w . hij stelt in de eerste
plaats het Engelsch dat door iedereen als het beste wordt
beschouwd . Een soortgelijken a standaard a of maatstaf
moeten wij ook voor oogen hebben in het onderwijs der
Nederlandsche taal en bepaaldelijk waar wij . het vraagstuk
der uitspraak aanraken .
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Nog eene andere principieele quxstie moet hier to
berde gebracht worden . Wat zal ons uitgangspunt zijn, de
gesproken taal of de schrijftaal ? Voor den taalkundige mag
het axioma gelden dat alleen de gesproken taal « de ware
taal is, waarvan de geschreven taal maar het levenloos
beeld, soms de karikatuur is n (zie VERACHTERT, genoemd
werk, voorbericht) . Deze bewering is ontstaan uit reactie

tegen eene vaak voorkomende opvatting van de grammatica
als kunst van het geschreven woord alleen : het was dan
van zelf klaar dat het spreken zich naar het geschrevene
moest voegen . In de taalkunde, die een onderdeel van de
psychologie vormt en dus den mensch als mensch
bestudeert, kan er alleen sprake zijn van de gesproken taal, daar de normale mensch overal spreekt, terwijl
slechts een deel van het menschdom weet wat lezen
en schrijven is . Maar wie zich op een practisch standpunt
plaatst zal zich afvragen of wij, beschaafde Westeuropeers
van de XXe eeuw, wel nog in zulke mate natuurmenschen

zijn dat alleen de gesproken taal voor ons de ware taal
kan heeten . Men herleze er b .v . de Gyondbeginselen van P .
v . Ginneken op na (Leuvensche Bijdr . VI, blz . 2-9), men lette
op de voorname plaats die leer- en schrijfvoorstellingen in
de psychologie van onze tijdgenoten innemen en merke hoe
innig ze met de klank- en spreekvoorstellingen van elken
normaal aangelegden mensch verbonden voorkomen .
Eenige hoofdstukken aan de taalgeschiedenis in het Oosten
of in het Westen ontleend zullen ons verder overtuigen van
den krachtigen invloed ook van doode talen in het verleden
en van de niet to onderschatten levenskracht die onder het
geschreven woord schuilt . In onzen tijd, nu dat alle scholen
eene zelfde spelling, dikwijls eenzelfde handboek het heele
land door gebruiken, nu dat geen enkel gezin buiten den
invloed van de pers blijft, zou het onwetenschappelijk zijn
dozen factor heel en al to willen uitschakelen . En onzes
inziei s hadden de letterkundigen van Noordnederland, die
in naam van do kunst tegen de z . g . vereenvoudigde spelling protesteerden, in beginsel geen ongelijk (hoewel zij
blijken van grove taalkundige onwetendheid in hun protest
gaven waar zij voor de taal der woordkunstenaars den voorrang boven hot slordige spreken van het alledaagsch leven
opeischten .)
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Is er nu zoo 'n groot verschil tusschen gesproken
woord en schrijftaal? In streken waar de taaleenheid in de
hoogste maat verwezenlijkt is, in Engeland on in Frankrijk,
zijn voor bet persoonlijk gevoel van een ontwikkeld man
uit de hoogere standen, schrijf- en spreektaal 66n . Dit is
zeker grootendeels eene illusie : men schrijft nooit een
brief juist gelijk men spreekt, en een boek, hoe eenvoudig
ook opgesteld, zal altijd in min of meerdere maat van bet
gewoon praten afwijken . Andersom zou men kunnen beweren dat die ontwikkelde Engelschman of Franschman

zooveel verschillende talen heeft als er onderscheiden
omstandigheden in bet leven zijn . Maar voor welke omstandigheid hij ook moge staan, hij heeft den indruk dat hij
zijne taal spreekt, schrijft, hoort of leest . Hij strunkelt niet
als een volkskind op de stadhuiswoorden in de krant, en als
hij zich tot een hooggeplaatst persoon heeft to wenden, zal hij
niet bij een openbaar schrijver om eenige brokken verheven
stijl moeten to leen gaan, als om een gekleede jas bij een
uitdrager . Tusschen de verschillende talen en stijlen die
hij gebruikt is er geen breuk, alle staan tot zijne beschikking zoodra bet oogenblik gekomen is . En juist zou bet

ideaal zijn dat bet onderwijs aan bet kind of aan den
jongen man deze vaardigheid verleende, om ongedwongen
en natuurlijk van gedachten to kunnen wisselen met al zijne
tijdgenoten, om het woord to kunnen voeren voor om 't
even welke vergadering, om over een gegeven onderwerp
zijne meening in bevattelijke en duidelijke taal to kunnen
neerschrijven als de omstandigheden zulks verlangen . Is
dat resultaat nu bekomen, dan kan men niet meer zeggen
dat voor een volwassen mensch de spreektaal de hoofdrol
speelt ; de schrijftaal is voor hem met bet gesproken woord
vergroeid, hoogere stijl en dagelijksche omgangstaal staan
beide in gelijke mate in verband met de drijfveeren van zijn
innerlijk denken en voelen, zoodat een scheiden van de
verschillende bestanddeelen nutteloos en hopeloos wordt .
Een ontwikkeld man, de eene meer, de andere minder,
ondervindt steeds in zijn spreken den invloed der schrijftaal .
Zelfs in eene taal waar de uitspraak zoo ver ligt van de spelling als in bet Engelsch, heeft men een heel boek kunnen
wijden aan bet onderwerp spellingpronunciations .
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Wij zijn er nog ver van in Zuidnederland eene zoodanige taaleenheid to kennen, en allerminst op bet gebied der
uitspraak kan ons Vlaamsch de vergelij king met bet Engelsch
of Fransch verdragen . Dit hoeft ons overigens niet ongelukkig to maken. Het stork verschil van uitspraak tusschen
een Weener en een Berlijner belet hen niet met elkander
om to gaan ; evenmin is de verregaande dialectische verscheidenheid in Italie eene belemmering geweest voor de geestelijke ontwikkeling van zijne rijkbegaafde bevolking . Hot
zou dus ook voor ons geen beletsel kunnen heeten, lag er
in den eigenaardigen taalkundigen toestand van ons land
niet eene bedreiging voor de toekomst verborgen . In
Duitschland of Italie is bet streven naar eenheid machtig
genoeg om tegen al de middenpuntvliedende factoren op
to wegen, terwijl bij ons de krachten, die de eenheid bevorderen, grootendeels door bet Fransch in beslag zijn genomen . Anderdeels ligt bet weerstandsvermogen tegen bet
Fransch vooral in de taaiheid der volksdialecten die eene
particularistische, niet eene eenheidskracht vertegenwoordigen . Natuurlijk zouden de dialecten zonder den steun van
de schrijftaal tegen bet Fransch niet bestand zijn en anderszins zou de schrijftaal ook grootendeels onmachtig zijn, was
ze niet in zekere mate eene spreektaal . Maar in groote trekken uitgedrukt is de toestand nog altijd doze : Fransch
alleen beschaafde omgangstaal, Vlaamsch alleen dialect . En
de grootste som van invloed bezit natuurlijk bet Fransch .
De eerste plicht van onze uitspraakmeesters zou dus
moeten zijn den toestand duidelijk to erkennen . En ik weet
niet of Scharpe en Verachtert zich wel bewust rekenschap
hebben gegeven van de taak die zij in dat opzicht to vervullen hadden . In de gesproken taal van ieder Zuidnederlander hoort men duidelijk de klanken van een bepaald
dialect, Antwerpsch of Brugsch, Gentsch of Hasseltsch .
Deze eigenaardigheid is merkwaardig genoeg, want zij
geldt alleen voor het Nederlandsch . Het sterk gewestelijk
gekleurd Fransch van een Luikenaar is niet eenvoudig
Fransch met Waalsche klanken, 't is eerder eene versmelting van beide klankstelsels . Wie dus het gebouw van de
Nederlandsche uitspraak wil optrekken, zal op dialectischen
bodem moeten werken ; m . a . w . wil men ons methodisch

549

OVER UITSPRAAKLEER

het algemeen Nederlandsch leeren, dan heeft men ons to
wijzen op hetgeen in onze uitspraak met de algemeene uitspraak overeenkomt en bijgevolg mag blijven, en anderdeels
ons bepaald zeggen wat wij to wijzigen hebben om ons bij
het algemeen gebruik aan to sluiten . Er zou bijgevolg in
elke uitspraakleer een beschrijvend deel moeten staan,
waarin een overzicht van de voornaamste typen van Belgische uitspraak zou gegeven worden . Om zich niet in het
oneindige to verliezen, zou men met een type voor elk hoofddialect kunnen volstaan : Oost- en Westvlaamsch, Antwerpsch, Zuidbrabantsch, Limburgsch . Bouwstoffen in
voldoende hoeveelheid zijn in de reeds uitgegeven monografieen van dialecten aanwezig . Bij zulk een werken op de
stevige basis der levende dialecten, waarbij voor iedere
voorgeschreven uitspraak naar een voorbeeld uit een van
onze tongvallen kan verwezen worden, zou geheel het
getimmerte ongetwijfeld veel winnen aan practisch nut
zonder iets to verliezen van zijne wetenschappelijke waarde .
Bij de tegenovergestelde methode ligt hierin het gevaar
de lezer oefent zich om een beschreven klank, i of e van het
handboekje, na to zeggen en hij meent geslaagd to zijn als
hij eenvoudig een anderen klank van zijne natuurlijke taal
uitbrengt ; of omgekeerd geeft hij zich veel moeite om theoretisch een geluid aan to leeren dat hij reeds bezit, maar
niet bewust bezigt .
Heeft men nu ontdekt hoe men spreekt, er blijft to
vinden hoe men spreken moet . Eene uitspraak voorschrijven
kan men alleen in de school ; decreten uitvaardigen om to
bepalen hoe de enkeling zich in het gewoon leven to
gedragen heeft is natuurlijk onmogelijk, en bijgevolg zullen
onze uitspraakregels alleen toepassing kunnen vinden op
de taal die in de school onderwezen wordt, nl . de schrijftaal . Want wie zich naar de voorschriften van een
handboek in zijn dagelijksch spreken wil richten, moet
opnieuw scholier worden en dat zullen natuurlijk slechts
weinigen willen of kunnen doen . Eene juiste uitspraak van
de schrijftaal to verkrijgen, daarheen moeten wij streven ;
anders schieten wij het doel voorbij . Als wij uit een boek
voorlezen, als wij het woord voeren in intiemen kring of
voor een talrijk gezelschap, als wij les geven of ontvangen,
34
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op een examen ondervragen of ondervraagd worden, kortom
overal waar wij spreken en ons de moeite kunnen geven
om aandachtig to spreken en acht to nemen op onze
spraak, - daar moet ons Nederlandsch als Nederlandsch
klinken en niet to verwarren zijn met het straatdialect . Dat

moeten we van ons zelven zien to verkrijgen, dat onze taal
grammatisch juist en phonetisch correct is . Is dat nu
bekomen in alle min of meer plechtige omstandigheden,
dan volgt de rest we] van zelf en de taal van den huiselijken
kring zal spoedig een minder boersch uiterlijk aannemen .

Al to groote vrees voor de schrijftaal moeten we niet hebben .
Ten eerste ligt de schrijftaal bij ons niet zoo ver van de
volksdialecten, daar ze historisch vooral uit Vlaamsche en
Brabantsche bestanddeelen is opgebouwd . En ten tweede
moet ook, zooals wij boven zeiden, de uitspraak op grondslag van het dialect, dus van de levende taal onderwezen
worden, wat dan zeker niet de gemeenschap met het levende
woord zal afsnijden .
Welk Nederlandsch zal als u normaal », ((correct)),
u beschaafd >> moeten gelden ? De vraag is voor Noord-

nederland gerechtigd, als men de zeer uiteenloopende
meeningen der Hollandsche phonetisten nagaat en naast
elkaar de zeer verschillende transcripties plaatst die zij
voor een en hetzelfde woord aangeven . Wat dan van Zuidnederland ! In elk geval moeten wij iedere poging steunen
die de eenheid bevordert, elk Noord- of Zuidnederlandsch
particularisme bestrijden . Dat spreekt van zelf voor Belgie,
maar Noordnederland heeft ook zijne particularisten . Onder
de a beschaafden » in Holland kan men duidelijk twee misschien meer - hoofdstroomingen in de uitspraak waarnemen, die voornamelijk gekenmerkt zijn door een nauwer
of losser aansluiten bij het geschreven Nederlandsch . De
eenen spreken wat wij, Vlamingen, als a Hollandsch »
hooren ; in hunne spraak verneemt men duidelijk eene echo
van de Amsterdarnsche of Haagsche of andere volkstaal,

met eene doffe en tamelijk slordige articulatie die afsteekt
bij de uitspraak van de vertegenwoordigers der tweede
richting . Dezen spreken a Nederlandsch s, zij leggen zich
er op toe, de klanken to articuleeren, uit to spreken wat
geschreven staat, kortom zij doen dezelfde moeite die wij
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Zuidnederlanders ons opleggen, als wij «goed a willen
spreken . En geen wonder als het resultaat veel overeenstemming vertoont met hetgeen bij ons voor goed
Nederlandsch doorgaat . Geen Zuidnederlander die de
wonderschoone voordrachten van Albert Vogel heeft aangehoord, of hij herkende hierin zijne taal, weliswaar tot
hooger kracht van expressie en uitbeelding opgevoerd,
maar toch zijne eigen moederwoord, niet den vreemden
klank van een verre liggenden tongval . Welnu dat algemeen, Grootnederlandsch moet, ook in zake uitspraak,
ons ideaal zijn ; zulke algemeene taal is in Noord en Zuid,
alleen to vinden in eene uitspraak, die op den grondslag
der schrijftaal gebouwd is en bijgevolg moet elke particularistische strooming, die min of meer afwijkt van het
geschreven Nederlandsch als uit den booze verketterd

worden .
Toenadering tot de Nederlandsche, met tot de particularistische strooming in Noordnederland ; aansluiting niet
vereenzelviging, dat is de richting die wij in de uitspraakleer hebben to volgen . Zoo ten minste vat Prof . Scharpe de
zaak op en wij geven hem volkomen gelijk . En willen wij
weten hoe hij zich deze toenadering voorstelt, dan moeten
wij maar de teksten in klankschrift aan het einde van zijn
boek raadplegen . Zij staan er in Noord- en in Zuidneder-

landsche uitspraak Qpgeteekend . De laatste vertegenwoordigen dus wat Prof. Scharpe als goede Zuidnederlandsche
uitspraak aanneemt . Waarop steunt nu a het a Zuidnederlandsch van Prof. Scharpe ? Dit schijnt nergens aangegeven to zijn . Wel worden ons in de Voorrede eenige
beschouwingen meegedeeld ((die (hem) bij het opstellen
van dit werkje hebben voorgezweefd a (t . a . p ., blz . 5),
maar vaste beginselen heb ik vergeefs gezocht . Misschien is
het ook beter zoo : waarin een toenadering moet bestaan,
die later een aansluiting kan worden, is niet altijd gemakkelijk to omschrijven . Maar als dat zoo was, gaat mijns
inziens de beschrijving reeds to ver waar op het verschil

tusschen o en o en op andere fijnheden van het Noordnederlandsch gebruik de aandacht gevestigd wordt .
Naar mijne bescheiden meening moet men eensdeels
op practische gronden steunen en anderdeels de eenheid
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op negatieve eerder dan op positieve wijze trachten to
bekomen door veroordeeling van elke particularistische
uitspraak die deze eenheid belemmeren of bedreigen kan .
De gespannen i en u van Limburgers en Brabanders
(wit = Fra . huit, bul gelijk Fra . bulle), de diphthongische
scherplange ee en oo, de uitspraak van a als vodrklinker
(hat voor hat), de Vlaamsche sch als sch in plaats van s en
andere Zuidnederlandsche eigenaardigheden zou ik even

onvoorwaardelijk verwerpen als om 't even welken particularistischen trek uit Noordnederland, zooals de f voor v in
Friesland, de diphtongische ei, ow (beiter, lowben = beter, loojen)
in Noordholland en elders, enz . In andere gevallen zal het
practisch moment den doorslag moeten geven . Geef u niet

veel moeite om onze kinderen een labio-dentale w als in
Holland in to prenten : gij zult alleen verkrijgen dat ze wat
als vat uitspreken en monsterachtigheden als ontfaren, ietfat
voor outwaren, ietwal laten hooren . Wacht u er voor den
oe-achtigen klank van (Noordnederlandsch) om, jozzg in eene
Antwerpsche school voor to doen : de jongens zulien dadelijk meenen dat hun oem, joenk fijn Nederlandsch is . Hier
speelt weer de dialectische basis eene hoofdrol ; jammer dat
Prof . Scharpe die niet meer in aanmerking heeft willen
nemen .
Na deze principieele uiteenzetting kunnen wij de twee
handboekjes wat nader bekijken .
De uitspraakleer van den heer Verachtert beslaat 65
bladzij den : voor de theoretische en practische behandeling
van de uitspraak is dat niet veel . Volledig kon het handboekje niet zijn ; het hoefde in alle geval geene onnoodige,
en helaas onjuiste uitleggingen to bevatten op punten van

historische grammatica (blz . I i over de uitspraak van g in
vroeger tijd ; 39 over f-klank in veert-ig, vijftig) . De phonetiek
is wat kort uitgevallen ; belangrijke spraakorganen als de

stembanden worden slechts terloops genoemd . Verder zie
ik de reden niet in, waarom van de meest gebruikte terminologie wordt afgeweken : geluidleer voor klankleer,
klankhebbend voor stemhebbend, enz . Men zou zich
haast afvragen of de schrijver zijn onderwerp wel volkomen
beheerscht . Na deze kritieken moeten wij erkennen dat
deze uitspraakleer toch voor een goed deel haar doel als
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practisch handbook zal bereiken . Hot hoofdstuk over
de geluidwaarde der letterteekens is zorgvuldig bewerkt
en vooral wat de verbinding van slotklanken met volgende
aanvangmedeklinkers betreft deelt het waardevolle gege-

vens mee . Ook getuigt het deel waar klemtoon en zintoon
besproken worden van belezenheid op een gebied dat dikwijls verwaarloosd wordt . Hot prozastuk in klankschrift overigens heel en al bewerkt op grondslag van de opvattingen
van Dijkstra in zijn Holldndisch - zal ook nuttig blijken . In
zijn geheel genomen zal het werk van Verachtert toch nog
eene bijna volkomen omwerking moeten ondergaan als het
bij eene tweede uitgave in overeenstemming met de eischen
der wetenschap moot gebracht worden . Hebben die heeren
phonetisten dan geen gevoel voor de paedagogische waarde
van een werk als de Primer of Phonetics van H . Sweet? Een

beter, duidelijker, methodischer model konden zij niet
denken ; het eenige gebrek ervan is misschien eene to streng
doorgevoerde methode, die hier en daar de feiten eenigszins
verdraait om ze in de theorie to doen passen . Hot verwondert mij in hooge mate in de werken van Verachtert en van
Scharpe zoo weinig sporen to vinden van den invloed van
Sweet, die toch naar allen schijn de meester en de gids bij
elk elementair onderwijs in de phonetiek zou moeten zijn .
De uitspraakleer van Prof. Scharpe getuigt veel meer
dan die van Verachtert van persoonlijke studie van het
onderwerp, to veel zou ik haast zeggen met het oog op de
practische zijde van het werk . Zijn book is niet alleen een
leerboek van de normale uitspraak, het is ook eene studie
over de bestaande uitspraken . Beide gezichtspunten zijn in
een werk als het zijne gerechtvaardigd ; maar uit een pxdagogisch oogpunt moest het wetenschappelijk onderzoek
zooveel mogelijk naar den achtergrond geschoven worden
en duidelijk afgezonderd blijven van het eigenlijk orthoepisch gedeelte . Dat is niet het geval geweest . In de eerste

Afdeeling waar de spraakorganen beschreven en de verschillende articulaties van klinkers en consonanten besproken
worden, nemen de Aanteekeningen (blz . ig tot 36) over de
klinkers eene zoo ruime plaats in, dat de beginner bijna
noodzakelijk in de war zal geraken en den draad verliezen .
Laat ik er aanstonds bijvoegen dat de som van arbeid die
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in deze enkele bladzijden opgesloten ligt onzen eerbied

afdwingt . Wat heeft de schrijver toch moeten lezen, studeeren, vergelijken en vooral luisteren om het hoofdstuk over
de klinkers klaar to krijgen ! Als een wezenlijke vooruitgang
komt mij voor de opvatting van i en u (wit, dun) als slappe
e- en &,-klanken die niets gemeens hebben met i en y (= u) .
Hieruit volgt dan dat e een ce-klank wordt en dat Ndl . bed
en Eng . bat op dezelfde wijze door beet in klankschrift moeten

weergegeven worden . Deze laatste gevolgtrekking zal wel
eenige tegenspraak wekken ; m . i . is hieruit alleen dit op to
maken, dat een phonetisch stelsel ontoereikend is om
verschillende talen to transcribeeren . Wat er ook van zij,

de ontleding van e en u door Prof . Scharpe schijnt mij veel
beter aan de werkelijkheid to beantwoorden voor het
Vlaamsch en ook, zooveel ik er over kan oordeelen, voor
het Hollandsch, dan de voorstellingen van Dijkstra en
anderen, die i- en y-klanken achter de i- en u-teekens zoeken
(dezelfde opvatting i en u i en y is ook nog bij Verachtert
to lezen) . Een andere fijne opmerking is de medialiseerende
invloed van r (blz . I7) . Beter dan Verachtert heeft Scharpe

vastgehouden aan de aangenomen terminologie . Deze is
niet altijd overduidelijk en zekere termen dienen vermeden
to worden : velaar en halataal zou ik uitsluitend voor de
,consonanten voorbehouden, daar de uitdrukkingen v66r- en
ackterklinker aan duidelijkheid niets to wenschen overlaten .
Wat nauw en wijd betreft, deze zouden heel en al moeten
verdwijnen . Prof. Scharpe gebruikt ze in den zin van fernai
en ouvert van de Fransche phonetisten terwijl Roorda en
andere Nederlandsche auteurs ze gelijkstellen met narrow
en wide van Sweet . Hoe zal in 's hemels naam een beginner
daaruit wijs worden : bij de eenen slaat het woord op de
grooter of kleiner opening van den mond, dus op de tonghoogte, bij de anderen op den graad van spanning der tongspieren !
Bij het behandelen der consonanten is de taak van den

phonetist gemakkelijker, oppervlakkig genomen althans .
Het bevreemdt mij niets to vinden over de uitspraak van
g en ch, die al gelang naar de gewesten zeer verschillend is .
Prof. fl . Logeman bespreekt in zijn Tennis en Media de
Deensche g die hij met de Nederlandsche vergelijkt en in
een nota (blz . 69, voetnoot) merkt hij op dat de Vlaamsche
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g eene variant is van de Nederlandsche g en een van de
teekens waaraan een Nederlander dadelijk den Vlamingherkent . Bedoeld zal hier zijn de Zuidnederlander . Voor ch
bestaat er eveneens veel verschil in de plaats van articulatie,

velaar, palataal of palato-velaar, en ook in de kracht van
het wrijvingsgeruisch . Men verlijke b .v. het woord nacht
in den mond van een Hollander en van een Antwerpenaar .
Over de Afdeeling II (De klanken in den samenhang
der rede), kan ik korter zijn . Schrijver heeft aan van Ginneken
het begrip a taalconstructie a als eenvoudig spraakelement
ontleend, m . i . met volkomen recht . Ik heb weer eenig
bezwaar tegen termen als luidheid (blz . 54, Duitsch Schallfulle), die naar mijn smaak niet heel gelukkig Iran genoemd
worden . Elders, waar er spraak is van chromatisch accent

laat 1k liever het woord aan meer bevoegden, in musicaal opzicht beter aangelegd dan ondcrgeteekende . Over
de kwantiteit (blz . 76 en volg .) hadde ik iets duidelijkers verwacht . Zuidnederlanders zijn gewoon het overgeleverd onderscheid tusschen kort en lang to onderhouden
maar in bepaalde standen komen in de meeste dialecten
verkortingen van lange klinkers voor . Nu als deze verkorte
uitspraak overeenkomt met de Noordnederlandsche kwantiteit van hetzelfde woord, dan zou men ongelijk hebben
zich op eene sleepende uitspraak toe to leggen : boek, boeken
is voor ons algemeen kort, in Holland eveneens ; welnu
boe-k, boe-ken gaan uitspreken zou elken grond missen . Hier
hadde weer de dialectische grondslag eene steviger basis
voor de uiteenzetting kunnen geven .

Eindelijk hebben wij in Afdeeling III, Spelling en Uitspraak, het practisch gedeelte, de eigenlijke voorschriften
die iedereen zullen in staat stellen voornaam, correct,
beschaafd en wie weet nog wat uit to spreken . Het heele
alphabet wordt er letter voor letter besproken met aanwijzing van de uitspraak die elk teeken kan aannemen . Men
vindt er de practische samenvatting van alles wat de vorige
bladzijden theoretisch hadden uiteengezet . Practisch ? niet
altijd in de maat die men het recht zou hebben to verwachten in een leerboekje . Wat over de twee Hollandsche
korte o's gezegd is, is vrij verwarrend ; elders wordt tusschen

Noord- en Zuidnederlandsch gebruik eene kunstmatige
scheidingslijn getrokken, waarvoor ik to vergeefs een
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basis in de feiten zoek . Lange e en o wordt dikwijls
genoeg, ook bij ons, ei en ou. 't Kan nuttig zijn er op to
wijzen dat deze uitspraak in het Noorden niet aanbevelingswaardig geacht wordt, maar men hoeft ze daarom niet als
zuiver Hollandsch voor to stellen . De interessante mededeeling van H . Logeman (Tennis en Media, blz . 68, n . I)
dat -aai- voor -ade- (braaien voor braden) ietwat vulgair klinkt,
terwijl dit niet het geval is na oo, oe, ui kon ook to pas
komen . De l verbindingen worden door Scharpe als palatale
medeklinkers beschreven : kanje, vakje enz . Dit is natuurlijk
volkomen juist voor een deel van het gebied, maar elders
heeft men eenvoudig ii, k, t enz . + j, wel to verstaan ook met
eene gedeeltelijkeassimilatie . Moet men zich nu gaan toeleggen op de zuiver palatale uitspraak als men die van huis uit
niet bezit ? Ik geloof niet dat het verschil op eenig gehoor

storend kan werken . Weer hadden de dialectische elementen
van onze natuurlijke uitspraak op den voorgrond moeten
treden .
Het laatste deel, en niet het minst nuttig vormt de
Bijlage bestaande uit teksten in klankschrift . De toespraak
van Brutus in Shakespeare's Julius Caesar (vertaling van
Burgersdijk), voorgedragen door Royaards en een Zuidnederlandschen spreker, en Prosper Van Langendonck's
Morgenstond, door Albert Vogel en eveneens door een
Zuidnederlander staan er in gewonen tekst en dubbele
transcriptie . De Noordnederlandsche uitspraak is voor de
beide uittreksels bewerkt naar eene gramophoonschijf, eene
omstandigheid die de betrouwbaarheid en het practisch
nut van de klankverbeelding aanzienlijk verhoogt . Minder goed ben ik aangaande den Zuidnederlandschen tekst
to spreken ; hij schijnt mij erg kunstmatig . Zeer juist
heeft Prof. Scharpe verschillende Zuidnederlandsche eigenaardigheden doen uitkomen, zooals de op meer plaatsen in
het boek vermelde neiging tot nasaleering, of liever tot
reductie van de slot -m en -n voor medeklinkers, zoodat de
neusklank in van, en tot een zeer vluchtigen nasalen weer-

klank van den klinker teruggebracht wordt . Ook de verscherping van d na t (geestrift, Noordndl . geesdrift) en andere
kenmerkende eigenschappen van het Zuiden komen tot
hun recht . Maar. . . wie spreekt als die Zuidnederlandsche
spreker ? Zeker geen Limburger (dezen zeggen d voor t + d) ;
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geen levende Zuidnederlander uit andere gewesten,

want
de toenadering tot het Noordnederlandsch is al to volmaakt ; geen in Noordnederland levende Vlaming, want de
overeenkomst zou nog grooter zijn . Op welken grond deze
eigenaardigheid van het Noorden nagevolgd en die andere
vermeden wordt, kan niet uitgemaakt worden . Zou deze
Zuidnederlander niet Prof . Scharpe zeif zijn, wel niet zooals
hij spreekt maar zooals hij wenscht to spreken ? Danig
subjectief dus meen ik deze modeluitspraak to mogen
noemen . Ik hadde liever een levenden Zuidnederlander,
zooveel mogelijk naar een phonograaf, afgeluisterd en
getrouw weergegever_ . De fouten van zijne uitspraak of
althans wat de schrijver als fouten beschouwt, hadde men
in nota kunnen verbeteren en zulk een tekst zou veel duidelijker doen inzien het verschil en de overeenkomst die in
werkelijkheid tusschen de twee uitspraken bestaan .

Over onze Vlaamsche streken waait sedert een tiental
jaren als een machtige stormwind de zucht naar voller, naar
zuiverder kennis van de eigen taal, van het krachtige Nederlandsche woord . Het buitengewoon succes van handboekjes
bestemd om de fouten van onzen alledaagschen stijl to
verbeteren is een duidelijk teeken van den diepen ernst
dezer strekking en bewijst afdoende dat de wensch niet
ijdel is gebleven . Trouwens de onloochenbare vooruitgang van het gewoon proza in alle streken van Vlaanderen
getuigt luide genoeg dat er verandering is gekomen . De
gesproken taal was tot nu toe ten achter gebleven . Maar

ook deze leemte zoekt men nu aan to vullen, het nieuw verlangen van den Vlaming om, bekleed met het uiterlijk
gewaad der ontwikkeling en beschaving, voor niemand to
moeten onderdoen en zich voor niemand to moeten schamen,
tracht men op den huidigen dag to bevredigen . De boekjes
van Verachtert en Scharpe zullen daartoe in ongelijke mate
bijdragen . Volmaakt is geen van beide, maar al heb ik in
de vorige bladzijden met onmeedoogende critiek hunne
gebreken trachten aan to wijzen, ik twijfel er geenszins aan

of zij geroepen zijn eene edele en nuttige taak to vervullen .
Conscience leerde zijn yolk lezen ; anderen hebben het
leeren schrijven . De tijd is nu gekomen voor hen, die het

zullen leeren spreken .

JOSEPH MANSION .

WETENSCHAP IN HET LAND
DER ((BUSINESS MEN HET BEOEFENEN DER GESCHIEDENIS

IN DE VEREENIGDE STATEN VAN AMERIKA
Onze kranten staan dikwijls vol met hoogst aangrijpende, hoogst eigenaardige, hoogst komische nieuwsjes
over de Vereenigde Staten, over de bezorgdheid waarmee
de burgers van New-York naar de gezondheidstoestand
van den zwaarlijvigen president Taft vragen, over de vrijgevigheid van Carnegie of de zucht naar oudheden-

bezitten van Pierpont Morgan . 't Klinkt al zoo vreemd,
zoo jolig, zoo buitengewoon dat menig lezer schokschoudert
en met een veelbeteekenenden glimlach zijn krant ter zijde
legt en zijn pijp uitklopt : « 't Is weer amerikaansch u .
Over dit wonderland zou 'k nu graag eens eenige droog
nuchtere inlichtingen willen meedeelen en er op wijzen hoe
in die republiek van )) commercialism n de wetenschap der
geschiedenis beoefend wordt . 't Zal een afwisseling zijn bij

de dagelijksche vlucht der kwakkels die den grooten Oceaan
naar 't oude Europa oversteken.
'k Ben er niet geweest, in de Vereenigde Staten van
Amerika . 'k Heb niet bezocht die menigvuldige a universities)) die er als paddestoelen uit den grond opschieten en
die heel vaak maar uitgebreide kollege's of inrichtingen van
middelbare studien zijn . Ik moet alleen voortgaan op
hetgeen de Amerikanen over hen zelven zeggen en op de
publikatien die zij naar 't oude Europa ter beoordeeling
zenden . 'k Denk niet dat de kleine mededeelingen die ik
hier ga neerschrijven er minder joist zullen om zijn .
In Amerika zelf de zaken onderzoeken kan zijn voordeel

hebben, maar over amerikaansche wetenschap schrijven
a en pantoufles n - zooals dat wel eens minachtend wordt
genoemd -, van in z'n studeervertrek, voortgaande op de
waarde der boeken zelve, zonder op een demokratisch
banket to Indianopolis of to New-York verbluft to zijn
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geweest door zeer welsprekende geleerden, dat kan misschien ook zijn nut hebben .
Om 't beoefenen der geschiedenis in een land gemakkelijk to beoordeelen, moet men eerst voor oogen hebben
hoe de historische wetenschap als wetenschap bestaat en
wat al verschillende werkzaamheden zij veronderstelt . Als
wetenschap verdeelt de geschiedenis zich als volgt : Io Methodeleer ; z° Hulpwetenschappen ; 30 Kritiek ; 4° Synthesis ;
5o Wijsbegeerte der geschiedenis . Dat wil zeggen dat iemand
die een volmaakt geschiedkundige wil worden eerst en
vooral de methode behoort to kennen volgens dewelke hij
wetenschappelijk moot to work gaan ; kent hij de stelregels
dier wetenschap, dan staan hem de verscheidene wetenschappen nog aan to leeren die met de eigenlijke geschiedenis in verband zijn . Aldus de zegelkunde, de chronologie
of tijdberekening, de oorkondenleer, de aardrijkskunde, de
bibliografie of boekenkennis, de schriftkunde of paleografie,
de muntkunde of numismatiek, de wapenkunde of heraldiek, enz .
Is hij nu genoeg beslagen in al die speciaalvakken, dan
kan hij de kritiek,'t is to zeggen't beoordeelen der echtheid van
de dokumenten, aanvatten . Eens de bronnen verzameld en getoetst naar waarde, zal hij overgaan tot bet rangschikken der
gegevens hem door de bronnen opgeleverd, gegevens die hij
zal samenbrengen volgens een door hem opgevat plan . Dat
is de synthesis . En wil hij dan eindelijk, in onze dagen van
verovering der lucht )), eens hoog vliegen en meedoen aan
't moeilijk sport dat (( philosophic de l'histoire )), wijsbegeerte der geschiedenis, beet, op gevaar of zijn vleugels to
broken, dat kan hem niernand verbieden . Want er zijn nu
menschen die uit de geschiedkundige feiten vaste wetten
willen trekken vooraleer 't grootste deel dierzelfde feiten
wetenschappelijk vastgesteld en onomstootelijk zeker is .
Zoo de verdeeling der geschiedenis als wetenschap,
als zelfstandige wetenschap . Als we nu nagegaan hebben
wat er in Amerika volbracht is geworden op 't gebied van
methodeleer, hulpwetenschappen, kritiek, synthesis en
wijsbegeerte der geschiedeni-s, dan molten we zeggen een
volledig beeld voorgehouden to hebben van 't beoefenen
der historic in 't land der a business men u .
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Nochtans, dat mag hier van ons niet verwacht worden .
We hebben het inzicht niet hier een volledige studie neer
to schrijven, alleen eenige gedachten mee to deelen over
die punten die we persoonlijk bestudeerd hebben . Meer
niet . Ook gaan we deze bijdrage niet verdeelen volgens de
verschillende afdeelingen der geschiedkundige wetenschap,
en spreken eerst over methode, dan over kritiek, enz . We
zullen dat alles to zamen beschouwen onder twee hoofdverdeelingen : I . Wat de Amerikanen zelf zeggen ; 2 . Het beoefenen
der geschiedenis nagegaan in hunne werking . En voor het tweede
punt zullen we in bijzonderheden treden over de Carnegie
Institution van Washington, de amerikaansche vereenigingen
voor geschiedenis, gegroepeerd in de American Historical
Association, de belangrijkste historische tijdschriften, de
congressen voor geschiedenis, om to eindi.gen met de groote
onderneming der Catholic Encyclopedia van New-York .
Zonder dralen gaan we over tot het eerste punt .
I
WAT DE AMERIKANEN ZELF ZEGGEN OVER

' T BEOEFENEN

DER GESCHIEDENIS TEN HUNNENT

Dat kunnen we leeren in eene belangwekkende
brochuur onlangs verschenen onder den titel : The firesent
state of historical writing in America, (I) en opgesteld door
den bekenden J . Franklin Jameson, bestuurder van de
historische afdeeling der Carnegie Institution, en door John
Bach Mc Master en Edward Charming .
Franklin Jameson ontvouwt ook het plan volgens hetwelk eene volledige studie over 't beoefenen der geschiedenis in zijn land zou moeten ingedeeld worden . ((Wat
vooruitgang hebben wij gemaakt, zegt hij, in 't verzamelen
der gedrukte bouwstoffen voor geschiedenis die in onze
bibliotheken berusten, en der ongedrukte dokumenten
onzer archieven ? In hoeverre zijn we deze laatsten meester
(r) Uittreksel uit de Proceedings of the Americanantiquarian Society,
Oktober, igro . Worcester, Massachusetts, The Davis press,
rgio . In-8°, 29 blz .
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geworden, in hoeverre hebben wij ze gerangschikt tot
benuttiging door onze studeerenden ? Hoeverre staan wij
met het uitgeven van dokumenten ? Welke is de hoeveelheid
en de waarde onzer historische monografies of bijzondere
studies ? Welk is het verstandelijk peil der schrijvers ? Hoe
staat het met uitgeven van historische studies van hooger
gehalte, gekenmerkt door letterkundige hoedanigheden of
inspanning tot generalizeeren ? Hoe diep is het amerikaansch brein in opzicht van theoretisch of wijsgeerig
beschouwen der geschiedenis ? In hoeverre hebben onze
workers ingezien en benuttigd den vooruitgang der andere
wetenschappen die met de geschiedenis min of meer in
betrekking staan ? Wat zijn de doeleinden, natuur en uitslagen van 't historisch onderwijs in al zijne graden? In
onze hoogescholen, hoe ver staat het met de historische
opzoekingen ? Hoe kwijten zich onze geschiedkundige genootschappen en tijdschriften van hunne taak ? Welk is
't karakter der boeken van historie die meest 't publiek
boeien ? Wat soort geschiedenis is er to vinden in de goedkoope tijdschriften en in de dagbladen a die nu meestendeels de eenige lektuur vormen van den Amerikaan
(which now constitute almost the sole reading-matter of
American mankind) ? u
'n Klaar overzicht : Franklin Jameson kent zijn vak .
Maar hij ook beperkt zich met eenige punten aan to raken .
Op alle vragen antwoorden kon hij niet . En daar hij aan
't hoofd staat van de machtige inrichting der historische
afdeeling der Caynegie Institution, spreekt hij met voorliefde
over 't beoefenen der geschiedenis door kollektieve inrichtingen, en laat ter zijde de invidueele werkzaamheid van
den eenen of anderen geschiedschrijver . Of, zooals hij hot
zoo ((modern)) zegt : ((We can apply the pedometer and
the stop-watch to Pegasus in harness much more easily than
to Pegasus in spontaneous aviation .
Er wordt dan hoofdzakelijk gesproken over de working
van het staatsbeheer, van de genootschappen, van de tijdschriften, van de hoogescholen en kollege's en van alle
samenwerkende inrichtingen op gebied van geschiedenis .
I . De Staat, - Verstandige dernokratische goevernementen - we zijn immers in Amerika - toonen gewoonlijk
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meer neiging tot ondersteunen van gemeenzame ondernemingen dan tot bijstaan van eenzame werkers . Vobr
zeventig jaren, zegt Jameson, bracht ons federaal beheer
beter historisch werk voort, ten tijde der uitgaaf der
American state papers dan nu . Maar nergens vindt men
een beheer dat zoo 'n massa gegevens meedeelt over groote
gebeurtenissen en zoo vrijelijk boeken op de markt brengt
als 't Amerikaansche bij 't uitgeven der 128 boekdeelen der
Oicial Records of the Way of Rebellion .

Systematisch plan voor 't geheel ontbreekt echter .
En dat kenschetst ook al de historische uitgaven van
den Staat . Franklin Jameson stelde niet lang geleden aan
't nationaal Kongres een algemeen plan van werking voor
't werd goed onthaald, maar of er tot hiertoe iets van voortgekomen is, betwijfelen we sterk . En 't is dan ook niet to
verwonderen dat de historische uitgaven door den amerikaanschen staat ondernomen verre ten achter staan bij die
van kleine landen als Belgie, Nederland, Zwitserland en
Denemarken . Jameson bekent het zonder omweg .
Tot daar voor het federaal beheer . Wat nu gezegd over
de werking der bondstaten op historisch gebied? Velen der
laatst aangesloten bondstaten, in 't Westen en in 't Zuiden
der Unie, brengen voortreffelijk werk voort, dat niet moet
onderdoen voor de werking van menige europeesche landen
van zelfden rang . Alzoo de staten van Wisconsin, Iowa,
Illinois, North Carolina, Virginia staan hier voorop . En
wel omdat zij 't beheer der historische uitgaven hebben in
handen gegeven aan menschen die er iets van kennen, met
open geest en wilskracht . De andere, oude bondstaten van
't Noord-Oosten volgen nog altijd den ouden slenter aangaande historische uitgaven . Massachusetts toonde alzoo
voor zijne geschiedenis en zijne rijke archieven de grootste
onverschilligheid . Ze kennen hier niet de door den Staat
ondersteunde historische Society van Wisconsin, of de
staatskommissie voor geschiedenis van North Carolina en
Mississippi .
Veel belovend is dus, in 't geheel genomen, de werking
van den Staat op historisch gebied niet . Gaat het elders
beter?
2 . Historische genootschaajben . - Die brengen beter werk
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voort, vooral in de laatste vijf-en-twintig jaren . Er zijn er
wel meer dan tweehonderd, d . w . z . meer dan in Engeland
en even zooveel dan in Frankrijk en Duitschland . Dit feit
bewijst op zichzelf dat er in Amerika tamelijk veel menschen
gevonden worden die iets over hebben voor intellektualiteit
en dat de vleesch-opleggers van Chicago niet alleen het
beste deel der bevolking uitmaken . In Pennsylvania alleen
zijn er immers meer dan tien duizend leden van historische
genootschappen . En dollars bezitten ze met de macht, iets
wat in ons intellektueele Belgie niet altijd het geval is .
Hunne gebouwen vertegenwoordigen twee millioen dollars,
hunne bibliotheken meer dan een millioen.
En 't wetenschappelijk werk ? Ze drukken zelden
studien door hunne leden voorbereid en zijn er meer op
uit dokumenten, geschiedkundige bouwstoffen to publiceeren . De wetenschappelijk beslagen leden worden meer
en meer talrijk en de liefhebbers verdwijnen allengs . In 't
Oosten der Unie is de geest minder veelomvattend, in 't
Westen beoefent men de plaatselijke geschiedenis niet in
enge opvatting, maar in verband met de algemeene nationals geschiedenis. In Belgie is het altijd eene kwaal der
historische genootschappen geweest den middeneeuwschen
( esprit de clocher )) to beoefenen en den tijd to verbeuzelen
aan al to plaatselijke kleinigheden . In 't Oosten der Unie
ziet men niet anders dan de eerste reizen, de Indianen, de
veldslagen der omwenteling, de eeuwige ((biographies))
van afgestorvene medeleden : geen blik gunt men aan de
geschiedenis der andere Staten en 't verband der lokale
geschiedenis met de algemeene . Jameson wist niet to
spreken van onderzoekingen door de leden der oostelijke
genootschappen gedaan in de rijke archieven en bibliotheken van Washington .
Sedert de laatste vijf-en-twintig jaren is er nochtans
veel vooruitgang to bespeuren op 't gebied der historische
kritiek . Vroeger was 't het genre der (( grande histoire )),
nog to letterkundig opgevat, dat men beoefende . De
Amerikanen Prescott en Motley waren volgelingen van
Thierry en Mignet, Bancroft was een discipel van den
Duitscher Heeren . De tegenwoordige generatie heeft
verstaan dat Ranke haar voorbeeld is : 't kritizeeren dey
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geschiedkundige bronnen is nu de hoofdtaak geworden . De
historische genootschappen hebben het begrepen : juist
weergeven van den tekst, zorg bij de nota's, aandacht verleend aan de bibliografische opgaven, goede registers, ziedaar, volgens Jameson, wat de tegenwoordige uitgaven der
historische genootschappen kenmerkt .
Nevens die lokale vereenigingen tot beoefenen der
geschiedenis, zijn er breeder opgevatte, nationale genootschappen ontstaan . Alzoo de American Historical Association, gesticht in 1884, die door Jameson genoemd wordt
(( the largest, and presumably the most useful, historical Society in the world )) . Daar nevens staan de American
7ewish Historical Society en de Catholic Historical Society . Doch
meer daarover later .
Stippen wij hier aan dat de protestant Jameson zonder
aarzelen verklaart dat doze twee laatste, meer coufessioneele
genootschappen, degelijker werk hebben voortgebracht dan
de historische genootschappen der protestanten . Ze hebben bijzonder de aandacht gevestigd op de kerkelijke
geschiedenis van Amerika, die daar veel to veel verwaarloosd is .
En als hraktisch Amerikaan besluit Jameson zijne
beoordeeling der historische genootschappen met de bestatiging : « 't Is spijtig dat in zoo 'n rijk land er niet meer
((amateurs )) gevonden worden, bereid om wel to doen aan
deze genootschappen, zooals het in andere landen gebeurt . s
We hebben reeds gesproken over de werking van den
Staat en van de historische genootschappen . Nu een
kijkje op
3 . De historische tijdschriften . - Al wat er to zeggen valt
over de geschiedkundige genootschappen is toepasselijk op
de historische tijdschriften . Meestendeels zijn ze immers
't orgaan der genootschappen en staan op denzelfden trap als
deze . Als type en als beste tijdschrift kan gelden de
American Historical Review, uitgegeven door een komiteit
waarvan Franklin Jameson deel uitmaakt, en eene a review))
waarop hij terecht fier mag zijn . In dit tijdsclirift kan men
't bestewaarnemen hoeverre 't staat met de geschiedkundige
wetenschap in Amerika . Ik doorblader regelmatig dit tijdschrift en 't mag gezegd dat het op eersten rang kan
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geplaatst worden nevens de beste europeesche Revues of
Zeitschriften voor geschiedenis . De American Historical Review
behelst, zooals alle degelijke tijdschriften, artikels, ('t zij
historische studien, 't zij uitgaaf van dokumenten), boekenrecensies, en een kronijk der geschiedkundige nieuwsjes en
mededeelingen . Alleen de bibliografie, of regelmatig meegedeelde lijst der studies en nieuwverschenen hoeken over
de geschiedenis van Amerika, ontbreekt nog . De artikels
zijn degelijk als inhoud, met zorg aangeteekend . Somtijds
vindt men er bijdragen van gekende europeesche historici
b . v . artikels van hoogl . Pijper, van Leiden, over de
geschiedenis der biecht en de bonding der Kerk tegenover
de slavernij in de middeleeuwen - onpartijdigheid was
hier nochtans niet de eerste hoedanigheiid van Pijper - en
onlangs eene bijdrage van hoogl . Hubert Van Houtte, van
Gent, over handelsonderhandelingen tusschen Osstenrijk en
de Vereenigde Staten in 1783-1786 . (1)
De boekenrecensies zijn ernstig, diep doordringend in
den grond der zaken, en hoffelijk . De kronijk deelt belangrijk nieuws mede over den vooruitgang der geschiedkundige
wetenschap in Europa en Amerika . Voor Amerika bijzonder
is zij eene to waardeeren bron om 't beoefenen der geschiedenis aldaar to bestudeeren .
't Is belangwekkend to hooren wat vader Jameson over
z'n kind denkt . (( De hoofdartikels mogen, zegt hij, volgens
mij voordeelig vergeleken worden met die der beste
europeesche tijdschriften . De boekenrecensies zijn minder
waard . En waarom ? Eerst en vooral ontbreken ons de
specialisten om de ons toegezonden boeken met kennis van
zaken to bespreken . Dan, vele onderwerpen der europeesche geschiedenis zijn ons, Amerikanen, to weinig
bekend, deels omdat wij to weinig de europeesche archieven
en bibliotheken doorsnuffeld hebben . Eindelijk, wij zijn to
vriendelijk- dat is ons karakter - en als wij meer streng
waren - zonder daarom de Duitschers na to volgen in ons kritizeeren, wij zouden er wetenschappelijk bij
winnen . )
ii) American conznaercial conditions and negociatio ;u with Aasfrio
1783-1786, in 't nummer van April, igri, blz . 567 en v1g .
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Jameson kent bet Gn6tki seauton, (( leer U zelven kennen ))
der Grieken, en met zoo 'n princiepen moet de redaktie van
een tijdschrift noodzakelijk vooruitgang maken en (( excelsior)) als leuze aannemen .

4 . De hoogescholen . - Als wij hooren spreken van University in Amerika, rijst er aanstonds in onzen geest een
beeld op van prachtige gebouwen, volledige hoogescholen
met regelmatige inrichting en al de fakulteiten . Dat is doorgaans verkeerd, niet voor de gebouwen, maar . . . voor de
wetenschappelijke inrichting . Velen dier (( Universities))

tellen ((studenten )) van Io of 12 jaar : zij geven ook bet
middelbaar onderwijs, en zijn soms uitgebreide kollege's,
die er een hooger instituut op nahouden, dat alsdan den
titel University aan de gansche inrichting schenkt . Natuurlijk

dat er ook vele werkelijke hoogescholen bestaan en men
hoeft maar bet jaarboek Minerva open to slaan om die
universities to tellen .
Over de werking der hoogescholen op geschiedkundig
gebied kan men moeilijk een gevoel van ontgoocheling
onderdrukken . Toen vbbr dertig jaren, zegt Jameson, de John
Hopkins University hare werking begon, dacht men
stellig dat een der eerste plichten van een historie-leeraar
bestond in historische boeken op geregelde tijdstippen uit
to geven, en dat de jonge man, dien hij zou voorbereiden
tot bet publiceeren eener doktorsthesis, devoorlooper zou zijn
van een lange reeks historici, die ook boeken zouden op de
markt brengen . 't Is er, helaas ! Diet van gekomen . Meer dan
de helft onzer hoogleeraren brengen niemendal voort, en
de andere helft laat weinig van zich hooren . De doctorsthesis is ook, negen keeren op tien, de eenige en laatste
studie die de student of nieuwbakken doctor voortbrengt .
Er schijnt weinig aan to veranderen voor 't oogenblik .
't Zou belangwekkend zijn dien toestand to vergelijken
met de werking onzer belgische hoogescholen, maar ik en
heb daar den noodigen geestestoestand Diet voor en er is
Diets gevaarlijker dan z'n vinger tusschen schors en boom

steken . In 't algemeen weze gezegd dat bet bij ons veel
beter gaat, en dat gewoonlijk de jonge doctors zich Diet to
slapen leggen bij de eerste lauweren hunner thesis, vooral
degenen die, niet opgeslorpt door de veelvuldige bedrijvig-
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heid van een atheneum, als archivaris met liefde hun vak
bestudeeren .
5 . De samenwerking in 't beoefenen der geschiedenis door
bijzonderen . - Er is hier sprake van historische werken die
gemeenschappelijk door vele samenwerkers worden geschreven en uitgegeven . Hoe vruchtbaar zoo 'n samenwerking is, zegt Jameson, hebben Spanje, Frankrijk, Engeland,
Duitschland, Nederland, Denemarken en Mexiko bewezen .
Hij had er gerust Belgie kunnen bijvoegen . In onzen tijd
van l/ specialisatie n zijn de voordeelen van zoo 'n samenwerking gemakkelijk to schatten . Wat de eene minder kent
in 't bewerken van 't onderwerp, wordt door den andere
geschreven en 't gebrek der eenzijdigheid verdwijnt
meestendeels in die ondernemingen .

Bijzonder bij 't uitgeven van technische of voorbereidende werken, zooals opstellen van handschriftenkatalogen,
publiceeren van archiefinventarissen, uitgeven van historische dokumenten, is samenwerking een waarborg voor
bijval en gelukken . ((We zijn, zegt Jameson, een yolk dat
opmerkelijk geneigd is tot samenwerken . Onze bibliothe-

karissen, onze geleerden, onze leeraars hebben veel bijval
gewonnen door samenwerking . De meest voorbeeldige
historische genootschappen der westelijke Staten hebben
het bewezen door al de krachten to verzamelen tot een

gemeenschappelijk uitgeven van een inventaris der Fransche archieven, wier dokumenten de Mississipi-vallei aanbelangen . » Een genootschap alleen kon dat niet aandurven,
alien to zamen brengen zij degelijk werk voort .
In de belgische historische genootschappen ontbreekt,
helaas ! die geest van samenwerking . Ieder ziet maar zijn
eigen kerktoren, zijn eigen stadhuis, zijn eigen straten, zijn
eigen helden, zijn eigen wallen, zijn eigen geschiedenis met
een woord . Is 't nog de middeneeuwsche gemeentegeest die

voortwoekert ? En als er dan gelegenheid gegeven wordt
aan die plaatselijke genootschappen eens samen to werken
op een algemeen Kongres der Fidiration historique et archiologique de Belgique - zoo iets als de American Historical Association, - in plaats van algemeene belangwekkende vraagstukken to behandelen, ziet men de leden heel dikwijls
hunne aandacht wijden aan de geschiedenis der stad waar
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men vergadert, of aan de geschiedenis der streek die ze
vertegenwoordigen . Waarom dan bijeenkomen? Om to eten
en to drinken en 's avonds vuurwerk of algemeene verlichting aan to staren ? Doch basta ! 'k heb al to veel gezegd .
We kunnen dus op dat gebied van de Amerikanen veel
leeren en in alle geval instemmen met de besluiten waarmee
Jameson zijn overzicht eindigt : (( De schets die ik u getoond
heb is niet altijd opbeurend . Maar'k houd het met bisschop
Buttler die zei : (( De zaken zijn zooals zij zijn ; en de
gevolgen ervan zullen zijn wat zij zullen zijn . Waarom
zouden wij ons dan overgeven aan zelfbegoocheling? ))
'k Zie hier geen reden om optimist of pessimist to zijn, en
vind het verstandiger to zijn ((meliorist )), al peinzend dat
er verbetering mogelijk is en dat ieder 't zijne zal doen om
to verbeteren . n
Na Jameson, geeft John Bach Mc Master zijne schets
aangaande den toestand der geschiedkundige wetenschap in
Amerika . Voor hem geldt het bijzonder een chronologisch
overzicht der verschenenwerken, sedert denamerikaanschen
vrijheidsoorlog . De titels dier werken opgeven en naschrijven
ware hier nutteloos en vervelend werk, en dan, 't is de
geschiedenis der historiografie in Amerika . Dat beoogen
we niet . Daarom gaan we over tot de verhandeling van den
derden schrijver der brochuur, Edward Channing .
Deze vat zijn onderwerp meer theoretisch op : hij leert
ons wat er van eenen historicus verwacht wordt op wetenschappelijk gebied . Dat is nu heel belangwekkend . Weten
we welke vereischten een Amerikaan stelt voor het wetenschappelijk beoefenen der geschiedenis, dan begrijpen we
ook gemakkelijker wat er to Taken en wat er to prijzen valt
op dit gebied in bet land der (( business men )) .
Geschiedenis, zegt Channing, is eene manier van
denken en uitdrukken . Historie schrijven is de toepassing
der historische methode op de uitdrukking door pen en
inkt . Historisch werk verdeelt zich in menige vormen van
werkzaamheid . Drie hoofdgroepeeringen : I 0 historische
bronnen verzamelen en uitgeven ; 2° bewerken van eene
massa bouwstoffen of specifieke onderwerpen ; 3° historie
schrijven . De twee eerste groepen veronderstellen a stielwerk n (craftsmanship), de derde veronderstelt (( kunst ) .
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't Is noodig voor 't onderwijs der komende geslachten dokumenten to vergaderen in archiefdepots, en ze verbruikelijk
to maken door het drukken van lijsten of inventarissen die
ze kenbaar maken . 't Is de eerste working der historie
bouwstoffen doen kennen, en als praktisch Amerikaan wijst
Charming op den dienst die de fotografie of lichtdruk
bewijzen kan .
De tweede soort historische werken is vertegenwoordigd
door ( reports )) (bewerkingen), thesissen en doctorale
dissertation . Op jolige wijze spreekt Channing van die
duizenden jongelieden die (( uittreksels en aftreksels maken
van oorspronkelijke bronnen, ze onder geschikte hoofdingen
rangschikken, en ze in twintig-eeuwsch engelsch vertalen,
zooals dat gewoonlijk gaat in Amerika )) . En nijdig voegt
Steller erbij : (( Gegeven eon behoorlijke hoeveelheid bouwstoffen en voldoende tijd, moot hij wel een ellendig man
zijn, die geene monografie of bijzondere studie kan voortbrengen, of eene reeks boeken van dit slach . )
Als leider van doctorsthesissen, als vormer van doctors
in geschiedenis, stelt Channing vast dat het plaatsjeszoeken de hoofdzaak is voor velen . (( Laat hen de hoogeschool verlaten, zegt hij, laat hen den professionneelen
spoorslag verliezen of leeraar en bibliothekaris worden, alle
oorspronkelijk werk houdt op . Ze brengen niets meer
voort . 't Is de meest hartverlammende bestatiging waar de
hoogeschoolleeraars in geschiedenis voor staan . ))
Na over de utilitaristen en de (( stielmannen )) gesproken to hebben, komt Channing aan de historici, de
geschiedschrijvers . Hij tracht nu aan to duiden wat al
kennis en al gaven een ware (( historian )) bezitten moet .

('t Vervolgt) .

L . VAN DER ESSEN .

DE CHRISTIWAARHEID
NAAR AANLEIDING VAN BEN SCHRIJVEN VAN G .J . P .J . BOLLAND
IN DEN (( NIEUWEN GIDS ))

(Vervoig)
Daarbij, dat de schrijver der Paulusbrieven geen Jood
is die zijn leven gesleten heeft to Jerusalem of in Palestina,
doch veeleer behoort tot die gelukkigen uit de verstrooiing,

welke het zoozeer gewaardeerd voorrecht bezaten den titel
van Romeinsch burger to voeren, blijkt nog uit de omstandigheid dat bedoelde schrijver goed op de hoogte is van de
voorrechten der Romeinsche burgers en dat sommige gedachten uit de Romeinsch-Grieksche wereld hem in 't
geheel niet vreemd zijn .
E . Jacquier heeft het heel juist ingezien, de herinnering
aan het Romeinsch burgerrecht speelt hem telkens weer
voor den geest . (( Wat ons betreft, zoo schrijft hij aan de
Philippiers 3 : 20, onze deelneming aan de staatszaken,
7roa,iTevµa, is in den hemel )), en I : 27 : a Kwijt u van uw

burgerplichten, 7roX&Tevea'8e, op eene wijze het Evangelie
van Christus waardig n . Hij kent het wettelijk onderscheid
tusschen Gives en fierigrini. Aldus tot de Ephesiers, 2 : Ig
a Zoo zijt gij dan niet meer vreemdelingen, i evot, noch
bijwoners, maar gij zijt medeburgers, a•v µ7roXZTat. der
heiligen » . Spreekt hij van den christen, die aangenomen
wordt tot kind Gods, dan ontleent hij zijne uitdrukking
vioBea La, aan de Grieksch-Romeinsche wetten ; en zegt hij
dat een Christen is erfgenaam van God en mede-erfgenaam
met Christus, zoo denken wij aanstonds aan de Romeinsche
wetgeving . Zijne opvatting van de universaliteit der christene maatschappij vindt weliswaar haren oorsprong in de
Joodsche theocratie, doch werd hem tevens ingegeven door
de gedachte aan den Romeinschen staat, welke voor hem
heel de bekende wereld was (I) . Zouden wij dan hier niet
(i) Vgl . JACQUIER . Histoire des livres du Nouveau-Testament,
3e uitg . I Band, Parijs Lecoffre, xgo4 . Blz . 4o-4I .
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to doen hebben met then Paulus, welke volgens Hand . der
Ap . 25 : to, 12 het Romeinsche burgerrecht bezat ?

En toch is die schrijver, voor wien de Romeinsche
staat geen vreemdeling is, een echte Jood, en wel een Jood
uit den geleerden stand, welke vooral bestond uit aanhangers der Farizeesche sekte . Want, niet alleen ligt de uitdrukking der gewijde boeken hem gedurig in woord en

pen om zijn eigen-persoonlijke gedachten weer to geven,
maar ook verschillende hoofdtrekken zijner leer over God,
over Gods rechtvaardigheid en heiligheid, over de zonde,
zijn aan de heilige Schrift ontleend ; ja zijne brieven verraden den Joodschen oorsprong van den schrijver in zulke
mate, dat verschillende deelen ervan bijna onverstaanbaar
blijken, zoo ze eerst niet in de Hebreeuwsche taal worden
teruggedacht . En, om maar eon voorbeeld aan to halen

waarin de stijl van den geboren Oosterling gedurig uitblinkt,
zij het genoeg to wijzen op de menigvuldige parallelismen
welke in de Paulusbrieven voorkomen . Het synonymiek
parallelisme treft men bvb . aan in Rom . 9 : 2
« Ik lijd groote droefheid
En een aanhoudende smart in mijn hart)) ;

terwijl het synthetisch parallelisme gebezigd wordt in Rom .
4 :25 :
((Die overgeleverd is om onze zonden
En verrezen is om onze rechtvaardiging » .
en het antithetisch parallelisme in I Cor .

12 :26

Als een lid lijdt, zoo lijden al de leden mede,
Als een lid verheerlijkt wordt, zoo verblijden zich
[al de leden mede (1) .
Wie overigens zich de moeite wil getroosten ook maar
een enkele bladzijde uit de Paulusbrieven met aandacht to
lezen, zal weldra tot de overtuiging komen dat zulke vormen
van Semitische poezie er bij de vleet in to vinden zijn .
Of nu ook de schrijver der Paulusbrieven sommige
zijner gedachten ontleend heeft aan de Rabbinistische
(I) Vgl . JACQUIER, o . c . blz . 67 . Veel breedvoeriger, J . Wgiss,
Beitrdge zur Paulinischen Rhelorike, Gottingen, 1897 .
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theologie, is moeilijk om bewijzen (I) . Maar met moeilijk
is het om na to gaan, waar de schrijver zijn dialectiek heeft
vandaan gehaald . Lees eenige bladzijden uit Aristoteles,
Plato of om 't even welken Griekschen wijsgeer, en op
korten tijd zult gij u thuis gevoelen in de manier waarop
die denkers hunne bewijsvoeringen opzetten : want dezelfde
krachtige, juiste en onverbiddelijke logiek die hunne
werken kenmerkt, hebben wij ons, door onze opvoeding,
ook digen gemaakt . Neem daarna een of ander schrift ter
hand dat u de rabbinistische wijsheid voorhoudt ; na eenige
bladzijden lezens, zult gij verwonderd opkijken en u
afvragen : Waar zit nu eigenlijk de kracht in van dit of dat
bijzondere bewijs ? Inderdaad sevens solnmige gewone
bewijsvoeringen, die aan elk menschelijk verstand eigen
zijn, hebt gij er eenige andere opgemerkt die u heelemaal
vreemd voorkwamen . Dat is geen wonder . De Bijbel was
het eenige handboek der Joodsche geleerden . Eene andere
bron waaraan zij hunne wijsheid putten en die eene op-zichzelf-staande en van den Bijbel onafhankelijke waarde bezat,
was de mondelinge overlevering . Wat de groote meesters
uit de oudheid over de Wet gezegd hadden, werd in
dezelfde bewoording voortgeleerd en verder uitgelegd (2) .
Vandaar kwam allengskens het gebruik gedurig aan beroep to doen op de overlevering, en elke meening uit de
overlevering met een schriftuurtekst to staven . Daar het,
aan de andere zijde, niet altijd gemakkelijk was voor elke
(r) Want die rabbinistische wijsheid vinden wij enkel weer in
de apocriefe boeken of in de Talmudische schriften . Het staat
nu vast dat sommige apocriefe boeken slechts in de eerste eeuw
na Christus werden samengesteld, hoewel andere, zooals de
boeken van Enoch, de Hemelvaart van Mozes, voor de komst
van den Messias het licht zagen . Wat de Talmudische schriften
betreft, deze werden eerst op het einde der tweede eeuw onzer
tijdrekening, of later nog, geschreven, en, ofschoon zij ook veel
oudere overleveringen bevatten, is het niet gemakkelijk met
eenige zekerheid de grens to trekken tusschen het oude en het
nieuwe . Vgl . JACQUIER, o . c . blz . 45 vlgg . Men zal daarbij niet
vergeten dat die Joodsche geleerden hunne wijsheid ook
grootendeels aan de H . Schrift geput hebben . - Op zulke
onzekere gegevens zullen wij dan onze stelling niet opbouwen .
(2) Grooter lof kon men een discipel niet toezwaaien dan van
hem to zeggen : « Hij is als een met ciment bestreken put, waar
niet een enkel druppel water in verloren gaat n (Pirke Aboth,
II, 8 .)

DE CHRISTIWAARHEID

573

stelling een Bijbeltekst to vinden, kan men allicht begrijpen
hoe soms met de Bijbelteksten word omgesprongen . Met
onze gewoonte van nauwkeurig-juist to citeeren en, over
't algemeen, aan de citaten alleen then zin to geven, welke
door den oorspronkelijken schrijver bedoeld word, kunnen
wij ons moeilijk indenken in de mentaliteit der Joodsche
Rabbi's, die dikwijls enkel uit conventie, soms zeer vrij,
citeerden, en aan hunne aanhalingen niet zelden eene
beteekenis toekenden, die in den oorspronkelijken tekst niet
to vinden was . a II etait d'usage chez les rabbins u, aldus
nogmaals de zeer bevoegde P . Prat, a d'appuyer sur un
texte de la Bible toute opinion traditionnelle, soit historique,
soit juridique . On distinguait six sortes de preuve que les
subdivisions portaient a treize : 1'a fortiori, 1'analogie, la
consequence, huit especes d'analyse, le contexte, les
endroits paralleles . Plusieurs de ces preuves manquent de
rigueur : en matiere positive, 1'2 fortiori nest pas decisif ;
1'analogie West qu'une convenance ; le sens consequent West
pas toujours un sens scripturaire . Ce qu'il y a de curieux,
Cost que les rabbins n'etaient pas dupes de leurs methodes
dont ils apercevaient parfaitement le faible . Quand Rabbi
Simeon soutenait que si les femmes Ammonites et Moabites
etaient admises dans la synagogne dont les hommes de lour
pays etaient exclus a jamais, les Egyptiennes pouvaient
l'etre a plus forte raison, it se hatait d'invoquer la halacha
(tradition) pour couper court a 1'objection que l'argument a
fortiori suggere (i) . La tradition ayant, aux yeux des
rabbins, une valeur independante du texte hiblique dont
on cherchait a 1'etayer, la preuve scripturaire devenait une
simple formalite . On pouvait s'en passer au besoin et se
contenter du yemez (allusion) ; mais it fallait toujours quelque chose . L'abus du remez fit de 1'exegese juive un jeu
aussi arbitraire que pueril (2) n . Natuurlijk moest zulke
methode leiden tot eene doorfijne subtiliteit en eene lenige
behendigheid in hot opzetten eener bewijsvoering, alsmede
(1) Cfr . WEBER, Jiidische
Schriftbeweis, p . 1og-125 .
(2) PRAT, o . c . b1z . 3o-31 .

Theologie 2 .

Leipzig, 1897, IX : Der
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tot eene groote verscheidenheid in het aanwenden van
Schriftuurteksten .
Kunnen wij nu bij den schrijver der Paulusbrieven
sporen ontdekken van eene rabbinistische opvoeding ? Beslist, ja ; en niet weinige 1
Natuurlijk moest een krachtig en geweldig verstand
als dat van den schrijver der Paulusbrieven, vooral wanneer
het in aanraking kwam met de breede gedachten der christene leer, het van zelfs brengen tot een algemeen-menschelijke dialektiek, die overigens oak aan de Rabbi's niet
heelemaal kon ontbreken . Toch heeft hij zich nooit in de

kleine bijzonderheden ingewerkt, die den geest der groote
Grieksche meesters kenmerken . Heel juist merkt Professor
A . Lemonnyer zulks op, als hij schrijft : u Jamais pourtant
it ne connaitra la precision, la rigueur et la continuitb
logiques du genie grec tel que l'ont fait les grands philosopher de l'Hellade . Cost ainsi, par exemple et pour s'en
tenir A un detail materiel mais tres significatif, que ce jeu

delicat des particules auquel se reconnait la trempe logique
d'un esprit, demeure, dans les lettres de S . Paul, visiblement imparfait n (I) .
Doch, wat uit de aandachtige lezing der Paulusbrieven
voor elken onbevooroordeelden lezer duidelijk blijkt en
door geene aprioristische beschouwingen kan worden weggedacht, is, dat de schrijver ervan den Bijbel gewoon is
aan to wenden zooals alleen de Rabbi's dat deden, en in
zijne bewijsvoeringen niet kan verduiken dat hij bij de
Rabbi's is school geweest . Alle plaatsen uit die brieven
aan to halen die in dezen onze bewering kunnen staven zou
ons to ver wegleiden : eenige voorbeelden zullen volstaan
om den weetgierigen lezer, die de moeite niet wil ontzien
zelf eens de Paulusbrieven to doorbladeren, to overtuigen
dat onze stelling waarlijk aan bewijzen geen tekort heeft .
Eene kenmerkende eigenschap in het aanhalen van
Bijbelteksten bij de Rabbi's bestaat hierin, dat zij soms
meerdere teksten uit verschillende plaatsen van eenzelfden
schrijver tot een citaat samenvoegen, of zelfs meerdere
(I) A. LEMONNYER 0 . P. Epilres de S . Paul . Traduction et
commentaire . Premiere Partie . Paris, Bloud, rgo6, p . xI-xrt .
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zinsdeelen uit verschillende schrijvers in Ben citaat samensmelten, waarbij dan natuurlijk niet zelden de kontekst
wordt over 't hoofd gezien, wat allerminst strookt met onze
moderne opvatting van aanhalingen voor to brengen . Die
eigenaardige gewoonte treffen wij bvb . aan in den brief tot
de Romeinen, waar gezegd wordt (Rom . I1 : 8) : u . . . gelijk

er geschreven staat : God gaf hun een geest van gevoelloosheid, oogen om niet to zien, en ooren om niet to hooren,
tot op den huidigen dag n . Het eerste deel immers van
dezen volzin (God gaf hun een geest van gevoelloosheid) is
uit het geheugen geciteerd naar Isaias, 29 : Io, terwijl het
overige van denzelfden zin ontleend is aan Deut . 29 : 3 .
En wanneer de schrijver van den eersten Brief aan de
Korinthiers zegt : a Dan zal het woord geschieden dat
geschreven staat : De dood is verslonden tot overwinning .
Waar is, o dood, uwe overwinning ? Waar is, o dood, uw

prikkel ? u (I Kor . 15 :54-55), dan ontleent hij den eersten
zin aan Isaias, 25 : 8, en de twee ondervragingen aan den
Profeet Oseas x3 : 14- Wie nog meerdere soortgelijke voorbeelden verlangt, kan die aangegeven vinden bij PRAT, O .C .
biz . 40 .
Eene niet minder eigenaardige Joodsche manier van
citeeren is de zoogenaamde tekstenreeks of opeenhooping

van teksten (enfilades de textes), die de Rabbi's met den
naam haraa bestempelden . Niet alleen worden voor eene
aanhaling teksten genomen uit verscheidene Schriftuurboeken, doch zij worden tevens in merkelijk getal opeengehoopt, wat ons, modernen, niet zelden vreemd voorkomt,
omdat wij niet altijd dadelijk inzien hoe het accumuleeren
van teksten de bewijskracht eener argumentatie vergrooten
moet . Een klassiek voorbeeld van haraz vinden wij in den
brief aan de Romeinen (3 : 1o-18) : (( Want wij hebben
bewezen dat alien, Joden en Heidenen, onder de zonde
zijn, gelijk er geschreven staat : Er is geen rechtvaardige ;
er is geen verstandige, er is geen die God zoekt . Allen
zijn afgeweken, alien ondeugend geworden ; niemand is er
die goed doet, niemand, tot zeifs niet Ben (Ps . 13 : 3, 52, 4) .
Hunne keel is een open graf ; met hunne tongen plegen
zij bedrog (Ps . 5 : Ig) ; addergif is onder hunne lippen
(Ps . 139 : 4) ; hun mond is vol van vervloeking en bitter-
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heid (Ps . Io : 7) ; snel zijn hunne voeten om bloed to
vergieten ; verwoesting en ellende zijn op hunne wegen,
en den weg des vredes kennen zij niet : er is geen vreeze
Gods voor hunne oogen ! (Is . 59 : 7-8 ; Spreuk I, I6) . s
Hebben wij bier wederom niet to doen met een Joodschen schrijver, die met enkel den Bijbel wondergoed
machtig is - want de dikwijls niet-woordelijke aanhalingen
getuigen dat hij uit het geheugen citeert - maar zijne
kennis heeft opgedaan bij de Wetgeleerden ?
Dat zal overigens ook nog blijken uit zijn specifiekJoodsche argumentatie .
In Deut 25 : 4 stond geschreven : e Gij zult den dorschenden os niet muilbanden )) . Wat zal de schrijver van
den eersten Brief aan de Korinthiers daaruit besluiten ?
Dat de Apostelen mogen aanspraak maken op loon voor
hunne prediking . Luister : s Zeg ik dit soms naar den
mensch ? Of zegt ook de Wet dit niet ? Want in de wet van
Mozes staat geschreven : Gij zult den dorsrhenden os niet inuilbanden . Is God misschien bezorgd voor de ossen ? Of zegt
hij dit wel degelijk om ons ? Ja, om ons wend het geschreven ; omdat wie ploegt, op hoop behoort to ploegen, en
wie dorscht, op hoop van vrucht to ontvangen n . (I . Kor .
g ; 8-io) . Wij willen nu de vraag onverlet laten of wij bier
een streng scripturistisch bewijs moeten zoeken of niet .
Maar zeker is het dat wij niet to doen hebben met een
nauw-sluitend syllogisme uit de Grieksche wijsbegeerte .
Gelijk P . Prat het zoo wel zegt : a C'est un argument a
fortiori qu'on a retrouve chez les rabbins . . . . ce n'est pas un
argument a la maniere d'Aristote a (I) .
Dat de Rabbi's veel smaak vonden in den allegorischen
uitleg van Schriftuurplaatsen, is niemand onbekend . Hoor
nu hoe de schrijver van den Brief aan de Galatiers, nit de
geschiedenis der twee vrouwen en der twee zonen van
Abraham, zooals die verhaald wordt in het Boek der Schepping, aan zijne lezers wil leeren dat zij, als Christenen, niet
onderworpen zijn aan de dienstbaarheid der Wet . « Zegt
mij, gij die onder de Wet wilt zijn, begrijpt gij niet wat
er in de Wet staat? Er staat namelijk geschreven, dat
(rj

PRAT .

o . c . b1z . 32 .
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Abraham twee zones had, eenen uit de dienstmaagd en
eenen uit de vrije vrouw . Die uit de dienstmaagd, is naar
het vleesch geboren, doch die uit de vrije vrouw, door de
belofte . Die dingen zijn allegorisch gezegd . De twee moeders zijn de twee verbonden . Hot eene, op den berg Sinai
gesloten en tot dienstbaarheid barende, dat is Agar . Want
het woord Agar beteekent, bij de Araben, den berg Sinai .
Agar beantwoordt aan het Jerusalem dat thans is en dient
met zijne kindelen . Maar het Jerusalem dat boven is, is
vrij, en dat is onze moeder . Want er staat geschreven
aVerheug u, gij onvruchtbare, die niet baarde ! Barst nit en
roep, gij die het barenswee niet kende ! Want zij zullen
talrijker zijn, de kinderen van do verlatene, dan de kinderen van haar die een man heeft u . Gij nu, broeders, gij
zijt, als Isaak, kinderen der belofte . Maarzooalsweleer hij,
die naar het vleesch geboren was, hem vervolgde die naar
den geest was geboren, zoo is het nog nu . Welnu, wat zegt
de Schrift ? u Verjaag de dientmaagd en haar zoon, want
de zoon der dienstmaagd moet gees erfgenaam zijn met
den zoon der vrije vrouw s . Zoo dan, brooders, zijn wij
niet kinderen der dienstmaagd, maar van de vrije vrouw
(Gal . 4 : 21-31) . (I)
Is hot noodig er op to wijzen dat de schrijver dezer
bladzijde in de zonderlinge redekunst der Rabbi's was
ingewijd ? En - als hot toegelaten is eventjes bij eene
kleine bijzonderheid stil to blijven - zal ik hier bijvoegen
dat do woorden T, vw
25) on
SE
24) den oud-leerling der Rabbi's nogmaals
duidelijk verraden . Gelijk or immers bij do Schriftgeleerden spraak was van de huidige wereld (haolam hazzeh) en
van de toekomstige wereld (haolam habba'), zoo stelden zij
ook de huidige hoofdstad van hot Joodsche ri .jk, het tegenwoordige Jerusalem, a het Jerusalem dat nu is s, tegenover
de toekomstige hoofdstad, a het Jerusalem dat boven is a .
Doze prachtige toekomstige hoofdstad was, volgens de
apocriefe Obenbaring van Baruchi, vbor de zonde van Adam,
'Lioot)uaX) '1-,
1

IepovaaX.il µ

(4

(4

:

?j

:

(i) Met TOUSSAINT (Epitres de saint Paul), t . I, blz .
LEMONNIER (Ep . de s . Paul, t . I, blz . 8o-8r) wijken wij

-I4) en
hier of
van den tekst der Vulg, ata, om handschriften to volgen, die een
meer verstaanbaren tekst opgeven .
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gelegen in bet aardsch Paradijs, vanwaar zij, na den val
van den eersten mensch, naar den hemel werd overgebracht. Daar had Mozes, en later Abraham, haar in visioen
mogen aanschouwen (I). Vandaar zou zij, volgens het
apocrief Boek van Enock (2), bij de inhuldiging van 't Messiaansche Rijk, wederom op aarde nederdalen om de plaats
van bet tegenwoordige Jerusalem in to nemen .
De welwillende lezer zal ons wel ontslaan van de moeite
nog meerdere aanhalingen tot het bewijs onzer stelling in
het midden to brengen . Het zal hem overigens niet lastig
vallen zelf de Paulusbrieven eens open to slaan, om er, tot
grootere overtuiging, nog eenige passende voorbeelden uit
to lezen (3).
Maar van alle belang zal het wel niet ontbloot zijn de
aandacht er op to vestigen, hoe de schrijver der Paulusbrieven maar niet zwijgen kan van de voorrechten van de
Joodsche natie en van zijne hartstochtelijke liefde tot het
uitverkoren yolk ; hoe hij innig bekend is met de leer en de
hoop van Israel ; hoe hij er aan hield de Joodsche Wet na
to leven . a Personne n, -schrijft C . Toussaint (4) - u n'a plus
hautement estime que Paul les privileges d'Israel, ni exalte
davantageles prerogatives de son election divine, Rom ., III,
I, 2 ; IX, 4, 5 ; XI, XV, 8 ; Phil ., III, 7, ni si passionnement
aime la race juive, Rom ., IX, 1, 5 ; XI, 14 ; personne ne
s'est plus intimement assimile les doctrines et les espoirs
d'Israel ; Act ., XIII, 32, 33 ; XXIV, 14 ; Gal ., III, 7, 14 ;
VI, 16 ; II Cor ., XI, 22 ; Rom ., IV, 16, 17 ; IX, 4, 6 ; X, 4 ;
XV, I8-2I, personne n'a pousse aussi loin les observations de
la loi mosaYque . Act ., VIII, 33, 39 ; Rom ., IV, r3-I5 ; VII,
5-25 ; VIII, 3 ; IX, 31 ; X. 4 ; Gal ., II, 15, 16 ; III, Io-25 ;
V, 2-3, etc . ))
Hoe is dit to verklaren bij iemand die meer dan eens
de eer en bet voorrecht opeischt to prediken tot de heidensche volkeren en die met groote voorliefde gegaan is tot
de door de Joden zoo verachte am hddrez, volkeren der
(r) Apoc . Baruch, IV, 2-6 .
(2) Hen . XC, 28, 29 .

(3) 0 . m. Gal ., 3 : 15 ; II Kor ., 3 : I5-r8 ; Rom ., 5 : 12 .
(4) In Dictionnaire de la Bible, Parijs, Letouzey et Ane,
art. Paul (Saint) blz . 2igo .

rgo8,
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aarde ; bij iemand, die in hoogere mate dan welk ander apostel ook, het universalisme van de christene leer in het licht
heeft gesteld en bij het nageslacht, niet ten onrechte, den
titel verworven heeft van Apostel der heidenen ? Dat is

enkel hierdoor to verklaren dat de opvoeding van then
Apostel der heidenen geweest is eene door- en-door Joodsche
opvoeding zooals die in de Farizeesche familien gegeven

werd, eene opvoeding, die doorgedrongen is tot het diepste
diep van zijn wezen, zoodat zijne lippen niet konden zwijgen
van datgene, waar zijn hart van overliep . Maar dan hebben
wij hier een nieuw bewijs dat de schrijver der Paulusbrieven is, wat hij zelf beweert to zijn en wat de overlevering
van hem getuigt : een tot het Christendom bekeerde Jood,
uit de sekte der Farizeen I

(Wordt vervolgd .)

AUG . BRUYNSEELS .

OVER LETTERKUNDE
NIEuWE REEKS
I
NEDERLAND

Om de vorige overzichten to besluiten, ware 't noodig
geweest een blik to gunnen aan de nieuwste toestanden in
de Duitsch-katholieke letteren, met hun modernistische en

anti-modernistische strevingen . Dit zal nu niet gebeuren
omdat Prof. De Cock het zoo prettig-populariseerend mij heeft
voorgedaan in zijn openingsrede voor de Antwerpsche Hoogeschooluitbreiding twee jaar geleden, en omdat Prof . Garrels
in De Katholiek vdor enkele maanden breedvoerig en diepgrondig de manner en gedachten van Hochland en Warte en

Gral heeft behandeld .
Zoo vangt dan deze nieuwe reeks aan, weliswaar met
andere inzichten dan de vorige . Vroeger immers werden meer
de letterkundige stroomintgen in 't oog gehouden ; n .u, op raad
van paedagogen waaraan ik mij volgraag onderwerp, zal de
letterkundige kroniek zich schikken, meer geographisch, naar
taal en yolk, bij zoover dat voortaan elk groot land om de
beurt een hedendaagsch overzichtje zal worden gewijd . Daarmee worden eigenlijk aan de literaire bewegingen wel willekeurige grenzen gezet, maar gaan we alzoo een beetje buiten de
logica der diugen, dat mag best zoo deze indeeling, analytisch
passend bij de begrippen-van-elk-land-zijn-letterkunde-wijl-elkland-zijn-taal, die hij't onderwijs nog steeds heerschende zijn en
die, naar de meening van gezaghebbende en ondervindingrijke
raadslui, zullen blijven heerschen, den we,,, helpt openhouden
naar klare bevatting in de hoofden der jongens .
Daar de gewone afdeeling Boekennieuws . waar 't letterkunde betreft, voor de Cnlaamsche nieuwigheden blijft openstaan, zullen we thans met Noord-Nederlandaanvangen, eu,
gelijk voor elk ander land zoo trouw mogelijk in (lit overzicht
een tijdsbestek van zoowat een jaar omvatten .
Gaan we binnen langs den gemaldkelijksten weg, then van
't vertellend proza . Want (zooals ik 't voor enkele jaren in de
stroomingen mochtgadeslaan)wij hebben eigdelijk de vertellende
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prozakunst weer . We mogen al dadelijk een blij gezicht zetten
bij de volksuitgave van twee buitengewoon-mooie romans
Herman Robbers' dubbelverhaal : De Roman van een Gezin,
waarvan 't eerste deel beet : De gelukkige Familie, en 't tweede,
Eeu voor Edn .
Kostelijk werk, maar aanvankelijk to kostbaar . - Nu is 't
gelukkig ook voor burgersbeurzen bereikbaar .
Wat is die eerste kennismaking een prettige ! Jan Croes,
directeur van a de Amstel » -drukkerij, een kerel die daar staat
op de middaghoogte van zijn leven, van zijn kracht en zijn
geluk . Een ferme baas, joviaal steeds en royaal .
Maar om deze vestirig van burgerlijke stevigheid klotsen de
baren van 't opkomende socialisme . Tweemaal is bet bij Croes
hooge vloed ; twee werkstakingen in de o Amstel » . Minder
werkuren, hooger loon . Voortaan is 't een ongemakkelijke
verhouding tusschen Croes en zijn mannen, en hijzelf op 't
kantoor heeft herrie en last van 's morgens tot's avonds .
En thuis, zoo zonder dat Croes bet ziet, groeit zijn heele
familie groot, bijna lijk in een van Geyerstam's « Samlade allmoge berattelser » .
Emma, de huisvrouw, is bet type van een braaf-bekrompen
burgersmenschje . Doorgoed, maar niets anders dan dat . Is de
lezer kort aangebonden, dan zal hij 't weleens op de zenuwen
krijgen in gezelschap van zoo 'n sukkelnufje, dat, nu ze toch
eenmaal op een groote gracht woont, haar hoogste levensideaal
zet op bet uithangen van groot-grachtsche weelde, en haar
dagen besteedt aan nit to geven, gelijk haar man aan binnen to
brengen . Voor de rest steeds begaan toch met vader en kinderen .
- Braaf, zegde ik, ja, maar dan toch naar 't begrip van de
wereld . In haar duffe hersentjes is nog wel een geloofshoekje,
maar 't zit er alles geborgen zoo dat nooit of zelden iets er van
to voorschijn komt .
Een gezin, aldus geleid, vader steeds weg en zoo 'n moeder
steeds thuis, zal natuurlijk gees schatten bergen van innerlijk
leven of hoogen levensernst . De weekdagen zijn er om elk zijn
gang to gaan ; de Zondagen om uit to rusten van de weekdaagsche beslommeringen : dat wil zeggen slapen tot den middag,
goed eten, wandelen gaan of naar den schouwburg . . . Enfin, t
gewone leven van bier en elders : Zoo de meeste menschen nog
een ziel hebben dan is 't immers opdat ze hun lichaam zou leiden
langs den weg van 't drukst mogelijk bankjes verdienen en 't
fijnst- of 't grofst-mogelijk bankjes verteren .
Croes alleen heeft, ,ve weten 't reeds, een kloeken kij k op 't
leven ; hij is een man, maar enkel naar materialistisch begrip .
36
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Mama doorworstelt een groote ziekte : Nu wordt ze voortaan nog suffer dan to voor . Haar grootste kommer blijft nu
de waarschuwing van haar man, die haar oplegt minder geld
dan voorheen aan 't huishouden to verdoen .
Naarmate nu Robbers' boeiende vertelling vordert, komen
zachtjes aan de karakters van de kinderen duidelijk to voorschijn, met waarlijk vaardige kunst . Dat zijii menschen inderdaad wier kennis we waken zoo innig als die onzer best vertrouwde vrienden in 't werkelijk leven . Steeds blijven ze ons
bij : Jeanne en Ru, Noortje en Theo, Henk en Bas .
Ru leeft bet leven dat, naar de begrippen der verheidenschte
grootstad, het leven beet voor een jonkman tusschen twintig en
dertig . Dan huwt hij rijk, met Lou, een vrouw waarvan hij zeker
is dat ze aan haar keuken, haar kindjes, haar kousen en hemzelf
genoeg zal hebben . Een vrouw dus, die hij, « de superieure », op
geen honderd mijlen waard is . Ru is makelaar in effecten, en
doet bet werkelijk grootsch . Den godganschen dag woelen zijn
gedachten in de fondsen ; 's avonds bij hem thuis zijn 't partijtjes,
die gruwelijk geld kosten, en die toch maar uitgeworpen karpertjes zijn om snoeken to vangen .
Nog een snob, maar minder strak, met nog iets als een hart
in zijn binnenste, is de tweede, Theo . Ru heeft de decadentie
naar 't gemoed, Theo naar het hoofd . Hij « studeert », maar
vindt het natuurlijk al to gek een studieboek op to slaan, en
vindt het even natuurlijk heel voornaam, op die dwaas-prozaische examens to zakken met klank . Hij voelt dan ook, zeer
logisch, roeping voor de literatuur ; en hij zal nu vooreerst zijn
kost verdienen met krantengeschrijf . Onder zijn « studie » heeft
hij tijd to over gehad om de tweede meid to kussen, en om 't
zoo ver to brengen dat de moeder van 't meisje een achterbuurtstandje komt houden bij mama . Met een kaaksmeet van zijn
vader als uitzet, huwt de jongen zijn meisje, betrekt een tweede
in een buurtje en leeft van 't geen hij verdienen kan in een
socialistisch centenbladje .
De andere twee broers zijn nog kleine ventjes . Henk zal
opgroeien tot een erg met zichzelf en niemendal met anderen
ingenomen verstandicus . Bas blijft de jongen van de juf - die
eerst de kinderkamer ontgroeit als hij uit vrijen gaat . Bas heeft
de kleinste portie hersens meegekregen ; eenieder proest het
uit als hij, in een afgetrokken oogenblik, zeggen durft : ik denk .
Maar hij, de dommerik, zal nog aan 't langste en 't beste eindje
trekken op den duur .
Dan de beide meisjes : Jeanne is, alree bij 't begin van 't
verhaal, van bakvischje tot huwbare dochter gegroeid . Ze laat
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gelegenheden ontsnappen, omdat ze meent dat het voor haar
geen gelegenheden zijn . Allengs wordt ze zenuwachtig, en korzelig vooral tegen mama . Want Jeanne wil nu liefst beginnen
studeeren en zich opwerken tot iets zelfstandigs, en mama
dreint over dat ellendige kopwerkvoormeisjes en dat neuzen in
boeken en dat niets geen nieuwsjes meer vertellen van de straat .
Noortje heeft bet vroolijker voor . 't Lieve Noortje is al
vroeg een jongensgekje . Ze loopt met verdachte kameraadjes ;
en vader acht het raadzaam ze to verwijderen en ze to zenden
naar een Brusselsch pensionaat . Onder haar vriendinnen aldaar
geeft Noortje de voorkeur aan een Parijzenares ; en met haar
maakt ze een stuk van de vacantie door, en ook een stuk van
haar eigenlijke opvoeding . . . of liever heelemaal .
Aan't slot van ((de gelukkige Familie a is 't Oudejaarsavond .
't Feest brengt de nit mekaar zwervende leden van 't gezin
weer eens to zamen . . . Enkel Theo verschijnt niet, Theo, eigenlijk toch papa's liefste . De joviale, royale Croes heeft rimpels
gekregen, en heel wat peper en zout . . . . Maar kom . . .
De lijnen gelegd in 't eerste boek worden in bundel II
« een voor een » verder geweven en teinde gesponnen .
Croes voelt zijn zaken steeds zakken . De mededinging is
een vratige wolf en de werkstaking een slindende hyena . Niet
enkel geen winsten meer nu, Croes' kapitaal begint to sunken .
Met kleine speculaties hoopt hij aan to vullen, door de slimheid
van Ru . Maar steeds grooter stukken brokkelen weg . . . . En
verbeeld u dat hij daareven zijn Theo heeft ontmoet, die onder
de stakers van ((de Amstel » stond nota's to nemen voor bet
blad . Croes komt weer thuis, en een steep door het spiegelvenster van zijn salon beduidt hem, hoe hij, de door heel
Amsterdam erkende joviale en royale baas, 't zoo allengskens
met de minderen begint to stellen . Mama heeft zich zoo verschrikt
dat haar krukkigheid overslaat in een hervalling en dat ze na
enkele dagen bezwijkt .
Intusschen is 't met Theo verbeterd . Vaders ontmoeting heeft
hem erg ontsteld, en, in wroeging, is hij in 't ouderlijk huis
komen schreien . De verloren zoon werd aanvaard . Croes, innerlijk opgetogen, maar uiterlijk stug, zal hem uit het journalisme
ophelpen, en hem een winkel van papier en boeken op touw
zetten .
Theo heeft een model van een vrouwtje, een met handen
aan haar lijf, en twee dotjes van dochtertjes . Hij kon zoowaar
gelukkig wezen . Maar steeds wil de vroeger verwende jongen
uit zijn lageren kring naar omhoog, en zijn onevenredig huwelijk
sleept hij als een bol aan zijn been . Zijn geest haakt altijd naar
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't intellectueele, naar letterkunde en zoo . Maar hij zit achter
zijn toog en kantoortafeltje, en nog wel met een hart dat aan 't
verlieven gaat op een juffer die hem bekoort omdat ze de Nieuwe
Gids leest, en die wel vriendelijk is als ze in 't winkeltje komt
om lectuur, maar Theo behandelt als een goede dame haar
goeden knecht . En zoo vergalt deze dwaze, die zoo slim wil
wezen, zich bet knusse huiselijk leven .
Noortje verlieft op Baatz, een die door alle watertjes is
gewasschen . Croes weet het, en hij neemt jongeheer eens terdege
onderhanden ; maar ten slotte stemt hij toch toe, om wille van
Noortje, zijn liefste mooie Noortje . Verloving, afjaging in de
veertien-dagen-lange bruidsfeesten ; en dan het huwelijk, en het
misverstand, en de standjes, en de hervatting door Baatz van zijn
vroeger leven, en de minnarij van Noortje, die met neef Karel
het op echt-moderne wijze haar man betaald zet .
Henk heeft zich mooi opgewerkt in zijn studien ; en nu wil
hij naar Delft voor ingenieur . Maar de tijden zijn hard voor
Croes. Theo kost nog gedurig, Noortje's uitzet heeft een boel
geld opgeslokt ; en vader verklaart het aan zoon onmogelijk
Delft to bekostigen . Henk, die 't zegt wel to weten dat hij nooit
in vaders gratie heeft gestaan, snokt de deur dicht, gaat op een
handelskantoor, komt thuis eten, slapen en zwijgen, en trekt met
schitterende vooruitzichten naar Amerika, van waaruit hij aan
oudste zus, - nu de mama van 't huishouden - volgende briefje
stuurt, waarin de heele wereldwijsheid naar den zin van de
brani's ligt opgesloten : « Waarde Jeanne, in antwoord op den
jouwen van den yen April, moet ik je zeggen dat ik je niet begrijp .
Wat kan het je nu toch schelen hoe ik hier slaap en eet en
drink en met wien ik omga, en al dat ; het is toch maar nieuwsgierigheid, dat je dat allemaal vraagt . Ik heb er ook geen tijd
voor, het je to schrijven, op mijn woord, ik heb wel wat anders
to doen. En dat de oude heer er iets om geven zou geloof ik nog
veel minder . Goeie hemel, ik gun den man de vrede, maar wat
heeft hij zich ooit om mij bekommerd, toen ik nog thuis was ?
Hij had ook z'n zaken, best! 't hoefde ook niet, gelukkig, ik ben
er toch gekomen . Maar laat-ie dan ook niet beweren dat hij nu
ineens zooveel belang in me stelt . Nonsense!
n Om j e de waarheid to zeggen,lik was juist van plan voortaan nog wat minder to schrijven dan totnogtoe . Eenmaal per
jaar of zooiets . Dat lijkt me ruim voldoende, en ik verwacht
van jelui ook niets anders .
Familieband . . . ouders en kinderen, broers en zusters hooren
samen . . . n Och kom, Jeanne, wees toch wijzer, wie hecht daar
nu nog aan tegenwoordig? ledereen heeft zijn eigen belangen,
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en die zijn het toch ten slotte maar waardoor je leven bepaald
wordt . Om jou heb ik, van allemaal thuis, misschien altijd nog
het meeste gegeven ; jij hebt ook nogal eens wat voor mij gedaan
vroeger, je bent wel een goede zuster voor me geweest . Maar
wat kan je nu verder nog voor mij doers? En ik voor jou?
Immers niets ter wereld!
Kom, laat ik er maar over uitscheiden . Er liggen gewichtiger dingen op me to wachten . Dit is toch al de langste brief,
then ik ooit geschreven heb, nietwaar? Now then, 't ga je
goed hoor ! Groet de anderen van me . I am all right . Yours
truly. . .
Steeds was Jeanne de engel van 't huishouden . Alles voor
alien . Immer geeft zij, maar nooit vraagt zij terug . Ze schijnt in
't leven to berusten en niets meer to verwachten . Na tegenstribbeling heeft ze op 't laatst van mama's leven toch wat vacantie
genomen, met haar vriendin Gonne, to Elecom . Daar hecht ze
zich aan een dichter, maar ook Gonne is op hem verliefd, en om
wille van Gonne - toch haar gastvrouw daarginds - verzaakt
ze en vertrekt weer naar huis . Na den dood van mama wordt
nu Jeanne een voorzienigheid voor haar vader, voor Theo, voor
Noortje . Maar steeds gaat het met haar gestel achteruit .
Bas is grootgegroeid . En Bas, die geen kop heeft voor 't
leeren, zal handwerker worden, meubelmaker, en ten slotte van
alien de eenige zijn die normaal-gezond door 't leven zal gaan . . .
Op zekeren keer komt hij, die, hoeveel minder wakker dan de
anderen ook, bet veel beter kent orn echt-deugdelijk to vrijen,
van een avondje thuis, en vindt niemand, buiten de meiden,
zelfs niet zijn zieke Jeanne, die zoolang al to bed lag .
Straks blijkt het dat alien, opgeschrikt door een briefje van
Lou, naar Ru's huis zijn gehaast om verder nieuws . Het vender
nieuws luidt aldra over de post . Ru aan zijn vrouw : Ik ben op
de Beurs een verloren man en ik ontsnap naar Amerika .
Na dezen slag nog een laatste voor Croes .
De zeventiger zal zijn « Amstel » verlaten en heel stilletjes de
rest van zijn dagen slijten ergens buiten met Jeanne . Jeanne
wordt aldra naar buiten gebracht, j a, maar naar 't kerkhof .
Croes staat aan den kuil, en 't laatste woord dat we uit den
mond van den jovialen, royalen Amsterdammer vernemen is
Ik dank ieder hier tegenwoordig voor de betoonde belangstelling » .
En Croes gaat heen met Bas : zijn jongste zal huwen, en
de oude gebroken man zal inwonen bij hem . . .
Is 't wonder dat al dit reeel-doorleefde ons terugbrengt
naar 't romantische, maar toch zoo treffende vers van Hugo :
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Et lui, chene vivant, par la hache insulte,
Tressaillant sons le spectre aux lugubres revanches,
Il regardait tomber autour de lui ses branches . (r)
Zoo liggen ze daar voor ons, die acht honderd bladzijden
vertelling van Herman Robbers, vaal-grijs, maar onverslijtbaarstevig . De roman van 't hedendaagsche Amsterdamsche leven ;
want heel de Hollandsche grootstad, buiten de hoogste kringen,
leeft in dit boek .
De eischen die onlangs zoo maar voor de leuze, speelschweg, aan den romanschrijver door Couperus werden gesteld, die eischen heeft Robbers vervuld . Sla d'r maar eens de a Arabesken » op na . (2)
Wat een stad als Amsterdam in den loop van een eeuw
veranderen kan ! Leg eens in gedachte nevens mekaar Juf .
Neuville's ((De kleine Pligten », Jac . van Lennep's, « Ferdinand Huyk », Potgieter's Amsterdamsche Novellen, de eerste
hoofdstukken nit Max Havelaar, Van Maurik's locale geestigheden, Van Hulzen's ((Amsterdam)), Coenen's novellen nit
de hoofdstad, Paap's « Doodsklok van het Damrak » en
Robbers' beide bundels . Een eigenaardig feest voor den letterkundigen zin voorwaar, maar ook een heele eeuw beschavingsgeschiedenis op 't leven betrapt, en een eenige gelegenheid tot
nadenken over 's werelds loop
De sociaal Daan De Vries en de dichter-in-ruste to Elecom
zijn de moderne gedachtendragers in Robbers' dubbelroman .
Zij zeggen ons wat er zooal to denken valt over 's levens werkelijkheid en 's levens idealen . Maar Herman Robbers' kunstenaarsgeweten is to degelijk en to streng om ooit aan tendenzwerk to doen . Toch valt misschien Daan's rede wat lang nit .
Een eenig meesterschap openbaart Robbers in de keuze
van toestanden om in al hun bewogenheid zoo schakelvast zijn
karakters to smeden en toch zoo to vertellen, als ware 't om 't
vertellen zelf . Op de zielkunde Nvees ik genoeg bij 't voorstellen
van elk der personen . Wilt ge nu even eens een tooneeltje op
zichzelf ?'k Zal u niet brengen op 't kantoor of aan het sterfbed
of in het flirt-salon : dat vindt ge elders ook . Maar 't volgende
vindt ge nergens : 't Onder-onsje tusschen vader Croes en aspirant Baatz is voor dezen goed uitgevallen . « Ontroering van
plotselinge, zenuwachtige blijdschap, spontane feestelijkheid
doorsfeerde diet dag het huis . Het was of er onverwacht iets
(t) In Les Chdtitnents .
(2! Zie Dietsche Warande
1911 .

en Belfort

over Couperus, recensie in
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bizonder gelukkigs was gebeurd met de familie . Nu pas gevoelden ze alien min-of-meer, hoe ze, al vele maanden lang, ja al

sedert mama's ziekte, geleefd hadden onder den onbestemden
druk van bijna angstige verdrietigheid, zorg, opzien tegen de
toekomst . Er was ook zoo 'n totaal gebrek aan blijde vooruitzichten geweest ! Maar nu scheen een nieuwe periode van
zonnigheid en lichte verwachting eensklaps aangebroken .
Kort na dat vreemde, verwarrende moment - van snikken,
lachen, zoenen, handendrukken - toen mama, erg zenuwachtig,
was komen binnentrippen, en daarna Noortje, stralend van
overmoed eerst, maar ook al gauw in tranen, vervolgens Jeanne
en Henk - een nog nooit-beleefd familietafereel, achteraf lachwekkend waarbij ze allemaal even verlegen, houdingloos, een
beetje bespottelijk, en toch zoo wonderlijk blij gevoeld hadden
- kort daarna was er weer gescheld, en men had begrepen,
dat dit de oude lui van Piet (Baatz) wel eens konden zijn .
- Kwasi benauwd door wat nu zou volgen - ((de gewichtige
besprekingen » - gichelend en fluisterpratend onder elkaar,

waren toen Piet en Noor met Henk en Jeanne naar achter,
naar de zaal geloopen -- terwijl Lina, de meid, met 'n glimlach
van wel-zoowat-begripen- wat-er-aan-'t-handje-was, naar de
voordeur slofte - en Noortje had door een kier van de deur
gezien, hoe haar aanstaande schoonouders, met rechtgetrokken
gezichten, in houding van minzame statigheid, waren binnen-

gestapt, mevrouw voorop .
Toen de beide mama's tegenover elkander stonden, wisten
ze eerst haast niet wat ze doen en zeggen zouden van vriendelijke liefheid en blijdschapsbetuiging . Mevrouw Baatz sloeg
haar voile op, snoeperig ooglachend en lippentuitend, en, met
tranen in de oogen beiden, zoenden de dames elkaar - hetgeen
intusschen niet zoo heel gemakkelijk ging, want ook Piets mama
was een gezette vrouw en haar naar alle kanten stijf-rondstaande
corset-ompantserde lijf door een dikken wintermantel met enormen bonten kraag no .- belangrijk uitgedijd en veronbeweeglijkt .
Ze strekte haar linker arm - de hand waarvan ze jachtig door
haar mof heen gewerkt had -- ingespannen rukkend naar voren,
en slaagde er zoo in, met de toppen van haar vingers den
satijnen rug van mevrouw Croes to bereiken . Emma deed hetzelfde, en terwijl de ineengekussende rechterhanden tusschen
hun mevrouwelijke buikeninbijna pijnlijke verdrukkingraakten,
naderden hun vlammig-roode gezichten elkander eindelijk zoo
dicht dat de vooruit-getuite lippen hetweeke, geurig bepoeierde
wangenvleesch bezoenen konden .
a Emma 1 . . . .
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Saar l . . . . »
((Die kinderen, he?. . . . »
« Wat zeg-je d'r van?. . . . Toch zoo gelukkig, he? . . . . »
» Anders was intusschen de ontmoeting tusschen Croes en
Baatz verloopen . De vrienden zagen elkaar al op eenigen
afstand aan, glimlachend, maar met zekere terughouding toch,
en elk voor zich, een oogenblik lichtelijk geergerd door de
hoogmoedige zelfvoldaanheid, die in blik en houding van den
ander to triomfeeren scheen . Beiden meenden zij elkaar met de
verbintenis hunner kinderen een bizonder groot genoegen to
doen, en konden dat, de een van den ander, niet goed uitstaan .
Wat donder, zei Croes in zich-zelf, half dronken in z'n zenuwachtige opgewondenheid : nu maar heel erg graag of anders
veel liever in 't geheel niet, hoor . Terwijl Baatz to denken liep
Wat moet die Jan Croes op't oogenblik verduiveld blij zijn . nou
ik hem dat zaakje zelf, officieel, kom voorstellen . Hij herinnerde
zich daarbij z'n eigen stemming van toen de oude Antink onlangs, voor Nico, om Jootje's hand was komen vragen . Nou
Waarachtig geen gekheid dan ook, tegenwoordig, om je meisjes
aan den man to krijgen I . . . .
» Maar toen ze elkaar de hand hadden gereikt, aldoor lachende, en de eerste woorden van joviale begroeting en wederzijdsche ingenomenheid met het feit der visite gewisseld waren,
toen de gasten het zich gemakkelijk hadden gemaakt in de smijdige, warm overtrijpte crapauds, en ook Croes en z'n vrouw bij
hem neergezet, waarop Baatz, kwasi-statig-strak inleidde : « Ja,
vrienden, nu moeten we 'r is 'n ernstig woordje praten, h6?)) en
dan weer lachte, breed, terwijl z'n vrouw met haar zoetste
pruimenmondje opmerkte : « Nu, wij mogen er toch zeker wel
bijblijven, he, Emma? . . . . De heeren zullen wel niet zoo erg
veel to be-discusseeren hebben . . . . », toen Rep het verder
gemakkelijk af, genoegelijk, en zonder andere ergernis dan dat
Croes bleef vinden : die Baatz mocht wel wat minder breed en
minzaam-weldadig doen en het eigenlijk blikslagers op prijs
stellen, dat er alleen over zaken en vooruitzichten werd gesproken, en in 't geheel niet over Piets gedrag in 't verleden - och,
wat gaf het nu nog!, er was toch niets meer aan to doen en j e
moest er maar het beste van hopen! - terwijl Baatz er in z'n
eigen om moest lachen, die Croes - gekke kerel toch ! - hield
er nu eenmaal altijd van, zich arm to houden . . . . Moest zich dan
nou toch wel in z'n handen knijpen dat er een jongmensch als
Piet om z'n dochter kwam I . . . . Maar nee, hoor, kon je niets van
merken . . . . enfin! . . . . Doch overigens werd het een gemoedelijk
rustig en blij gestemd gesprek . Noortje, de lieve meid, was nog
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wel een beetje jong, maar, vond Baatz, met een knipoog, dat
was geen bezwaar, he . . . . De kinderen moesten toch maar geen
jaren wachten met trouwen
Hij hield niet van dat lange
gevrij en zoo . . . . En z'n vrouw, met even een blik van strenge
terechtwijzing naar zijn kant, en een innemend blosje van verlegen-zijn-met-de-manieren-van-haar-man : « Och, waarom zouden ze ook, he, nie-waar? Ze hoeven het nergens om uit to
stellen . . . . Maar haast is er toch ook niet bij . . . .
Nee, nee, potstausend, zoo meen ik het niet », lachbulderde Baatz . Waarop Saartje haar man, met achteruitgeduwd
hoofd en nog erger blozend, diep verontwaardigd aanzag . . . »
Mag ik na dit kostelijk tooneeltje, ook wijzen op iets anders
dat van voor mijn oogen niet weg wil : Jeanne, die telken middag
to Elecom met haar dichter een wandeling maakt, wijl Gonne
haar uiltje vangt en niets vermoedt : Is dat wel mogelijk, zooals
we Gonne en Jeanne leerden kennen? Jeanne moest spreken
en Gonne toezien : dat ware, mij dunkt, de echte psychologie
geweest .
Op dit oogenblik, in dezen overprikkelden tijd, is mij
niemand bekend, in geen enkel land, die vermag wat Robbers
kan : achthonderd bladzijden to vullen, maar ze zoo to vullen
dat hij ons, onrustige grilligaards, dwingt stil to zitten en ingetogen to luisteren tot het eind . - Waarom niet opgetogen daarbij ? Dat juist is niet de schuld van Robbers, maar de schuld van
den tijd, die de onze is . De twintiger en de dertiger Herman
Robbers, de blijde, de luchtige, de optimist van e Een Kalverliefde », van e Bernard Bandt », van ((Annie de Boogh », is nil
vijf en veertig geworden, heeft intusschen al den tijd gehad om
to weten to komen wat de wereld is, bleef ongerept zijn optimisme getrouw, maar zette zich toch met gefronst voorhoofd
aan 't denken : . . . Dat mag zoo niet blijven duren of de weield
raakt haar zout kwijt, en de boel gaat naar den kelder . Gewetensvol-objectief heeft Robbers ons de wereld geschilderd, de
wereld, die toch zoo wijs is, in haar eigen schatting, maar die
eigenlijk zoo aartsdom is geworden, dat ze alle begrip van
levenskunst is kwijt geraakt. En zoo komt het dat uit deze beide
grauwe boeken van harde, maar hartige objectiviteit, een groote
les aan 't stralen gaat : De burgerij weze op haar hoede . Die
oude Hollandsche burgerij, de machtigste steeds der eigene
Hollandsche dijken, die burgerij is aan 't vervluchtigen . Ze
moet het herpakken, dadelijk . Een gezonde levenspractijk en een
gezonde levenstheorie . En die beide zijn weg daar, waar men al
stotterend slechts tot de helft van zijn Onze Vader geraakt . De
ouderen hebben 't gebed vergeten, de jongeren leeren 't niet
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meer. De nieuwe geslachten leven zichzelven uit, eer ze nog
beginnen to leven . L'homme ne meurt pas, it se tue, geestelijk,
zedelijk en stoffelijk . De treffendste huidige literatuur-getuigenissen van die waarschuwend-wijze spreuk zijn ((De roman van
een Gezin » van onzen Robbers, en de (c Buddenbrooks » van
Th . Mann . Ik geloof niet to veel to zeggen als ik durf beweren dat
Herman Robbers op zijn minst van den beroemden Duitscher de
evenwaardige is . Laten we den Hollandschen kunstenaar nu op
ro jaar 6o uitgaven bezorgen, zooals 't met den Duitscher is
gebeurd .
* *
Robbers gaf ons een burgersfamilie midden in het drukst
opgedreven stadsleven . In haar jongsten roman : Naar bet
levend Model, den laatsten der bekende reeks e De Kinderen
van het Huize ter Aar, geeft ons Jeanne Kloos-Reyneke van
Stuwe een burgersfamilie op den buiten . Menschen, braaf en
deftig, opgaande toch in hun zelfgenoegzaamheid, zich achtend
boven de werkende wereld verheven, zeer gesteld op uiterlijke
statigheid en op voorname manieren, meedoend aan verstandelijke ontwikkeling, vooral aan « beschaafde a lectuur . Niets
geen luidruchtigheid, gezette stevigheid, die zich steeds meer
door 't gepraal van heden laat overbluffen en dan ook stilaan
versmachten .
In dezen slotbundel hebben we to doen met de kinderen
van 't gezin ; met Charles, zoowat een broertje van Bas ; met nuffig Evatje ; met Adele, die een beste kameraad van Noortje-in
de-bakvischjaren zou zijn ; met Amelie, minder solied, maar even
vaag-denkend en -willend als Lou . In elk tooneeltje, - want al
pratende onder mekaar doen de kinderen 't verhaal zelf almaar
voortschrijden - krijgen we ook een karakter-trekje bij . En alles
gekruid met nooit stelpende gesprek-geestigheden . Want gezellig praten onder mekaar, wat hebben die kinderen anders in
hun leven to doen ? Dat hoort ook zoo in die gedaagde, gegoede
families . In krachtige vreugde to leven : Daarvan is in 't Hollandsche Calvinisme bitter weinig overgebleven . Graag wijzen
we op dit boek van Reyneke, omdat bet ernstiger is dan haar
vorig werk . Want eindelijk bewijst ze dat ze tot mooi en flink
prozawerk in staat is, evenzeer als tot fraaie poezie . Vroeger
immers kwam ze niet boven den rang van een vlijtige, en
gewaagde, feuilletonniste . Doelend op haar schreef eens Coenen
in De Amsterdannmer naar waarheid c dat de romanfabricage in ons
zwak-kunstgevoelig land, waar het kunstproza nauwelijks bestaan kan, een tamelijk winstgevend bedrijf uitmaakt, omdat het
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zoo dikwijls regent, en, in de provincie vooral, tallooze menschen
to veel tijd hebben . Tegen die twee : het triestig regenweer en de
verveling, heeft men de leesportefeuille (drie romans in de veertien dagen !) als bolwerk, als vluchthaven, om er zich to verdiepen
in hetgeen de boekhandelaar of de voorzitter van het leesgezelschap, kennende den « smaak » van zijn clientele of leden, nit
de nieuwste vaderlandsche literatuur beliefde op to diepen . . . . u
Reyneke schijnt nu belofte van beterschap to hebben afgelegd . Dat ze't, mits zichzelf goed in toom to houden, benijdbaar
ver brengen kan, getuigt de zoo sober-getoetste, echt aandoenlijke dood van Otto . Hier komt ze op dezelfde hoogte als
Robbers to staan, waar deze het sterfbed van Jeanne beschrijft
Het stilstaande mysterie van den dood, midden 't steeds voortzwalpende mysterie van 't leven .
*
Nog een roman uit de Amsterdamsche handelswereld ditmaal uit de eigenlijke geld-aristocratie, is 't jongste boek van
een vrouw, zoo begaafd als Jeanne Reyneke en gewetensvoller
kunstenares .
De zoo blijde, levensmoedige schrijfster van a Kinderen
wordt heel anders waar ze 't over groote menschen heeft ; droef
en levensmoe . Wat een schat van lieve naieflieid in die tafereeltjes der huiskamer, van 't eerste schoolgaan en van 't
verdere gerakker en gerobbedoes .In deze rijke groote-menschenwereld, wat een verstandelijke en zedelijke ,< Arinoede » . Zoo
heet nu haar tweedeelige roman waarvan de 2e druk daareven
is verschenen (P . M . Van Kampen en Zoon, Amsterdam) .
Nagenoeg hetzelfde onderwerp als dat van Robbers . Ook
hier gaan de levenslijnen der vele personen steeds naar omlaag,
om dezelfde, hier nog versterkte, oorzaken ; alle hoogere
begrippen weg uit de hoofden, alle edele aandoeningen weg uit
de harten . De alles verknoeiende zelfzucht meesteresse van 't
menschelijk bestaan .
Mevr . Ina Boudier-Bakker heeft niet de compositiekracht
van Robbers en ook niet zijn sterke greep in de zielen . Haar
persoonlijkheid is vrouwelijk-zwak . Daarom ook doet ze met
aanhoudend gedialogeer, langzaam en aarzelend zoekend en
tastend, wat Robbers veel stouter doet, dadelijk op den man
af. . . . Haar zielkunde die nooit faalt waar 't de kleinen geldt,
raakt bij volwassenen van haar stuk -- vooral wijl deze volwassenen zoo jammerlijk zijn misgroeid uit het heilige kinderschap . Geen enkele van haar scheppingen komt in zoo voltooid
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een relief als om 't even welke personnage van Robbers to
staan . En toch is 't geheel een aangrijpende aanschouweiijkheid
van de verzenuwde ontaarding door 't hedendaagsche grootstadsleven . En dat alles wordt ons gegeven in then weldoenden
zacht-getemperden, pretentieloos-ongekunsteldennatuurstijlvan
deze sympathieke schrijfster . Ze moet geschreid hebben, dikwijls en veel, bij 't scheppen van dit werk . Om daarvan to laten
blijken is ze veel to schuchter, en overigens, dat kan in haar
epiek, waarin haar eigen persoon zoo weinig to ontwaren is,
niet to pas komen. Maar over dit boek zal van wege de lezers,
bij wie aandoenlijkheid nog wat anders is dan kinderage, dikwijls een traan vallen om wille van 't menschenwee, dat, door
ons eigen schuld, door de wereld schrijnt . « Er schuilt een
armoede in ieder menschenbestaan . En die armoede scheidt (de
menschen) in verbittering van onbegrepenheid, of drijft ze naar
elkaar toe in hulpeloosheid van verlangen, maar alle liefde vermag
niet de leemte to vullen - eenzaam blijft ten slotte ieder, naast
dengene die hem 't liefst is . En zoo tobben we alien rond, elk
op zijn manier . . . n Tenzij de Liefde alles komt goedmaken,
nietwaar ? Maar die Liefde kent ook deze zoo beminnelijke
schrijfster niet .
In alle maatschappelijke romans van heden heeft het socialisme zijn rol, maar in Leo en Gerda van Ae . Timmerman, (L .
H . Dickoff, Den Haag) speelt bet de hoofdrol . Nu eens ernstig,
dan weer leutig . Eigenlijk tendenz-werk daarom niet . Ik geloof
dat de schrijver voor zijn part zegt « la vie est une farce n . Maar
geen mensch kan loochenen dat de guitige schilder van dit
beroerde huishouden zijn achtergrond van den steeds stijgenden
socialen vloed met gewetensvolle kunst heeft behandeld .
Voor de rest, naar den zin der schoolsche eischen, niets
geen samenstelling in dit boek . Timmerman is er een van to
hooi en to Bras . Hij schrijft in zijn roman zoowat op zijn Rabelais', de omni re scibili, leven, wijsbegeerte, kunst, staatkunde,
staathuishoudkunde, zielkunde en nog een boel -kundes daarbij .
Dolle pret haalt hij uit waar hij in 't gehuwd bestaan van
Leo en Gerda zijn kiekjes neemt : Die menschen hebben nu
eens niets geen praktischen zin, niets geen orde in huiselijken
trant, niets geen vooruitzicht of vooruitziendheid . 't Zijn schepsels van '8o, uit de letterkunde in 't dagelijksch leven overgezet .
Menschen van stemming en lust .
Timmerman is overigens een nagebleven tachtiger . Een
volbloed beschrijver, die op zijn ouden dag het temperament
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heeft bewaard van den jongen Van Deyssel en den jongen Van
Looy. En ik overdrijf niet met to zeggen : die beiden op hun
best . Hij beschrijft uit liefde voor't beschrijven, met een rustige,

alles in 't oog houdende kalmte, steeds meester van zichzelf .
Maar mijd u, als er een bourgeois in zijn gezichtsplan komt, ofwel een professor . Dan krijgt hij 't onheilspellend kalkoensch,
en de vaart komt los . Dit is de burgerij
a Ze voelden zich de room van de maatschappij, de kroon
van de beschaving, het fundament hunner klasse, zonder to
bemerken dat de room zuur, de kroon van blik en het fundament
aan het verzakken was . Ze hadden hun buitens, hun bonnes,
hun bals, de last van hun arme familieleden, en hun verveling .
Ze baden hardop en vloekten in stilte, waren kuisch in den
Heer, onderdanig tegenover hun chefs en in 't openbaar beleefd
tegenover hun vrouwen . Ze geurden van vaderlandsliefde,
koningsgezindheid en parfumerieen, met hun bekrompenheid en
hun decoraties . Hun dagelijksche genoegens waren schijn, hun

hooge aspiraties waren schijn . hun kunstliefde was schijn ;
alleen hun ijdelheid, hun fijne diners en hun maagkwalen waren
werkelijkheid . Het gezag hielden ze hoog, hun ondergeschikten
gunden ze gepaste genoegens en behandelden hen met aristocra
tische belangstelling ; in het kort, het zouden compleete schurken geweest zijn, als ze niet zoo diep bekiagenswaardig
waren .
Is de hijging uitgeblazen dan gaat hij weer makjes voort aan
de wijsbegeerte van zijn staatkundig stelsel : we krijgen zoo
zachtjes aan den heelen groei : den sociaal in fieri en in esse,
als 't me toegelaten is de etiketjes der oude scholastica op deze
extra-nieuwe dingen to plakken .
Onbetaalbaar uit historisch-aesthetisch oogpunt zijn de
laatste bladzijden van 't boek : Wie weten wil hoe een oudnieuwe Gidser terugziet op zijn jonge jaren en zijn vrienden
van toen, moet om deze bladzijden alleen reeds, Timmerman's
((Leo en Gerda » koopen : « In velen was aen geniale aanleg
wel is waar, doch in geen van lien was de kracht er van duurzaam gebleken . Het scheen wel of de maatschappelijke beschaving op het einde der , ge eeuw door inteelt gedegenereerd was .
en de jonge loten, die zij hier en daar uitschoot, wel met groote
pracht zeer korten tijd konden hloeien doch geen of slechts

enkele vruchten zouden voortbrengen . » En nog een eigenaardige
prettigheid van dit boek is dat a Leo en Gerda » vooreerst in de
Nieuwe Gids is verschenen . . . .
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De studie der omgeving, ter voorbereiding van den roman,
door het eigen zich-vestigen van den schrijver in 't bewuste
milieu is, sedert Zola, nog niet uit de mode geraakt . Querido
ging wonen in den Amsterdamschen « Jordaan » en schreef het
geruchtmakend boek dat in deze kroniek de volgende maal aan
de beurt komt . De Scharten's, die naar 't schijnt, in de romanletterkunde de huidige zeden en gewoonten van een heel
werelddeel willen vastleggen, reizen stilaan al schrijvend
Europa rond, om de twee jaar een nieuw gewest en een
nieuwen roman .
Drie jaar geleden was 't Parijs met «Een Huis vol Menschen », een meesterstuk ; verleden jaar was 't Noord-Italie
met De Vreemde Heerschers, (MWi voor goede en goedkoope
Lectuur, Amsterdam) . Hoe dat gaat, die samenwerking van
man en vrouw aan dergelijke romans, weet ik niet, zoomin als
ik me versta aan 't geen indertijd de Margueritte's en de Rosny's
zoo broederlijk tot stand brachten . Dat zulke opmerkings- en
verbeeldingsverwikkelingen uit een kop komen is al ingewikkeld genoeg .
Dit althans is zeker : Marie Antink schreef vroeger even
onderhoudend en even sappig als nu ; maar minder geestig-fijn,
minder kernig-raak, me dunkt . Verder blijft het vreemd, hoe ze,
sedert ze Mevrouw Scharten heet, zoo langademig is geworden
en romans tot stand brengt, driedubbel zoo omvangrijk als
a Catherine » of (c Sprotje )) - nu Carel Scharten haar bijstaat,
die toch in zijn vroeger werk - in zijn poezie - de aamechtigheid scheen in persoon . Maar we vragen niet langer, - wijl we
zooveel to bewonderen hebben . Meer althans in « Een Huis
vol Menschen » dan in ((De Vreemde Heerschers » . Want hun
genius, die to Parijs een schutsgeest bleek to zijn, heeft sedert
hij 't echtpaar to Lugano neerzette, wel iets van een Mephisto
gekregen .
Wat een waaghalzerij immers, zich to gaan nestelen in 't
gewest waar Fogazzaro met zijn heerlijk schrijversmonopolie
regeerde . In de eigen streek van Il piccolo Mondo antico ! 't Is
waar, hier ligt, wat de behandelde stof betreft, bijna zooveel
tijdruimte tusschen beide als tusschen 't Amsterdamsch werk
van Jac . van Lennep en dat van Robbers ; maar gave God dat
er even weinig afstand bestond tusschen het slagen van
Fogazzaro en de Scharten's als tusschen dat van den Amsterdammer en den Rotterdammer .
De nieuwe roman had zijn behendigen wegbereider gevonden . Hij werd immers uitgegeven door de voorbeeldig ondernemende Mij voor Goede en Goedkoope Lectuur, en deze
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Vennootschap houdt er haar eigen propaganda-tijdschrift op
na : De Floeg .
't Jongste werk van de Scharten's werd er in aangekondigd
als volgt
a Wij leven hier bet leven mee van twee dorpen aan de
Italiaansche meren : bet hooggelegen bergdorp Cavarna, met
zijn nog grootendeels onbeschaafde natuurmenschen, en bet
meer tweeslachtige oord van hotels en pensions naar den oever
toe, Montagnola . Toch is ook Cavarna reeds onder den invloed
der « beschaving » . Als in geheel Italie woedt ook hier « de
rijkdom brengende ramp » der ontaardende emigratie, die bet
familieleven ontwricht en bet sterke oervolk ondermijnt : En ziehier een der a vreemde heerschers » , Amerika, dat mee van de
beste jonge krachten van Italie opzuigt ; want die kans zien zich
in Amerika rijk to werken, blijven er niet zelden en stichten
zich een gezin. En de tweede a vreemde heerscher » , then wij
vooral in Montagnola kennen leeren, in bet vreemde hotel
wezen dat deze schoone streken exploiteert, en meer nog in de
door vreemden ondernomen tandradbaan . . . bet is 't Duitsche
ras, dat sommige deelen van Noord-Italie gaandeweg to « germaniseeren » dreigt, door al de economische punten in to nemen
welke bet achterlijke Italiaansche yolk onbezet laat . (Rondom
deze stellingen) is hier nu bet leven van verschillende menschengroepen uit Cavarna en Montagnola geschilderd .
We leven hier inderdaad 't leven van twee dorpen mee
aardrijkskundig nevens mekaar, maar volkenkundig ver vaneen .
Cavarna, bet halfbeschaafde bergdorp, Montagnola, bet nieuwerwetsche gastenstadje .
't Is trouwens in bet boek zooals ((De Ploeg » bet vertelde : In Cavarna, zoowel als overal in Italie, heerscht de kwaal
der uitwijking : Amerika trekt, als een vreemde heerscher . In
Montagnola, zoowel als in 't heele Noord-Italiaansche merengebied, heerscht de kwaal der inwijking : Duitschland komt,
als een vreemde heerscher .
De wisselwerking van die beide vreemde heerschers onderling en op de patienten : daarvan zou ons nu 43o bladzijden
lang worden verteld . Zoo verwachtten we . Maar een eigenlijk
verhaal, zooals beloofd werd, krijgen we niet .
Meegetrokken door de buitengewone stijlkracht van de
Schartens, leest men maar door : hoofdstuk I, II, III, IV, V,
VI, altijd maar expositie . . . En als men bedenkt dat dit alles
door mekaar moet worden geslagen en goed uitkomen, en
daarbij ziet hoe ver de lezing al vorderde . dan krijgt men 't
benauwd, en men denkt : Hoe komt nu binnen zoo weinig
bladzijden, die overblijven, dat alles terecht l . . .
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Welnu,'t boek is nit, maar niets is terecht gekomen . Van al
die menschen die we leerden kennen werken al heel weinigen
in op mekaar. Hier is geen ineengegroeid verhaal ; hier zijn
aaneengesnoerde verhaaltjes .
Personengroepen en landschappen, in schilderijen nevens
elkander . Dat wordt eenmaal een mooi folkloristisch museum .
Maar ons werd een roman beloofd ; « een verhaal van de Italiaansche Meren », en wij droomden dus van Fogazzaro redivivus .
Nu dat gedroom is onze schuld ; maar 't gebrek aan techniek,
het tekort aan schepping, en -- bedenkelijk evenzeer - de
dwingelandij van de literatuur, van het geoefend schrijfbedrijf
op het leven in zijn gezonde echtheid, dat alles ligt bij de
Scharten's, helaas .
Zouden we hier niet den vinger leggen op een gebrek, gelijkaardig met hetgeen in de vorige kronieken-reeks in de Heimatkunst werd gevonden? Het belangwekkende van de dingen en
dingetjes enkel en alleen omdat ze door den geboortegrond
werden gekweekt? Hier is die hebbelijkheid naar den vreemde
verplaatst . De kleinsteedschheid redeneert : Alles moet beschreven worden, wijl we aan de wereld moeten laten zien wat
van ons is . De toeristen-manie redeneert : Alles moet beschreven worden, wijl we aan de menschen thuis moeten vertellen
alles vat er hier is. En tot waarschuwing van beide partijen springt
de oude Boileau nog eenmaal to voorschijn : Qui ne sut se borner . . .
Met zijn schoolmeestersmanieren, inderdaad, maar zijn er soms
geen schoolmeestersmanieren die berusten op een eeuwig-ware
paedagogie?
Onder de veelheid van details is dit boek bezweken .
De Scharten's ondergingen 't lot van Balzac, in de scheppingsperiodes toen hij op zijn hoede niet was voor zichzelven, het
lot van Huysmans en van de Goncourt's . Dat wil meteen zeggen
dat hun hoedanigheden den stoot van hun gebreken kunnen
lijden, zooals bij die zeer grooten ook 't geval was . Behoudens
dit verschil misschien, dat de groote romans van de Scharten's
eerder to verklaren zijn uit het tijdperk waarin ze schrijven dan
nit hun individueele geaardheid . Want we betrappen hier, mij
dunkt, op heeter daad den overgang van de oudere scheppingsmethode -- die der tachtigers - naar de nieuwere, die der neoromantiekers . 't Is in de Vreemde Heerschers een gedurig
gevecht tusschen beschrijf- en verhaalkunst .
Daaruit volgt voor't geheel een disharmonie, des to scheller
als men zich then wonder-gedvenredigden Fogazzaro herinnert .
De groote schoonheid van het werk is verbeurd ; maar dit neemt
niet weg dat hier een opeenhooping van kleine schoonheden to
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genieten valt . 't Heele gebouw is van schilfersteen, maar die
schilfersteen zelf is van allerzeldzaamste kostbaarheid . . . .
De handelingen dezer menschen loopen to weinig door
mekaar, welj a ; maar wie zal daarvoor de typen, elk op zichzelf,
minder waardeeren? Wie van onze andere penvoerders thans
kan ons een Anselmo schenken, of een Ambrogio, of een Carmela of een Genoveffa, of een Angelina, of een Enrico, of eea
pastoor van Cavarna, of een professore Jacchini of die twintig
anderen, met volmaakt meesterschap als 't ware gepointilleerd?
Ook de « Zoppo a mag er zijn . lvIaar hij zal wet een achterneef
wezen van H . Teirlinck's ((Seri anszoon » , met minder Franschen
en meer Duitschen geest . En hoe heeft deze kunst uit de grijze
nevelen de Italiaansche zon en den Italiaanschen hemel over de
landschappen laten spelen ! Een wonder van malsch koloriet en
verfijnde bevalligheid is de stijl van de Scharten's . Want
stijlwerk voor alles is bier geleverd . Veel meer stijl dan b .v.
Robbers in zijn levensechtheid gebruiken kan . Dit is zeker
de Scharten's letten meer op de stijlvolle weergave van elke
kleinigheid op 't gebied van geest en stof, dan op de sterke
omvademing van het voile levee . Hun werk is geen bruisende
zee, 't is een karbonkelend meer, zooals datgene waaraan ze
hun tent opsloegen ; hun werk is geen Alpenlandschap, overheerscht door natuurkrachten ; 't is een bevallig hoekje tusschen
de heuvelen, welke zijn als het sleepgewaad vat} de granieten
reuzen, die de beide kunstenaars blijven aanschouwen door
hun open venstertje, heel uit de verte .
'k Stel u als proefje den blinden Zacharia voor
De ijzeren punt van zijn stok tikkeide langs fijn rastergaas
tusschen hekke-spijlen . . . . Zacharia wist daaruit dat hij tot aan
de Villa Violetta was gekomen en hij vertraagde den stap, om
telkens met voet en stole omzichtig to tasten naar den grooten
kei, waarover hij bier, de laatste maal bijna gestruikeld was . De
grintweg, in zijn zachte stijging, zoover hij verkende bij iederen
tred, lag glad voor hem uit, bet keistuk scheen weggeruimd .
Rustiger liep hij door .
Wat een zuivere, zoele morgen was het ! Zacharia rook
de jonge lente . Hij snoof begeerig de lucht in, die vol geuren
en vol zonneschijn hing ; en de streelende briesjes, die van de
heliingen kwamen gestreken, wing hij aan zijn oude wan .-en .
Hij zag den hemel diep blauw, en diep blauw het meer, de
boomen bottend of vol bloesem, en de hagen groen .
n Hij zette zijn strooien flambardje wat achter op bet doorrimpeide voorhoofd, ontknoopte zijn korte, lakensche jas, leunde
dan, even stilstaand, met de twee handen op den haak van zijn
stok . . . .
37
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Hij was enkele dagen ziekig geweest en had zijn kamer,
hoog in bet donkere huis van zijn nichtje Angelina. met wie hij
samenwoonde, niet verlaten . Doch dezen morgen ging hij weer,
als altijd, van bet dorp tot boven de kerk, om zijn ontbijt to
halen in de kleine herberg, die Angelina daar dreef . Angelina
was een zusterkind van hem, en sinds vijf jaar, toen hij verweduwnaard nit Normandie was teruggekomen, verzorgde zij hem .
Als Zacharia weer door was gegaan en al schuifelend met
den stok voor zich uit, den mijlpaal had gevonden bij bet zijpaadje, dat hier zig-zag af, naar Montagnola terugvoert, hief hij
bet bleeke, kleine gezicht, met de ronde, blauwe brilleglazen
daarop, en staarde of zijn gedachten iets zochten . Hij wist hier
aan den akkerpunt een perzikboompje to staan . Zijn stok stootte
tegen bet hout ; hij tastte met de hand, voelde de dunne ruige
rijzing van den nog jongen stam . . . en er was een bescheiden
gezoem van bijtjes boven hem . . . Nu zag hij zich plots onder de
roze bloesemende twijgen, die overbogen, ver over den weg,
en zijn oud en pijnlijk gezicht verklaarde in een zachte opgetogenheid . Toen hij v66r noch achter zich een gerucht langs den
weg hoorde en zich onbespied kon meenen, strekte hij voorzichtig de hand boven zijn hoofd, tot zijn vjngers bet uiterste
van een takje hadden gevonden, vingerde nog voorzichtiger bet
takje langs, en de eerste zijigheid van een bloesemblaadje kwam
zijn vingertoppen beroeren . . . .
Hij glimlachte . Hij zag de gansche helling, links van zich
omhoog den Monte Cavarna op, en de gansche helling rechts
van zich omlaag naar bet meer toe, en heel bet verre verschiet
rechtuit, waar Noranco lag, - hij zag dat alles in een teeder
gewemel van honderden zacht-roze bloesemboomen, een broos
gesprankel van roze, glanzend aan bet puur-blauw vuur van bet
meer, glanzend aan bet azuur van den hemel en aan bet versch
gras der wijngaard-glooiingen, - heel dit lente-land, dat hij
kende plekje bij plekje, en dat hij plekje bij plekje v66r zich
kon tooveren in den geest . « Che bellezza n, zei hij zacht .
Ten slotte nog deze bemerking : Is 't u nooit opgevallen
hoe verlekkerd onze Noordsche dichters in vers en proza naar
Italiaansche stoffen grijpen ? Denk maar even, onder de heel
velen, aan : George Eliot en Wiseman en Bulwer Lytton ; F .
Van Kerkhoven en Bosboom Toussaint en Couperus ; Goethe
en Paul Heyse en Hamerling ; Andersen en Oehlenschlager en
Ibsen en Selma Lagerldf . . . . Daartegenover weet ik geen namen
to stellen van Zuiderlingen die om hun bezieling naar 't Noorden
zijn gekomen . Enkele zijn er jawel, maar niet wat betreft bet
beste deel van hun werk. Hier staan we, buiten alle begrippen
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van Renaissance om, voor een zeer merkwaardig feit, waarvan
de openbaringen in den laatsten tijd, me dunkt, nog menigvuL
diger zijn geworden . Zooveel filologen in Noord- en ZuidNederland klagen dat de proefschriften-stoffen zijn uitgeput ;
welnu, hier ligt iets heerlijks gereed .

Hoe nu, van hieruit den sprong naar Buysse's Ezelken
(Van Dishoeck, Bussum) gewaagd? - Maar 'k hoef immers
niets to wagen ? Loof ik, het staat meneer niet aan, althans
zoo 'k eenig voorbehoud durf to maken . En laak ik ; wel,
dan zou 'k liegen ; het Ezelken heeft mij kostelijk vermaakt ;
en zooveel plezier van wege den grof-humoristischen, maar
toch echt-humoristischen Buysse is toch wel waard dat ik
hem in gemoede een voorstel doe : Laat hij eens, na een
of anderen « vroolijken tocht » een echt priestersleven ter
hand nemen : b .v . Mgr von Ketteler, of Balmes, of Lacordaire, of Paus Leo, of liefst nog - zoo 'n perfect Englishman
als hij zal er een speciaal plezier in vinden - het « Life of
Newman » die twee monumentale deelen daareven door Ward
aan de wereld geschonken . Op zuiken kost heeft hij zich niet
verwend, maar daarom juist misschien zou 't hem dubbel deugdelijk wezen, en allicht vindt de schrijver van 't « Ezelken » dan
stof voor een nieuwen roman - een stichtenden ditmaal, en
zijn meesterstuk voor immer .
Dat stichtende romans nog wel genietbaar zijn, wordt
practisch bewezen door Albertine Steenhoff-Smulders' « Abdisse
van Thorn)) waarop ik wacht voor een recensie in de volgende
kroniek . Tevens hoop ik dan Marie Koenen to huldigen in haar
zoopas verschenen : ((De Witte Burcht » . Twee vrouwen voor
onze katholieke letterkunde een jonge eer en een vaste vreuRde
inderdaad .
* *
Een waste vreugde evenzeer, en wel voor alien, is het, in
de poezie dichter Boutens aan 't werk to zien . Hij vinde hier
zijn beurt naar aanleiding van 't verschijnen van zijn Praeludien, 2e druk (P . N . van Kampen en Zoon, Amsterdam) .
Zelden is de kritiek zoo eensgezind geweest in 't lovend verwelkomen van een nieuweling .
Zijn eerste « Verzen » boek wend ingeleid door Van Deyssel .
Daar klonk «een nieuw geluid » . Schuchtertjes nog ; maar
't was toch iets anders dan 't geen door Kloos en de zijnen voorheen was gebracht . En in a Praeludien n brak het krachtvoller
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en bewuster door. Geen nieuwe school-stichting echter. Op het
oogenblik dat Verwey, - wiens complete gedichten zullen
verschenen zijn als de volgende kroniek aan de beurt komt, en
wien we daarin dan ook de eereplaats moeten gunnen - uit het
tachtigersbegrip van hoogst opgedreven individualisme met zijn
persoonlijke schatten van denkerschap en verbeelding en gemoed onder de menschen wou weerkeeren in 't voile leven en in
den drang der werkelijkheid van alles wat de maatschappij mag
aanbelangen ; op dat oogenblikkomt er toch weer een naar voor,
een vijf en dertiger, die, eenzaam aristocraat in de kunst, aan zijn
lezers de harde eischen stelt naar zijn eigen leven als naar een
heiligdom van zalige zelfdoordieping op to gaan. Maar een heele
andere gesteldheid toch dan bij Kloos . Hier geen hooghartiggeniale afstooting van de gemeenschap ; hier pijnlijk-gevoelde
ziele-eenzaamheid die zich uitzingt naar zielebroederschap en
ze - dit is de schoonesmart in Boutens' poezie - vooralsnog
zoo zelden vinden kan .
Wie had gedacht, niewaar, dat uit het Zeeland van vader
Cats ooit een Boutens zou opstaan? Wie had ooit vermoed dat
zoo verfijnd levensidealisme zou opranken Wit de polders van
het platte proza ?
Bijna terzelfder tijd schoten uit het musschengewest twee
paradijsvogels op : Uit het Zeeuwsche Middelburg Peter Cornelis
Boutens, uit het Oost-Vlaamsche Gent Karel van de Woestijne .
Beiden zingend van indrukken ; bij den Viaming, forsiger, ziin
het schokken ; bij den Zeeuw, tengender, blijven het trillingen .
Reeds meermalen stelden we onze lezers Van de Woestijne
voor, een enkelen keer in vergelijking met Boutens . Bij het
daar vermelde moet hier gezegd dat even bewonderenswaardig
als bij Van de Woestiine het assimilatie-vermogen, bij Boutens
het concentratievermogen zich voordoet . 't Geen zoo zelden
samengaat met die tengerheid van daar straks, en 't geen in
Boutens' wezen meer bezonken harmonie dan in dat van onzen
Viaming heeft gelegd .
En bij de zelfstandigste eigenaardigheid van Boutens,
waarop mij dunkt, nog niet werd gelet, zal pier dan worden
stilgestaan ; hoe deze poezie is een poezie van dierbaarste
verbijzondering en terzelfder tijd van transcendenteele omvatting . Er gaat een astraal fluidum door de verzen van Boutens ;
een huwlijken van een ziel, de zijne of die van zijn beminde,
met het gansche heelal . Een vroom pantheisme, zooals eenieder
het aanvaarden kan, zooals ook Paulus, in de heerlijkste orthodoxie, het heelal Gods tempel heette, en zooals Dante zijn
Beatrice middenin den hemel al 't geschapene overstralen liet .
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Of treft het u niet dat deze bundel van Boutens aanvangt
met een prxlude op een klein Hollandsch meertje, en besluit
met een finale op de zee? En op 't meer zoowel als op de zee,
overal staart deze dichter naar de sterren . De heele bundel is
als een onafgebroken illustratie van Vondel's vers
Die heldre en starrelichte vliet,
Die door den hemel vloeit bij duister .
Zie na . Bijna geen nummer der Praeludien of de « starren
dolen hier en daar » . Deze poezie moet sterren plukken en
zonnen om tot haar hoogste recht to komen
Heb ik niet uw oogen
En al Gods andere sterren
Eeuwig en bij me?
'k Heb sterren nooit zoo als geluk gevoeld,
Zoo dicht nabij, zoo veilig ver,
Zoo waar en klaar bedoeld
Om u, mijn eigen witste ster .
Zoo lokt God een ziel
Met Zijn bloemen en Zijn zon,
Liefdes zuiver eeuwigmild profiel
Aan den horizon .
Verdonkerd lief, ik heb een woord voor u,
Berg naar de daleschaduw van mijn borst
Uw ooggedoofde hoofd en luister stil
Hoe zuiver dit diepdonker hart in mij
Zijn doffe bloedoctaven meeklopt met
Het sterrenlied dat over u verstraalt .
Zoo eenzaam zijn we in d' ommen nachtedood,
Dat dichtstbij leven schijnt de naaste ster 0 al de sterren alien even na! . . .
En als mijn oogen naar de heemlen gaan,
Zien ze uit die spieglende doorzichtigheid
Zich zoo verdiept en duizendvoudig weer,
Of daar nachteeuwig, wemel-stilgestold
In vuurkristallen, boven d' afgrond trilt
Dezelfde doodnabije gouden-huivring die
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Koelijzig ziel en worteldiep doorsneed,
Toen wij in avondlijke helderheen
En duizeldicht neigen van oog in oog,
Naar onbereikt geluk weerspiegelden
Elkanders ademlooze oneindigheid .
Eeuwig, eeuwig door
Duur' die onvermoeide jacht ;
Telkens achter, telkens voor
Kruist mijn zilveren uw gulden voor
Diep in 't donkre braakland van de Nacht, En de sterreschijn
Dien gij volgt om mij to ontwijken,
Zal ik blijken
Zelf to zijn .
Welnu, mag hij het zeggen, deze meest etherische der
dichters ?
Ik weet der sterren bloeien wel, zoet lief .
De melancholie heeft dus ook Boutens to pakken . Maar't is
geen wanhoop ditmaal, 't is de lichtere zwaarmoedigheid, ook
door den optimist op deze aarde steeds rondgedragen, een die
hoopt ginder ver en ginder hoog het hier steeds ontglippende to
bezitten voor eeuwig .
Ook hij heeft veel geschreid ; maar
Dat in een kus der mane bevroren
U blijve juweel van lente en jeugd,
Voor komende kroon vreugde verkoren,
Kristalgevangen, levendoorvleugd .
Een emotievol dichter bij uitnemendheid, maar een die zich
nooit neerdrukken laat, een die stijgt en stijgt, zoo dat zijn
geweldige, maar steeds getemde ontroering openslaat tot vlammende gedachtenpoezie, de wijsbegeerte van den godsdienst
Hoe schijnt van avondstrand
Doods overkant
Lichter dan heel dit land van leven . . . .
het gebed, zooals Guido Gezelle bad, of bijna
Al wat Gij mij zendt en doet
Heb ik bij mij weggelegd,
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't Is al schoon en goed,
't Is al goed en schoon,
Maar toch eisch ik beter loon ;
Want al 't goud dat'k uit Uw dagen delf,
Kan mij
Maar vermeeren
't Wreed begeeren ;
Neem mijn leven van mij Of kom zelf.
Een groot dichter is ten slotte een vroom dichter . Boutens
ademt vroomheid en straalt vroomheid nit . Ons katholiek gevoel
doet hij steeds weldadig aan . Hij is een refine, fijne ziel .
De astrale heiligheid in dit bundeltje verwaarloost in geenen
deele - wel verre van to verafschuwen - de zoete, lichamelijke
gewaarwording. Maar Boutens heft ze op tot verzuiverd, onli
chamelijk gevoel dat hij uitzingt in gebenedijding Gods
Daar hebben Leed en Vreugd gevonden
Hemelgebaanden uitgang,
Heur aardontwelde stroomen monden
Naar God in denen bruidzang .
Hoe deze diep-innigste onzer huidige dichters oogen heeft
voor 't uiterlijke, zoo blijzichtig als die van Volker b .v ., zult ge
dadelijk ontwaren bij verzen als deze :
In nachtstaal water
Slijpt manestraal de riemerimplen
Tot zilverfijne sneden. . . .
Om eens terdege to beseffen wat schatten van rhytmeering
er nog zoo goed als braak liggen in ons Nederlandsch moet ge
maar naar Boutens luisteren, niet enkel naar de dadelijk treffende golving
Nu moet ge wel beminnen willen
Omdat ge toch beminnen moet,
En met klare oogen zinnen willen
Hoe roode leven schoonst verbloedt,
En liefdes edik winnen willen
Tot droeven dorst van eigen gloed . . .
maar naar deze harmonievolste deining van zielezang en
zinnenklank tegelijk
Ik denk aldoor aan cozen,
Rozen wit en rood,
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Tot al gepeinzen overblozen
Uw eigen voetjes warm en bloot .
Ik hoor den heelen dag als vogelenkelen,
Als fluiten ver, dat krimpt en zwelt,
Tot vlak bij huis uw lippen woordespelen
En al geluid versnelt .
Ik zie aldoor als blanke sterren stralen
Door 't donkerzware middagblauw,
Totdat uw oogen naar mij dalen
Van boven d'avonddauw .
Van u kan maar bij deelen droomen
De lange dag die u verwacht ;
En wonder blijft uw voile komen
Straks aan de hand der jonge nacht .
De taal is een hooge dame, die men dient en gehoorzaamt ;
maar als Boutens komt . dan is de meester daar, en dan gehoorzaamt de dienares . Of droomt ge u in een andere taal, waarin
Verlaine nochtans en Swinburne zongen, een muziek als die
van Boutens vrije vers ? En hierover heeft Verwey hem indertijd een prachtig compliment gemaakt : « Tegelijk vrije verzen
to schrijven en strenge, rijmenrijke strofen : zooals wij Boutens
nu kennen is dat dubbele pogen het onmiddelijk gevolg van zijn
aanleg . Hij was de man van de rijkste en meest verfijnde
gewaarwording, die niet rustte eer hij voor elke ziels- en zinnesiddering het juiste woord, de sprekendste woordkoppeling, de
teekenachtigste trek en het schitterendste rithme gevonden had .
Maar tevens was hij de dichter van de zielsuitstorting . Die
uitstorting was zijn begeerte, zijn behoefte, - maar niet zonder
moeite droeg de golf van zijn gevoel den voorraad van zijn
gewaarwordingen voor zich keen . De krachtige ordenende geest
moest daartoe to hulp komen . En zoo zien we tegelijkertijd een
vets dat, ter uitdrukking van al het bizondere, in maat en lengte
zich tracht vrij to houden, zelfs in de overigens regelmatige
strofen, en die strofen vast en streng en rijmenvol . De doorwerktheid van de strofen, kan men zeggen, is zelfs in evenredigheid
tot de losheid van de verzen . Ik bedoel : bewust van de losheid
die hij zich vergunnen moest, spande de dichter zijn geestkracht
in tot een doorwerking die soms overdadig lijkt .
Dit is de moeilijkheid die de lezer to lijden krijgt ; er
wordt van hem meeleven verlangd met een dichter, die in
buitengewone geestelijke aktie is, wat die dichter voor schoons

OVER LETTERKUNDE

6o5

heeft kan hem eerst door dat meeleven geopenbaard worden .
De wil is billijk : geestesschoonheid die geestesarbeid kost. » ( 1)
*

Is 't na dit alles wonder dat de vaardigste volgeling van
Boutens een bundel c Sterren n gaf? Een bundel «Sterren » die
werd voorafgegaan 'door « de Getooide Doolhof » en door
« Getijden » .
Get!yden (C . A . J . Van Dishoeck, Bussum) ligt hier voor
ons . Bijna een roman in verzen, zoo geleidelijk volgen de gulpen
erotisch-vertellende,lyriek malkander op : I Inleidingen ; II In
de Nevels ; III Schemeringen ; IV De gouden Poort .
Deze jonge dichter schijnt de zeer moeilijke poging to
wagen, Boutens en Van de Woestijne tot een schoonheid in
zich to vereenigen . Zoo iemand, dan is wel hij tot then stouten
durf uitgerust, misschien meer toch door ijvervolle studie dan
wel uit natuurlijken aanleg . Maar uit zijn leerjaren kwam hij
nog niet los, al wil hij bet tegendeel doen gelooven .
Zijn beide meesters hebben een persoonlijk rijker, dieper,
machtiger zieleleven . Van Eyck schijnt gebrek to hebben aan
onmiddelbaarheid, in zoover dat ik niet kan gelooven aan de
waarschijnlijkheid van dichter Van Eyck's vroeg optreden, zoo
hij niet door Boutens en Van de Woestijne was voorgegaan .
Dwingende behoefte om to zingen kan ik in hem niet ontwaren,
wel wilskrachtige opstuwing, meer langs verstands- dan langs
gevoelsweg . En zoo wordt de gewrongenheid, die bij de anderen
op ingewikkelde natuurlijkheid berust, hier gezochtheid . Want
Van Eyck - willens nillens - verbroedert met Mallarme,
waar deze beweert dat hij die de dingen noemt, de heeft van 't
genoegen, dat men er aan heeft, bederven gaat . Valt bet dan
zoozeer to verwonderen, zoo deze dichter, als hij even van zijn
inspanning wil verademen, La Palisse evenaart
« Der droefheid vloed is ebbe van 't verblijden » . Ik zeg niet
dat La Palisse bet beeld zou hebben gevonden, maar voor den
zet zelf had hij vaardigheid to over .
'k Vreesde dat bet lag aan 't miezere regenweer - maar
nu ik op dezen mooien zonlachenden dag Getijden herlees,
heb ik toch weer 't zelfde onaangenaam besef van een storende
onevenredigheid tusschen zijn en schijn bij dezen goedbegenadigde .
(r) De Beweging, Juli, 1907, b1z .
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Van Eyck is vermoeiend. In hem, ofschoon oppervlakkig
duidelijker, is minder klaarheid zelfs dan in Van de Woestijne,
omdat hij over minder ordenende kracht beschikt. Uit den
chaos schept hij schemeringen, zelden voile licht .
En hier staan we voor Van Eyck's diepste wezen : Een buitengewoon mensch naar geestes- en harten- en wilsbegaafdheden .
Maar tot nog toe een kwalijk geharmonieerde mengeling van
aandoening en nadenken, van zinnelijke werkelijkheid en onverwerkelijkte bovenzinnelijkheid . Ook hij, zoowel als Boutens,
kan fijn doen envoornaam. Maar't zijn manieren bij hem, geen
natuur. Zijn aard is erg-sensueel veeleer . En kon hij die sensualiteit dan nog uit eigen kracht opdrijven tot zuiverder kunstaandoening zooals Van de Woestijne in zijn heidensche spelingen dat kan ; maar hier juist blijkt hoe weinig onmiddelbaar
Van Eyck nog steeds is . Of kunt ge dezen jongen dichter anders
heeten dan een ver-rhetoriseerenden Van de Woestijne, waar
ge 't volgende hoort
Slechts uw oogen konden raden,
Welke vaste vreugdebaan
Mijn beschenen droomen traden,
Voor ze in wanhoop zijn vergaan .
a

Maar als al mijn helle schijnen,
Als mijn juichend liefdelied
Tot de reutlende asch moest kwijnen
Van dit hopeloos verdriet,
Als wij beiden snikkend schreiden
Om die daad van 't blinde kind,
Toen het mij tot u moest leiden,
Die me in licht noch duister mint,
Gij die minnend, zelf bemind zijt,
En mij slechts uw deernis laat,
Is het dan mijn waan, mijn blindheid,
Die hem blinde en wreede smaadt? »
Meteen durf ik hier 't schuchtere vraagje stellen waar men
thans is gebleven met de tachtiger-theorie : vorm en inhoud een ?
Verzen als deze zijn niet eens vorm voor gedachten geworden . 't Zijn vormen, mij dunkt, gewonden om niemendal ofwel om onzin als
Mijn ziel is als een zwijgend woord,
Dat zwaar gaat van bedroefd geheim,
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Zij heeft vandaag misschien gehoord
Naar 't roepen van haar eeuwig rijm .
Wij lieten het reeds verluiden : Van Eyck, de gevoelsmensch,
staat nit zijn card ver van Boutens af.
Van Eyck is een geweldigaard . En zoo is hij 't meest zichzelf, en dus wet het echtst en het duurzaamst in zijn stoute,
forsche, ietwat grove plasticiteit
« Dienaars van denzelfden koning,
Dicht nabij den grooten stroom,
Drenkt ons Lielde's dronk de dorsten
naar den nooit bereikten Droom .
Waar door zware rotsvalleien
zijn geweld den bodem breekt
En alleen de zware stilte
luider dan zijn bruisen spreekt .
Maar de (c Getijden » deinen ook wel eens heerlijk op, tot
kunsthoogten die men elders niet zoo gauw kan bestijgen, en
uit de vertroebeling komt dan een verklaring waar de voile zon
in regenboogt onsterfelijke vreugde en onsterfelijke smart
« Wij ieden saam zoovele zware stonden
Van knagend Iced en uitgeschreid verdriet,
Zoo menigmaal brak op ons beider monden
Een zelfde vreugde in 't zelfde tranenlied,
Dat thans mijn hart niet meer alleen kan dragen,
Wat, teer-getrouw, uw liefde met mij droeg,
Gij zelf hebt mij uw bijstand leeren vragen,
Toen uw ellende om mijn vertroosting kloeg .
Laat, nu gij mij de kracht tot eenzaam lijden
Ontnomen hebt, mij niet met Iced alleen,
En blijf mij steeds then eenen troost bereiden
Uw zacht gebaar in saamgeschreid geween .
Telkenmale als Van Eyck zoo zingt, zullen we niet elders
gaan luisteren.
Stiller, eenvoudiger, echter, kleiner thans, maar in de toekomst grooter allicht is priester A . M . I . J . Binnewiertz, die
ons daareven als Paaschgeschenk zijn tweede dichtbundeltje
bracht . (Gedickten, 2e bundel . - Leiden, H . J . Dieben) .
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Weerom vervult hier priester Binnewiertz naar zijn beste
pogen den wensch, hierboven bij't afscheidnemen van Boutens
geuit .
Van zijn eersten toon of bleek de kapelaan een man to zijn
die godsdienst en kunst in zijn hart had laten samengroeien
den ouden godsdienst en de nieuwe kunst . Het dogma van
Athanasius is bet zijne ; de kunstleer der modernen is de zijne .
Onder de kweekelingen van Kloos is hij een der zeldzamen die
Schaepman bleef huldigen ; die de reuzenhand van dezen hoogen
levensleider niet losliet, en toch steeds de andere hand kon
reiken aan hen die met de nieuwe lente en 't nieuw geluid zijn
jong naieven kunstenaarszin betooverden .
De « kunst om de kunst », wijsgeerig nog altijd een nevelvlek, doorschoot Binnewiertz met de stralen van zijn denkend
geloof en zijn handelend priesterschap . Zoo staat hij daar voor
mij als een der zelfsrandigste, volledigste menschen die ik ooit
ontmoette .
Want priester Binnewiertz is van toen hij 't seminarie verliet tot op dezen dag een sociaal werker geweest . Zijn kapelaanschap in St . Agnes van's Hage was gewijd aan den ploeg en
de troffel op 's Heeren braakliggend land . En hij, die hoopte op
een rustig pastoorschap om dan meer aan poezie to doen, kreeg
nu de opdracht, elders, to Scheveningen, even goed en groot
parochiewerk als in St . Agnes to doen . Voor zijn drukke schare
biechtelingen is hij de a vader » met den hoogen geest die steeds
raad brengt en licht . Voor zijn bisschop is deze priester de
daadkrachtige, doordrijvende, durvende bouwer van kerken en
kloosters en scholen . Voor de letterkunde is Binnewiertz
- en blijft hij me 't liefst - de man van een klein, stil, voor de
wereld vergeten, voor de uitverkorenen onvergetelijk heiligdom .
Of weet ge niet waar en hoe Binnewiertz dichter werd? Hij
zegt bet ook niet, en toch zal ik't u vertellen, met woorden van
hemzelf
a . . . 't Is een heilige, hemelsche emotie . Als van hem, die
na jaren weer terugkomt op Hageveld (i) en knielen mag in zijn
kapel . Heerlijke, lieve kapel! zoo stil, zoo duister's avonds, als
alien henen waren, en enkel bet Godslamplicht weifelend beefde
langs de muren . Dan daar neerliggen en rusten ! Rusten van bet
vaak angstig en strijdend hartebonzen des daags . Bidden zonder
iets to zeggen met oogen strak opblikkend naar dat tabernakel,
en bet open zien gaan, en er zien uitstralen wijd, overvloeiend
goud op goud, de Hemel . . . O ! wie offerde niet alles, wie wierp
(r) Groot Seminarie van 't bisdom Haarlem .
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niet neer in den vlammengloed van heerlijkheid het liefste, wat
hij geven kon . . .
» Na jaren zwervens en strijdens rust de priester zoo veilig,
bidt hij zoo blijde in de oude, stille kapel . . . Wat hij statigs en
edels en eerbiedwekkends zag en gevoelde verzwindt ; zelfs
vergeet hij de trouwe gehechtheid aan bet innig-vrome, dat er
zweeft in bet kerkje, waar hij dagelijks leeft . - Neen, niets is
zoo schoon en zoo heilig en zoo hemelsch als die duistere,
heimelijk stille kapel van Hageveld . » (r)
In Hageveld werd het dichterschap van dezen priester
geboren ; uit Hageveld droeg hij het door het drukke leven
steeds mee .
Hier valt op to letten : Schreef daareven niet Verwey in
zijn e Beweging » : e De dichter vindt geen bevrediging bij een
kerk - omdat de gebondenheid aan welk dogma ook, zoodra
het eenmaal waarlijk dogma werd, een beletsel voor het
scheppende leven is . »
Vreemd ; en verontrustend voor mij ; want, daar ik steeds
juist het omgekeerde meende en beweerde en . . . . ook wel een
beetje bewees, ben ik ditmaal weerom een antwoordje schuldig .
Maar vooreerst zou 'k willen Verwey's gedachten vernemen
over den katholieken kunstgeest van Ruysbroek, Hadewych,
Stalpaert van der Wiele, Gezelle, Alberdingk Thijm, den
dichter van « Lucifer », van de « Heerlijkheid der Kerke » , van
de e Dithyrambe s, van de « Aya Sofia)), van « Uren Bewondering voor groote Kunstwerken », om enkel een greep onder de
zeer grooten to doen, en om binnen de enge grenzen van ons
Nederlandsch to blijven .
Verwey is een zeldzaam bevoorrecht man : dichter en denker
samen . Dat is benijdenswaardig . Maar erkend zal wel worden
dat de een soms den anderen een part kan spelen . Hier volgt,
onder zoovele, het oordeel van iemand die alleen denker is,
maar dan ook steeds stevig doordenkt . Vrees niets, 't is eigenlijk
niet een der onzen
De kunst is uit de godsdienst voortgekomen, evenals de
wetenschap . En eer dan aan to nemen, dat deze twee dochters
ooit hare moeder zullen kunnen vervangen, dient gevraagd to
wordea of zij hunne moeder ooit zullen kunnen ontberen . Der
godsdienst dankt de kunst tot op den huidigen dag hare beste
scheppingen, de wetenschap hare hoogste en diepste theorieen .
Godsdienst, kunst en wetenschap - deze zijn drie geestelijke
(r) Letterkundige Opstellen, door A . M . J . I . Binnewiertz,
blz . 193-194 .
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machten, van welke, indien eene, dan zeker de eerste niet to
ontberen is . Gelijk eenmaal kunst en wetenschap uit de godsdienst geboren werden, zoo voeren zij, mits genomen in haar
hoogsten vorm, weder naar de godsdienst terug . En geen van
deze drie kan buiten de ontwikkeling van een der beide
anderen . . . . Over een maatschappij, waaruit gebed en psalmtoon verdwijnen, breidt zich langzaam maar zeker een ontwijding
uit, tegen welke de eigen natuur van den mensch ten laatste in
verzet komt . » (r)
En een bekoorlijke taak is het wel uit Binnewiertz to
bewijzen wat voorgaat . Zooveel to bekoorlijker daar zoo weinig
katholieken beseffen wat een dichter ze aan Binnewiertz hebben .
We kennen immers alien ((De Zee)) van Kloos van buiten,
maar wie onder ons las ooit de sonnetten door den priesterdichter aan zijn Moeder gewijd? Hier zijn ze ; en 'k hoop dat
Verwey even meeluistert
AAN MIJNE MOEDER .
o Teergeliefde vrouw! nog zie ik U gebogen
Met grijzend haar, vermoeid, vo6r mijne blikken treden,
Zooals ik U vaak zag, in 't kinderlijk verleden,
Helaas, to snel, to snel, voorbij mij heengevlogen !
Wat hebt Gij, Moeder, veel geleden, veel gebeden .
Gezwoegd, gezorgd voor mij ! Wat tranen aan uw oogen,
Wat offers aan uw hart heb ik gekost ! Hoe wogen
Loodzwaar, loodzwaar op U des levens moeilijkheden .
Zoo heb ik U gekend : gedrukt, vergrijsd door zorgen
En ik, lichtzinnig kind, ik speelde in rozendreven!
Tot eindelijk de dood me ontdekte, wat het leven
Zoo lang, zoo schuldig Lang voor 't harte had verborgen .
o Toen heb ik geweend ! Maar op dien droeven morgen,
Zag ik een zoeten lack uw bleek gelaat omzweven .
II
Zooals ik U, toen op dien morgen, zag, - o neen
Zoo mocht ik nimmer nog, mijn Moeder, u aanschouwen .
't Was buiten lenteweer . Hoe 't lichtgroen der landouwen,
In jongen zonnegloed, met goud doortinteld scheen!
(i) Dr . P . Ritter, ((De Toekomst », in « Een Halve Eeuw »,
historisch Gedenkboek, 1898, II, b1z. 438 .
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't Was binnen somber droef . - Daar laagt Gij, stil alleen .
In blanke doodswa, met de handen saamgevouwen,
En uw gelaat, waarop het blosje ging verflauwen,
Zacht blinkend in den glans der kaarsen om U heen .
En zie, opeens, daar wierp het gouden morgenlicht
Een bundel stralen langs uw lieflijk aangezicht
En om uw grijzend hoofd een aureool van glansen,
Gelijk de zaalgen Gods in 't hemelrijk omkransen .
De dood stortte over U een nieuwen levensgeest .
En ik begreep, dat Gij een heilge waart geweest .
III
En sinds then morgen van uw doodenrust,
Zijt gij voor mij een Heilige gebleven .
En blinkt uw heilgenlicht van verre kust,
In donkren nacht, me op de oceaan van 't leven .
En hoog en wild zijn golven opgedreven,
Door 't stormgeweld van hartstocht en van lust ;
Maar als een engel bleeft Gij om mij zweven,
En hebt mijn trillend hart weer stil gesust .
En al wat in mij leeft en zingt in zangen,
Heb ik van U - van U alleen ontvangen,
Van U gehoord in droomen . zoet en rijk I
Gij zijt voor mij, rondzwervend en doorstrijdend,
Het ideaal, mij lichtend en geleidend
Beatrix door den dood onsterfelijk .
IV
En toch 1 Ach, leefdet Gij nog, lieve Vrouw
Hoe zou ik mij aan uw knieen nedervleien,
En op uw schoot mijn verzen openspreien
En in uw wondere oogen blikken zou
o God, hoe blonken zij, oneindig trouw!
Hoe straalden ze, in 't stille en zoete schreien,
Barmhartigheid en eindloos medelijen
Met 't schuldig kind vol mateloos berouw !
Mijn Moeder, ach to spoedig gingt Gij henen 1
'k Zou nu zoo graag nog aan uw borst uitweenen,
Uitsnikken hoe ik U waarachtig heb bemind 1
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Te laat helaas ! Dat zijn verloren dagen,
Dat keert nooit meer terug voor rouwvol klagen,
Maar eenzaam blijft het moederlooze kind .
Van deze poezie heeft Dr . Schaepman gezegd : « Mijn
brave vriend Binnewiertz wil modern zijn, maar is eenvoudig
een dichter en een kunstenaar van alle tijden .
Wie zal't hem tegenspreken?
Bij 't lezen van Binnewiertz komt eens to meer over u bet
groot gevoelen van oneindigheid in de kunst des geloofs . En
uit dezelfde nederigheid straalt dezelfde grootheid op, in dit zijn
jongste bundeltje, dat den keurigen oogst van de elf jongste
jaren verzamelt .
De ongeloovige modernen missen het sociale ; 't werd gezegd en herhaald ; deze geloovige moderne heeft het sociale zoo
mooi beet dat het voordragen van 't volgend gedichtj e herhaalde
keeren, hier in Vlaanderen, het geestdriftig toegejuichte moment
was van een voordracht over de Hollandsche Modernen
OP EEN ZILVER PRIESTERFEEST
Met een kruisbeeld .

Mijn zeer beminden broeder

Ik kom met geen bloemen, ik kom met geen kroon,
Ik leg u een kruis aan uw voet
Ik breng u het beeld van den Menschenzoon,
In angsten, in tranen, in bloed .
Op den dag, dat de glorie des Hemels zich toont,
In het zilveren licht van uw feest
Ziehier nu den Mensch die met doornen gekroond,
Van alles beroofd is geweest
Op den dag, dat uw leven ten zegepraal zit,
Vol gezondheid, vol hoop en vol kracht
Aanschouw den stervenden Jezus, die bidt,
En 't hoofd buigt, wijl 't al is volbracht .
Aanschouw Hem op dezen, uw gloriedag,
En buig dan in dankbaarheid neer
De bron van uw leven, uw licht en uw lach
Ontspringt hier aan 't kruis van den Heer .
Zoo breng ik geen bloemen, geen zilver of goud
Ik breng u den zegen van 't huis,
Ik breng u van leven en sterven 't behoud,
Ik breng u de glorie : het kruis !
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Dat beet rozen smeden, zooals die van onzen Vlaamschen
Van Boeckel .
Mocht ik maar voort aanhalen ! 't Eerste gedicht, over
Paschen, ging ik voorbij, niet omdat bet leelijk is, maar omdat
zang II al to trouw aanleunt bij den eersten zang van Schaepman's « Aya Sofia)) . Ook e Pinksteren » won 'k overslaan, wijl
onder de jongeren Brom en Walgrave ons beter leverden . Maar
bij « Sorente » moet ik blijven staan
Daar zweeft nu de lente, de lente
Neer in mijne ziel als een zucht
Ik dein op de zee van Sorente,
De blauwe zee en de lucht .
Het was in October : maar zachtjes
Nog trilde rondomme de zee
Van jeugdlichte koeltjes en lachjes,
En deinende trilde ik er mee .
En al mijn verlangen en bede
Zoo lange gestild en gesust,
Gaat schreien, o God, om uw vrede,
En, zee van Sorente, om uw rust . . . .
En nu ga 'k veel lokkend-mooie dingetjes voorbij tot ik
weer een dichterstem over « Kinderen » hour
O kind, uw smetlooze oogen
Zijn bloemen, teer en zacht
Die moede staan gebogen
Te rusten in den nacht .
De dauw erover henen
Weeft sluimeringen aan
Nu zullen ze onder 't weenen
Wel stille slapen gaan .
En uit de hooge luchten
Straalt moederlijk bet licht,
Dat bevend neer komt zuchten
Langs bleek-bewaasd gezicht . . . .
Lees verder voor u zelven dat heerlijke Kerstlied : Hoe
flikkren blijlachend de sterren . - dat met zijn nieuwe schoonheid nevens al de oude schoonheid onzer Kerstzangen komt
pralen . Lees : 'k Leg nu rnijn hart to rusten
de schoonste
strofe waard van ((0, Haupt, voll Blut and Wunden . . . . )) En, al
38
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denkend aan Verwey's axioma, blader door tot ((St. Agnes » .
Mocht ooit in 't leven van Binnewiertz, den mensch, vergeten
worden dat hij in den Haag kapelaan van St . Agnes was,
onvergeten zal 't blijven in de poezie . Na de vele Hollandsche
en Vlaamsche hulden die St. Agnes kreeg - Vondel, Stalpaert,
Thijm, Brom, Alb . Smulders, Rutten, De Voght en anderen -luister nog naar deze, in mijn oogen de witst-glinsterende verzen
die sedert jaren onze taal kwamen sieren
SINT AGNES .
I
Een argloos meisje in zoete onnoozelheid,
Zoo Agnes door de Hemelzalen schrijdt
En nergens zweeft het lieve kind voorbij
Of elkeen wenkt : kom, Agnes, kom bij mij . . .
Gaat zij hem langs, de strenge Boetgezant,
Wil 't hoofdje streelen met zijn harde hand .
En Magdalene schreit den ganschen dag,
Als zij maar even Agnes kussen mag . . . .
De Patriarchen, eerbiedwaardig grijs,
Spelen met Agnes mee op kindrenwijs .
Neen, nergens zweeft het lieve kind voorbij .
Of elkeen wenkt : kom, Agnes, kom bij mij .
II
Zoo zweeft zij rond, die blonde zonnestraal,
Zoo zingt ze alom, die kleine nachtegaal .
Zoo zuiver lacht zij : rein fonteinen klank,
Goddelijk rijk en als Gods luister blank!
Diep in haar oogen, wazig overdauwd,
Eindeloos diep en stil de Reinheid blauwt !
Als 't gladde goud in warmen zonneglans,
Jubelt rondom haar blonde lokkenkrans .
Haar teere handjes, roerloos in gebed,
Zijn witte morgenbloemen onbesmet!
O nergens zweeft dat lieve kind voorbij,
Of elkeen wenkt : kom, Agnes, kom bij mij .
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III
Joannes ziet zijn zustertje en meteen
Brengt hij Sint Agnes naar Maria heen .
Die neemt het kind en ziet het streelende aan
Kom, Agnes, laat ons saam naar Jesus gaan .
Haar handje in Moeders hand, en aan Haar zij
Huppelt het kind en is zoo blij, zoo blij
De gansche Hemel, die het wonder ziet,
Volgt daadlijk mee en heft het Bruiloftslied .
Doch bij het stralen van Gods Heiligdom,
Knielt heel de stoet, plots in aanbidding stom .
Alleen Maria en haar kleine bruid
Treden op 't wenken van Gods Hand vooruit .
IV
Voor hen wijkt weg de sluier van het licht,
Waar midden staat des Heeren Aangezicht .
En daadlijk treedt uit Zijnen wijden gloed,
Lieftallig, Jesus beiden tegemoet .
Mijn Moeder en Mijn Bruidje, o komt met mij .
De liefsten van mijn Harte toch zijt gij .
u

Mijn schoonste Rozen Gij - o eindeloos
Heb ik U lief - mijn Witte en Roode Roos 1
Sint Agnes hijgt I haar blonde hoofdje rust
Aan 't heilig Hart van Jesus, die het kust .
En fluisterend : « Mijn Zuster, Mijn Vriendin » ,
Voert Hij het Kind de stille Glorie in .
Wij hebben veel avondstemmingen in onze jongste letterkunde : Wij hebben er prachtige van Gezelle, Verriest, Perk,
Swarth, Kloos, Boutens, en toch mocht Binnewiertz het wagen
iets op zijn minst zoo heerlijk, maar van een heele andere
schoonheid to geven
0 ! avond is zoeter dan zonnelicht ;
En verder
Een nevel komt gezegen
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En thans nemen we dankbaar-bewonderend afscheid van
dezen dichter, weer denkend aan Verwey, en de volgende sonnetten van Binnewiertz-in-zijn-kracht leggend nevens ((Samson)) het
plastische meesterstuk van den grooten Noordwijkschen dichter
Toen is, o Samson, wel van blijdschap opgesprongen
Uw jonge hart, al tinteling van moed,
Nu God de reuzenkracht, zoolang bedwongen,
Als golven vuur in toomeloozen vloed,
Met stormvaart door uw adren vloeien doet .
Toen is er wel uit uw bazuinen-longen
Een zegegalm, een kreet om wraak en bloed,
Uitdagend, ver naar 's vijands land gedrongen !
0 heldenoog, waarin wijdstralend lacht
Het jubileeren van des Heeren kracht,
Als helle zon in heldere fonteinen ;
Hoe straks, als gij voor altoos dooven moet,
Nog eenmaal door uw blindheid heen komt schijnen,
Die oude, jonge, goddelijke gloed I
*
Dat heeft de schoonheid van een vrouw gedaan!
Fluweelen lach van smachtend dringende oogen,
Nu vonkend zon, dan mijmerstille maan,
Wazig van lust, inwendig vol van logen,
Ach ! heeft mijn held, mijn lieven held bedrogen,
Deed jammerlijk mijn lieven held vergaan !
Nu zie hem daar, die duizend dorst verslaan,
Aan vrouwenvoeten zoetlijk neergebogen !
O Schoonheid : spiegel, waar Gods beeld in lacht,
O blijdste gave, uit Eden meegebracht
Door arme Eve, wie niets anders was gebleven I
Maar jammervloek, veel erger dan de dood,
Als wellustglans Gods Beeld heeft weggedreven ;
Heil wie Uw klaar kristal in scherven schoot !
En weet nu dat men al de standaard-studien, al de kronische kronieken van de Kloosen, de Van Deyssel's, de Verwey's, de Scharten's, de Coenen's en andere Van Nouhuysen
kan doorzwerven, zonder het bestaan van dichter Binnewiertz
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ook inaar met een zuchtje to vernemen . . . . Een eeuw geleden
was 't : Mentez tou}ours ! Nu is 't : Doodzwijgen, jongens
* *
Op het Hollandsche veld der kritiek is er anders dezer
dagen bedrijvigheid genoeg .
Na het groote « Leven van Mr Jacob van Lennep » door
een zijner neven, en dat verleden jaar al dadelijk na den reII, in
2e" druk verscheen, trad flu ook Mevr. Bosboom-Toussaint ter
gelegenheid van haar eeuwfeest naar voor . Eiaar biograaf is
Ds . Dijserink, die vroeger zoo mooi onderhoudend schreef over
Haverschmidt en Beets (Anna Louisa Geertruida BosboomToussaint, levens- en karakterschets . - 's Gravenhage, Martinus
Nijhoff, tgtr) . Dank zij de vele brieven, waarover steller kon beschikken, kon hij zijn schrijfster nagenoeg aanhoudend aan het
woord laten . Voor bet hoofdstuk over haar Jeugd lag van haarzelf de brok autobiografie gereed die ze indertijd in De Gids liet
verschijnen en die door Simons in zijn Wereldbibliotheek-uitgave
van « Prinses Orsini' is bijgelascht . Hoofdstuk II is getiteld
Het Huis Lauernesse » en verhaalt insgelijks wat Bakhuizen
van den Brink in Toussaint's leven is komen doen . In hoofdstuk
III krijgen we de Leycester-romans . In 't volgend kapitel huwt
de beroemde negen-en-dertige met schilder Bosboom . Volgen
dan de groote hoofdstukken : Busken Huet en Potgieter, Gedenkdagen, Karakter, Dood, In Memoriam . Dit boek wijzigt
niets aan bet beeld dat we ons sinds lang uit bet werk van
Mevrouw Bosboom konden maken betreffende haar persoon .
Maar bet verduidelijkt veel, en wat vroeger weleens vaag bleef,
komt nu helder uit . Ik wijs hier vooral op haar katholiekenhaat . Zonder verder daarop in to gaan laat ik, na 't aanhalen
van twee brokjes, een uit onderhavig boek, en een van elders,
bet oordeel aan den lezer, of liever de kans om tusschen twee
befaamde personen het parallel to trekken, wat hun karakter
betreft
((Zij heeft bet ontwikkeld, lezend deel van ons yolk zijn
verleden ontrold en doen liefhebben ; zij heeft doen zien hoe to
alien tijde, in onze republiek, nobele figuren van elke gezindheid
hebben geleefd, geleden en gestreden, zoo uitvoerig dat het den
lezers werd of zij meeleefden met hen in den vroegeren tijd . Er
gaat ethische kracht uit van de kinderen barer verbeelding, die
eerbied afdwingt . . . .
n . . . . De eigenaardigheden van Mevr. Bosboom zijn genoeg
bekend en men behoeft ze niet van de daken of to kondigen . . . .
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Zij is oneeriijk nit onkunde en ruw nit misbruikten ijver . Maar
waarom to toornen en streng recht to oefenen? . . . . De herinnering aan de enkele malen, waarop ik Mevr . Bosboom-Toussaint
mocht ontmoeten, blijft mij steeds zeer aangenaam . De reeds
bedaagde schrijfster maakte op mij een indruk van groote frischheid en levendigheid . Van het anti-papisme harer boeken was
in haar omgang niets to bespeuren . Zij bewaarde een kerkboek,
dat zij van een ouden Alkmaarschen pastoor ten geschenke had
ontvangen in den tijd harer jonge jeugd . . . . a (r)
- ((Zoo 'n Schaepman, die zoo onbeschaamd alles ignoreert, wat de zijnen eenmaal hier gepleegd hebben - en die to
Alkmaar (le Alkinaar) durft klagen over de verdrukking van de
katholieken - de Ultramontanen mocht hij zeggen . - Wat mij
dierbaar is, misvormt en smaadt hij ten voordeele van zijn zaak .
Als 1k hem het land kon uitjagen bleef hij er niet in, dat verzeker
ik u . (2) .
Het wordt waarlijk wel tijd dat men in onze Hervormde
Kerk wat leert vasthouden . . . . anders gebeurt wat gij voorspelt
en dan beleven onze nazaten nog, dat in de Domkerk een bisschop van Utrecht de hostie opheft en er buiten die van de
katholieken geen eigenlijke godsdienst meer bestaat . Wat mij
betreft : de vaan van Luther, de vaan van Calvijn, de vaan van
't Evangelie laat ik niet los in 't harte, en als de occasie het
eischt, zal ik altijd weer doen, wat ik ten dage der Aprilbeweging deed tot veler ergernis en verwijt - met de martelaren
der Hervorming tegen Rome . » (3)
't Boek van ds . Dyserink is een merkwaardige bijdrage
voor onze letterkunde en tevens voor de geschiedenis van den
Nederlandschen geest in 't algemeen .
Na de beide boekjes van dezen zelfden Dyserink over
Beets en na het schoone Leven van Beets door Chantepie de
la Saussaye, waagde zich G . Van Rijn, de bibliothecaris van
Rotterdam, aan een nieuwen cc Nicolaas Beets)) (J . M . Bredee,
Rotterdam) die godweet hoeveel bundels zal beslaan . We
kregen een boek, groot formaat 52o bladzijden, en wij
hebben nog niet eens Beets' Leidschen studenten •tijd achter
den rug . De zeer verdienstelijke Van Rijn beschikt over een
geweldige stof, waardoor hij blijkbaar zichzelf laat overweldigen . Gaat het zoo voort dan wordt zijn werk een stapelhuis,
waarin alle mogelijke Beetsiana liggen opgetast . In zooverre
(1) SCHAEPMAN, Menschen en Boeken, I
(2) Mevr . Bosboom aan C . Busken

(3) Mevr. Bosboom aan N . Beets .

. passim .
Huet .
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dus een onschatbaar magazijn ; een voorraadschuur voor latere
kunstenaars in 't verwerken en samenzetten .
Kinker werd heropgewekt in een Nieuwe Gids-studie over
hem door Mevr . Dr. J . van den Bergh van Eysinga-Elias.
De achttiende-eeuwsche wijsgeer wordt bestudeerd in zijn
betrekkingen met Voltaire, Schiller, Kant, Schelling . Vooral
Schiller's aesthetiek werd door Kinker vereerd en verspreid. De
man zag heel duidelijk wat er elders in Europa gebeurde, en
met fijnen keurzin koos hij, naar zijn overtuiging 't beste
er uit .
Over Kinker's tijdgenoot en vijand, Mr Rhijnvis Feith,
liet H . G . ten Bruggencate een restaureerend proefschrift verschijnen . Op grond van dit boek geeft Kloos, in zijn kalme
recensie, veel meer gemoed aan Feith dan aan om 't even wien
uit then bij uitstek rethorischen tijd .
Een ander man uit den pruikentijd vond in onzen Vlaamschen romanschrijver L . Baekelmans een bloemlezend apostel .
Uit de schamele gedichtenkeur minder dan uit de goede en uitvoerige inleiding blijkt dat W . G . van Focquebroch lang geen
pruik was, en, waar hij 't met zijn grollen niet al to bout maakt,
kan gelden als een voorvader van den Schoolmeester of Piet
Paaltjens . (W . G . Focquenbroch . Een keus uit zijn werk met
een inleiding door Lode Baekelmans . - Victor Renseler, Antwerpen) .
In de Nieuwe Gids wordt ook een zeventiende-eeuwer, Jeremias De Decker, uit de vergetelheid opgeroepen . Dit is inderdaad ver van archoeologisch geliefhebber van wege Dr De
Raaf.
Jeremias komt uit de talrijke aanhalingen to voorschijn,
niet enkel als een dichter van « cierlijke netheid » naar Vondel's
woord, maar als een echt en zuiver poeet .
Voor Vondel zelf groeit de bedrijvigheid onzer geleerden
steeds aan. P . Boelen leverde een nieuwe reeks Vondelstudien .
Een goede, letterkundig zeer verzorgde studie over a Lucifer
kregen we van Prof. Vermeirsch in de Kath . Vl . Hoogeschooluitgaven, en een nieuwe schooluitgave van den a Lucifer)) zelf,
een 6e, werd door P . Salsmans bezorgd . We krijgen in 't boek
van P . Boelen allerhande opzoekingen en beschouwingen over
Vondel's Geestenwereld .u ; vier kapittels : a De Strijd in
den Hemel », met betrekking op « Lucifer)) ; ((De Bekoring en
de Val » , naar het tafereel in ((Adam in Ballingschap » ; a Lets
over ((Adam in Ballingschap », en ten slotte a Vondel's kloosterpoezie' . Vondel treedt hieruit to voorschijnook als een stipt en
rijk theologisch geleerde . In 't klassiek Letterkundig Pantheon
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gaf Mej . Kroneberg den e Noach n uit, en in de Wereldbibliotheek verscheen een heruitgave van « Vondel's Spelen », met
een inleiding van dichter De Klerk, zoo eenig-schoon dat we er
in de volgende kroniek een afzonderlijke bladzijde moeten aan
wijden .
In diezelfde kroniek moeten we ook, om verschillende
redenen, uitweiden over het zevende en laatste deel van Kalff's
Geschiedenis der Nederlandsche Letterkunde », voor enkele
weken verschenen . - Jan to Winkel, in zijn e Ontwikkelingsgang » komt allengs in de buurt van de rge eeuw . Wij hebben
geduld - en hij mag er zijn tijd afdoen om tot den dag van
heden to geraken en een bijwerking to geven van het prachtstuk
dat hij voor « Een halve eeuw » vervaardigde nu 14 jaar
geleden .
J . B . Meerkerk wijdde een boek aan Conrad Busken Huet
(Haarlem, H . D . Tjeenk Willink en Zoon) . Huet verdiende
meer en beter . 't Boek inderdaad is ver van een volledig
levensbeeld. Maar zooals het is, blijft het een zeer verdienstelijk fragment, en een stijlstuk vol brio . Al wie aan literatuur
duet zal door dit boek heel prettig worden geboeid . De zuivere
wetenschapsmenschen zullen met reden den neus ophalen voor
het weinige dat hier gezegd wordt over Huet's hoofdwerken .
Meerkerk schijnt vooral to hebben gespeculeerd op 't naar
voor brengen van de elementen in Huet's bestaan, die zijn
leven tot iets als een roman konden maken . Vooral om 't opvallende, al zij 't ook anecdotisch . i s hij bezorgd geweest . De
minder mooie kant van Huet's karakter, waarop we zelf reeds
vroeger meenden to moeten wijzen, is hier bij voorkeur belicht,
bij zoover dat bet boek als geheel wel uitkomt op onrechtvaardige strengheid - 't geen dan ook door Gideon Huet kranig en
waardig werd bewezen . Maar waarheid blijft dat ik liever den
papieren kameraad lust dan den Huet in vleesch en been . Of
wat meent ge van Huet's antwoord, na 't begaan van 't geen op
zijn ininst een lichtzinnigheid was : « Ik zie niet in, waarom ik
gehouden zou zijn, eene onafgebroken reeks van bewonderenswaardige daden to verrigten >)?
De stijl is alles bij Huet . Maar ditmaal was hij zoo weinig
in stijl . als in den tijd toen hij, als student, zich bedronk .
Met de bewering dat Huet een vrijdenker was zullen we
voortaan omzichtiger zijn . Meerkerk haalt een bladzijde aan die
'k nooit in Huet's werk had gelezen . 'k Ben blij ze hier to
kunnen aanhalen ; en laat ze ons niet vergeten .
God geeft ons die liefde in het hart ; echter, als we aan
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God denken, denken we hem menschelijk en zoo zien we hem
feitelijk in Christus, - de vleeschgeworden goddelijke gedachte,
de geincarneerde goddelijke Logos . Wie met die liefde spot,
kruisigt niet haar maar zichzelven - zonder haar zijn we niets
dan zelf een bespotting, met haar naderen we de volmaaktheid,
voetje voor voetje wel, doch we naderen haar . Onverschillig
voor de wereld . In haar en door haar zijn we vrij van achterklap, diep medelijdend, - we oordeelen niet, veroordeelen
ganschelijk niet, zoeken verlorenen to redden . - 's Menschen
voorzienigheid is zij ; bij dag zijne schaduw, zijne vuurkolom
des nachts . Wel bezien is zij de Wijsheid des Upanishads,
innig verbonden met de onderworpenheid van Christus in
Gethsemaneh al gelaten, al goed, al lief, al deugd, volkomen .
Wel beschouwd zijn wij bet dus met Paulus toch eens
Gods liefde schenkt ons alles, ze is ons alles . Dat gelooven wij,
- «wij vinden dat geloof op den bodem van ons hart » en
« wie op God vertrouwt, beheerscht bet lot)) . Als we kwaad
doen, om welke reden of uit welke drift dan ook, dan verliezen
we God uit bet oog - en dat doen de gemakzuchtigen, die niet
voor volmaking strijden willen . Die schimpen op den godsdienst, zeggen : zie maar eens wat voor moois die godsdienst
gebracht heeft ! - 't Ware beter dat ze zich bekeerden .
De godsdienst heeft Been schuld, maar die komt neer op
hen die woord en daad, belijdenis en leven, zoo jammerlijk
deden contrasteeren . Doe dat niet en verwijt niet klakkeloos,
doorgrond de leer en maak de leer tot leven . Dat is de heele
kunst .
- » Er is een beginsel van waanzin noodig om in deze
wereld en gedurende dit leven niet to vertrouwen op eene alomtegenwoordige en almachtige liefde . » Brave menschen, alle
brave menschen, gelooven er ook aan, ook wanneer ze haar
ontkennen : dat wil dan eigenlijk zeggen, dat ze niet uw of mijn
of zijn godsdienst hebben, doch een anderen die op hetzelfde
neerkomt . Het ongeloof is « eene voorbijgaande uitzinnigheid .
Ik geloof in God den Vader
Somtijds is er heldenmoed
noodig om deze kinderlijke klanken na to spreken, en geenszins
altoos is die taal enkel zoetheid of teederheid . Doch al komt
bijwijlen onze geheele inwendige mensch, door de smart vaneen gereten, door de wanhoop verstompt, weerbarstig of
onstuimig tegen haar op, toch is zij de uitdrukking van bet
leven onzes levens ; van die kern en ziel van ons bestaan die
ook dan nog zullen voortduren, wanneer dierbare vrienden onze

62 2

OVER LETTERKUNDE

lichamen hebben to rusten gelegd in de schaduw van het kerkhof .
Huet redeneerde goed ; maar hij droomde ook wel eens
mooi . Ziehier een fantasietje uit het jaar 1868, buiten de letterkunde om
Ooze verhouding tot Rome? - Malligheid. Hoe verhouden
we ons tot Belgie? Dat moet de vraag zijn . Onze staatslieden
moeten alleen streven naar hereeniging der 17 provincien ;
nergens anders naar . Een Oranjevorst moet den smaad van 1831
uitwisschen. De Koning van Belgie, wie het ook zij, zal zich
vrijwillig uit de voeten maken voor den volkswil : dat is hij aan
zijn oorsprong en naam verplicht . Elke Belg begrijpt dit . Maar
dan moet Nederland zijn anti-papistische neigingen laten varen,
ze met kracht onderdrukken . Willem I heeft er Belgie door
verloren ; dat moet ongedaan gemaakt worden, liever vandaag
dan morgen .
En dan! - Het rijk der vrijheid, door hartstochtelijke
vaderen met de stichting eener anti-roomsche staats-kerk verward, door kortzichtige zonen met de zegepraal van Fransche
modebegrippen vereenzelvigd, zal in geen ander land van
Europa zoo nadrukkelijk eene werkelijkheld zijn, als in de herboren Vereenigde Nederlanden, wanneer de volksschool, ontheven van den druk van het gouvernementsdilettantisme in zake
van paedagogiek en katechisatie, bloeijen zal onder den blooten
hemel, gelijk het hart der ouders dit verlangt en het Neil der
kinderen het eischt ; de volksvertegenwoordiging, door de toepassing van het algemeene stemregt, in Zuid en Noord aan alle
nationale aspiration de gelegenheid zal hebben opengesteld om
tot haar regt to kolnen ; de volkstaal wederzijds door leenen en
ontleenen zal zijn verrijkt met nieuwe vormen, de Hollandsche
met Vlaamsche, de Vlaamsche met Hollandsche ; de vaart op
Indie, door de hulpbronnen van den zuidnederlandschen bodem
en de zuidnederlandsche industrie, eene nieuwe vlugt zal hebben
genomen, onafhankelijkheid brengend door welvaart . en nationals kracht door nationalen rijkdom ; de zonen van een Nederlandschen volksstam in Indie en in Europa strijden zullen onder
gene Nederlandsche vlag ; de geleerdheid van het Noorden zich
zal laten bezielen door den kunstzin van het Zuiden, en de
hartelijkheid van het Zuiden met de degelijkheid van het
Noorden ineen zal smelten ; de zelfde Oranjevorst waken zal
voor de eerbiediging van ieders regten en de ontwikkeling van
ieders aanleg, voor orde binnenslands en aanzien naar buiten ;
als de bekwaamste manners uit beide deelen van het rijk hem
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terzijde zullen staan en, nevens de Kamer van Gedeputeerden,
waarin de vrije volksstem wordt vernomen, eene Kamer van
Oudsten zetelen zal, waarin zoowel bet hooger onderwijs als
bet leger en de vloot hunne vertegenwoordigers tellen, de oudvaderlandsche geslagten het gewigt hunner historische namen
in de schaal werpen, de Roomsche prelaat den afgevaardigde
der Hervormde Synode de hand reikt, en in de keurbende der
vereenigde natie eene vaste burgt staat opgerigt tegen despotisme, inquisitie, guillotine en petroleum . Naar een andere
buitenlandsche staatkunde, wij herhalen het, heeft Nederland
niet to streven » . .
Huet, de anti-vaderlander, die bij hoog en laag beweerde
dat het zoo stilaan uit was met Nederland en zijn letterkunde,
zou medelijdend hebben neergezien op A . T . A . Heyting, den
optimist, die zich verstokt steeds nieuwe en schoone dingen op
eigen grond to ontdekken . - Hij gaf oorspronkelijk werk, 't zij
onder eigen naam, 't zij onder pennenaam G . van Elring, nl . de
tragi-comedie « Harald de Skalde'>, die 'k niet to lezen kreeg,
maar waarvan H . C . Muller getuigde : Ziehier een poging om
weer eens groote letterkunde to scheppen ; en verder « Verzamelde Gedichten » die 'k evenmin onder oogen kreeg, maar die
door C . Scharten hoog werden geloofd . Zijn grootste werkkracht
echter openbaarde zich tot nog toe op 't gebied der critiek
gebloemleesde verzamelingen ingeleid en verklaard, als b .v .
« Vondel's Lyriek n, a Onze Dichters » enz ., maar vooral « Willem
Bilderdijk », een dichterstudie, die bij haar verschijning breedvoerig in de Warande werd besproken . - Nu komt hij opnieuw
getuigen van zijn onverdroten speurzin en van zijn liefde voor't
Hollandsche vers door dit c Boek der Sonnetten », zoo troetelig
verzorgd door den ondernemenden jongen Haagschen uitgever
L . A . Dickhoff, Jr . 60o sonnetten uit ooze letterkunde vooy '8o
6 van D . V. Coornhert, 5 van Lucas de Heere, i van Marnix, 32
van Van der Noot, 21 van Roemer Visscher, 3 van Carel van
Mander, x van H . L . Spieghel, 2 van Abr . V . d . Mijl, 26 van
Simon van Beaumont, 48 van P . C . Hooft, 17 nit den a Vriendencyclus », 2 van Laurens Reael, 3 van Anna Roemers, ix van
G . A . Bredero, r van J . J . C . Colevelt, 1 van I . H . Bloemendal,
5 van B . J . Wellens, 4 van Olivier, rol van J . Revius, 45 van J .
v . d . Vondel, i van Adr. van der Vennen, i van M . Tesselschade, 28 van C . Huygens, i van G . R . Doublet, 5 van J . van
Heemskerk . i van W . v . d . Vondel, 1 van J . Cortius, 4 van Joh .
Beuken, 1 van J . Boogaerd, 3 van Jac . Westerbaen, 3o van J .
De Decker, 15 van J. van Someren, ii van M . van de Merwede,
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22 van J . Vollenhove, 12 van W . G . van Focquenbroch, 17 van
H . Dullaert, 3 van Ant . v . d . Goes, i van J . v . Broekhuizen, 2
van L . Schermer, 3 van H . C . Poot . i van R . A . Hoyman, 5 van
Luc . Pater, 7 van J . C . de Lannoy, i van j van Hoogstraten,
6 van W. Bilderdijk, i van J . Bellamy, r van P . Nieuwland, i
van H . A . Spandau, i van E . J . Potgieter, 2 van J . J. A . Goeverneur, 3 van N . Beets, 2 van H . Kretzer, 2 van J . Kerbert, 46
van j . J . L . ten Kate, 4 van J . J . A . Alb erdingk Thijm, 2 van C .

Vosmaer, 13 van H . J . A . M . Schaepman .
Hier ligt inderdaad een ontzaglijke verzamelarbeid opgetast . En onthoud vooral dat de bundel wordt ingeleid door een
zorgvuldig-degelijke studie over 't sonnet, in zijn mode-gang
door Europa, maar vooral in zijn geschiedenis to onzent . Veruit
bet breedvoerigste dat we bezitten ; 'k had gezegd bet eenige
goede, zoo niet Dr A . Kok met zijn studie over bet Sonnet in
bet Tijdschrift voor Nederlandsche Taal- en Letterkunde sinds
1884 was voorgegaan .
Was ik Heyting geweest, om misverstand to vermijden had
ik bij den titel n uitgekozen n laten wegvallen . Dit om 't minder
keurige van de keuze, niet enkel niet to verrechtvaardigen, maar
ook bij voorbaat niet to verdedigen . Want hijzelf zal bekennen
dat lang niet al die 6oo n fraaie n sQnnetten, toonbeelden zijn,
noch van beelding, noch van techniek en zeker niet van echtdichterlijke ingeving . Edoch de meeste dier versjes zullen zich
handhaven in onze letterkundige geschiedenis ; en wij, jonge
menschen, thans aan sonnetten verwend, smaken toch lekker
dit zware boek van Heyting, om zijn groote waarde op zichzelf
en om 't geen dat a nieuwer vetsche n sonnet hier nu meebrengt
aan aroma uit den goeden ouden tijd .
Datzelfde aroma snuiven we uit de fijn-bewerkte studie
over « Reinaert de Vos n, streng-wetenschappelijk (vruchtbaargissend waar de wetenschap in haar huidigen stand nog to kort
schiet), door Pat . Lud . Daniels in dat keur-weekblad Van Onzen
Tijd geplaatst .
**
Het grootste nieuws op tooneelgebied is wel 't kranig
socialistische drama van H . Roland Holst-Van der Schalk
De Opstandelingen . Deze drie bedrijven verheerlijken den opstand
van 't Russische proletariaat tegen zijn onderdrukkers . Met een
stevig ineengezet drama hebben we hier niet to doen, maar
uit de revolutionnaire bezieling van deze groote dichteres

OVER LETTERKUNDE

62 5

gulpt hier weer een lyrisme schitterend van krachtige schoonheid .
Minder groote letterkunde, maar pakkender dramatiek
leverde Heyermans in zijn Gliick auf, dat in vier bedrijven het
leven der Westfaalsche mijnwerkers over de planken doet gaan.
De ellende wordt opgedreven tot de ramp van Radbod, die
zooveel ongelukkigen het leven kostte .
Royaards' jongste bijval is De Violiers, van W . Schiirmann .
'k Weet niet of 't stuk gewijzigd werd sedert het in de Nieuwe
Gids verscheen . Op die lezing ga ik hier voort . 't Is een Jodenstuk waarvan de gegevens wel ietwat met enkele motieven nit
den a Koopman van Venetie » verwant zijn . Maar 't is een beter
drama dan dat van Shakespeare . Alles berust hier op diepe
kennis van het Joodsche milieu ; de liefde van 't Joodsche
meisje voor den Christen jongen en de weerstand van den
wader zijn aangrijpend uitgewerkt.
Verkade heeft verleden winter met hetgeen hem van zijn
Hagespelers-troep overbleef in Oost Indie gespeeld .
Voor liefhebbers evenzeer als voor beroepspelers zijn van
groot belang de studien over Tooneel, die De Boer ten beste
geeft in De Nieuwe Gids .

**
't Is hier eigenlijk minder de plaats om uit to weiden over
den nieuwen spellingsoorlog die over onze landen sinds jaren
is uitgebarsten, en die nu in een zeer heete periode is getreden .
Vooral sedert Carel Scharten's welsprekend maar oppervlakkig
Gids-pleidooi tegen de Kollewijnianen zijn de poppen aan 't
dansen . Regelmatig vuurt de vereenvoudigers-vesting haar
strijdschriften af. Het raakste en tot nog toe het duurzaamste
zal wel wezen dat van Dr . C . G . W . De Vooys « Spreken en
schrijven, in Noord- en Zuid-Nederland' , een herziene overdruk uit ((de Beweging » . 't Gaat niet om dit zeer degelijk
boekje hier to ontleden . Eenieder kan 't zich aanschaffen .
't Kost slechts 25 cents . En wat vakmannen, als Prof. J . Mansion
denken over de zaak, althans over een kant er van, staat in 't
onderhavige Warande-N" geboekt . De Vooys' wetenschappelijkschrandere bijdrage verscheen bij de « Maatschappij voor goede
en goedkoope Lectuur » , Amsterdam .
Terloops weze hier zoo nadrukkelijk als 't kan de aandacht
gevestigd op de groote - alleszins groote - studie door Dr . J .
Van Ginneken S . J ., den met eere bekenden taal-psycholoog, in
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de jongste « Leuvensche Bijdragen gewijd aan « Het gevoel
in Taal en Woordkunst » . Dat werk is inderdaad heel wat
anders dan oppervlakkig aestheten.geliefhebber . In zoover de
wetenschap vat kan hebben op bet wezen van den dichter,
heeft ze zich hier heerlijk gekweten van haar taak . Deze studie
zal Been dichters maken, maar ze zal hun to goede komen
voor hun zelfkennis - althans voor degenen die geen echte
studie minachten - ; ze zal daarbij het kritisch begrip van 't
ware dichterschap in hooge mate verstevigen . En een beetje
meer stevigheid kan ook de Nederlandsche kritiek vooralsnog
wel gebruiken (i) .
D

JUL .

PERSYN .

(i) Had ik het met de geleidelijkheid van dit overzicht kunnen samen treffen, 'k zou hebben plaats geruimd voor een
recensie over a de Vrouwe u, een hoogst-merkwaardig wijsgeerig-literair boek van Prof . Dr . H . Derckx . (Kerkrade, N .
Alberts) . Nu komt daarover eerlang een bespreking in 't Boekennieuws .

ALLERLEI
BIJBELINSTITUTEN
Hear Secretaris,

Het ware me uiterst aangenaam wildet gij in uw eerstvolgend nummer eenige woordjes terechtwijzing opnemen .
Ik lees in uw Aprilnummer, onder de rubriek a Allerlei »,
bl . 394-6, eenige regels van Dr Van Tichelen over Katholieke
Bijbelinstituten . Het inzicht van den schrijver, gelijk ik verneem
nit zijne eigene woorden, is eene leemte aan to vullen die hij met
verwondering aangetroffen heeft in eene Nota over het pauselijk
bijbelinstituut to Rome (Maartnummer, bl . 302-4) . Die leemte
zou hierin bestaan . Als de schrijver der nota bl . 304 zegt
« Het idee van een bijbelschool is niet nieuw . Panteenus stichtte
reeds zulk een school in Alexandria, die ten tijde van Clemens
Alexandrinus en Origenes hoog opbloeide . Ook de school van
Antiochie in Syria had in de oudheid eene groote vermaardheid . » - dan schijnt hij volgens Dr V . T. het historiek to
willen maken der bijbelinstituten . Nu, Pater Lagrange stichtte
vodr 20 jaar eene bijbelschool to Jerusalem ; de schrijver der
Nota noemt ze niet . Dus eene leemte . Wat meer is, met opzet
heeft hij die school niet genoemd : Hij heeft ze doodgezwegen . Dit
is in 't kort de beschuldigingsakte van Dr V . T .
De geachte schrijver zal het mij, hoop ik, niet ten kwade
willen, dat ik in volle vriendschap eenige kleine opmerkingen
make .
Mijn inziens, steunt gansch de beschuldiging op eene
onvolledige kennis der taken . Ziehier dus de feiten . Bij de
inhuldiging van het nieuw pauselijk bijbelinstituut to Rome
sprak de E . Pater Fonck, rector van het Instituut, eene redevoering uit, waarin hij, onder andere, een vluchtig overzicht gaf
van de geschiedenis der Exegesis . Volgens ik bemerk is de nota
verschenen in het Maartnummer eenvoudig eene korte, onvolledige
en Wet al to getrouwe omwerking dier redevoering, - en zoo ik me
niet bedrieg, heeft Dietsclie Warande ze overgenomen uit eene
Roomsche briefwisseling in het dagblad : Hel Centrum .
Nu, uit de natuur der zaak zelf kon, ten I ste de Eerw . Pater
Fonck niet alles zeggen wat betrekking heeft op exegesis en bijbelscholen ; ten 2de het weinige dat hij in eene gelegenheidsredevoering kon zeggen, is nog merkelijk ingekort en heel vrij weergegeven . Niemand dus mag het verwonderen dat in de betichte
zinsnede hierboven aangehaald, de dagbladschrijver den naam
van de Jerusalemsche bijbelschool niet heeft genoemd . Uit dit
vluchtig verslag in een dagblad, besluiten dat de schro~ver de
bijbelschool van Jerusalem wil doodzw~Ygen, vind ik weinig
gegrond .
En Pater Fonck ? Is het ook geen n doodzwijger n ? Ik zelf
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was tegenwoordig bij de inhuldigingsfeesten van het Instituut .
In de nota's die ik toen heb opgenomen, vind ik voor de redevoering van P . Fonck, na de aangehaalde zinsneden over
Origenes, enz ; het volgende - ik vertaal letterlijk nit het
Italiaansch . - e Op onze dagen, na de stichting der bijbelschool der
Eerw . Pacers Do,ninikanen to Jerusalem, beveelt Leo XIII in zijn
grooten wereldbrief over de bijbelstudien, op eene bijzondere
wijze aan, dat uitgelezen studenten, na hunne theologische
studien, eenige jaren vrij zouden gelaten worden, om zich uitsluitend toe to leggen op de studie der gewijde boeken .
Of de beschuldiging van « doodzwijgen » nog stand houdt,
oordeele de lezer zeif .
Ik versta dat Dr . V . T. al die omstandigheden niet weten
kon . Maar zelfs in de Nota, gel!yk Dietsche Warande ze geeft, vind
ik geen voldoende reden voor die beschuldiging . Heel eenvoudig
kan men loochenen dat de schrijver der Nota de geschiedenis
heeft willen geven der bijbelscholen ; gelijk het klaarblijkend in
de aangehaalde zinsneden to verstaan is, zal de schrijver enkel
zeggen dat e het idee van eene bijbelschool niet nieuw is
Immers er bestonden er al reeds voor 15 eeuwen, ten tijde van
Origenes ! - Welke verplichting de schrijver hier had om de
bijbelschool van Jerusalem to noemen, gesticht voor 22 jaar,
vat ik niet .
Wat schrijver nog zegt over de superioriteit eener bijbelschool in het Oosten opgericht, neem ik volgeerne aan . Zijne
Heiligheid heeft het nut dier studien ter plaats, ingezien, en
daarom ook he ,-ft Hij besloten dat na de drie jaren theoretische
studien in het bijbelinstituut to Rome, er nog ten minste een
jaar zoude gewijd worden aan praktische studien, in het
Oosten zeif . De leergangen beginnen het volgende schooljaar
(Cfr . Bibl . Zeitschrift, 1912, Erstes Heft, b1z, iii) . Dit alles om
wille der waarheid .
HENDRIK DE Vis .
Rome .

Uit hoofde van plaatsgebrek wordt « Boekennieuws » en
« Inhoud van 't eerste halfjaar 1912)) naar 't volgend nummer
verschoven .
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DE KLEINE LANDELIJKE
EIGENDOM
WAT ER IN BELGIE EN IN DE OMLIGGENDE LANDEN
TEN VOORDEELE VAN HET TOT STAND KOMEN EN IN STAND
HOUDEN DAARVAN GEDAAN WERD .

De lezer weze gerust, we komen niet of met cijfers ;
alhoewel we ons best zullen doen om doze beschouwingen
zoo weinig mogelijk dor to maken, zijn ze het toch uit den
aard zelf der zaak .
In alle landen is men tegenwoordig om den kleinen
eigendom, en voornamelijk om den kleinen landelijken
eigendom, bekommerd : menschen die lets bezittenhouden
eraan hun bezit to bewaren en daardoor zelf zijn ze in den
goeden zin van hot woord behoudsgezinden . De ondervinding leert ook dat de kleine boeren veel werken en veel
sparen en voor hen meest van al is die harde spreuk van
Michelet een waarheid dat nl . de mensch den grond maakt .
Sully zei aan Hendrik IV : a Votre majeste a plus besoin
des paysans que de marjolets de cour et de ville, vetus d'or
et de pourpre . a Voornamelijk in die landen, waar de
buiteubevolking sterk aan 't verminderen is kwam men tot
de overtuiging dat het beste middel om verbetering to
brengen is aan veel menschen de gelegenheid to geven een
stukske grond to krijgen in pacht of nog beter in cigendom .
Engeland en Oost-Duitschland, zooals we het nog verder
zullen zeggen, lijden zeer erg onder gebrek aan yolk
to platte lande ; de groote eigendom en de uitgestrekte
hoeven in die streken worden daarvan als de groote oorzaak
aangezien . Den IIn Februari IgIO hield Prof . Sering van
de hoogeschool to Berlijn in bet Landesokonomiekollegium van
Pruisen (wij zouden zeggen, in den hoogeren landbouwraad) eene voordracht hierover en hij toonde aan hoe duidelijk ge in Pruisen kunt opmerken welke de invloed is van
de landbouwexploitatie op de bevolking . Zijn betoog, door
het Staatsbestuur zelf gansch Pruisen door verspreid,wordt
verduidelijkt door eene kaart, waarin hij aantoont hoe voor
elke omschrijving ten Westen van de Elbe, waar de grond-
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eigendom verbrokkeld is, de bevolking aangroeit, terwijl

voor al de omschrijvingen aan den anderen kant der Elbe
de bevolking achteruitging .
We willen bier nog op twee gevolgen van bet al- of
niet bestaan der kleine hoeven eventjes wijzen : zonder
gedurige inwijking van den buiten naar de stad kunnen
vele steden niet blijven bestaan . Is dit niet eene hoofdreden
om to zeggen dat we de buitenbevolking noodig hebben ?
En nu er zooveel geklaagd wordt over gebrek aan werk-

kracht voor den landbouw, is het niet eene allereerste
vereischte ervoor to zorgen dat veel yolk op den buiten
zou wonen ?
* *

Maar kleine landelijke eigendom, wat is dat ?
Onmogelijk dit scherp to bepalen . Daaronder wordt
verstaan eene zoodanige kleine hoeve die aan een gewoon

gezin werk en terzelfdertijde het noodige inkomen kan
bezorgen . Dit verschilt natuurlijk van de eene streek tot de
andere : zoo zal men u heel verschillende cijfers aangeven
voor West- en Oost-Duitschland ; maar kijk eens hier in
ons land : in de Ardennen heeft men rS a 2o hectaren
noodig, terwijl in den goeden Haspegouwschen grond 5,
6 hectaren volstaan ; rond de groote steden, waar aan moeshovenierderij wordt gedaan, verdient meer dan een gezin
den kost op een hectaar en half en nog minder .
En juist omdat het niet mogelijk is eene mathematische
grens to treften, zijn de FrAnsche socialisten b .v ., die
zoo gaarne in hunne kiesprogramma's schrijven, dat ze den
kleinen landelijken eigendom eerbiedigen, volstrekt het niet
eens wanneer het er op aankomt van naderbij to zeggen
waarin de kleine eigendom bestaat ; schreef Etienne
Buisson niet in La Revue Socialiste van 15n Januari Igro
(blz . 82) : % Si le prochain congres socialiste veut enfin
degager une bonne fois la caracteristique definitive de la
petite propriete, it nous rendrait un grand service, en
mettant un terme aux trop frequentes et inutiles discussions
sur un objet mal defini . v
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Dat er in allerlei opzicht belang kan bij bestaan een
talrijken boerenstand to hebben aan 't hoofd van kleine
hoeven zullen velen toegeven, maar hier duikt een andere
vraag op waarover alien bet niet eens zijn, alhoewel er nu
veel meer eensgezindheid daaromtrernt bestaat dan een
dertig jaar geleden : Kunnen de kleine hoeven blijven
bestaan ? Zullen ze niet plaats moeten maken voor groote
landbouwwinningen ? Dit hebben velen, de socialisten
onder andere, tot rond het jaar I8go algemeen aangenomen .
Marx immers had het voorspeld, en in een klein werkje
dat, wat landbouwzaken betreft, als evangelie gold voor de
Duitsche socialisten a Zur Grund- and Bodenfrage » van
Liebknecht was dit ook voorzegd . Maar sindsdien zijn er
veel voorstanders van die leering door de ondervinding
bekeerd en vele socialisten, o . a . de bekende Duitsche
Revisionisten (omdat ze eene herziening, Revision, van het
Marxisme verlangen) beweren dat de kleine hoeven voor
de mededinging der groote volstrekt niet ten achter staan .
We zullen hier natuurlijk de vele ingebrachte redenen en
cijfers niet onderzoeken, maar 't beste bewijs in velerhande
wetenschappen is altijd geweest de ondervinding en spijts
het beweren van Wauters, den hoofdbeheerder van Le Peuple,
tijdens de bespreking van de landbouwbegrooting in onze
Kamer van Volksvertegenwoordigers den 23n Juni Igog dat
((de groote landbouwwingen veel en van langs om meer
zullen zegevieren, n leert de ondervinding dat men van
langs om meer groote landbouwwinningen tot kleine verbrokkelt . Dit is waar voor ons land, en voor de naburige
landen bewijzen de landbouwoptellingen volstrekt hetzelfde .
* *
En nu zullen we in het kort nagaan wat er in Belgie
en in de omliggende landen en door het bijzonder initiatief
en door den wetgever gedaan werd, ten voordeele van het
tot stand komen en in stand houden van kleine landelijke
eigendommen .
Belgie staat bekend, van over ouds, als een land van
kleine landbouwwinningen . Alles wat bijdraagt tot den
bloei van den landbouw werkt natuurlijk mee om de kleine
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hoeven winstgevender to maken en dus begeerlijker . l-laar
hier zouden we alleen willen wijzen op hetgeen door het
landbouwcrediet ten voordeele van kleine landbouwwinningen word gedaan . Leest ge hierover boeken, zoo zult ge
algemeen het eigenlijk landbouwkrediet of het persoonlijk
krediet aangeprezen vinden, met andere woorden, het
krediet aan den landbouwer gegeven zonder hypothekelijken waarborg . Maar wanneer ge wilt weten wat er zoo al
gedacht wordt over het hypotheekkrediet voor den kleinen
landbouw, dan zult ge alras bevinden, dat men or veelal
geen kwaad genoeg kan over zeggen . De Fransche spreuk
dat de hypotheek den landbouwer ondersteunt op dezelfde
wijze als de koord den gehangene vindt ge nog al dikwijls
herhaald en nochtans ten onrechte . Er zijn twee soorten
van ontleeners op hypotheek : eigenaars die schulden
maken omdat ze achteruitboeren, omdat ze de vereischte
kennis, de noodige zorg of hot onontbeerlijke vooruitzicht
niet hebben ; aan het achteruitgaan van zulke menschen is
niets to doen en het algemeen nut zal er niets bij verliezen,
wanneer hun eigendom overgaat in betere handen .
Maar gij hebt ook menschen die ontleenen omdat ze
ongelukken gehad hebben in de familie, of in den stal, of
op het land, en die, dank zij het krediet, then moeilijken
toestand to boven komen ; dan hebt ge er zeer veel die
ontleeners omdat ze den vollen koopprijs van het gekochte
niet kunnen betalen of omdat ze, na het afsterven van vader
en moeder, de hoeve geheel of ten deele overnemen en aan
brooders en zusters hun deel in geld moeten uitbetalen . Dit
is deugdelijk, en er zijn veel meer ontleeners die dit beoogen
dan men wel denkt . Hot ware veel beter, in de plaats van
theoretisch to spreken ern kwaad to zeggen over de landelijke hypotheekvoorschotten, de landelijke eigenaars in
staat to stellen om op eene betamelijke wijze en zonder to
veel last het hun ontbrekende geld op hypotheek te ontleenen en het ontleende to kunnen weergeven .
Maar once kredietinstellingen, en hier bedoelen we
voornamelijk de Raiffeisenkassen, zouden nreer dan het tot
hiertoe 't geval geweest is, hunno leden kunnen helpen
wanneer grond in kleinere stukken, na verbrokkeling, in de
gemeente verkocht wordt . En waarom zouden ze zelf
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niet verbrokkelen ? Hier in ons land en ook in den
vreemde zijn er treffende voorbeelden van hetgeen in dit
opzicht kan geschieden .
En wat heeft nu onze wetgeving gedaan ten voordeele
van de buitenmenschen voor het verkrijgen van kleinen
landelijken eigendom ?
We zullen bier niets zeggen over onze wet van 1889
ten voordeele van de arbeiderswoningen . In sommige
gewesten hebben ook de landelijke werklieden er gebruik
kunnen van maken . Maar, over 't algemeen gesproken, toch
minder, omdat voor de vermindering van fiscale rechten
door die wet voorzien de hoedanigheid van werkman vereischt wordt en vele landbouwwerklieden terzelfdertijde
kleine boeren zijn . Den 12n Februari 1903 legde de toenmalige minister van geldwezen, de Smet de Naeyer, een wetsontwerp neer orn, zooals hij het zei, de bevoorrechting van
den eigendom uit to breiden en vermindering tot op de
helft van de rechten toe to staan aan al wie een eigendom
verkreeg van ten hoogste Io .oo0 frank . Spijts het herhaald
aandringen, o . a . van volksvertegenwoordiger Tibbaut,
verslaggever van dit wetsontwerp, bleef deze zaak rusten .
Daarvoor was er immers geen tijd over .
Maar dan hebben we nog de wet van 2In Mei 1897, die
uitdrukkelijk het verkrijgen van kleinen landelijken eigendom voorziet en waarvan werkelijk veel gebruik wordt
gemaakt . Wie grond of landbouwgebouwen voor eene
hoeve koopt geniet vermindering tot op de heeft van registratie- (2 .70 0/o in plaats van 5 .5o 0/ o) en van overschrijvingsrecht (0 .65 0/o in plaats van 1 .25 o/o), wanneer hetgeen hij
koopt, samen met hetgeen hij reeds heeft en hetgeen zijn
echtgenoote bezit geen kadastraal inkomen geeft boven de
200 fr . De uitgestrektheid daarvan verschilt volgens de
streken, maar men kan dit op eene waarde van 6 .ooo tot
7 .000 fr. rekenen .
Daarvan wordt, zooals we het daar zooeven schreven,
nog al veel gebruik gemaakt, maar dit betreft alleen het tot
stand komen van kleinen eigendom . Laten we nu zeggen
wat de wetgever heeft gedaan opdat de kleine eigendom in
stand kunne behouden blijven .
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We zullen hier niets schrijven over het wetsontwerp
den 5n October 1899 in de Kamer van Volksvertegenwoordigers neergelegd door den tegenwoordigen minister van
rechtswezen, betrekkelijk de onaantastbaarheid van den
kleinen eigendom en zijne vrijmaking van belasting . In
Frankrijk werd onlangs daarover eene wet uitgevaardigd
en to dezer gelegenheid zullen we over 't beginsel onze
meening zeggen .
Hier hebben we to wijzen op onze wet van eon November 1896, waardoor de erfrechten van den overlevenden
echtgenoot gewijzigd werden ; op de wet van 16n Mei igoo,
betrekkelijk het erfstelsel voor de kleine winningen en op
de wet van 15n Mei igo5, betrekkelijk de to betalen fiscale
rechten bij de verdeelingen .
Vroeger erfde de overlevende echtgenoot niet van den
afgestorven echtgenoot, tenzij wanneer er een testament
of een huwelijkskontrakt bestond dat hem rechten toekende
of na de erfgenamen tot den 12eR graad . In algemeenen
regel dus erfde hij niet, wanneer onroerende goederen
tijdens de gemeenschap waren aangekocht had hij daarvan
de helft ; de andere helft behoorde aan de kinderen of de
erfgenamen van den overlevende en om uit onverdeeldheid
to treden was erverkooping . De wet van eon November 1896
bracht eenigzins wijziging : erfrechten werden toegekend
aan den overlevenden echtgenoot ; erfde hij nict den vollen
eigendom, tengevolge b .v . van een huwelijkskontrakt of
van een testament, zoo verkreeg hij het vruchtgebruik in
algemeenen regel op de helft van de goederen door den
afgestorvene overgelaten . De overlevende had wel het
recht voor het uitoefenen van zijn vruchtgebruik de woning
to kiezen die hij met den afgestorvene betrok, de meubelen,
het landbouwgerief, de landbouwdieren en de begane landerijen, maar alleen wanneer de waarde van die goederen,
die hij verkoos, de waarde niet overtrof van bet deel
waarvan hij het vruchtgebruik had en dit was nu juist de
stronkelsteen ; een voorbeeld zal dit klaarder maken . Eerie
kleine hoeve met een beetje land en drie vier koeien
behoorde b .v . aan de gemeenschap . De vrouw had daarvan
de helft ; een van beiden sterft en er zijn kinderen . Dan had
de overlevende echtgenoot het vruchtgebruik op de heift
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van hetgene de afgestorvene nagelaten had ; maar wanneer
in de nalatenschap, zooals het gewoonlijk het geval is, niets
was dan die kleine landbouwwinning, dan kon de overlevende echtgenoot dit vruchtgebruik slechts doen gelden op
de heeft van de helft die de afgestorvene in eigendom had
en dikwijls kon de kleine landbouwwinning niet voortgaan .
Daarom juist is de wet van i6n Mei i90o hierin verbetering komen brengen, waar het kleine erfenissen geldt
wier onroerende goederen niet meer dan 3oo fr . kadastraal
inkomen opbrengen, dus die ongeveer eene waarde hebben
van io .ooo fr . Verscheidene maatregelen zijn door die wet
getroffen om aan den overlevenden echtgenoot toe to laten
de gansche kleine landbouwwinning over to nemen ; aan
zijn recht van vruchtgebruik door de wet van 1896 bepaald,
wordt niets gewijzigd, maar neemt hij meer dan hetgene
waarop hij recht heeft, dan zal hij de andere rechthebbenden in geld moeten vergoeden : de vrederechter zal het
goed doen schatten, wanneer partijen over de waarde daarvan niet overeenkomen of wanneer er minderjarigen zijn,
en de echtgenoot, die alles overneemt, zal aan de rechthebbenden eene jaarlijksche rente betalen gelijk met hetgeen
hun deel hun zou kunnen opbrengen .
Nu hebben we nog de wet van 15n Mei 19o5, die algemeen is, dus niet alleen voor de kleine nalatenschappen,
maar die nochtans feitelijk voornamelijk de kleine nalatenschappen bevoordeeligt . Voor deze wet werd er bij elke
verdeeling een vast recht van 7 fr . betaald, op voorwaarde
nochtans dat de eene rechthebbende niet meer goederen
kreeg dan de andere en dus aan den anderen niets to
betalen had . Wanneer het groote nalatenschappen geldt zijn
die verdeelingen nog al gemakkelijk uit to maken, en werd
er feitelijk niet veel meer dan 7 fr . vast recht betaald . Maar
gold het eene kleine nalatenschap, gansch overgenomen
door een van de kinderen, dan kwam de fiscus zeggen dat
alles wat hij meer gekregen had dan zijn deel beschouwd
moest worden als zijnde hem verkocht door zijn broeders
en zusters en daarop moesten de fiscale rechten van verkoop betaald worden . Wanneer die wet ter sprake was den
3n Mei 19o4, zei de toenmalige minister de Smet de Naeyer
in de Kamer van Volksvertegenwoordigers dat de opbrengst
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van dit recht, op het papier voor groote en kleine nalatenschappen gelijk, in werkelijkheid voor de g/loen betaald
werd door de kleine nalatenschappen .
De wet van 15n Mei 19o5 heeft het vast recht van 7 fr .
vervangen door bet recht van o .25 fr . o/o op de algemeenheid der waarde in de akte van verdeeling verklaard . En
wilt ge nu zien hoe dit feitelijk ten goede komt aan een
kleine winning? We veronderstellen eene nalatenschap van
12 .ooo fr . en vier kinderen . Elkeen van de kinderen heeft
dus recht op 3 .ooo fr . Een van hen neemt de kleine nalatenschap over ; de fiscus beschouwde hem vroeger als
koopende van zijne drie broeders en zusters voor g .ooo fr .
onroerende goederen en hij had daarop to betalen voor
registratie- en overschrijvingsrechten 6 .75 o/ o fr ., hetzij
614 .5o fr . Sedert 19o5 betaalt hij o .25 fr . o/o op 12 .000
frank, hetzij 3o fr .
We zullen maar niet ]anger steunen op hetgene in
Belgie door den wetgever wordt gedaan en de hoop uitdrukken dat hij eerlang den noodigen tijd vinden zal, om
ten voordeele van den kleinen eigendom to doen, wat reeds
sedert zoovele jaren werd voorgesteld .
*
Frankrijk is eerst en vooral een landbouwland, veel
meer dan Belgie . Volgens de optelling van 1go1 was 41,5 o/o
van de gansche bevolking in den land- en boschbouw gebezigd . In Igog gaf bet Fransch Ministerie van Landbouw
een boek uit over den kleinen landelijken eigendom in
Frankrijk : eene reeks korte monographien over de verschillende Fransche departementen, cijfers en kaarten . De
toenmalige minister van landbouw, Ruau, schreef zelf aan
den bestuurder van landbouw, then hij met dit onderzoek
gelastte, dat de kleine landelijke eigendom « est a mon avis
tout le probleme agricole » . We zullen bier deze meening
niet bespreken en ook maar niet to veel steunen op dit boek
dat to rap gemaakt is en geene inlichtingen genoeg biedt,
maar dezen indruk kunt ge daaruit toch meedragen dat er
zeer veel kleine eigendom in Frankrijk is en dat de kleine
landbouw volstrekt niet achteruitgaat . Het zij bier terloops
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gezegd dat de tegenwoordige Fransche Staatsbesturen den
landbouw zeer genegen zijn en dat de volksvertegenwoordigers in de kleine boeren een sterken steun vinden . Voor
Frankrijk, evenals voor Belgie, zouden we kunnen wijzen
op hetgeen voor bet tot standkomen van den kleinen landelijken eigendom gedaan werd door bet krediet . Er zijn in
Frankrijk vrije kredietkassen, geheel en gansch onafhankelijk van bet Staatsbestuur en met een katholieken geest ;
't zijn de kassen aangesloten bij de a Union des Caisses
rurales et ouvrieres » to Lyon . Maar er zijn er veel meer
half en half officieele, in nog al hooge mate rechtstreeks en
onrechtstreeks door bet Staatsbestuur begunstigd . De
werking van veel dier kleine kredietinstellingen, alsmede
van de Fransche wetten, waarover we zullen to spreken
hebben, is nog to jong ; we kunnen nog niets weten over
de uitslagen .
In opzicht van wetten voor bet tot stand komen van
den kleinen landelijken eigendom hebben we eenige woorden to zeggen over de wet van Ion April I9o8 en over die
van Ign Maart Igi0 .
De wet van ion April I9o8 werd veel meer uitgevaardigd ten voordeele der landbouwwerklieden dan ten voordeele der kleine boeren . In 19o6 werd er eene wet gestemd
om bet aankoopen van eene woning to vergemakkelijken
en de wet van I9o8 is eigenlijk de wet van r9o6 komen
vervolledigen . Naar luid van de wet van 19o6 mocht er bij
de woning slechts een hof zijn van 5 of io aren groot ; de
wet van I9o8 (aangevuld door de wet van 27n Februari
Igi2) heeft bet aankoopen van een stuk land, niet meer
waard dan 1200 fr ., vergemakkelijkt : De Nationale Kas
der pensioenen (Caisse Nationale de retraite) geeft, mits
een interest van 3 .5o per jaar, geld aan bet Staatsbestuur
en dit leent bet geld uit tegen 2 0 /o per jaar aan regionale
maatschappijen van onroerend krediet, die bet dan voortleenen aan kleine menschen ten hoogste tegen 3,5o per
jaar . De Staat verliest er dus 1,5 0/o bij en dit schrijft
hij elk jaar op zijne begrooting . De belastingbetalers
moeten dus dit verschil van intrest opbrengen . Om geld
to krijgen bij die regionale maatschappijen (ten hoogste
i2oo fr .) moeten de ontleeners ten minste i/5 bezitten van
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den prijs voor denwelken ze den grond koopen, maar
tot hiertoe werden er bitter weinig dergelijke maatschappijen ingericht .
De wet van Ign Maart IgIO is veel meer voor de eigenlijke kleine boeren .
Naar aanleiding van de overstroomingen in den winter
Igog werd bij hoogdringendheid deze wet gestemd . De
wetgever heeft hiergebruik gemaakt van de talrijk bestaande
landelijke plaatselijke kredietmaatschappijen en bij die
maatschappijen heeft men ingericht hot individueel krediet
op langen tijd (credit individuel a long terme) . De plaatselijke kredietmaatschappijen zijn aangesloten bij regionale
kassen, wij zouden zeggen bij Middenkredietkassen, en bet
Staatsbestuur geeft aan die regionale kassen voorschotten
opdat zij op hun beurt geld zouden leenen aan hunne
aangesloten plaatselijke maatschappijen . Het geld dat de
Staat geeft aan de regionale kassen kost aan deze laatste
niets . Gewoonlijk wordt door de plaatselijke kas 2 o/o geeischt van den ontleener, maar hij kan niet meer krijgen
dan 8 .ooo fr . en dit is terugbetaalbaar ten langste in 15 jaar .
De plaatselijke kassen moeten zien welken waarborg de
ontleener biedt ; gewoonlijk bestaat deze in cone hypotheek .
Maar, zooals we hot seffens zullen zeggen, is hypotheek
niet meer mogelijk, wanneer, ingevolge de wet van Ign Juli
I9og, de eigenaar zijn eigendom onaantastbaar maakt en
dit natuuurlijk is een stronkelsteen voor de toepassing
der wet van 't jaar I9ro . Die wet is nog to nieuw, maar er
is reden om to denken dat de uitslagen niet to schitterend
zullen zijn ; op hot 5e congres van samenwerkende en onderlinge landbouwmaatschappijen, to Evient-les-Bains eenige
maanden geleden gehouden, werd er ernstig over geklaagd
dat het geld, ter beschikking gesteld van de regionale kassen
door den Staat, to beperkt is . Immers, zij kunnen niet meer
krijgen dan tweemaal bet bedrag van hun kapitaal .
Wat er ook van zij : do Franschen, die over 't algemeen zoo bang zijn voor staatstusschenkomst, zijn bier ten
volle in dit vaarwater . Mogen er nu veel of weinig kleine
eigendommen tot stand komen, toch zien we genoeg welke
de wensch is van bet Staatsbestuur daaromtrent .
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Die wetten van 19o8 en IgIO hebben betrek op het tot
stand komen van kleinen landelijken eigendom . Eenige
woorden nu over eene andere nieuwe wet in Frankrijk,
doze van I2nJuli Igog, aangaande de onaantastbaarheid van
den kleinen eigendom . Zooals we hot reeds zeiden, word
door den huidigen minister van geldwezen in onze Kamer
van Volksvertegenwoordigers den 5n October 1899 een
dergelijk wetsontwerp voorgesteld . M . Carton de Wiart
deed daarover nog een wensch aannemen op het katholiek
congres to Mechelen, drie jaar geleden . Nu wordt hierover
minder gesproken, maar Io-i5 jaar geleden stond in de
tijdschriften van de verschillende Europeesche landen die
zaak heel dikwijls vermeld .
De Fransche wet is algemeen, dus zoowel voor den
niet-landelijken als voor den landelijken eigendom, maar
feitelijk heeft men om zoo to zeggen alleen op den landelijken eigendom gedacht . De eigenaar mag eene bezitting,
waarin eene woning begrepen is, onttrekken aan zijne
toekomstige schuldeischers, op voorwaarde dat de alzoo
onttrokkene eigendom niet meer waard zij dan 8 .ooo fr . De
onaantastbaarheid blijkt uit eene notarieele akte of uit een
testament ; dan is er twee maanden lang eene openbaarmaking daarvan opdat al wie daartegen op to komen heeft
zijne rechten kunne doen gelden ; daarna moot de vrederechter de onaantastbaarheid bekrachtigen .
Dit is dus de Fransche wet . We zullen hier maar in
geene breede beschouwingen treden om uiteen to doen,
waarom we denken dat zulke wet niet ten goede zal komen
aan den kleinen landelijken eigendom then men wil bevoordeeligen . Maar we kunnen hier doen opmerken dat ook in
Frankrijk, waar men nochtans zoo geestdriftig was ten
voordeele van die gedachten, reeds ingezien wordt dat de
wet moeilijk kan overeengebracht worden met de wet van
Igio op hot tot stand komen van den kleinen eigendom .
Wanneer de kooper geene hypotheek kan toestaan, dan zal
hij in de meeste gevallen niet kunnen koopen en daarom juist
zou men willen eene uitzondering maken voor de schuldvorderingen van do kleine landelijke kredietmaatschappijen,
schuldvorderingen die hun oorsprong vinden in aankoop
van of herstellingen aan landelijke goederen .
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In Duitschland is de wetgeving ouder, maar vooraf
eenige woorden over den toestand en over hetgene door
bet bijzonder initiatief werd gedaan . Van langs om meer
wordt Duitschland een handelsstaat . Maar een goed
derde van zijne bevolking vindt zijn bestaan in den landbouw . De toestand, wat de uitgestrektheid der hoeven
betreft, verschilt veel van bet Westen tot bet Oosten, maar
volgens de optelling van 19o7 zijn bet toch de kleine
winningen van 5 tot 2o hectaren die toenemen en die om

zoo to zeggen in alle opzichten aan 't hoofd staan . Ook
vroegertijd heeft men in Pruisen aan kolonisatie gedaan .
Schmoller, de bekende professor to Berlijn, schat dat in
1786, jaar van bet afsterven van Frederik den Groote,
i/6e tot 1/5e van Pruisens bevolking bestond uit kolonisten
of afstammelingen daarvan . In Frankrijk en in ons land
schafte de Nationale Vereeniging in Augustus 1789 met
eenige pennetrekken de leenroerige rechten af, maar dit
was zoo niet in Duitschland . Daar werden ze sedert bet
begin der 1ge eeuw als gevolg van de Stein-Hardenbergsche wetgeving afgekocht, dikwijls met afstand van
land . Als gevolg hiervan verloren de kleinere boeren veel
grond . Skalweit schat dat in Oost-Duitschland, als gevolg
van de landelijke hervorming in 't begin der 1ge eeuw, de
eigenlijke boeren een millioen hectaren grond verloren,
door de grootere winningen en de heeren ingenomen en
dat in deze streek de landbouwwerklieden to beginnen met
then tijd eigenlijk proletariers geworden zijn . Sedert 25-30
jaar is men dit beginnen in to zien, naar aanleiding van de
ontvolking dier streken, ook als gevolg van de Poolsche
overmacht aldaar . Bismarck meende bet oogenblik geschikt
om de Poolsche heeren en groote boeren, tengevolge der
landbouwcrisis achteruit gegaan, uit to koopen, hunne
landerijen to verbrokkelen en aan Duitschekleine menschen
met gemak van betaling of to staan .
Maar vooraf moeten we nog zeggen wat door bet
bijzonder initiatief ten voordeele van bet tot stand komen
van den kleinen eigendom in Duitschland gedaan werd .
Daar hebt ge met duizende en duizende kleine landelijke
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kredietinstellingen, waarvan bet groote deel Raiffeisen-

kassen zijn . Voornamelijk in Zuid-Duitschland, ook naar
aanleiding van zeer scherpe wetten genomen tegen wat
men in Duitschland noemt Guterschlachter of beenhouwers
van grond, werd dikwijls door een Raiffeisenkas eene
hoeve aangekocht om die to verbrokkelen en in kleine
stukken aan hare leden to verkoopen .
We noemden daar zooeven de Guterschlachter. In ZuidDuitschland vooral zijn die wel bekend . Dat zijn menschen
die er een beroep van maken landerijen aan to koopen,
die to verbrokkelen, en dan in kleinere winningen of in

kleinere stukken aan den man to brengen . Dit is een
zoodanig misbruik dat sours radikale wetten daartegen
genomen zijn . Zoo b . v . in Beieren in Iglo . Wanneer een
Guterschlachter daar een blok land van ten minste 5 hectaren
aankoopt is hij verplicht binnen de drie dagen het aan
to zeggen aan bet beheer, zooniet is hij strafbaar, zelfs met
gevang . Seffens verwittigt bet beheer de Raiffeisenkas van
de plaats en gedurende drie weken heeft de gemeente of de
Raiffeisenkas bet voorrecht om tegen denzelfden prijs
to koopen . Ook kan de verkooper binnen de week die volgt
op den verkoop, van gedacht veranderen en zeggen dat hij
niet verkoopt, elke tegenstrijdige bepaling waardoor hij zich
zou verbinden om dit niet to doen is nietig ; toch blijven de
n Landhouwers » daar machtig ; zij laten zoogezegd den

eigenaar de verbrokkeling doen, zijn doodeenvoudig zijn
dienstknechten en ontsnappen zoo aan de wet .
Bismarck had bet in Oostelijk Pruisen gemunt op de
Polen, zooals we bet nog seffens zullen zeggen, maar door
deze wetgeving zelf werden de Polen aangevuurd our het
land voor de Polen to houden en we moeten wel bekennen
dat ze hierin geslaagd zijn : zeer veel Poolsche werklieden
komen afgezakt naar de nijverheidstreken van WestDuitschland, maar wanneer ze eenig geld vergaderd hebben
keeren ze weer naar bun gewest en koopen ze daar een
stukske grand . Vroegertijd konden ze, om zoo to zeggen,
geen grond krijgen . Het staatsbestuur, juist our de Polente

keer to gaan, heeft in 1904 een wet doen stemmen waar
bepalingen bijstaan voor de provincien West-Pruisen en
Posen (juist het Poolsch gedeelte van Pruisen) . Om daat
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eene nieuwe gemeente to maken of om doodeenvoudig to

bouwen moet er toelating zijn van het beheer, en spijts dat
hebben de Polen er toch veel grond gekocht . Er zijn in die
streken banken tot stand gekomen om grondeigendom to
verbrokkelen, en wat het Pruisisch beheer nu in den
laatsten tijd is beginnen doen, dit deden jaren reeds de
Poolsche banken : zij verkochten namelijk kleinere stukken
grond aan menschen die het noodige geld niet hadden om

echte kleine hoeven aan to koopen, zooals dit, uitsluitende
tot in deze laatste jaren gedaan werd door het Pruisisch
beheer dat in die gewesten Duitschers wilde overplanten .
De Pruisische wet van 26nApril 1886 is, we zeiden het
reeds, eene echte politieke wet . Bismarck deed ter beschikking van het Staatsbestuur 10o millioen Mark stellen om
gronden aan to koopen, maar reeds meer dan eens werd
die som vermeerderd, zoodanig dat ze nu tot 725 millioen
Mark geklommen is . In de stad Posen werd eene Staatscommissie aangesteld om de uitvoering van die wet mogelijk to maken . In 't begin werden nog al veel landerijen
van Poolsche • afkomst gekocht, maar dit heeft niet lang
geduurd en nu is verre het meerendeel van het land door
de commissie gekocht, voortkomstig van Duitschers, want
het is slecht gezien door de Polen aan die commissie to
verkoopen en wanneer een Poolsche eigenaar zijn land wil
to gelde maken zijn de Poolsche banken daar .
Hoe wordt er nu door die Staatscommissie verbrokkeld
en verkocht in de twee Poolsche provincien West-Pruisen
en Posen? De Staatscommissie koopt b .v . een goed aan ;
zij begint met er een beheerder aan to stellen om het goed in
behoorlijken staat to brengen en zij laat een plan van verbrokkeling opmaken . Dan stuurt ze prospectussen uit geheel
Pruisen door, want er wordt getracht kleine Duitsche
koopers to krijgen uit alle gewesten van Pruisen . Maar dit
is de betrachting . Meer dan eens is de commissie gedwon-

gen menschen van dichtbij en ook Polen to nemen, zoodat
de Polen nu sterker staan dan ze het waren toen de wet in
gebruik kwam . De kandidaten-koopers moeten 1/3e tot 40 o/0
bezitten van de waarde van het goed dat ze koopen . In algemeenen regel is het eene kleine winning van 5 tot 25 hectaren .
Het is wel verstaanbaar dat er van de kandidaten-koopers
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geeischt wordt dat ze iets zouden bezitten, want ze moeten
eene hoeve bouwen, landbouwmateriaal koopen, zich dieren
aanschaffen, enz . en daarvoor is bet derde of 40 0/ o van de
waarde van bet aangekochte niet genoeg, gewoonlijk moet
de Staatscommissie nog geld bijgeven . Dit wordt gedaan
tegen 3 0/ 0 .
Maar hoe zal nu de kooper de a/3eII of de 6o o/o die hij
niet bezit tijdens den aankoop, betalen? De wet van 1886
heeft een nieuw beginsel gehuidigd . Vroegertijd mochten
niet terugkoopbare grondrenten maar gevestigd worden
ten hoogste voor dertig jaar, met andere woorden dus, het

kapitaal van eene grondrente mocht terugbetaald worden .
Alleen was bet toegelaten ten hoogste voor dertig jaar de
niet-betaling van dit kapitaal vast to stellen . De wet van
1886 heeft de eeuwigdurende grondrenten toegelaten die
maar zullen kunnen ten voile afbetaald worden wanneer

de twee partijen het daarover eens zijn, en dit is juist wat
bij bet aankoopen van zulke hoeven in Oostelijk Pruisen
gedaan wordt : de kooper betaalt 3 0/o en dit zal in der
eeuwigheid moeten betaald blijven tenware de grondrente
werd afgekocht, maar de Staat eischt dat altijd I/Ioe van die
rente als rente op den grond zou gevestigd blijven . De
koopers van die kleine hoeven zijn dus nooit geheel en
gansch eigenaars en dit wordt gedaan met een politiek doel
om meer op hen to zeggen to hebben .
Naar aanleiding van die verbrokkelingen door de
Staatscommissie, moeten we nog een Duitsch woord
a Restgut a uitleggen . De Staatscommissie koopt groote
hoeven aan van verscheidene honderden, van duizend of
meer hectaren . Niet altijd wordt alles verbrokkeld . De
gebouwen der hoeve blijven dikwijls in bun vroegeren
staat met een gedeelte van bet land daar rond ; dat is
wat overblijft en wat men noemt a Restgut n .
Sedert zoolange jaren is deze wet in gebruik . De
Duitschers beweren dat ze voortreffelijk gelukt is, maar
spreekt ge een Pool daarover aan, dan zal bet antwoord anders luiden ; de cijfers zeggen u wel dat vele
Duitschers in die twee Oostelijke provincit5n werden overgeplant, Inaar, alles ingezien, hebben de Duitschers van
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den grond die ze vroeger hadden toch ongeveer 5o .ooo
hectaren zien overgaan in Poolsche handen .
Er is, om zoo to zeggen, geen middel meer voor de
Staatscommissie om Poolsch land aan to koopen en 't zal
vvel daarom zijn dat het Staatsbestuur de wet van eon Maart
19o8 heeft doen stemmen door dewelke de Staat gemachtigd
wordt om tot een bedrag van 70 .000 hectaren grond to
onteigenen . Zoo is er natuurlijk middel om het land van de
Polen of to nemen, maar tot hiertoe word doze wet nog
niet in gebruik gesteld .
Nevens deze politieke wet is er nog eene andere, toepasselijk op geheel Pruisen, namelijk de wet van 27n Juni
18go . Hier ook wordt het beginsel der grondrente gehuldigd . Daardoor heeft men overal, gansch Pruisen door,
het tot stand komen van kleine eigendommen willen bevoordeeligen . De verkooper kan dus eene eeuwigdurende rente
op hot verkochte land laten staan . Maar aan eenen anderen
kant kunnen bier niet alleen de g/ IoeR, maar hot volle bedrag,
dat wil zeggen de ro/Ioen van de rente afgekocht worden . En
om de uitvoering van die wet to vergemakkelijken besloot
de wet van 7n Juli 18gi de Reutenbanken weer to openen . Door
middel van die banken hadden de boeren-eigenaars, sedert
r85(-, de nog bestaande leenroerige rechten afgekocht, maar
sedert het einde van 1883 was er niets meer of to koopen,
en die banken hadden doodeenvoudig opgehouden to
bestaan . Door de wet van 18g1 kwamen ze weer tot stand .
Zij geven schuidbrieven uit die 3 .5 o!o rente aan hunnen
houder opbrengen, rentebrieven ; de verkoopers krijgcn,
vanwege de bank rentebrieven en die kunnen ze aan den
man brengen om geld to hebben . Dan zal de kooper aan do
hank zijne rente moeten betalen . Van den kooper wordt
geeischt dat hij I,ke bezitte in geld van de waarde van hotKeen hij koopen wil . De rentenbank neemt dan voor do
overige drie vierden hypotheek, maar zou de verkooper
tevreden zijn met con kooper die minder dan 1/qe bezit, dat
staat hem vrij, en hij kan voor het niet-belaalde I/4e of deel
van I/¢e tweede hypotheek nemen, na de inschrijving van
de rentenbank . Sedert Igoo mogen zelfs de Rentenbanken
hunne reserven gebruiken in voorschotten die ze toestaan
.ran de koopers van kleine hoeven .
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In Pruisen kwamen verscheidene maatschappijen tot
stand om de uitvoering van de wet in 18go to bevoordeeligen en over het algemeen is men over die wet zeer
tevreden . Eene opwerping die ge soms hoort maken is dat
de groot grondeigenaars die kleine boeren niet al to gaarne
zien aankomen, omdat ze meenen dat hun behoudsgezinde
politieke invloed daardoor zal gebroken worden .
Dan wordt ook nog gezegd dat de Pruisische staat veel
meer dan hij het doet rechtstreeks zou kunnen meewerken .
De toestand in Pruisen is immers heel anders dan bij ons .
De Staat zelf bezit er goederen . Volgens de begrooting van
IgIO had hij er I4oo die gezamenlijk 44.1 .71g hectaren groot
waren . Waarom daarvan geen good deel verbrokkeld ?
Want die liggen juist voornamelijk in Oostelijk Pruisen,
waar de kleine eigendom hot meest zou noodig zijn . Het
moet zijn dat deze opmerking gegrond is, want in zijne
zitting van 8sten tot Iodel Februari 1912 heeft het Landesokonomiekollegium van Pruisen, we zouden zeggen, bij ons, de
hoogere landbouwraad, na eene voordracht van prof .
Sering een wensch gestemd ten voordeele van verbrokkeling
der Staatsdomeinen .
Laten we er ook nog bijvoegen dat sedert 1907 aan de
Rentenbanken toegelaten wordt het verkrijgen van zeer
keine bezittinger, door landbouwwerklieden gemakkelijker
to maken en dat zelf sedert Augustus Igog het staatsbestuur
een voorschot geeft aan alien landbouwwerkman die
tusschen de 12,5 a,.en en 1,5 hectaar koopt : dit hulpgeld is
Boo Mark, wanneer de aankoop geschiedt in de Oostelijke
provincien, waar minder kleine hoeven en minder landbouwwerkliedenzijn, en 5oo Mark wanneer hij plaats heeft
in de Westelijke provincien, waar de kleine eigendom
veel meer verspreid is .

Maar wat we tot hiertoe voor Duitschland zeiden
betreft daar alleen hot tot stand komen van den kleinen
cigendom . Er is nochtans ook iets gedaan ten voordeele
van het bewaren van den kleinen eigendom . In de 4/5den van
het Duitsche Rijk bestaat, 't zij in rechte, 't zij door
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gebruiken, het Anerbenvecht . Een van de erfgenamen wordt
tegenover zijnebroeders en zusters bevoordeeligd en neemt
de gansche hoeve over . Wat hij meer heeft dan de anderen
verschilt van de eene streek tot de andere . Volgens de
gebruiken in Hannover krijgt hij I/3 vooruit ; in Westfalen
is het meer en krijgt hij zelfs meer dan de helft voorop ; in
minder rijke streken zal hij minder vooruit krijgen, maar
dit hier is de gedachte : hij die de hoeve overneemt moot
ze kunnen in goeden staat houden en eer doen aan den
naam der familie .
De wet van 8n Juni 1896 heeft het Anerbenvecht voor al
de rentengoederen vastgesteld : hij die de kleine hoeve
overneemt, krijgt i/3e vooruit en heeft bovendien zijn
gedeelte gelijk de andere erfgenamen .

En zoo komen we aan de Engelsche wetgeving, waardoor, in tegenstelling met de wetgevingen waarover we
tot hiertoe spraken, in het eigendomsrecht wordt ingegrepen . Maar dat is toch wel verstaanbaar . In Engeland
immers, wat den landelijken eigendom betreft, verkeert
men in een gansch buitengewonen toestand . Volgens de
laatste cijfers die men voor Engeland kent behoort de helft
van geheel de bebouwde oppervlakte aan 2 .ooo familien en
gr onder hen bezitten meer dan I/3e van de gansche oppervlakte .
Waaraan dit to wijten is moeten we hier niet bespreken . Hot zij genoeg op den buitengewonen toestand
to wijzen .
Hot vrij initiatief heeft hier en daar iets gedaan om
kleine eigendommen tot stand to brengen . De Garden-cities
zijn bekend . Duizenden werklieden zijn eigenaars geworden
van een klein stukske grond, dank zij de bemoeiing van de
Free-hold-land-societies en daarboven zouden we ook hot
voorbeeld kunnen aanhalen van eenige eigenaars die een
gedeelte van hunnen eigendom hebben verbrokkeld, maar
het is voornamelijk de wetgever die hier tusschen komt .
Over lerland moeten we niets zeggen . Daar heerscht
een eigenaardige toestand ; ongeveer de heeft van de
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landerijen gaan nu stillekens aan over in eigendom van de
boeren .
Tot in dozen alierlaatsten tijd waren in Engeland de
kleine boeren lets onbekend . Als vertegenwoordigers van de
landbouwbevolking had men daar de groote grondeigenaars
of landlords ; dan hunne agents of bailiffs, rentmeesters
mogen we zeggen, van de landlords ; de groote boeren,
hier nog al bekend onder den naam van gentlemen farmers
en de landbouwwerklieden .
Kleine boeren hadt go er weinig of niet en zelf waren
zij door de drie eerste groepen van vertegenwoordigers der
landbouwbevolking minder wel gezien : in politiek zijn
doze immers behoudsgezind . Die kleinen hebben nogal
kiekeus en zijn dus geen liefhebbers van vossen, die de
groote grondeigenaars gaarne op hunne gronden zien,
om daarop to kunnen jacht maken ; ten andere die kleine
boeren hebben woningen noodig en men moet er dus
bouwen . Ook de rentmeesters hebben liever to doen
met eenige groote boeren, die gewoonlijk in politiek
opzicht met de eigenaars het cons zijn, dan met kleine
landbouwers, die meer uit den aard zelf tot de liberale
partij behooren . En de groote boeren ook zijn niet altijd
good gesternd voor de kleine ; bij ons is dat dikwijls
hetzelfde . Wanneer de kleine mensch maar eenige aren
land heeft, dan is alles in orde ; dan zal hij op de groote
hoeve komen zijn kost verdienen, maar heeft hij eenige
hectaren land, dan blijft hij to huis en er wordt geklaagd
over gebrek aan landbouwwerklieden .
De wetgever is er moeten tusschenkomen ; maar
vooraf willen we hier wijzen op het verschil in opvatting bij
de behoudsgezinde partij en bij de liberalen (terloops
gezegd Engelsclle liberalen zijn heel wat anders dan de
politieke mannen van then naam bij ons .)
De behoudsgezinden zijn meer voorstanders van den
grooten eigendom ; de woorden Magic of Jrojeyty hebben ze
nogal veel in den mond, terwijl de liberalen niets anders
inzien dan de kleine winningen, hetzij in eigendom, hetzij
in pacht, want, zeggen ze, we moeten met den uiterlijken
toestand van het platte land rekening houden . De grond
wordt or werkelijk duurder verkocht dan zijne innerlijke
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economische waarde . Grondeigenaar-zijn wordt goed gezien ;
de grondeigenaar kan op zijn eigendom jagen of visschen ;
als grondeigenaar komt hij gemakkelijk in de politiek ;
waarom, wordt er gezegd, de kleine menschen dwingen
grond to koopen,en daarvoor meer to betalen dan hot aangekochte waard is? Is het niet eene bekoring om den grond
aan groot-grondeigenaars to verkoopen ?
Reeds door eene wet van 1892 had de wetgever
getracht kleine landbouwwinningen tot stand to brengen
en, eenige jaren vroeger, waren ook verscheidene wetten
uitgevaardigd om het verkrijgen van kleine stukjes grond,
minder dan eene halve hectare groot, to vergemakkelijken .
Maar de wet van 1892, die kleine winningen voorzag van
I tot 5o acres (I acre
- 40, 46 aren), had bitter weinig
bijval . En daarom heeft de wetgever een nieuwe wet
gemaakt op de kleine winningen en op de, laat ons zeggen,
hovingen (allotments) die in gebruik is gekomen den
Ie° Januari Igo8 . Kleine winningen zijn tusschen I acre en
5o acres groot en de allotments mogen niet uitgestrekter
zijn dan I acre .
Dit is hot eigenaardige van deze nieuwe wetgeving
wanneer de raden van de graafschappen of van de
gemeenten niet geneigd zouden zijn gebruik to maken van
deze wet mag bet ininisterie rechtstreeks tusschenkomen ;
wanneer er geen middel zou zijn om in der minne, aan een
behoorlijken prijs, grond to verkrijgen, mag or grond
onteigend worden of kan het gebruik daarvan voor een
zeker getal jaren met dwang worden verkregen ; dan
kunnen we ook nog als cone nieuwigheid wijzen op de
begunstiging van de verhuring, terwijl de wet van 1892
alleen het verkrijgen van den eigendom in bet oog had .
Do raad van hot graafschap is verplicht in zijn schoot
een comiteit tot stand to brengen voor kleine winningen
en kleine perceelen land . Die raad koopt gronden aan,
maar kan hij dit niet doen, dan is hij bemachtigd om to
onteigenen . Onteigenen mag alleen gedaan worden om
to kunnen verhuren, niet om land to verkoopen . De raad
die het recht heeft om to onteigenen en daartoe de
toestemming behoeft van het ministerie, mag ook met
diezelfde toestemming bij dwang grond huren voor een
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tijdperk van 14 tot 35 jaar . Wanneer partijen niet oveieenkomen over de vergoeding, bij zulke onteigening of bij
zulke verhuring, wordt deze vergoeding bepaald door een
scheidsrechter, door bet ministerie to benoemen .
De verkregen grond mag verbrokkeld worden, omheind,
gedraineerd, men mag er wegen in maken, enz . en dan wordt
hij verkocht, in huur gegeven 't zij aan afzonderlijke personen, 't zij aan vereenigingen .
Om eene kleine winning to koopen moet de kooper
binnen de maand I/5e van den prijs kunnen storten ; 1 /4e
van den prijs kan als eeuwigdurende grondrente worden
gevestigd op den grond ; voor de rest wordt hypotheek
genomen en die wordt om de zes maanden betaald, ten
hoogste binnen de 5o jaar .
Maar die raden hebben niet zooveel kleine winningen
verkocht dan wel verhuurd . De huur is voor een jaar, met
opzeg een jaar to voren, maar maatregelen zijn getroffen,
opdat de pachter, die zou moeten vertrekken, vergoeding
krijge voor zijn gedaan werk of zijne gedane verbeteringen .
Dit, betrekkelijk de kleine winningen, maar, zooals we
bet reeds zeiden, kunnen ook kleine stukskes grond van ten
hoogste I acre, dus feitelijk hovingen, door den gemeenteraad, of, wanneer deze niet vooruit wil, door den raad van
bet graafschap of door bet ministerie verhuurd worden . De
onkosten worden bestreden door belastingen en eene rekening bij de Bank van Engeland, met staatsgeld .
Deze wetgeving is nog to jong om veel over de gevolgen to kunnen spreken . Maar we kunnen reeds op iets
wijzen dat we elders niet vinden, namelijk dat rond de
groote steden deze kolonisatie nog al wel schijnt to lukken
en voornamelijk ten bate komt aan hoveniers die, in de
Engelsche steden, een goeden vertierweg voor hunne voortbrengselen vinden .
Ook is er iets eigenaardigs betrekkelijk de koopers of
pachters van die kleine winningen ; elders zijn de koopers
gewoonlijk zoons van kleine boeren of zelf zoons van grootere boeren die geene hoeven vinden . In Engeland is bet
niet bet geval . De koopers of pachters zijn landbouwwerklieden of zelfs menschen die vroeger geene betrekking
hadden met den landbouw, werklieden uit de stad a agri-
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culturaly inclined townsmen)), zooals or gezegd word tijdcns
de bespreking van die wet, of kleine handelaars of nijveraars van hot dorp, die zich plaatsen als kleine boeren, en
voornamelijk, zooals we 't daar zooeven zeiden, als hoveniers . Arthur Young, welbekend om zijne landbouwreizen
op het einde der XVIIIe eeuw, beweerde dat de kleine
landelijke eigendom de bron is van vreeselijke onheilen ; tot
in deze allerlaatste jaren waren veruit de meeste Engelschen
gekant tegen de kleine landbouwwinningen . Hot schijnt
dat or eenigzins verandering komt ; in elk geval is er veel
vraag naar kleine hoeven .
Eerie bijzondere wetgeving voor bet behoud van den
kleinen landelijken eigendom bestaat in Engeland niet,
maar in dit opzicht kunnen we hier wijzen op het Engelsch
erfrecht, dat niet, zooals bij ons de verplichte verdeeling
onder de kinderen voorschrijft, met alleen een beschikkend
gedeelte voor de oudels, maar de vrijheid van uiterste wilsbeschikking huldigt, zoodanig dat in een testament de
vader de geheele winning kan maken aan een zijner
kinderen .
Wetten en wetsontwerpen omtrent den kleinen Jandelijken eigendom vindt go nog in verscheidene andere
van onze Europeesche landen, maar we bepalen ons bij
een overzicht tot Belgie en de landen die ons omringen en
daarom moeten we hier niets anders meer doen dan wijzen
op een wetsontwerp tot a verkrijgen door landarbeiders
van land met woning in eigendom of van los land in pacht 11,
in naam der koningin den ign December 191 1 neergelegd
in de Tweede Kamer der Staten-Generaal van Nederland .
Dit wetsontwerp is, molten we zeggen, de bekroning
van het werk cener Staatscommissie, ingesteld door Koninklijk Besluit van eon juni I9o6 en die in Igog over den economischen toestaud der landarbeiders in Nederland en over
wetgeving in verschillende landen vijf belangrijke boekdeelen uitgaf . Zooals bet blijkt uit den titel zelf van dit
ontwerp van wet, worden er bier twee zaken bedoeld
io het verkrijgen van land met woning in eigendom, en dit

DE KLEINE LANDELIJKE EIGENDOM

23

is veruit bet belangrijkste deel van bet ontwerp en 2o bet
verkrijgen van een stukje los land in pacht .
Die kleine landelijke eigendommen met woning, door
bet ontwerp (c plaatsje ') genoemd, mogen met de eerste
noodige verbeteringen aan de bestaande gebouwen of land
niet moor dan 2 .500 gulden kosten . Hot ontwerp voorziet in
elk rechterlijk kanton bet tot stand komen van vereenigingen
en stichtingen met rechtspersoonlijkheid, maar kwamen die
niet tot stand, dan zouden de gemeenten juist dezelfde
bevoegdheid hebben .
Hot Staatsbestuur leent aan de gemeenten geld nit
's Rijks kas, tegen eene rente van 3,5 ° / o per jaar en de
gemeente leent dit geld voort aan denzelfden intrest aan die
kantonale vereenigingen ofwel rechtstreeks aan de koopers,
Om to kunnen een plaatsje verkrijgen, moet de kooper
landarbeider zijn, ten minste 25 jaar oud en ten hoogste 5o
jaar, en in staat om ten minste I/IOe der waarde van wat hij
aankoopt seffens to betalen . De overige g/Ioen worden hem
geleend door de vereeniging of door de gemeente mits
hypotheek op bet aangekochte good, maar - en hierop
willen we steunen - de ontleener heeft geene kosten daarbij,
want de hypotheek kan bij onderhandsche akte verleend
worden en ze wordt kosteloos geregistreerd, evenals alle
andere stukken die uit doze wet voortvloeien, vrij zijn van
zegei en gratis geregistreerd worden .
Dc trooper krijgt de g,jioen van wat hij aankoopt aan 3,5 0/0
rente per jaar en dit kan hem aan dezen intrest gegeven
worden, vermits bet Rijk de onkosten van beheer van de
ve.reenigingen to zijnen laste neemt . De twee eerste jaren
na den aankoop heeft de kooperalleen den intrest to betalen,
maar to beginnen met liet derde jaar legt hij of in dertig
annuiteiten van 5,5 0/o elk .
Om hot aankoopen gemakkelijker to maken voorziet
bet ontwerp dat de kooper ter voldoening van ten hoogste
25°/o van bet verschuldigde bedrag eene jaarlijksche grondrente op bet plaatsje mag vestigen . Die grondrente kan hij
afkoopen, maar alleenlijk na geheele aflossing van bet
overige gedeelte der schuld .
In bet memorie van toelichting vinden we con voorbeeld aangegeven van hetgeen er to betalen zou zijn . Tot
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grooter duidelijkheid van bet ontwerp schrijven we dit
voorbeeld of : « Stel dat een plaatsje kost fl . 1400 en dat de
landarbeider fl . 20o kan betalen ; dan moet hij fl . 1200 opnemen .
Hiervan is verschuldigd gedurende 2 jaar en bet
loopende jaar 3,5 o/o p . c . 's jaars = fl . 42 . Daarna bedraagt
de annuiteit gedurende 3o jaar fl . 66 . Vestigt de landarbeider eene grondrente op bet goed van fl . io .5o,
vertegenwoordigende een kapitaal van fl . 3oo, dan blijft
over fl . goo, waarvoor de annuiteit bedraagt fl . 49 .50 . Hij
zal dan jaarlijks to betalen hebben fl . 49 .50, plus io .5o fl .
fl . 6o, en na dertig jaar bet plaatsje alleen bezwaard met de
grondrente overhouden . n Zooals we reeds zeiden mag hij
die grondrente dan afleggen .
Dit voor de verkrijging van een «plaatsje >> .
Het ontwerp voorziet ook de verkrijging in pacht van
los land, door landarbeiders . De verhuring inoet schriftelijk
gebeuren maar er kan hier enkel van een hof spraak zijn,
want de pacht mag niet meer bedragen dan 3o gulden .
Dit wetsontwerp is belangrijk en door de weinige
kosten voor de koopers en ook door de bepaling dat de
vereeniging of de gemeente, wanneer ze niet in der minne
grond zouden kunnen krijgen, bet recht hebben, na hiertoe
gemachtigd geweest to zijn, to onteigenen . Hierover ook
nog twee, drie zinnen uit de memorie van toelichting
a De mogelijkheid is echter niet uitgesloten dat dit
lichaam (vereeniging of gemeente) den landarbeider zou
moeten to leur stellen, omdat bet zoodanig ontroerend goed
noch bezitten noch krijgen kon en in dit uiterste geval dient
onteigening to worden toegelaten . Daartoe zal, naar de
ondergeteekende (minister van Landbouw, Nijverheid en
Handel) zich voorstelt, wel weinig behoeven to worden
overgegaan ; maar de preventieve werking, die de desbetreffende bepalingen zullen hebben, ten opzichte van de
eigenaars om hunne gronden vrijwillig of to staan, valt niet
to miskennen en kan van belangrijken invloed zijn ter
bereiking van bet door de wet beoogde doe] . Overigens
is de onteigening beperkt tot ongebouwde eigendommen,
omdat bet voor bet doel niet noodig was verder to gaan
en wijders is zij alleen mogelijk, wanneer voor de ver-
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krijging van een plaatsje, ten minste twee, en voor die van
los land ten minste 5 aanvragen zijn gedaan . u
De onteigening hebben wij reeds gevonden bij de
Engelsche wet van 1907, in gebruik gekomen den eersten
Januari 1908 . Het bier bedoelde ontwerp van wet is wel
belangrijk omdat bet eigenaardig is en geheel en gansch
gesteund gaat op bet onderzoek van de Staatscommissie,
eenige jaren geleden gedaan .
Zouden kostelooze registratie en onderhandsche akten
voor bet hypothekeeren van kleinen eigendom ook bij ons
niet hoogst wenschelijk zijn ?
In vele overige landen van Europa bestaan er wetten
ten voordeele van den kleinen landelijken eigendom ; maar
bier moeten we er niet verder over handelen .
Leuvena, 4 Mei

1912 .

E.

VLIEBERGH .

SCHOONHEIDSVISIOENEN
Aan Lodewijk De Vocht.

'k Glijd langzaam roeiend in de malsche en vette voren
Van 't koele vijvermeer, waarin de paarsche schijnen
Der avondwolken weemlen en al de schauwen rillen
Van 't goud omschemerd groen . De loome riemen plonsen
En 't blij gezoen der omgespatte waterbellen
Zingt in het schuimend zog van 't zacht geschommeld
[schuitje .
De wondre schoonheid van dees zoet gekleurden avond
Stil drijvend onder mij in brooze spiegeling,
Dringt in mijn ziel den diepen zaligenden vrede
Waarin de boomen, ritselloos, heimzinnig leven
Op 't donkerroode gloeien van de verre luchten .
Ik voel zoo licht mijn last op 't lachend i impelend water
Waarin het beeld verdeint van eenen halven hemel
Die eindloos openvouwt, zoo ver mijn oogen staren
En droomen in de streeling van then kleurentoover .
Mijn ziel ! hier kunt ge een poos den band verbroken wanen
Van 't lichaam dat u boeit, en wijl de wieken reppen
Deze ijle ruimten door waarin de schemerklaarten
Nu sterven gaan der traag gezonken zomerzonne
Waaruit allengs de maan weemoedig wordt geboren .
Weemoedig staart de bleeke droomster van de nachten
Naar 't vliedend licht der zon, haar eeuwige berninde,
Die even 't schoon gelaat bij morgend en bij avond
Ter kimme bloeien laat in gouden brand van wolken
Voor 't smachten van haar blik door zilvren tranensluier
Bewaasd . Terwijl zij rijst in reuzige eenzaamheid,
Stroomt over 't land een wee zoo grootsch en machtig
[schrijnend,
Dat al de boomen, 't zwijgen brekend, rillend ruischen,
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En dragend in hun kruinen wonderbare klachten,
Hun blaren al verwaaien op de bleeke blauwten
Der verwenlooze lucht, en in den duistren spiegel
Van 't diep geschaduwd water . Duizend droppels trillen
Van 't rusteloos getraan der witte maneschingen .
De wereld baadt in wee, en 'k drink met dorstig harte
Die bron van echt en diep en loutrend zieleleven .
JOS . CRICK .

DE CHRISTIWAARHEID
NAAR AANLEIDING VAN EEN SCHRJJVEN VAN G .J . P .J . BOLLAND
IN DEN ((NIEUWEN GIDS ))

(V ervolg)
Nu komt nog een ander belangrijk vraagpunt aan de
orde : is het waar dat de Paulusbrieven - gelijk de schrijver
ervan het wil doen gelooven en gelijk overigens de Handelingen der Apostelen en heel de Traditie het onderstellen (I)
- geschreven werden voor het jaar 70 onzer tijdrekening ?
Belangrijk is dit punt zeker . Want, ontstonden die brieven
eerst in den loop der tweede eeuw, zoo kunnen zij onmogelijk voor auteur hebben den tot het Christendom bekeerden Farizeer Paulus . (2) Doch stemmen ook in deze
(1) Het feit alleen dat de Paulusbrieven, de Handelingen en
de Overlevering den schrijver voorgeven als een Apostel van
Christus, die met de andere apostelen (allen onmiddellijke leerlingen van Christus) de Christene leering over de wereld
verspreid heeft, wijst genoeg uit in welk tijdstip zij het samenstellen dier brieven plaatsen . Heel de christene literatuur is het
immers eens om to verklaren dat de Messias rond het jaar 3o
onzer tijdrekening gekruisigd wend .
(2) Onze bedoeling is niet eene nauwkeurige chronologie van
Paulus' leven to geven . Om die chronologie min of meer nauwkeurig op to maken, heeft men vooral drie aanduidingen : 1°
de komst van Porcius Festus als landvoogd van Judea, waarvan
spraak is in de Handelingen ; 2° de steeniging van den H . Stephanus . waar Paulus bij aanwezig was ; 3° het proconsulaat
van Gallio to Corinthe (Hand . 18 : 12), dat volgens een onlangs
gevonden opschrift uit Delphes meet geplaatst worden in het
jaar 51-52 of 52-53 . (Dit opschrift is eerst uitgegeven door M .
Bo1RGVET . Zie tekst en inhoud in Bulletin d'ancienne littirature
et d'archiologie chvitienne, 1911, blz . 214-215) . Ziehier de meening
van P . Prat : a Nous pouvons etablir ainsi la chronologie de la
vie de Paul avec une incertitude dune annee en plus ou en moins
pour la plupart des dates
Conversion
vers 34 apres J .-C .
Evasion de Damas
37
Sejour a Tarse
de 37 a 42
Visite a Jerusalem
43 -44
Premiere mission
de 45 a 49
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kwestie de innerlijke bewijzen met de uiterlijke gronden
volkomen overeen, dan zal het niet langer mogelijk zijn
aan het besluit tot echtheid der Paulusbrieven to ontsnappen .
Hot mag als een schier algemeene regel golden dat een
schrift, als het tenminste niet over uitsluitend-afgetrokken
zaken handelt, op zich het merk draagt van zijn tijd . Nu
hebben de Paulusbrieven het dikwijls over zulke bijzonderbepaalde onderwerpen, dat het wel wonder zou mogen
heeten, zoo wij er geen enkele omstandigheid moesten
aantreffen, die ons kon inlichten over den tijd waarin
bedoelde brieven geschreven werden . Te meer daar het
tijdvak, waarin die brieven volgens de traditie zouden
geschreven zijn, uitrnunt door echt-karakteristieke omstandigheden .
Wat wel niemand loochenen zal is, dat de christene
godsdienst zijne eerste elementen gevonden heeft in het
Jodendom, hetwelk er door tot cone hoogere volmaaktheid
word opgevoerd . Joodsch immers was zijn Stichter, JesusChristus, uit den stam van David ; Joodsch waren zijne
eerste verspreiders, de heilige Apostelen ; Joodsch was zijn
begrip over monotheisme, Joodsch de grondslagen van zijn
zedeleer . Had Christus zelf niet gezegd dat hij de Wet niet
kwam vernietigen maar vervolmaken ? En gingen Christus
en de Apostelen, om de nieuwe leer to verkondigen, niet
eerst en vooral tot de inwoners van Palestina ? Was het niet
in de Synagogen dat zij binnendrongen, om daar to leeren
dat de Messias, voorzegd door de Zieners van het Oude
Assembl .ee de Jerusalem 5o
Deuxieme mission
de 5o a 53
Troisieme mission
de 53 a 57
Captivite a Cesaree
de 57 a 59
Voyage a Rome
5g-6o
Captivite romaine
de 6o a 62
Voyage circulaire
de 62 a 66
Martyre
66 ou 67 .
D'apres cola, le premier groupe d'Epitres - les lettres aux
Thessaloniciens - tombe a peu pres en 51 ; le second - les
grandes lettres - en 56 ou 57 ; le troisieme - les lettres de la
captivite-en 6i et 62 ; le quatrieme-les Pastorales-vers 66 .))
Voor ons is het genoeg to weten of Paulus v6or het jaar 70
geschreven heeft of niet .
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Verbond, nu eindelijk gekomen was? Zeker moet de eerste
christene gemeente een sterk-gekleurd Joodsch uitzicht
gehad hebben . De nieuwe leer immers was niet nieuw in al
hare deelen : zij behield de dogmen van het Oude Verbond
en de voornaamste punten der Wet . Wel was de Meester
met al zijne krachten ingegaan tegen de misbruiken die
allengskens in de praktijk waren ingeslopen ; ( I) wel had
Hij er meermalen op gewezen hoe de Farizeen, door eigen,
louter menschelijke toevoegsels, de Wet gemaakt hadden
tot een ondraaglijk juk ; maar toch had Hij, over 't algemeen, de zedelijke voorschriften der Oude Wet laten
bestaan, hoewel hij sommige tot hunne primitieve, ongeschonden opvatting terugbracht, andere met goddelijk
gezag verklaarde, nog andere tot een hooger ideaal verhief
en alle opvoerde tot de meest wondere eenheid en de
heiligste waardigheid door het alles-overtreffend, Hemeigen gebod der Liefde . Wat de ritueele voorschriften
betreft, lezen wij nergens dat Jesus die heeft afgekeurd en
Hij zelf heeft zich onderworpen aan de besnijdenis, toog
op twaalfjarigen ouderdom naar Jerusalem en ging dikwijls
bidden in den tempel . Zoo handelden ook zijne Apostelen
en zijne leerlingen, alsmede de eerste tot het Christendom
bekeerde Joden . Dat was heel natuurlijk . ((Jesus s'appuyait
sur la foi juive, et la foi juive rendait temoignage a Jesus ;
la Loi a preparait » le Messie et le Messie a accomplissait u
la Loi . » (2) Alles verliep naar wensch, zoolang alleen Joden
zich tot de nieuwe leer bekeerden . « Distinction des aliments purs et impurs, visites au Temple, sacrifices, purifications legales, tout cela confondait presque, au dehors,
les nouveaux disciples du Christ avec les Israelites devots .
Leur assiduite au Temple etait exemplaire ; (3) Pierre et
Jean allaient y faire leur priere de la neuvieme heure, selon
l'usage . (4) Plusieurs annees apres, Pierre n'avait encore
(i) Over de betrekking van Jesus tot de Wet, zie : F . BATIFFOL,
L'Enseignement de Jesus, Parijs, Bloud, igo5, b1z . 5o-8o .
(2) A . DUFOURCQ, L'Avenir du Christianisme, t . III, EEoque syncretiste . Histoire de la fondalion de l'Eglise . Troisieme edition refondue . Parijs, Bloud, agog, blz . Ig .
(3) Act. 2 46 : Quotidie perdurantes unanimiter in templo .
(4) Ib . 3' .
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touche a aucun mets interdit par la Loi . (I) Memo en 57 on
58, les freres etaient toujours zeles observateurs du code
mosaique . . . a (2) Zoo ging hot, wel teverstaan, to Jerusalem .
Maar het werd heel anders, toen het Christendom, eene
uiteraard universeele leer, meer aanhangers won bij de
Heidenen . Toen moest fataal de vraag rijzen : zullen die
bekeerde heidenen ook verplicht zijn zich aan de ritueele
voorschriften der Wet to onderwerpen ? Kunnen zij enkel
langs den weg van het Jodendom tot het Christendom
geraken? Of zal hun in deze zaken volkomen vrijheid
gelaten worden ?
Gewichtige vraag, voorzeker ! Want het ging om niets
minder dan om to weten of s das Evangelium von dem
jiidischen Boden losgerissen and auf den Boden der
Menschheit verpflantzt s (3) zou worden . Hot spreekt van
zelfs dat er veel Joodsche Christenen gevonden werden, die
maar niet begrijpen konden hoe iemand den christenen
godsdienst kon aanhangen zonder tevens Jood to worden
en die heftig er tegen opkwamen dat or leden in de christene
gemeenten werden opgenomen, welke niet aan de besnijdenis en aan de voornaamste ritueele wetten wilden voldoen .
Die Joodsche christenen noemde men Judaizanten . Dat was
voor het Christendom een kamp op leven en dood ! Want,
behielden de Judaizanten de bovenhand, dan was het lot
van het Christendom aan dat van het Jodendom voor goed
verbonden ; dan zou het Christendom geworden zijn een
nationaal-Joodsche godsdienst ; dan kon het nooit worden
wat het nu geworden is : een universeele leer, die heel de
wereld heeft overwonnen . Hoe zou, inderdaad, de fiere
Romein en de verfijnde Griek er toe kunnen besluiten
hebben zich aan to sluiten bij de verachte Joodsche sekte ?
a Le plus grand peril que l'Evangile ait couru a ete le
risque d'etre resorbe par le judaisme . s (4)
(r) Act . Io" .
(2) PRAT . o . 1 . blz . 69-70 .
(3) A . HARNACR . Die Mission and Ausbreitung des Christentums in
den ersten drei Jahrhunderten, Leipzig, Hinrichs, r9o2, blz . 40 .
(4) BATIFFOL, L'Eglise naissanle et le Catholicisme, blz . 70 . Over
de Judaizanten en hun leer kan men met nut raadplegen het
zoo pas verschenen werk van A . DE BolssoN . La Loi et la Foi,
Parijs, Blond, I9r2 .
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Doch, daar hebben wij het nu niet over . Wij willen nu
enkel to weten komen wanneer die strijd tegen de Judaizanten gestreden word . - Wel, die strijd moest opkomen,
toen praktisch de vraag naar het al of niet onderhouden der
Joodsche Wet to berde kwam, dat is, toen de heidenen tot
het Christendom overgingen . Juist . En wanneer zal die
strijd zijn uitgestreden ? Toen een grout getal heidenen
reeds bekeerd waren : want dan kon hot antwoord op de
vraag niet langer uitblijven en moest het geschil eindigen
hetzij door eene overeenkomst, hetzij door eene definitieve
scheuring . Good zoo . Dus zal kort na hot jaar 70, de strijd
of tenminste het hevige van den strijd reeds voorbij geweest
zijn ? Ongetwijfeld ja ! Want, daargelaten nog dat door de
verwoesting van Jerusalem in 't jaar 7o het Joodsche yolk als
dusdanig, met Tempel en godsdienstige hoofdstad, van het
wereldtooneel verdween en bijgevolg ook de Joodsche
invloed op het Christendom noodzakelijk moest verzwakken
en wegvallen, staat het geschiedkundig vast, dat op het
einde der eerste eeuw de nieuwe leer onder de heidenen al
to zeer verspreid was dan dat de kwestie betreffende de
verplichting der Joodsche Wet voor de heidensche bekeerden nog langer kon open blijven . (I) Ad . Harnack, die al
de nog overgebleven documenten nopens de verspreiding
van het Evangelie in de drie eerste eeuwen nauwkeurig
heeft nagegaan, schrijft to recht : « Zur Zeit Trajans war
also das Christentum bereits bis an die Kiiste des tyrrhe(i) e La destruction de Jerusalem, accomplie parmi d'epouvantables massacres, eut pour premier resultat d'accentuer la
rupture entre le christianisme et judaisme . Les chretiens judaisants, avertis par les oracles de Jesus, avaient quitte la Ville
Sainte avant la catastrophe finale . Its semblent avoir des lors
perdu tout contact avec ceux de leurs compatriotes qui attendaient encore le Messie . Fort peu nombreux d'ailleurs, ils se
retirerent a Pella en Decapole et dans quelques villages de
Galilee ou de Syrie ; du meme coup l'influence qu'ils avaient
exercee jusque-la sur la marche generale du christianisme
s'evanouit completement . Its vegeterentignores sous la conduite
des parents du Seigneur, Simeon, Judas et ses fits, et finirent
par titre consideres comme des demi-heretiques . » J . LABOURT .
Cours suteyieuy d'Iustruetion religieuse . Israel, 7esus-Crist, l'Eglise
catkolique' . Paris, Lecoffre, 1909 . Blz . 208 . Welken beslissenden
slag de vernieling van den tempel aan hot onderhouden van de
Joodsche ritueele voorschriften moest toebrengen, is gemakkelijk to beseffen .
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nischen Meeres, vielleicht sogar schon bis Spanien, vorgedrungen . Es hatte seine Hauptstiitzpunkte in Antiochien,
der westlichen and nordwestlichen Kiiste Kleinasiens and
in Rom . Hier and in Bithynien hatte es bereits die
Aufmerksamkeit der Regierung erweckt . a Cognitiones de
Christianis » waren in der Hauptstadt im Gange, and Nero,
Domitian and Trajan haben bereits zu der neuen Bewegung
Stellung genommen . Tacitus spricht in Bezug auf Rom
(Zeit Neros) von einer s multitudo ingens s ; Plinius in
Bezug auf Bithynien braucht noch starkere Ausdriicke ;
Ignatius (Ephes . 3) spricht von den christlichen Bischofen
als KcaTa Ta 7repara opts 9rvTec . Auch am Kaiserhof war die
neue Religion schon zeit Jahrzehnten zu finden, ja, sogar,
in der flavischen Familie . a (i) Van hot oogenblik of dat de
christene leer reeds zoo fel over de wereld verspreid was,
moest het Christendom al lang de grenzen van het Jodendom
overschreden hebben en zich losgemaakt van de uitwendige
ceremonieen van de Joodsche Wet . Wie daaraan nog langer
moest twijfelen, heeft maar to bedenken dat ook degenen
die buiten het Joden- en Christendom stonden er niet anders
over oordeelen, zooals de oorkonden het duidelijk uitwijzen .
Bekend immers is het dat de christene godsdienst door de
Romeinsche overheid vervolgd werd omdat men hem aanzag
als eene religio 21licita, terwijl de Joodsche godsdienst nog
altijd toegelaten, ja in zekere mate aangemoedigd werd,
omdat men hem nog bleef beschouwen als eene religio
lithe : een onbetwistbaar teeken dat de cone met den
anderen niet langer verward werd . (2) Hot zou overigens
niet moeilijk vallen om, in den schoot zelf der christene
gemeenten van then tijd, niet-te-ontkennen teekenen op to
speuren dat de scheiding tusschen de christene en de Joodsche Wet een toen reeds voldongen feit was . En om niaar
bij een enkel punt eventjes stil to blijven, werd niet de
Sabbatdag vervangen door den Zondag ? a Koint samen op
den dag des Heeren, (3) s - aldus de Didacki, welke op
(r) Die Mission and Ausbreitung . . ., blz . 4ro-4r r .
(2) Cf. L . DUCHESNE . Histoire ancient de t'Eglise, t . I, 3e uitg .
Parijs . Fontemoing, 1907, b1z . 96-115 ; LABOURT, o • c . b1z . 207 .
(3) Dat de dag des Heeren (xaTa kvpcaKdv kvpiov) den
Zondag beteekent lijdtgeen twijfel zooals blijkt nit Barn . XV, q ;
Ignatius Magn . IX, i ; alsmede uit I, Kor ., XVI 12 ; Hand. der
aa . XX, 7 ; a&c . 1, r0 :
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het einde der eerste eeuw het licht zag - u breekt het brood
en zegt dank, nadat gij uwe zonden beleden hebt, opdat
uwe offerande zuiver zij a (XIV, I), wat dan ook weer
duidelijk bevestigd wordt door den zoogenaamden Barnabasbrief (XV, 9) en door den H . Ignatius (Magn . IX, I) . En
voor den criticus, die van het belang dat de Joden hechtten
aan de voorschriften betreffende den Sabbatdag een weinig
op de hoogte is, heeft dat heel wat to beteekenen ! Een
Christendom dat zonder onderscheid Grieken en Romeinen
zoowel als Joden in zijn midden opnam en de voorschriften aangaande den Sabbat over boord wierp, kon geen
Joodsch-Christendom meer zijn . Dat had al lang den weg
ingeslagen then de goddelijke Meester had aangewezen, als
Hij een universeelen godsdienst predikte en zijn discipelen
uitzond naar alle landen en alle volkeren . Doch eer het zoo
ver gekomen was, moest de onvermijdelijke strijd met de
eerste Joodsche elementen die een nationalen godsdienst
met Joodsche voorschriften eischten, alreeds zijn uitgestreden .
Daarmede wil nochtans niet gezegd zijn, dat er op het
einde der eerste en in de tweede eeuw bier en daar geene
min of meer Joodsch-gezinde christene gemeenten gevonden werden, die uit vrijen wil sommige ritueele voorschriften van het Oude Verbond bleven onderhouden : maar
de hoofdkwestie, namelijk : of de Oude Wet verplichtend
was of niet, was toen zonder den minsten twijfel reeds
opgelost . Wie de oorkonden uit de tweede eeuw (I) aandachtig wil vergeiijken met die van vbbr 70, zal weldra zonder moeite inzien, dat de toestanden in de
tweede eeuw heelemaal anders waren . Niet meer de Joden
en Judaizanten leveren een groot gevaar op voor de nu
over bijna heel het Romeinsche rijk verspreide nieuwe leer,
maar de ketters en wel het meest de Gnostieken . Daarmee
willen wij nochtans weer niet bedoelen dat het Gnosticisme eerst in het laatste decennium der eerste eeuw of in
de tweede eeuw zou ontstaan zijn, maar het christen Gnosticisme werd eerst een gevaar voor de Kerk op het einde
der eerste eeuw en beleefde zijn vollen bloei tusschen I2o a
(i) Lees bvb . den zoogenaamden Barnabasbrief .
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i5o onzer tijdrekening, terwijl op bet einde der tweede
eeuw bet neo-Gnosticisme zijn meeste aanhangers telde . Dat
voor de laatste decennia der eerste eeuw bet Gnosticisme
nog geen dreigend gevaar opleverde voor de Kerk, is best
to begrijpen . Wel bestonden er reeds voor de verspreiding
van hot Christendom gnostieke sekten, die er een samenstel
van begrippen op nahielden over bet ontstaan van bet kwaad,
de evolutie van de wereld en van de godheid en over meer
dergelijke zaken . Maar dat was een heidensch Gnosticisme,
dat dan eerst met de Kerk in aanraking kon komen, wanneer de christene leer tusschen de heidenen verspreid word :
van toen of aan zou or van lieverlede een heidensch-christene gnose tot stand komen . Toch had die leer ettelijke jaren
van doen om zoo machtig to worden dat zij als de grootste
vijand der zuivere Christileer mocht aanzien worden . Eveneens is bet gemakkelijk to begrijpen dat, wanneer de
christene leer toegang vond tot een midden waar eene min
of meer wondere Joodsche gnose woekerde, daaruit een
Joodsch-christene gnose moest voortkomen . Maar, nog
eens, die Joodsch-christene gnose kon zoo maar niet ineens
een dreigend gevaar worden voor de christene leer : daar
was zekeren tijd voor noodig . En inderdaad, of wij de
Joodsch-christene gnose beschonwen of de heidensch-christene ofwel nog de gnose waarin de christene elementen
gemengd zijn en met Joodsche en met heidensche elementen, bet is eerst in de tweede eeuw dat bet christen
Gnosticisme op groote uitbreiding aanspraak mag maken
zoowel bet Syrische Gnosticisme - de Simonianen, de
volgelingen van Menander en die van Satornilius, alsmede
de Marcionieten, waartusschen Appelles en Hermogenes als bet Alexandrijnsche Gnosticisme - met zijn beroemde
meesters Basilides, Carpocrates en Valentijn - hebben
eerst in de tweede eeuw grooten opgang gebaard . Bijgevolg,
om eindelijk tot een besluit to komen : hoewel hot christen
Gnosticisme reeds in wording was voor bet jaar 70, had de
Kerk toen den grootsten strijd to voeren tegen de Joden en
bet Jodendom ; - terwijl in de tweede eeuw, in tegenstelling met de eerste, bet Gnosticisme de voornaamste vijand
was en bet Judaisme bijna kon verwaarloosd worden .
Tot welk tijdvak nu behooren de Paulusbrieven? Ont-
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stonden zij - zooals de overlevering het wil - voor het
jaar 70? Onderstellen zij werkelijk toestanden die het
Christendom en zijne tegenstrevers kenmerken voor het jaar
70? Leest enkel zonder vooringenomenheid de Paulusbrieven . Wel schijnen de Paulusbrieven het sours - hoewel maar zelden - to hebben tegen een snort in-wordingzijnde en eerder Joodsch-getint Gnosticisme, doch dit
Gnosticisme is nog zoo vaag en onbestemd dat de meest
fijne critici nog niet hebben kunnen ontdekken tot welke
klas Gnostieken die tegenstrevers der Kerk wel mochten
behooren . Zoo luidt het in den Brief aan de Kolossers
a Ziet toe dat niemand u bedriege door de wijsbegeerte en
ijdel bedrog, naar de oveylevering der menschen, naar de eerste
beginselen der wereld (I), en niet naar Christus n (2 :8) ; en verder
nog : a Dat niemand u verleide, willende dit door ootmoedigheid en eeredienst der Engelen, betredende wat hij niet
gezien heeft, zonder reden opgeblazen door het verstand
zijns vleesches, en niet vasthoudende aan hat Hoofd, nit wien
het heele lichaam, door middel der gelederen en verbindselen bediend en samengehouden, opwast met den wasdom
Gods)) (2 : I8-Ig) . Bedoeld wordt hier waarschijnlijk cen
begin van Gnosticisme, een soort gnostieke theosophie,
steunende op sommige wijsgeerige droomerijen reopens het
ontstaan van de wereld en groot gewag makende van den
eeredienst der engelen, ten nadeele van Christus, zooals
later de echte Gnostieken hoog zullen oploopen met dc
eonen en het gezag van Christus verminderen . Uit den
kontekst blijkt daarbij nog dat die valsche leer in verband
werd gesteld met somnmige Joodsche gebruiken . Tegen
soortgelijke Joodsche theosophen zal de schrijver het nog
gehad hebben als hij zegt : a Want vele zijn ook ongehoorzamen, ijdele firaters en verleiders, vooral die uit de besnijdenis
zijn ; die wederlegd moeten worden ; die geheele huisgezinnen omkeeren met to leeren wall niet behoort, our vuil
gewin . a (Tit . r : Io-I I ; cfr . I : 14) . Die valsche leeraren
hebben, ten minste nog niet openlijk, de Kerk verlaten ;
(1) Door de beteekenis der uitdrukking Ta o-roqEEa Tov
kovµoV, zie F . PRAT . La Thiologie de Saint Paul, Deuxieme Partie,
Parijs, Beauchesne, 1912, blz . r6o vlg .
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maar Titus zal ze bestrijden en zich niet inlaten met hunne
dwaze leering, die over geslachtslijsten twist, juist als later
de Gnostieken zullen doen : a Maar dwaze vraagstukken
en geslachtslijsten en geschillen en twisten over de Wet, vermijd
ze ; want zij zijn nutteloos en ijdel a (Tit . 3 : g) . En aan
Timotheus vraagt de schrijver, dat hij sommigen zou
gebieden a zich niet op to houden met verdichtselen en eindelooze geslachtslijsten a (I Tim . I : 3-4 ; cfr. q . : 7) en hij voegt
er bij, dat eenigen door hun valsche leer, reeds a schipbreuk
leden aan bet geloof, onder welken Hymeneus en Alexander)) (I Tim . I : Ig-3o ; cfr . II Tim . 16-17) . Doch reeds
voorziet de schrijver nog grootere dwalingen, die later
inderdaad door verschillende gnostieke sekten werden
aangenomen : hij waarschuwt immers Timotheus tegen de
dwaalgeesten a die verbieden to huwen en gebieden dat
men zich onthoude van spijzen a (Tim . IV, 1-2) . En dat is
alles wat wij in de Paulusbrieven (I) over Gnosticisme
weervinden : een begin van Gnosticisme, dat opkwam in
enkele christene gemeenten, nog geenen vasten vorm had,
nog niet belangrijk en sterk genoeg was om zich van de
Kerk los to scheuren en zoo als een dreigend gevaar nevens
en tegen de Kerk op to treden ; m . a . w . een Gnosticisme,
zooals dat denkbaar is voor bet jaar 70 .
Neen, niet in bet Gnosticisme was bet grootste gevaar
gelegen voor de nieuwe leer toen de Paulusbrieven geschreven werden, maar in 't JudaYsme . Leest heel den Brief
aan de Galatiers en ziet met welke heilige verontwaardiging
de schrijver uitvaart tegen de Judaizanten, die de Wet en
vooral de Besnijdenis als eene verplichting willen opleggen
aan de Christenen ! Daar is het groote gevaar gelegen ! Als
gij voelen kunt, voelt dan bij de lezing dier bladzijden, hoe
de schrijver, hijgend en bevend, zijne gedachten in wanorde
den Galatiers voorwerpt, en met zijn hoog gezag op God
gesteund en met al de kracht van zijn redeneervermogen
bet gevaar van zijne « lieve kinderkens a poogt of to weren .
Pas is bet opschrift uit de pen, of hij vaart in heftige
(I) Enkel de brieven, welke het laatst geschreven (Kol . rond
6o en de Pastorale brieven rond 66) gewagen van die gnostieke
dwaalleer ; de andere brieven spreken er niet eens van .
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bewoording uit tegen hen die vermetel genoeg geweest zijn
om de Wet weer op to dringen . « Ik verwonder mij, dat gij
u zoo spoedig van hem, die u tot de genade van Christus
geroepen heeft, laat afkeeren tot een ander Evangelie . Of
liever dat is geen ander Evangelie ; maar daar zijn er
eenigen die u verontrusten en bet Evangelie van Christus
willen veranderen . Welnu, als ooit iemand, al was ik bet
zelf, al was bet een engel nit den hemel, u anders predikte
dan ik gepredikt heb, hij weze vervloekt ! Wat ik u reeds
gezegd heb, zeg ik u wederom : als iemand u anders
predikt dan gij geleerd hebt, hij weze vervloekt! n (i : 6-9) .
En zijne stelling legt hij voor in de woorden die hij, to
Antiochie, in tegenwoordigheid van alien, tot Cephas had
gesproken, toen deze aan de Joodsche eischen scheen toe
to geven : (c Indien gij, die een Jood zijt, leeft naar heidensche wijze en niet naar Joodsche wijze, hoe verplicht gij de
heidenen naar Joodsche wijze to leven? Wij, wij zijn van
geboorte Joden, en geen zondaars uit de Heidenen ; en
toch, wetende dat de mensch gerechtvaardigd wordt, niet
uit de werken der Wet, maar door bet geloof in Christus,
zoo hebben wij ook in den Christus Jezus geloofd, om
gerechtvaardigd to worden uit bet geloof in Christus en
niet uit de werken der Wet ; want geen vleesch zal uit de
werken der Wet gerechtvaardigd worden . Want als wij,
zoekende gerechtvaardigd to worden in Christus, ook zelven
zondaars bevonden worden, dan zou dus Christus een
dienaar der zonde zijn ? Dat zij verre ! Als ik weder opbouw
wat ik afgebroken heb, dan betoon ik mij zelf een overtreder . Wat mij betreft, door de Wet ben ik aan de Wet
gestorven, opdat ik Gode leve . Met Christus ben ik gekruisigd . En levend ben niet meer ik, maar in mij leeft
Christus . En wat ik thans leef in bet vleesch, dat leef ik in
bet geloof in Gods Zoon, die mij heeft lief gehad en zich
zelven geleverd heeft voor mij . Ik verwerp de genade Gods
niet : want indien de gerechtigheid is door de Wet, dan is
Christus to vergeefs gestorven ! n (2 : I4-2I) . Wilt gij nog
duidelijker hooren tegen welke tegenstrevers de schrijver
van den Brief bet heeft, best dan : « Zie, ik, Paulus, zeg bet
u : Laat gij u besnijden, zoo zal Christus u niets baten . En
wederom verklaar ik aan iedereen die zich laat besnijden,
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dat hij verplicht is de geheele Wet to onderhouden . Niets
gemeens hebt gij meer met den Christus, gij alien die de
gerechtigheid zoekt in de Wet ; van de genade zijt gij
vervallen » (V, 2-4) . Maar neen, leest heel den brief en laat
geene enkele zinsnede onverlet : niets anders zult gij er in
vinden dan een onophoudend betoog tegen de Judaizanten .
Weldra zult gij vanzelfs tot de overtuiging komen, dat hot
hier voor den schrijver der Paulusbrieven een principieel
vraagstuk gold van de hoogste actualiteit, m . a . w ., dat
juist de oorzaak waarom de schrijver zoo hevig en onomwonden optreedt tegen de Judaizanten, gelegen is in het
feit dat die Judaizanten in zijnen tijd het meest dreigend
gevaar opleverden voor de Christikerk .
Neemt nu nog even ter hand den Brief aan de Romeinen,
leest then met dezelfde kalmte, waarmede hij geschreven
werd . Wat de schrijver, bij hot vernemen van het gevaar,
in den Brief aan de Galatiers luid uitschreeuwde, zonder
veel acht to geven op de orde zijner bewijsvoering, alleen
er op bedacht om, met de hulp der getrouwgebleven geloofsgenoten, den opkomenden vloed to stuiten ; wordt in den
Brief aan de Romeinen, na kalm nadenken, met methode
en breederen gedachtengang, uiteengezet . Ook maar in het
kort weer to geven, wat in het dogmatisch deel (1-12) van
dozen brief to lezen staat, zou ons to ver leiden . Hot weze
voldoende to zeggen dat de schrijver niets anders wil bewijzen dan doze stelling : de rechtvaardige heeft zijn heil,
zijne rechtvaardigmaking, dat is zijne verzoening met God,
alleen to danken aan zijn geloof in Christus, en geenszins
aan het onderhouden der Wet .
Zoo zijn dan twee der voornaamste Paulusbrieven
bijna uitsluitend gewijd aan het weerleggen van het Judaisme ; ongerekend nog, dat de Brief aan de Kolossers,
alsmede de herderlijke brieven sommige Joodsche gebruiken
bestrijden en een Gnosticisme dat in het Jodendom zijn
oorsprong nam . Zal het dan vermetel zijn to beweren dat
het Judaisme den schrijver der Paulusbrieven voorkwam
als de meest to duchten vijand van hot Christendom in
zijnen tijd ?
En ons besluit? Aan de cone zijde staat het geschiedkundig vast dat voor het jaar 70 onzer tijdrekening het
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Judaisme bet meest-te-vreezen gevaar was voor bet Christendom, terwijl toen nog maar een onbestemd Gnosticisme
ontstond en de tweede eeuw eerst den bloei der gnostieke
sekten kende ; aan de andere zijde, blijkt bet uit de Paulusbrieven dat zij geschreven werden toen bet Judaisme hevig
moest bekampt worden, terwijl een nog onbepaald Gnosticisme zijne dwalingen begon to verspreiden binnen de Kerk,
zonder al eene groote macht to vormen, die buiten en tegen
de Kerk hare vijandige stem kon verheffen . De gevolgtrekking zal de lezer nu zelf wel maken .
Nog worden in de Paulusbrieven andere punten behandeld, die bet tijdstip verraden waarin deze brieven
geschreven werden, namelijk de kwestie nopens bet nakend
einde der wereld en die betreffende den toestand der overledenen bij de glorievolle tweede komst van den Messias .
Dat vele, zooniet alle geloovigen uit de eerste decennia
na den dood van den Heiland in de meening verkeerden
dat bet einde der tijden nabij was, is een door de geschiedkundige critiek voor goed bewezen feit . Hadden die eerste
Christenen misschien sommige woorden van hunnen
Meester verkeerd opgevat? (I) - Hadden zij aan sommige
voorzeggingen der Profeten eenen zin gehecht, die door de
Profeten niet bedoeld werd ? Want de Zieners van bet Oude
Verbond, door een voor hunne eerste lezers niet onbekend
letterkundig firocide, stelden niet zelden op eenzelfde lijn
verschillige toekomstige gebeurtenissen, die in de werkelijkheid door eene min of meer groote tijdruimte van elkander zouden verwijderd zijn . En zoo kon de lezing dier
voorzeggingen de meening doen ontstaan alsof bet begin
der Messiaansche tijden met bet einde der wereld zou
samenvallen . - Hadden zij zich laten misleiden door sommige gezegden uit de profane boeken van Israel? Hunne
valsche meening immers werd ook gedeeld door de Joden
van hunnen tijd . - Hebben ook bet vurig verlangen naar
en de hevige hoop op de komst van hunnen Meester, die
hen zou troosten en gelukkig maken to midden der, naar
hunne pessimistische opvatting, zoo barre tijden, er niet
toe bijgedragen hunne verkeerde meening nog to ontwik(i) Zoo bvb . Mt . 24 : 34 .
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kelen, to versterken en levendiger voor to stellen, zoodat zij
kwamen tot den uitroep : Maran atha of Marana tha (I), Ons
Heere komt, ofwel Ons Heere kome? Of liever hebben niet al
deze oorzaken - en meer andere nog - samengewerkt om
eene meening to vormen, die den geestestoestand der geloovigen in bet pas-geworden Christendom zoo goed kenschetst? Dit laatste lijkt ons althans bet Incest waarschijnlijk .
Wat er ook van zij, 66ne zaak staat bepaald vast, namelijk
dat, noch Jesus-Christus zeif, noch zijne leerlingen deze
dwaling gedoceerd hebben, zooals meer dan voldoende
blijkt uit de woorden van den Meester : s Wat den dag en
bet uur betreft, niemand kent die, zelfs de engelen des
hemels niet, maar de Vader alleen . s (Mt . 24 :36 . - Mc .
I3 : 32) (2) . Lieten deze ontkennende woorden de deur
wagenwijd open voor alle onderstellingen, toch zal de toen
in omloop zijnde meening daardoor van hare kracht niet
verloren hebben . Zoo zien wij dan ook in tal van dokumenten uit de apostolieke tijden dat de eerste Christenen
vasthielden aan de gedachte dat zij zelven nog bet einde
der wereld en de tweede komst van den Messias zouden
beleven . (3) Maar hoe langer de wereld bleef bestaan, hoe
meer men zich ook aan zijn voortbestaan gewende, zoodat
de eerst met zooveel vuur aangekleefde meening van lieverlede moest verzwakken en geleidelijk verdwijnen . En bet
is zeker niet in de tweede eeuw dat de gedachte aan bet
nakend einde der wereld de geesten bet meest verontrustte .
Welke stemming vinden wij nu terug bij de geloovigen
tot wie de Paulusbrieven werden geschreven? Hoe druk de
bestemmelingen der Paulusbrieven bet over die kwestie nog
hadden, wordt duidelijk genoeg bewezen uit bet tweede
hoofdstuk van den tweeden Brief aan de Thessaloniekers .
Zij lieten zich misleiden door degenen die volhielden dat
de dag des Heeren nabij was . « Wat de komst onzes Heeren
Jesus-Christus betreft en onze vereeniging met hem, bidden
(r) Men kan inderdaad lezen : Mayan atha, ofwel : Marana tha.
(2) Cfr . Hand . I : 7 en I Thess . 5 : i .
(3) Hand. 2 : I6-2r ; I Pety . 4 :7 ; Jac . 5 : 8, 9 . Hiermede in
verband krijgt ook bet feit, dat de eerste Christenen in Jerusalem hunne goederen in gemeenschappelijk bezit hadden zonder
veel zorg aan den dag to leggen voor den stoffelijken toestand
in de toekomst, zijn ware beteekenis .
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wij u, Broeders, u toch niet aanstonds van uw gevoelen to
laten afbrengen of niet to laten verschrikken, noch door
cenigen geest (cenige voorgewende openbaring), noch door
eenig woord, noch door eenigen, naar men zou voorgeven,
door ons gezonden brief, alsof de dag des Heeren nabij
ware . Dat niemand u op eenigerlij wijze misleide . . . . n
(II Thess . 2 : I-3) . En reeds vroeger had de schrijver der
Paulusbrieven de inwoners van Thessalonika over dezelfde
vraag onderhouden : u Over den tijd en het oogenblik (der
toekomst van den Heer) is het niet noodig dat wij U schrijven . Gij weet immers zelf heel goed dat de dag des Heeren
zal komen zooals een dief in den nacht n (I Thess . 5 : 1-2) .
Wat ons echter vooral treft bij de lezing van den eersten
Brief aan de Thessaloniekers, is de zeer eigenaardige wijze
waarop eene meer bepaalde vraag nopens de Parousia
gesteld wordt . De lezers van bedoelden Brief wilden namelijk to weten komen wat er op den laatsten dag met de
overledenen zou geschieden . En merk wel op hoe hun de
kwestie voorkwam . Voor ons en ook voor de geloovigen uit
de laatste jaren der eerste eeuw, zou de vraag zijn wat er
toch wel mag gebeuren op den laatsten dag met degenen
die dan nog in 't leven zullen zijn . Over de dooden hebben
wij onze vaste leer : die maken immers den algemeenen regel
uit ; maar de levenden op den laatsten dag? Want die zullen
eene eigenaardige uitzondering zijn . Heelemaal anders doet
de vraag zich voor bij de Thessaloniekers : Omtrent de
levenden op den dag dat Christus weer zal komen, schijnen
zij niet ongerust : die zullen immers den algemeenen regel
uitmaken ; die worden natuurlijk met Christus opgenomen
in den hemel ; maar de dooden? Hunne vrienden en kennissen, die bij de aanstaande terugkomst van den Messias
hem op de wereld niet kunnen afwachten, wat zal daar wel
mee geschieden? En zij waren bedroefd omdat hunne dierbare afgestorvenen misschien bij de glorievolle komst des
Heeren niet zouden aanwezig zijn ! Daar was hunne aandacht op gevestigd, want die waren de uitzondering . Iloort
hoe de schrijver van gezegden Brief hen troost : « Wat de
ontslapenen (dat is de overledenen) betreft, willen wij U
niet in onwetendheid laten, Broeders, opdat gij u niet
bedroefd zoudt maken zooals de overigen die geene hoop
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hebben . Want, als wij gelooven dat Jesus gestorven en
verrezen is, zoo moeten wij ook gelooven dat God de ontslapenen met hem zal voeren door Jesus . Welnu, wij verklaren
U op het woord des Heeren, dat wij, de levenden, de overblijvenden, bij de komst des Heeren degenen niet zullen
voorafgaan die ontslapen zijn . De Heer zelf zal, op het
bevel, bij het weerklinken der stemme van den aartsengel
en der bAzuine Gods, van uit den hemel nederdalen en de
dooden in Christus zullen eerst opstaan ; daarna zullen wij,
de levenden, de overblijvenden to samen met hen opgevoerd worden den Heer to gemoet in de lucht en zoo zullen
wij altijd met den Heer wezen . Zoo dan, troost elkander
met deze woorden . » (I Thess . 4 : 12-17) .
Is het duidelijk genoeg dat deze regels enkel konden
geschreven worden toen van het eerste geslacht der Christenen, de meeste nog in leven waren, met ongeduld de
weerkomst van den Meester verbeidden en zich angstig
afvroegen wat er wel geschieden zou met de zeldzame
Christenen die nog voor die weerkomst den dood der rechtvaardigen gestorven waren? M . a . w . : is het duidelijk
genoeg dat deze regels geschreven werden voor het jaar 70?
Ik weet het wel, men zal altijd nog eene uitvlucht
vinden - wanneer vindt men er geen meer, als het a priori
vast staat dat men aan een bepaald besluit moet ontsnappen?
- in de bewering dat een falsaris uit de tweede eeuw zich
in al de omstandigheden van voor het jaar 70 zoo heeft
weten terug to denken, dat zelfs de fijnste critici uit onze
eeuw van fijne hypercritiek, die zoo menigvuldige en zoo
grondige studien heeft voortgebracht over het ontstaan van
het Christendom, maar heel moeilijk en slechts met behulp
van subtiele veronderstellingen het bedrog kunnen ontdekken . Doch die uitvlucht, al weze zij nog zoo vernuftig,
kan op waarschijnlijkheid niet de minste aanspraak maken .
Want daargelaten dat men al een heel behendig geschiedkundige en zeer erudiete archeoloog behoefde to wezen om
in de tweede eeuw niet een enkel dogmatischen brief, maar
een reeks brieven over allerhande, soms zeer concretezaken,
samen to stellen en onder de naam van een bedrijvig
persoon uit het begin van het Christendom to schuiven,
zonder ook maar het minste anachronisme of de minste
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onwaarschijnlijkheid neer to pennen in tegenstrijd met
gewoonten, gebruiken en tijdsomstandigheden van een
wereld die met de wereld van de tweede eeuw zoo hemelbreed verschilde - blijft het nog een raadsel hoe zulk een
schrijver zich nooit verraden heeft, met opzettelijk bijzonderheden in to lasschen die, weliswaar, in die brieven niet
op hunne plaats waren of althans minder goed to pas
kwamen, maar moesten dienen om het bedrog zoo goed
mogelijk to verduiken . Zulk een fijn psycholoog nit de
tweede eeuw onzer tijdrekening moet nog gevonden worden ! Want het is niet onbekend dat al de zinnen, ja, al de
woorden der Paulusbrieven door filologen en critici herhaalde malen reeds gewikt en gewogen werden . Als men
daarbij overweegt hoe de schrijver spreekt over zaken waar
een falsaris zeker niet aan denken zou : waarom hij zijn
reisplan veranderd heeft, wanneer hij komen zal, groeten
aan verschillende niet gekende of weinig beroemde personen, enz . - dan zal men zonder mocite inzien hoe weinig
gezegde uitvlucht to beteekenen heeft (I) . Zouden wij em(i) Wie de Paulusbrieven aandachtig leest en herleest, wordt
vanzelfs gewaar dat de Paulus, van wiens hand die brieven zich
voorgeven geschreven to zijn, geen in de tweede eeuw uitgevonden en in alle kalmte ingebeelde persoon is, inaar een mensch
in vleesch en bloed, schrijvende in honderd verschillende
omstandigheden over honderd verschillende zaken, die hij zelf
beleefd heeft, zich vertoonende van honderd verschillende
standpunten nit, en toch altijd dezelfde . Dat heeft A . Deismann
heel duidelijk ingezien, als hij zegt : ((Die Hauptinstanz fur die
wesentliche Echtheit der iiberlieferten Paulusbriefe ist der
unerfindbare Umstand, dass jeder dieser Briefe denselben
Charakterkopf wiederspiegelt . jedesmal in einer neuen Beleuchtung and mit neuem Ausdruck, oder sogar mit starkern Wechsel
des Ausdrucks innerhalb desselben Briefes . Es ist nicht die
unveranderliche kalte Marmorbfiste des Paulinismus, die wir
jedesmal schauen ; wohl aber ist es immer der lebendige Mensch
Paulus . den wir sprechen horen and gestikulieren sehen, hier
scherzend, mild wie ein Vater and zartlich schmeichlend um
das Herz der betorten Kinder - dort in leidenschaftlichen
Lutherzorn (die vergelijking met Luther laten wij op rekening
van den Protestantschen schrijver !) blitzend and donnernd
schneidende Ironie, herben Sarkasmus auf den Lippen . Ein
anderes Mal strahlt sein Auge vom Erlebnis des Sehers and
stxdmt sein Mund fiber von Bekentnissen erlebter Gnade, oder
er verliert sich in die verschlungenen Wege eines religiosen
Problems and seine Seele zittert unter einen schweren Kummer,
oder greift in die Harfe Davids zu einem begnadeten Dankes-
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delijk aan hen die, tegen het gezond verstand in, de
Paulusbrieven in de tweede eeuw willen doen ontstaan,
mogen vragen hoe het toch komt dat de schrijver het noodig
acht breedvoerig uit to weiden en practische raadgevingen
to verschaffen over dingen welke in de tweede eeuw al lang
verdwenen waren, zooals het geval is met de glossolalie,
waar de eerste Brief aan de Corinthiers (14) van spreekt?
Of het ten slotte eenig nut in zou hebben nog eventjes
stil to blijven bij de inwendige bewijzen door Bolland aangevoerd orn de echtheid der Paulusbrieven to loochenen,
mag sterk betwijfeld worden . Immers de « Leidsche Redemeester » bewijst over 't algemeen niet, doch beweert . Misschien is dat in het Leidsche Collegium Logicum de uitverkoren manier om to overtuigen . Wie intusschen over de
waarde der beweringen van hoogleeraar Bolland een eigen
oordeel wil vormen, kan best de studie nalezen, die Dr TH .
VAN OPPENRAAIJ over a Het Evangelie s geschreven heeft in
het Annuarium van de A]5ologetische Vereeniging Petrus Canisius,
Igio . (I)

Opvallend is het toch dat de Leidsche Redemeester de
innerlijke gronden, welke wij ten gunste der autenticiteit
van de Paulusbrieven deden gelden, noodig gehad heeft to
rekenen bij de s wereld van zeggelijkheden a die hij voor
zijn lezers maar liefst « ongezegd a wenscht to laten . Hij had
die nochtans zijnen lezers kunnen voorleggen en uiteenzetten zonder al to groote (c inspanning des verstands en
vermoeinis des geestes a . Zij zouden misschien, om zijne
tijd- en landgenoten in- en voor to lichten nopens bet vraagstuk waarmede wij ons bezig houden, even dienstig geweest
zijn als de meeste zijner willekeurige beweringen, waarvan
wij een specimen zullen overschrijven met de bemerkingen
die Dr Van Oppenraaij er terecht aan toevoegt . In het
psalm . Immer derselbe Paulus in immer neuer Haltung . »
(Paulus . Eine kultur- and religionsgeschichtliche Skizze, Tubingen,
Mohr, igii, b1z . ii) . Eu een weinig verder : « So ist jeder
Paulusbrief ein Paulusbrief, and darin liegt dean der einzigartige Quellenwert der Paulusbriefe fiir die historische Charakteristik ihres Urhebers . Er gibtwohl keinen einzigen Christen der
Folgezeit, von dem wir so vollig absichtlose Quellen fur die
Erkentniss seines inneren Lebens besitzen . » (blz . I6) .
(i) Teulings, 's Bosch, b1z . 171-234 : Wat ecn Leidsch Hoogleeraar
der twintigste eeuw houdt omtrent den oorsprong van het Christendom .
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betoog van den Leidschen Redemeester lezen wij : a Dat
de Romeinsche ecclesia tot in de derde eeuw eene Hellenistische gemeente is geweest, die in haar Gricksch hare
Latinismen zal hebben gehad, hebben wij to bedenken bij
Rom . 12 : 19 bijvoorbeeld ; daar namelijk zegt de a apostolische s schrijver aan de Romeinen, die wel een (( uitverkorene )), een a geestelijk a man van de gemeente zal geweest
zijn, een a Mineesche s Jood van de hoofdstad omtrent 115
- wreekt uzelven niet, geliefden, maar geeft Jlaats aan den
toorn u . a Plaats geven a is het eenige wat zich in het
Grieksch laat zeggen tot woordelijke overzetting van
u ruimte geven s, en Seneca, over den toorn (2 : 32, 3 : 39)
schrijvende, had gezegd : a We zullen hem ruimte geven ;
iets onmenschelijks, al wordt zij als rechtvaardig aangemerkt, is de wraak . v (blz . 186) .
a Bovenstaand citaat a - aldus hoogleeraar van Oppenraaij a is een nadere beschouwing overwaard . Wat een
geleerdheid in die enkele zinnen ! en dan heeft die geleerdheid nog volstrekt geen betrekking op de zaak, waar het
hier om gaat : de afhankelijkheid van den Romeinenbrief
van Philo en Seneca !
1 0 dat de Romeinsche gemeente een Hellenistische
gemeente met Latinismen in hare taal is geweest tot in de
derde eeuw, zou blijken uit een document uit de tweede eeuw,
omtrent 115 geschreven ! Risum teneatis, amici .
2° de schrijver van den Romeinenbrief gal wel een
a uitverkorene a, een a geestelijk a man van de Romeinsche
gemeente geweest ziju (toch wel niet van het geleerde slag
Bolland), een a Mineesche a Jood van de hoofdstad, omtrent
115 . Voor die a zal-wetenschap a mogen we Bolland wel
dankbaar zijn .
30 men vertrouwt zijn eigen denkvermogen niet meer,
wanneer men Bolland de volgende redeneering ziet opzetten : a In Rom . 12 : 1g zegt de schrijver : . . . . geeft Plaats aan
nen toorn ; •u jblaats geveu a is het eenige wat zich in bet
Grieksch laat zeggen tot woordelijke overzetting van ruimte
geven a . Dus heeft de Romeinsche gemeente in haar
Grieksch Latinismen gebezigd, m . a . w . de Grieksche
schrijver van Rom . 12 : 1g gebruikt een echt Grieksche
uitdrukking : geeft plaats en daarom gebruikt de Kerk,
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in hare taal . a (Wat een
biz . 220-221) .
Nog een woord willen wij zeggen over een bewijs
waar de Leidsche Redemeester hoog mee oploopt : de
schrijver der Paulusbrieven zou namelijk afhangen van
de Alexandrijnsche, meer bepaald de Philoniaansche
gedachtenwereld en daarom zouden die brieven moeten
onecht verklaard worden en verdrongen naar de tweede
eeuw . Al had Bolland ook degelijk bewezen - maar dat
heeft hij allerminst (I) - dat de Paulusbrieven voor sommige punten van bijkomenden aardwel iets gemeens hebben
met hetgeen in de Alexandrijnsche en meer bepaald in
de Philoniaansche gedachtenwereld omging, wat zou dat?
Daar zitten de voorstanders der autenthiciteit niet het
minst mee verlegen . Want tusschen de verdedigers der
authenticiteit, zij wezen katholiek of rationalist, zijn er
zoowel die den Alexandrijnschen invloed op de Paulusbrieven aannemen als die hem verwerpen . Hunne meening
nopens deze bijzondere kwestie heeft in hun oordeel over
de echtheid der brieven niets to zien gehad . En terecht .
Want, wat de gemeenschap van sommige gedachten van
Paulus met die van Philo aangaat, willen wij nog niet aandringen op de mogelijkheid dat sommige leeringen van
Philo - deze was toch rond het jaar 4o al een grijzaard ornstreeks de jaren 40 a 5o onzer tijdrekening in Azie, en
bijzonder in Tarsus, zouden ingang gevonden hebben . Alles
laat zich evenwel veel eenvoudiger verklaren . Inderdaad,
onbetwistbaar is het dat Philo zelf ook het meerendeel
zijner opvattingen aan zijn midden zal ontleend hebben .
En dat vooral verdient onze aandacht . Want dan waren die
gedachten in Alexandrie en zeker ook daarbuiten, al lang
in omloop voor Philo ze doceerde . Nu valt aan de andere
zijde to bedenken dat geen enkele woordelijke aanhaling
uit Philo bij Paulus to vinden is en dat de zinspelingen
op specifiek-Philoniaansche wijsbegeerte in de Paulusbrieven alien zeer betwistbaar zijn . Zoover voor de Philoniaansche wijsbegeerte .
Leidsch Hoogleeraar . . . .

Latinismen

(r) Veel sterkere gronden werden door meer bevoegde critici
voorgelegd en hebben toch de overtuiging van verschillende
vakmannen niet kunnen wegdragen .
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Wat daarna de Alexandrijnsche wijsbegeerte betreft,
lie was bij hot ontstaan van hot Christendom al sedert lang
in het Romeinsche rijk verspreid . Vooral moot die philosophic bij de Joden uit de verstrooiing niet heelemaal onbekend geweest zijn, als men bedenkt dat bvb . het Boek der
1Vijsheid, dat deel uitmaakte van de gewijde Schriften der
joden, waarschijnlijk to Alexandria word samengesteld . Hoe
icon het dan anders of Paulus moest or wel iets van gehoord
hebben ? P . Prat schrijft : L'Apotre semble n'avoir jamais
lu les elucubrations theosophiques de son grand contemporain, Philon d'Alexandrie ; (I) et ce West pas pour etonner,
tant lour tournure d'esprit differe . On rapporte quelquefois
a. Philon des expressions comme r image de Dieu, premiern6 de la creation ;i, appliquees au Christ preexistant ; mais
it est bien plus naturel d'en chercher la source premiere au
Livre de la sagesse . » En E . Tobac, die zich in de theologie
der Paulusbrieven door een bijzondere studio heeft ingewerkt (2), merkt op : a Il exista de bonne heure assez de
points de contact entre le christianisme naissant et la theologie alexandrine, pour que le disciple de Saint Paul qui
ecrivit 1'epitre aux Hebreux ait pu s'approprier certaines
conceptions ayant pris corps dans le philonisme, mais diffuses
alors dins tout le judai'srne hellenique . A Jerusalem memo, les
Alexandriens avaient une synagogue et, des l'origine de la
propagande chretienne, on les trouve en discussion avec
saint Etienne (Act . VI, g) ; dans les communautes juives de la
dispersion, leur influence flail plus considerable encore et souvent
jbredominante . Une rencontre etait done inevitable entre la

doctrine chretienne et les tendances d'Alexandrie . C'cst
aussi a ('influence d'Apollo qu'on attribue la penetration de
la theologie paulinienne par la doctrine alexandrine . Cette
influence est probable, it est legitirne de I'admettre, pourvu
qu'on n'y cherche pas 1'explication unique et totale du phenomene constate . Apollo ,fournit un trait d'union, mais ce n'est
pas le seal . Apollo prccha a Ephese et a Corinthe, son action
fut considerable et dut laisser des traces parmi les chretiens
(I) VOLLMER, Die Neatest . Citate bei Paulus, Fribourg en-13 . 1895,
p . 67-68 et 84-85 n'a pas reussi a prouver le contraire .
(2) E . TOBAC . Le Problime de to justification dins Saint Paul .

Leuven, 19o8 .
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d'Asie et de Grece . On s'explique ainsi que saint Paul ecri_
vant aux fideles de Colosses et aux diff6rentes chr6tient6s
d'Asie auxquelles est destin6e la lettre aux Eph6siens, ait
adapt6 son enseignement aL la terminologie qu'Apollo
d'Alexandrie avait vulgaris6e a. Ephdse . n (r)
Dat is duidelijk genoeg . Maar langs then kant heeft de
Leidsche redemeester niet willen zoeken, evenmin als hij
zijne aandacht gevestigd heeft op de talrijke inwendige
gronden die de echtheid der Paulusbrieven in volle licht
stellen . Hij had liever bij eenige heel bijkomende punters
stil to blijven, die to overdrijven en verkeerd uit to leggen,
van al het overige Diet to gewagen en dan met eenige verwondering uit de hoogte zijner onfeilbare « wijsheid n veer
to pennen : u Wel spreekt en schrijft men in weerwil van
Bauer, Pierson, Loman, Meyboom, Matthes en van Manen,
van Steck en Kalthoff, tot in den jongsten tijd, alsof er geen
gegrond bezwaar was tegen het geloof aan de apostolische
authenticiteit der zoogenoemde Paulinische hoofdbrieven,
die dan geschreven zouden zijn kort na het midden der
eerste eeuw . . . . » Die verwondering is voor zijn minst misplaatst . Hij had ze wel op een ander feit mogen uitbrengen
en zeggen : u Wel werden er v66r bijna eene halve eeuw
tegen de authenticiteit der Paulusbrieven in naam der
critiek sommige bezwaren aangevoerd, doch deze werden
sindsdien door geleerden van alle gezindheid gewikt en
gewogen en alleszins to licht bevonden . Daarom is het
moeilijk to begrijpen dat de verachterde rationalistische
school uit Nederland steeds nog op zijn verouderd standpunt staat en, in weerwil der critische bevindingen, die
sindsdien de authenticiteit der Paulusbrieven onwrikbaar
vaststelden, nog redeneert alsof de wetenschap de laatste
kwart eeuw geen stap ware vooruitgegaan (2) . Eigenaardig
(r) E . ToBAC . Le Prologue du quatriime Evangile,
saiee, t . V, f . X, December 1911, b1z . 49 1- 492 .

in

La Vie dioci-

(2) Bolland schijnt nog steeds thuis to hooren in de kringen
waarvan A . DEISMANN in zijn laatste werk : Paulus . Eine kulturund religionsgeschichlliche Skizze (Tubingen, Mohr, 1911), zegt :
Nog immer geht in gewissen Kreisen der Wahn um, die
Wissenschaftlichtkeit eines Bibelforschers sei prozentual nach
dem Verhaltniss seiner Unechtheitsverdikte auszurechnen
Ein gutes Teil des historischen Paulus haben die iibe;lteferten
Paulusbriefe im neunzehnten Jahrhundert unschiildig nacher-
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is bet althans dat bijna alle ongeloovige critici, en vooral de
exegeten en filologen die in dezen toch bet meest bevoegd
zijn, niettegenstaande hunne vooroordeelen, door de critiek
er toe geleid werden, dit nude standpunt prijs to geven,
dat feitelijk wel onhoudbaar blijkt . u
Dat intusschen amateur-geschiedkundigen, zooals
Bolland en Drews of Kalthoff, zulk verouderd stelsel nog
ophemelen en willen doen doorgaan als bet laatste woord
der onfeilbare wetenschap, valt minder to verwonderen .
Het is immers een algemeen verschijnsel dat alle hypothesen der wetenschap dan eerst ingang vinden in kranten
en volksuitgaven, als ze door de wetenschap lang reeds
veroordeeld zijn . Zien wij op onze dagen in al onze vrijzinnige dagbladen bet materialisme niet uitgebazuind als de
eenige houdbare wereldbeschouwing, terwijl in wetenschappelijke kringen al lang de wind waait naar bet spiritualisme
en op bet internationaal congres voor wijsbegeerte to
Heidelberg in 1911 bet materialisme geen enkel vertegenwoordiger meer telde? (I)
Van weinig of geen belang is bet ook dat sommige
zedelijke begrippen uit de Paulusbrieven tevens in de stoicijnsche wijsbegeerte voorkomen . Er zijn immers op zedelijk gebied vele van die algemeen-menschelijke begrippen
die aan verschillende stelsels toebehooren . Waarom zou
men aan een ontwikkelden Jood uit de diaspora bet recht
ontzeggen van die begrippen op de hoogte zijn ? Zelfs pleit
bet ten voordeele der echtheid zijner brieven als Paulus
sommige trekken met de Stoa gemeens heeft . a Sa morale)),
zegt wederom Prat, s a cote de divergences profondes, a
quelques traits communs avec celle des stolciens . On pourrait y voir, a la rigueur, un souvenir de son education . Les
philosophes de cette epoque, surtout ceux de Tarse et de
Cilicie, se piquaient fort de stolcisme et it se peut que
l'Apotre, dans son age mar, ait discute contre eux . Mais
rien, ni pour les idees ni pour la terminologie, n'indique
clairement qu'il ait ete a leur ecole . n (2)
leben massen : «dreimal mit Ruten geziichtigt, einmal gesteinigt, dreimal schiffbruch gelitten n ! II Cor . 11,23 .
(I) L . NOEL, La Diroute du matirialisine, Mechelen, igro .
(2) O . c . blz . 23 .
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Hoe weinig wetenschappelijk onderlegd de « wijsheid u
is van den Leidschen Redemeester blijkt eindelijk hieruit
dat hij nog steeds luchtkasteelen bouwt op de ingebeelde
afhankelijkheid der Paulusbrieven van de schriften van
Seneca . Dat vroeger sommige critici in het onderzoek dier
kwestie eenig belang stelden, kan men nog min of meer
begrijpen, hoewel het dan meer ging om to weten of
Seneca soms de Paulusbrieven al of niet zou gelezen
hebben ; maar op onze dagen staat de zaak merkelijk verder
en zullen de geleerden wel instemmen met hetgeen P . Lagrange, wiens gezag men in dezen niet zal ontkennen,
onlangs schreef in de Revue biblique inteynationale : a Autrefois on agitait volontiers la question des rapports entre
Seneque et Saint Paul . Elle peut titre regardee comme
tranchee . Aucun critique ne soutient plus aujourd'hui que
la doctrine de S . Paul ait eu la moindre influence sur les
idees de Seneque . L'apotre de Jesus-Christ et le ministre
de Neron auraient pu se rencontrer, c'est tout ce qu'on
peut dire . n (i)
Doch neen ; niet langer zullen wij ons inlaten met die
dwaze beweringen van den Leidschen Hoogleeraar . Laten
wij liever maar dadelijk tot ons besluit komen .
Hoe bevestigen de innerlijke bewijzen ten voordeele
der authenticiteit der Paulusbrieven de uiterlijke gronden
die wij vroeger aanwezen? De overlevering is het eens om
to getuigen dat de Schrijver dier brieven geweest is de
Apostel Paulus
een tot het Christendom bekeerde 7ood . - En als we
die brieven onderzoeken bevinden wij dat taal en stijl en
leer die zijn van een geboren Jood, welke in de Schriftuur
grootendeels zijn wetenschap geput heeft ;
een Jood uit de diaspoya . - En inderdaad bezigt hij niet
de klassieke taal der Grieken, maar de Koev'71 6IdXEKTOS, citeert hij den Bijbel niet volgens den Hebreeuwschen tekst,
maar volgens de Septuagint, die bij de Joden uit de verstrooiing algemeen in voege was ;
een Jood wiens vader ket Romeinsch burgerrecht bezat . (i) Revue biblique, janvier, 1912, p . 5 . La Philosophic religieuse
d'Epictile el le Christianisme.

52

DE CHRISTIWAARHEID

En men bemerkt zeer wel dat hij de voorrechten der Ro-

meinsche burgers nauwkeurig kent en van de GriekschRomeinsche wereld meer afweet dan een gewoon inwoner
van Palestina ;
een Jood uit de sekte der Farizeerr, waartoe de meeste
Wetgeleerden en Rabbi's behoorden . - En wij zien in
zijne brieven dat het bloed der Farizeen hem in bet lijf zit,
zbodanig dat hij, de Apostel der Heidenen, zijne vurige
geestdrift tot het Jodendom niet kan verbergen ; en wij zien

den discipel der Rabbi's gedurig-aan doorkomen in zijne
bewijsvoeringen, in zijne allegorische verklaring der
H . Schrift in de eigenaardige wijze waarop hij de Bijbelteksten weet to benuttigen ;
een Jood eindelijk, die zijne brieven samenstelde voor
het jaar 70 . En de groote vraagstukken, die in de Paulusbrieven worden behandeld, zooals : de noodzakelijkheid of
althans het nut der Joodsche wet voor heidensche bekeerlingen, de vraag naar bet lot der overledenen bij de tweede
komst van den Messias, de glossolalie, zijn van zulken aard
dat zij enkel vbor het jaar 70 op die wijze konden voorkomen .
Of er wel een boek gevonden wordt, voor wiens authenticiteit de getuigenissen der overlevering zoo helder door
de inwendige gronden in het licht gesteld worden, valt sterk
to betwijfelen ; en met voile recht mogen wij zeggen dat
enkel dwaze, hoewel misschien onbewuste, vooringenomenheid of kwade trouw er toe kunnen leiden de echtheid
der Paulusbrieven nog langer to ontkennen .
Ons eerstkomend opstel zal eene studie zijn over de
innerlijke bewijzen ten voordeele der authenticiteit van de
Handelingen der Apostelen en het Lukasevangelie .
AUG . BRUYNSEELS .

WETENSCHAP IN HET LAND
DER « BUSINESS MEN
HET BEOEFENEN DER GESCHIEDENIS

IN DE VEREENIGDE STATEN VAN AMERIKA

(Veyvolg)
Wat al hoedanigheden moet een ((historian )) bezitten ?

Hij moet handig zijn in de opzoekingen, handschriftelijk
zoowel als gedrukt materiaal kunnen bewerken, en afscheiden 't onechte van 't authentieke . Hij moet de werken van
anderen kunnen benuttigen, de bijzondere studies of monografies van groote weerde op 't eerste zicht kunnen
erkennen . De materialen der amerikaansche geschiedenis
zijn immers zoo talrijk, dat de geschiedschrijver onmogelijk
zelf al de oorspronkelijke bronnen kan lezen . 't Werk van

een historieschrijver gelijkt altijd op dat van iemand die
met kleuren omgaat . De geschiedschrijver zoekt met de
pen weer to geven den indruk hem bijgebleven uit zijne
opzoekingen en zijne lezingen, zooals de artist tracht weer
to geven de verstandelijke impressies door den borstel .
Zooals de schilder, de novellist, de dichter, moet de
geschiedschrijver inbeelding bezitten . Hij moet voor zichzelven kunnen schilderen in breede trekken den toestand
van een vast opgegeven tijdstip, den opmarsch der legers
zien, de wederzijdsche en onderlinge werking erkennen der
ekonomische krachten, en dan deze impressies weergeven
met zoo 'n lichten toets dat hij leesbaar werk voortbrengt,
en met zoo 'n uitgelezen bijzonderheden dat hij overtuiging
meesleept . In zijne voorstelling moet hij trachten aan den
lezer den indruk der werkelijkheid to schenken . Daarvoor
moet hij soms de strenge juistheid van detail en perspectief

opofferen . Zoo de teweeggebrachte indruk getrouw is aan
de waarheid, dan scheelt het weinig om juiste datums, goed
gespelde eigennamen of goed bewezen feiten .
De geschiedschrijver moet zich met veel andere wetenschappen inlaten : een oudheidliefhebber to zijn is niet voldoende . Hij moet open oog hebben voor ekonomische
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studien en de feiten bekijken bij hot licht der wetten van
de menschelijke ontwikkeling . Hij moot ook een meester
zijn in 't perspectief : menschen en gebeurtenissen in hunne
ware verhouding bezien, de eene periode niet to veel ophelderen tegenover de andere, niet den voorrang schenken aan
den persoonlijken invloed alleen en de kollektieve krachten
verwaarloozen . Dit wil nu niet zeggen dat een geschiedschrijver geene bepaalde periode of eene bepaalde kwestie
mag behandelen, of dat b .v . levensbeschrijving of biografie
niet mag gerekend worden als een vorm van historieschrijven . Wat vereischt wordt, is dat de historicus, binnen
de grenzen van zijn arbeidsveld, de perspektief der zaken
in gebeurtenissen vatte . En dat is niet altijd gemakkelijk,
daar de schrijver soms moeilijk aan de bekoring kan wederstaan, zijn werk to beperken volgens het belang der hem
ten dienste staande bouwstoffen, en met volgens het werkelijk belang van het onderwerp zelve .
Uit de opsomming van al doze vereischten zal iedereen
graag besluiten, zooals Charming zelf besluit, dat er een
groot verschil bestaat tusschen de « stielmannen n - de
uitgevers van dokumenten en de opstellers van spcciale
studies of monografies - en de a historians » zooals ze
door den amerikaanschen professor worden voorgesteld .
En dit beeld van den waren, echten « historicus » wordt
dan verscherpt op volgende wijze : « Hot eerste wat een
geschiedschrijver to doen staat, als hij nauwkeurig zijn
arbeidsveld overzien heeft, is zich in de feiten in to leven .
Het is onvoldoende de feiten op een papier achtereenvolgens aan to stippen en met behulp dezer nota's zijn opstel
to beginnen . Hij moot al die feiten door zijn brein doen
voorbijtrekken, hij moot letterlijk met bijzonderheden
doordrongen zijn (he must be satured with detail) . Dagen,
maanden, jaren moot hij het onderling verband der feiten
beschouwen en bepeinzen : dan alleen mag hij de pen in
hand nemen en aan de anderen openbaren hoe het verleden zich aan hem zelf geopenbaard heeft . Hij moot zijn
eigen ziel doen zinderen in zijn werk . s)
De voorwaarden door Channing opgegeven om een
ideaal a historian to worden, zijn talrijk en strong . We
zullen dan ook niet verwonderd staan bij hot pessimism
van zijn eindbesluit : re Bij het rondzien naar historieU
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schrijvers in ons land, zal de navorscher grooter ontmoediging hem voelen beklemmen dan bij 't onderzoek aangaande gelijk welk ander gedeelte van 't wetenschappelijk
terrein . Het Amerikaansche yolk leeft midden een cyclus
van (( commercialism )) . Sedert jaren is de studie niet meer
zoo misprezen geworden als op 't huidige oogenblik . Sprekend met studeerenden, bij 't zien der boeken die ter pers
gaan, moet men, helaas ! tot dit erbarmelijk besluit komen .
De studie beleeft voor 't oogenblik zeer lage ebbe, daar zij
meestal in 't land niet geschat wordt . 't Is niet de hoedanigheid der voortbrengselen, maar wel het formaat, het
gewicht dat geprezen wordt . Men kan de echt eerste-klaswerken der Amerikaansche historieschrijvers sedert vijf-entwintig jaren op zijn vingeren tellen, en stel u dan voor het
getal menschen die hedendaags zich met geschiedkundige
opzoekingen onledig houden en het getal boeken die er onophoudelijk verschijnen onder den dekmantel der historie!
Een dag zal komen dat de kans zal draaien en dat de studie
weer zal gelden als een nationaal goed : een nieuw Parkman (I) zal opstaan ! Misschien zal hij maar een boek de
wereld inzenden, maar als dat boek van het gehalte is der
(( Pioneers of France)) (2), zal het meer bijbrengen tot de
opleiding van het groot publiek en het stichten zijner faam,
dan het drukken van dokumenten per ton of het uitgeven
van monografies met dozijnen! ))
Zoo oordeelt de Amerikaan Channing . 't Is niet ten
onrechte dat hij over de krisis van commercialism klaagt,
die de Amerikaansche wetenschap to doorstaan heeft, dat
hij den spot drijft met het overhaast op de markt brengen
van ondoordachte, to spoedig afgewerkte thesissen en monog rafies, met het eenvoudig afdrukken, zonder meer, van kilo's
dokumenten . Dat is inderdaad geen wetenschap, 't is zelfs
nog altijd Diet wat hij, zoo misprijzend, (( stielwerk )) noemt .
Maar van overdrijving, dunkt ons, kan Channing toch
niet vrijgepleit worden . Niet alleen in Amerika, maar ook
in Duitschland en Frankrijk wordt de boekenmarkt over(I) Te zamen met Motley en Prescott, een der drie groote
Amerikaansche geschiedschrijvers der XIXe eeuw .
(2) Titel van een van Parkman's beste werken, waarin hij de
geschiedenis der Fransche bezettingen in Canada en de Mississipi-vallei beschrijft .
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stelpt met onafgewerkte of onbenullige Dissertationen, Habilitationsschriften en Theses, met uitgaven van dokumenten
zonder de minste kritische aanteekeningen afgedrukt . En
in die landen nochtans bestaat er geen krisis van (i commercialism )) . Het plaatsjesjagen zonder meer zal bier ook wel
een groote rol spelen . Channing is ook to veeleischend
voor de jonge geslachten van historici . Iedereen kan goed
werk leveren op verschillend terrein en de ( stielmannen ))
zijn dikwijls degenen die de wetenschap meer vooruithelpen
dan de beoefenaars der a grande histoire a . Iemand die een
inventaris van handschriften opmaakt ; die onuitgegeven
dokumenten aan den dag brengt, voorzien van de noodige
kritische nota's en ophelderingen ; die over een bepaald
onderwerp eene weldoordachte monografie opstelt, kan aan
de wetenschap, in beperkten kring, evenveel dienst bewijzen
als de geniale schepper eener machtige synthesis . En zonder
bet werk der a stielmannen a zou de opbouwer van synthesen bet niet ver brengen : zij immers leveren hem de
materialen, min of meer voorbereid, waarmee hij zijn
grootsch gebouw zal optrekken en de eenvoudige steenkapper speelt in kleine mate eenen even belangrijken rol
als de vernuftige bouwmeester .
Voorzeker, om echt scheppingswerk op 't gebied der
historie voort to brengen, moet men behooren tot bet klein
getal dier uitverkorenen, die Channing als de echte a historieschrijvers a voorstelt . Maar dit beeld van den a historian a, zooals we 't naar Channing geschetst hebben, schijnt
ons niet in al zijne bijzonderheden aan de echt wetenschappelijke vereischten to beantwoorden . We krijgen den indruk
dat de a kunst a hier wat al to veel opofferingen aan de
wetenschap vraagt .
Immers, strookt bet met de echte wetenschap dat de
historieschrijver, de opbouwer eener synthese, a om den
indruk der werkelijkheid aan den lezer to geven a sours de
((strenge juistheid van detail en perspektief )) opoffert, en
volstaat bet dat de bij den lezer teweeggebrachte indruk
beantwoorde aan de werkelijkheid of de waarheid, zonder
rekening to houden met a juiste datums, goed gespelde
eigennamen of goedbewezen feiten a ? Is er hier geene contradictio in terminis en krijgt de kunst hier niet den voorrang
op de strenge wetenschap?
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In 't algemeen nochtans mag gezegd worden dat
Channing het oorbeeld van den echten historieschrijver op
meesterlijke wijze heeft weten voor to stellen . Al ware 't

maar om
bezielt,
zich een
ping der

den wetenschappelijken adem die zijn opstel
verdient het gelezen to worden door al degenen die
juist gedacht willen vormen aangaande de beoefegeschiedenis in het land der ((business men a .
II

HET BEOEFENEN DER GESCHJEDENIS IN AMERIKA
IN DE WERKING DER WETENSCHAPPELIJKE
INSTELLINGEN
Professor Charming stelde zijn misprijzen ten toon
voor de utilitaristische of onbeholpen a stielmannen a der
historie : 't zal hier voorzeker maar alleen gelden de jonge
doctorandi, die onder zijne leiding de wetenschap der
geschiedenis komen aanleeren en die, moeten we hem
gelooven, maar al to dikwijls die opleiding ten dienste

stellen der plaatsjesjacht . Immers, Amerika telt een groot
getal voortreffelijke a stielmannen a op 't gebied der geschiedenis, die dank hunnen vlijt en hunne technische vaardigheid, groote diensten aan de wetenschap bewijzen . We
bedoelen hier de zendelingen der Carnegie Institution of

Washington .
I . De werking der a Carnegie Institution a van Washington .
- De grootsrhe instelling van Carnegie to Washington
telt ook eene geschiedkundige afdeeling, het Department of
historical research, waarvan bestuurder is de talentvolle J .
Franklin Jameson . In het Year Book dier instelling vinden
we geregeld een verslag over de werkzaamheden van bet
historisch Department, door Jameson zelf, verslag dat ons

een klaar overzicht geeft van wat er op wetenschappelijk
gebied gedurende 't verloopen jaar is verricht geworden .
De geschiedkundige werking der Carnegie Institution is drievoudig : I° De verslagen, handleidingen en inventarissen
(reports, aids and guids) ; z° uitgaaf van dokumenten ; 30 gemengde werkzaamheid (miscettaneous operations) .
De geschiedkundige afdeeling van de Carnegie Institution
is gehuisvest in het Bondsgebouw to Washington, waar zij
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zeven ruime kamers bezet . De ruimste kamer dient als
bureel van den bestuurder en als boekerij, de anderen
dienen tot het bewaren van de archiefstukken, het herbergen
van den schrijver en het bestuur der afdeeling . Het bestuur
van het DeJartment is samengesteld uit Jameson, Leland,
Dr Burnett, Leo F . Stock, Mis Davenport en Miss Elisabeth P . Donnan .
Het beste werk door het Department geleverd is stellig
datgene der archiefinventarissen, verslagen en handleidingen tot het bestudeeren der oorspronkelijke bronnen
van de Amerikaansche geschiedenis . De eerste vereischte
om de geschiedkundige wetenschap to ontwikkelen is het
bekend maken der onuitgegeven oorspronkelijke bronnen,
der bouwstoffen die bestemd zijn het volmaken van het
historisch gebouw to vergemakkelijken . Blijven de oorspronkelijke dokumenten bedolven onder de laag stof die
ze in de bibliotheken en archieven bedekt of vol geheimenis
verdedigd door de ongenaakbare sloten der koffers waar ze
in verscholen liggen, dan is de vooruitgang der historische
wetenschap onmogelijk . Dan zullen de historieschrijvers
zich moeten bepalen bij gissingen of min of meer stoute
hypothesen, of, helaas ! bij afschrijverij van de vroeger
verschenen werken, wier materiaal dan zal terug opgedischt
worden met eene nieuwe benaming of eene nieuwe saus,
volgens de Weltanschauung, de filosofische overtuiging der
heeren afschrijvers . En dan nog zal het publiceeren van
een enkel tot hiertoe onbekend dokument die grootsche,
maar soms onvaste synthesen doen ineenstorten, of iedere
maal opnieuw de historici verplichten een onderwerp, dat
ze als afgehandeld aanzagen, van een nieuw standpunt uit
to bekijken .
Langlois en Stein zeggen het heel raak in de inleiding
van hun zoo nuttig repertorium Les archives de l'histoire de
France : u Rien n'est plus facheux que cette dispersion des
documents, en majeure partie inedits, qui sont propres a
eclairer notre passe ; rien ne fait plus d'obstacle a la science
historique . La methode exige, en effet, que pour ecrire
1'histoire, on ne se contente point de quelques renseignements, des renseignements qu'on a sous la main ; elle exige
qu'on epuise prealablement toutes les sources accessibles
Il y a des problemes historiques qui ont
sans exception
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ete traites vingt fois, chaque fois a I'occasion de la decouverte de quelques documents nouveaux, et qui ne sont pas
encore resolus . Le resultat, c'est la formation d'une bibliographic enorme, enchevetree . confuse, pleine de redites
superflues, qui encombre peu a peu l'acces des questions
les plus simples
11 est donc d'une importance majeure
que ceux qui etudient 1'histoire d'apres les sources soient
mis en mesure d'utiliser toutes les sources ; it faut que cc
devoir, qui lour est impose par la methode, dont la transgression, jusqu'ici inevitable, a eu deja, pour la science
historique, des consequences si graves, leur soit facilite
) (I)
dans la pratique
Dat heeft het bestuur van de geschiedkundige afdeeling
der Carnegie Institution begrepen en op wonderbare wijze
bewerkstelligd door het uitgeven eener talrijke reeks inventarissen, gewijd aan het opsommen en beschrijven der
onuitgegeven dokumenten in Amerika en in het buitenland
berustend, en die 's lands geschiedenis aanbelangen .
Eenen beredeneerden archiefinventaris opmaken is zoo
gemakkelijk niet : kennis van zaken komt hier natuurlijk to
pas, en alleen goede ((stielmannen )) zijn in staat nuttig
werk to leveren . Hot samenstellen van zoo 'n Guide of Report
veronderstelt ten eerste eene grondige kennis van 's lands
geschiedenis en van zijne vroegere instellingen en beschaving, om de waarde der to beschrijven onbekende dokumenten to kunnen aanstippen . Desnoods is hot noodzakelijk aan to duiden of de beschreven dokumenten al of niet
uitgegeven zijn of met vroeger uitgegeven dokumenten in
verband staan, wat dan natuurlijk de kennis der tot hiertoe
bekende dokumenten vereischt . Hot is nu wel niet onontbeerlijk ook de geschiedenis to kennen van hot land - in
de veronderstelling dat men in 't buitenland opzoekingen
doet - waar zich het archiefdepot bevindt, maar heel dikwijls zal het kennen dier geschiedenis ons uitleggen hoe
doze of gene dokumenten in den vreemde berusten of
versukkeld zijn en dat heeft soms zijn belang om over
de echtheid der stukken to oordeelen . Kennis der schrift(I) CH.-V . LANGLOIS en H . STEIN, Les archives de l'histoire de
France, b1z . II-Iv. (Manuels de Bibliographie historique, I) .

Parijs, A . Picard en zoon, 1893 .
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kunde voor de opvolgende eeuwen en der andere historische hulpwetenschappen is verondersteld, alsook eene
hoeveelheid van technische vaardigheid die we hier Diet
behoeven in 't licht to stellen .
Voor de geschiedenis der Vereenigde Staten van Amerika in 't bijzonder moeten velen der oorspronkelijke dokumenten in 't oude Europa worden opgezocht, en wel
bijzonder in Spanje, Engeland en Frankrijk . Dat is eene
viriti a la Palisse die geen betoog behoeft . En zoo is de
Carnegie Institution van Washington er toe gekomen naar de
belangrijkste archiefdepots van Europa bekwame vakmannen to zenden, om aldaar de dokumenten, die de Amerikaansche geschiedenis aanbelangen, op to zoeken en to
inventorieeren . Dat heeft ons eene reeks Inventaries, Guides
en Reports bezorgd, die nevens de gelijkaardige werken der
Europeesche geschiedkundigen en vakmannen niet ten
achter staan, ja zelfs onberispelijk opgesteld zijn . Ik heb de
gelegenheid gehad menige dier werken ter beoordeeling
to lezen en in de Revue d'histoire ecclisiastique to bespreken .
In bijzonderheden treden kan mij dus gespaard blijven
De weetgierige lezer zal gemakkelijk in het vermelde
Leuvensche tijdschrift de recensie dier verschillende Repertories en Guides weten terug to vinden . (I) Ik wil hier nochtans in het algemeen aanduiden welke inventarissen de
Carnegie Institution heeft uitgegeven en hoe zij opgesteld zijn .
Het centraal archiefdepot van den Staat in Washington
werd beschreven door Dr C . H . Van Tyne en W . G .
Leland, Guide to the archives of the Government of the United
States in Washington ; de archieven van Cuba werden onderzocht door Luis M . Perez, die er in 1907 een Guide over
opstelde (2) ; William R . Shepherd gaf in hetzelfde jaar
zijn inventaris der Spaansche archieven van Simancas,
Madrid en Sevilla (3) ; in 19o8 verscheen een Guide met
betrekking op de archieven van Londen en de bibliotheken
Revue d'histoire ecclisiastique, 1904, b1z . 666-667 ; 1907, blz
19o8, b1z . 192-193 ; 42-421 ; 848-849 ; 1911, blz . 378-379 ; 596
1912, blz . 406 .
Guide to the materials for american history in Cuban archives .
Washington, 1907 . In-8, 142 blz .
(3) Guide to the materials for the history of the United States in spanish archives (Simancas . the Archivo Historico National and Seville) .
Washington, 1907 . In-8, 107 biz .
(I)
431 ;
598 ;
(2)
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van Oxford en Cambridge (I) ; in I9io gaf J . A . Robertson
eene lijst nit der dokumenten, berustend in de Spaansche
archieven, die reeds uitgegeven zijn of waarvan afschriften
bestaan in de Amerikaansche bibliotheken (2) . Dit lijvig boekdeel is bestemd tot het vervolledigen van Shepherd's Guide
der Spaansche archieven . 't Zelfde jaar verscheen een inventaris der onuitgegeven dokumenten van Amerikaansche
kerkelijke geschiedenis die in de archieven en bibliotheken
van 's lands protestantsche kerken en instellingen bewaard
blijven (3) : meer dan honderd archiefbewaarplaatsen
werden vlijtig door den opsteller, professor W . H . Allison,
doorsnuffeld . Op zijne beurt was professor C . Russel Fish
met eene zending belast geweest naar Italie . Onderweg
miek hij van de gelegenheid gebruik ons de archieven der
Jezuieten to Stonyhurst, en de afschriften van Roomsche
dokumenten in het Public Record Office van Londen
bewaard, alsook de Roomsche afschriften der Bibliotheque
nationale to Parijs, to onderzoeken . Alzoo voorbereid,
bezocht hij de archieven van Turijn, Venetie, Florence,
Rome en Napels en schreef, als uitslag zijner studiereis,
dit prachtig werk dat betiteld is : Guide to the materials for
American History in Roman and other Italian archives, (4) een
der beste handleidingen die tot hiertoe verschenen aangaande het Vatikaansch archief . Eindelijk het laatste boek
dat, bij ons weten, door de Carnegie Institution werd uitgegeven, is de inventaris van David W . Parker, Calendar of
Papers in Washington archives relating to the territories of the

United States (to 2873) . Tot char onze inlichtingen over de
reeds verschenen inventarissen : talrijke anderen zijn in
voorbereiding en de archieven van Canada, Parijs, en de
belangrijkste Duitsche archieven zullen op hunne beurt
onderzocht en beschreven worden .
(I) CH .-M . ANDREWS en Miss F . G . DAVENPORT, Guide to the
manuscript materials for the history of the United States to 1783 in the
British Museum, in minor London archives and in the libraries of Oxford
and Cambridge . Washington, 19o8 . In-8, Ix-499 blz .
(2) List of documents in spanish archives relating to the history of the
United States, which have been printed or of which transcripts are preserved in American libraries . Washington, Igio . In-4, xv-368 b1z .
(3) Inventory of unpublished material for american religious history
in protestant church archives and other repositories Washington, rgro .

In-8, vii-254 blz .
(4) Washington,

1911 .
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Wat hot meest opvallend is in die onderneming der
de methode, het waste en vooraf opgemaakte plan waarmee er hier to werk gegaan wordt . Het
bezoeken der archiefdepots en bibliotheken geschiedt niet
omdat de eene of andere professor of geleerde er op uit is
een klein vakantiereisje naar den vreemde to ondernemen,
maar wel omdat het bezoeken van die plaats, het doorsnuffelen van die bibliotheek, als eene wetenschappelijke noodzakelijkheid in het voorafgemaakt plan van het Department
aangeduid staat . En omdat er eenheid van plan bestaat,
vindt men ook eenheid van verwezenlijking . Al de hoogervermelde inventarissen zijn op denzelfden leest geschoeid,
waarschijnlijk volgens eene handleiding-type die aan de
zendelingen der Carnegie Institution wordt meegedeeld . (I)
Natuurlijk vindt men afwijkingen die door de inrichting
der onderzochte archieven en bibliotheken, den tijd waarover de schrijver beschikte, en andere omstandigheden
opgedrongen zijn, maar in 't algemeen stelt men het
navolgen van een en hetzelfde plan vast in al die Guides en
Calendars . Alzoo geven de opstellers gewoonlijk eerst eene
beschrijving van den materieelen toestand en de inrichting
der onderzochte archieven, doen de verdeeling der dokumenten in afdeelingen kennen, en stippen over 't algemeen
aan wat er aangaande de Amerikaansche geschiedenis in to
zoeken valt . Volgt dan de opgave der bestaande gedrukte
of ongedrukte inventarissen. en de aanduiding der tot hiertoe uitgegeven dokumenten . Wij vinden dan de eigenlijke
inventaris der oorkonden en bescheiden die de Amerikaansche geschiedenis aanbelangen . Hot gebruik van het
book wordt vergelnakkelijkt door goed opgestelde registers,
iets wat in Amerika nooit vergeten wordt, en wat de Amerikaansche geleerden Diet altijd loven kunnen in de Europeesche uitgaven .
Opmerkzaam ook is het feit dat velen dier inventarissen
opgesteld zijn door hoogeschoolprofessors, die soms maanCarnegie Institution is

(I) Onze koninklijke Commissie van Geschiedenis gelastte
ook over eenige jaren professor Cauchie zoo 'n handleiding op
to stellen, voor het opzoeken der dokumenten in den vreemde .
Zie A . CAUCHIE, L'organisation de missions scientfques en vue de

re'ertoriser a l'itranger les documents diplomatiques relatifs a t'histoire
de la Belgique . Brussel, P . Weissenbruch, 1904, 24 blz .
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den lang in den vreemde vertoeven om er de noodige
opzoekingen to doen . Die lange afwezigheid hoeft ons niet
to verwonderen als wij weten dat in Amerika de hoogeschoolprofessors alle zeven jaar recht hebben op een jaar
verlof, en dat ze dit verlof besteden aan studiereizen die
bet onderwijs en de wetenschap in bet algemeen ten goede
komen . En dan ook de dollars ontbreken niet, en de macht
van bet geld is heel good to bespeuren in die wetenschappelijke ondernemingen, al was hot maar om duidelijk to
maken hoe de Amerikaansche geleerden binnendringen in
sommige Italiaansche archieven, waar anderen niettegenstaande alle aanbeveling eene gesloten deur vonden .
De wakkere bestuurder van bet Department, Franklin
Jameson, deinst ten andere voor geene opoffering achteruit
om bet gelukken der onderneming to bevorderen . Zoo
ondernam hij voor eenige jaren eene reis naar Europa om
zelf ter plaatse de opzoekingen voor to bereiden en bijzonderlijk om zich to vergewissen of bet Vatikaansch archief
geheel en al zou openstaan voor de Amerikaansche navorschers . Die reis bleef niet zonder uitslag, want professor
Russell Fish verkreeg to Rome alle gemak om de befaamde
en bijna ontoegangbare archieven der Congregatio de Propaganda Fide to onderzoeken . Over dit gedeelte der Roomsche
archieven, zoo belangrijk voor de geschiedenis van Amerika,
krijgen we dan ook kostbare mededeelingen to lezen in
zijnen hoogervermelden Guide . Dr Jameson spaart zich niet
de minste moeite orn inlichtingen over archieven in to winnen : zoo gebeurde bet, tijdens mijn verblijf to Napels in
hot Farnesiaansch archief, dat ik van hem eenen brief
ontving, waarbij hij nadere gegevens begeerde over bet
belang dier zoo befaamde verzameling voor de geschiedenis
van Amerika . Hot Department kent heel wel de navorschers
die in de verschillende Europeesche archieven werkzaam
zijn en ook de schriften door hen uitgegeven . 't Was niet
zonder preutschheid dat we professor Russell Fish in zijn
Guide van 't Vatikaansch archief hoorden verklaren dat,
nevens de Duitschers, de Belgen bet beste en bet volledigste work hebben geleverd in 't bestudeeren der nunciatuurberichten van 't Vatikaansch archief . (I) En de Hooge(r) ((Almost equally effective work has been done on the
nunciature of Flanders
- Owing to the well-known energy

64

WETENSCHAP IN MET LAND DER ((BUSINESS MEN ))

school van Leuven, aan wier initiatief die werking to
danken is -'t is professor Cauchie die het eerst het gedacht
vooruitzette - komt hier ook rechtmatige waardeering
tegen in dozen volzin van professor Russell Fish : s De beste

gegevens aangaande de algemeene studievoorwaarden to Rome zijn to
vin den in het verslag s De la creation d'une ecole beige d Rome n,
door professor Alfred Cauchie der Hoogeschool van Leuven, en in
u The Vatican Archives)) door professor C . H . Haskins .
Dit moge volstaan om de werkzaamheid der Carnegie
Institution op gebied van bronnenkennis to schetsen . Maar,

zooals we 't reeds lieten verstaan, daarbij bepaalt zich de
historische werkdadigheid der instelling niet . Onrechtstreeks heeft ze grooten invloed op de historie-genootschappen uitgeoefend . Immers, op het jaarlijksch congres
der American Historical Association, in December 1907 to
Madison gehouden, werd er een belangrijke redetwist
aangegaan (( on cooperation of State historical Societies in
the gathering of materials in foreign archives )) . Vele lokale
geschiedkundige genootschappen besloten de systematische
werking der Carnegie Institution to volgen en in do archieven
van Spanje en Frankrijk opzoekingen to ondernemen .
Allerlei plannen werden ontworpen en een centraal komiteit
gesticht, met ((clearing-house)) om de onkosten to dekken .
Franklin Jameson word als lid dier kommissie benoemd .
Nevens het opmaken van inventarissen om de kennis
der oorspronkelijke bronnen zooveel mogelijk to bevorderen,
heeft de Carnegie Institution er aan gehouden repertoria
samen to stellen behelzende de opgave der reeds verschenen
historische studien en werken . Sedert 1903 werd dan
besloten eene periodieke boekenlijst nit to geven, met de
opgave der werken, artikels, verslagen over Amerikaansche
geschiedenis gedurende 't loopende jaar verschenen . De
werken, waarvan sprake, worden er kort en bondig gekenschetst en beoordeeld : Writings of American History and Biography verschijnt sedert 19o3 .
Over het tweede punt van hot programme der Carnegie
Institution, nl . het uitgeven van dokumenten, zullen we
heenstappen ; 't zou ons to ver brengen, En we bepalen er
with which historical studies are pursued in Belgium, this series
has been more completely exploited than any other of the
Nunziature . » Guide
hooger vermeld, biz . 57, 78 .
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ons dan ook bij, aan to stippen dat door de miscellaneous ooerations, waarvan hooger sprake was, moot verstaan worden
bet uitgeven der American Historical Review, bet meewerken
aan Europeesche tijdschriften, zooals de Revue Historique,
korrespondeeren aangaande archiefkwesties, bet uitgeven
van eene lijst van « doctoral dissertations s, afschrijven van
dokumenten in Amerikaansche en buitenlandsche archieven
en bibliotheken, enz .
Prachtig en nuttig werk wordt er dus verricht door
Jameson en zijne helpers en de working der Carnegie Institution moet aan de geschiedkundige wetenschap in Amerika
ontzaglijke diensten bewijzen : wijs beleid, wel doordacht
plan, vruchtbare samenwerking, eenheid in de uitvoering,
verstandige helpers en
de noodige dollars, Diets ontbreekt .
Voor intellektualiteit en wetenschappelijke ondernemingen is or dus geld to vinden in Amerika . Na de hierbovenstaande bewijzen, weze bet mij veroorloofd, alvorens
tot een ander punt over to gaan, er nog een op to halen . In
Ig0I wijdde de Columbia University 27 .900 dollars aan het
onderhoud der bibliotheek, de Cornell University 23 .000 ;
de Harvard University I8 .6o4 ; de Stanford University
17 .000, enz . Jaarlijks ontvangen de Amerikaansche Universiteiten stichtingen waarvan de inkomst van 2 tot 40 millioen dollars beloopt . Onlangs nog gaven de hertog en de
hertogin .van Arcos aan de Harvard University 20 .000 dollars, om bet sticliten cener reisbeurs voor « instructors n of
of graduaten dier Universiteit mogelijk to rnaken .
Die vrijgevigheid is nochtans Diet zonder nadeelen,
want hot gebeurt dat de rijke Mecenaten, als wederkeerige
gifte, de buitensporigste rechten opeischen, waarvan ze dan
ook zonder aarzelen gebruik maken . In 1901, als ik mij
Diet bedrieg, word professor Ross, der hoogeschool van
San Francisco, verplicht zijn ontslag to Demon, omdat hij
in 't openbaar de Standard Oil Combany had aangevallen .
Mistress Stanford, die feitelijk (l rector n dier Universiteit
speelt, kon, na dit voorval, de aanwezigheid van professor
Ross Diet ]anger verdragen !
('t Vervolgt) .

L.

VAN DER ESSEN .

AAN SINT AGNES
Laat, Agnes, ons de reine faam
Volprijzen van uw maagdenaam !
Uw naam die met zijn sylben klinkt
Gelijk kristal dat louter rinkt
En zingt met eenen klaren klank ;

Uw naam, die als een geurendrank
Zich drinken laat, en komt gevloeid
Uit't geen aan bloemen blank opbloeit,
En uit den witten kelkemond
Puikbalsem uitwaait in het rond !
Zelf kelk en zilvren deugdenvat
In 't goud der Liefde vastgevat 1

Die stondt op witten offersteen
Te walmen geuren van gebeen ;
Die stondt gelijk een ranke vaas
Vol blanke en roo magnoliaas ;
Die stondt gelijk een lampebrand
Kuisch lichtend door albasten wand !
O Agnes ! laat ons wandlen gaan
In 't fleuren van uw deugdenlaan !
't Is alles reinheid wat hier groeit
En liefde wat hier schoon opbloeit
't Is bloem van kers- en perelaar
Met perzikbloesem hier en daar ;

't Is wit, 't is rood, 't is onbesmet,
't Is ongerept, 't is onverlet,
En 't druppelt uit dees witheid zacht
Beneden tot tapijtenpracht !
De zielen schromen die hier gaan
t' Onteeren deze bloemenbaan
Ze blijven voor dit rein verschiet
Vol eerbied staan, en roeren niet . . .
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De gorgelende nachtegaal

Werpt door dees blankheid pareltaal ;
De merels spinnen draden uit
Van tonen en van klaar gefluit,
En zeegnend regent 't leeuwerklied
Beneden op dit bloemgebied .
O deugd van Agnes, paradijs
Van reinheid en van liefde, rijs
Nog dikwijls op v66r onzen geest,
Tot zielevreugd, tot zielefeest,
En trek en leid ons meer en meer
Tot uwe wondre maagdensfeer !

LEONS REYPENS, S .

J.
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REDENEN VAN GELOOFWAARDIGHEID (I)
i . L . CL . FILLION, Les miracles de N . S . jxesus-Christ, d . I, Etude
d'insemble, 191 b1z . ; d . II, Les miracles de Jesus etudies isolement,
416 blz ., Parijs, Lethielleux . - 2 . MM . JACQUIER et BouR-

CHANY, La resurrection de 7esus-Christ, Les miracles evangeliques,
conferences apologetiques donnees aux facultes catholiques
de Lyon, 312 blz ., Parijs, Gabalda, 3,5o fr . - 3 . DE POULPIQUET, Le miracle, plan pour les cercles d'etudes, (Revue de la
;xeunesse, Decembre 1910-Mars 1911), Parijs, Lethielleux . 4 . H . VAN LAAK, S . J ., Harnack et le Miracle, 126 blz . Parijs,
Blond, 1,2o fr . - 5 . J . TOUZARD, Comment utiliser l'argument
prophetique, 62 blz ., Parijs, Blond, o,6o fr . - 6 . Dr ALBERT
voN RUVILLE, Das Zeichen des echten Ringes, 166 blz ., H . Walter,
Berlijn, 3 Mk . - 7 . JEAN DELVOLVE, Rationalisme et tradition,
18o blz ., Parijs, Alcan, 2,5o fr . - 8 . M . GILLET, O . P ., La
valeur educative de la morale catholique, 38o biz ., Parijs . Gabalda,
3,5o fr . - g . HUBY, S . J ., Christus, manuel de 1'histoire des religions, io36 blz ., Parijs, Beauchesne, 7 fr . - io . BRrcouT, Oz
en est l'histoire des religions, 2 deelen, Parijs, Letouzey et Ane,
12 fr . - ii . A . RoussEL, Le Bouddhisme/rimitif, 432 blz ., Parijs,
Tequi, 4 fr . - 12 . Pa . COLINET, La philosoohie de H . Goblet
d'Alviella et l'histoire des religions, 34 b1z ., Leuven, Keurboekerij,
I fr . - i3 . M . D'HERBIGNY, Un Newman Russe . Vladimir Soliviev, 336 blz ., Parijs, Beauchesne, 3,5o fr . - 14 . B . ANSTICE
BAKER, Vers lamaison de luoniere, 3oo blz ., Parijs . Gabalda . -15 . JUDAS DE COLOGNE, Recit de ma conversion, 6o blz ., Parijs,
Blond, o,6o fr . - 16 . EnM . PICARD, Pensies de ,'ours de deuil,
(Chronique, 20 Mci) . - 17 . PIERRE L'ERMITE, Les deux mains,
Parijs, Bonne Presse, I fr . - 18 . FRANCIS VINCENT, Ames

d'aujourd'hui, 392 blz ., Parijs, Beauchesne, 5 fir .

1. - Het mirakel blijit steeds de aandacht gaande maken
van hen die zich met apologetiek bezig houden . E. H . Fillion
(t) Op het stuk, door E . H . Drijvers ingestuurd als antwoord
op de bespreking van zijn boek door E . P . Janssens, heeft de
redactie beter geoordeeld niet in to gaan, daar zij dit tijdschrift
hiertoe niet geschikt oordeelt .
DE REDACTIE .
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laat een studie verschijnen in twee deelen over de mirakelen
van het Evangelie . Zoo 'n volledig werk hierover als wij nu
krijgen bestond tot heden niet in de Fransche taal .
In het eerste deel wordt de zedelijke noodzakelijkheid van
het mirakel bewezen, gesproken over hun getal en vooral
gesteund op hunne echtheid, vooral tegenover de rationalisten .
Hiertoe worden feitelijk de gewone bewijzen aangebracht
tot staving der echtheid van heel 't Evangelie . Ten andere wat
de rationalisten hier meest tegenhoudt, is hunne loochening a
priori van het bovennatuurlijke, hetgeen ons echter aanstonds
van het historisch gebied op dat der wijsbegeerte brengt .
In het 2de deel worden de mirakelen afzonderlijk beschouwd
en ingedeeld in vijf categorieen : i0 Mirakels op de natuur uitge_
werkt ; 2 0 Genezingen ; 30 Uitdrijvingen van den duivel ; 4° Mirakelen in de zedelijke orde ; 5° De verrijzenissen . Die verschillende categorieen worden met aandacht onderzocht en aangetoond hoe zij de krachten der natuur to boven gaan, en hoe de
omstandigheden waarin ze geschiedden pleiten voor de tusschenkomst van God . Overal worden de in omloop zijnde tegenwerpingen weerlegd .
Een goed boek dus, dat eens to meer de wezenlijke kracht
doet uitschijnen van het traditioneel argument, getrokken uit
het mirakel .
2 . - Bijna in dezelfde richting gaan de EE . HH . Jacquier
en Bourchany in de conferenties welke zij zoo juist hebben
uitgegeven . Wat de mirakelen, in het Evangelie geboekt, aangaat, zij bewijzen er de geschiedkundige echtheid van, hun
bovennatuurlijk karakter, hun bewijskracht ten voordeele van
Jesus' Messianiteit . Vooral op to merken valt een conferentie
over Jesus' heiligheid, beschouwd als een mirakel van zedelijke
orde . Daar wordt doorgaans niet genoeg op gewezen, alhoewel
de uiteenzetting ervan, ook weder hier, een diepen indruk laat .
Vallen nog aan to stippen twee conferenties over de Verrijzenis
van Christus : De geschiedkundige waarde van het verhaal
wordt recht gehouden . De opwerping er tegen, uit het verscbil
in de verhalen, wordt to niet gedaan door het feit dat de schrijvers ervan verschillende bronnen benuttigden, elk een bijzonder
doel nastreefden en afhankelijk waren van menschelijke getuigenissen, die, waar ze talrijk zijn, altijd eenigszins van elkander
afwijken in bijkomende zaken .
3 . - Ik acht het nuttig een oogenblik to wijzen op de
model-plannen over het mirakel, opgemaakt voor studiekringen
van ontwikkelden, door E . P . de Poulpiquet.

70

APOLOGETISCH OVERZICHT

Hoe kunnen wij vooreerst het mirakel kennen?
Om met zekerheid to kunnen besluiten dat eene gebeurtenis
voor een mirakel moet doorgaan, dient men eerst to onderzoeken
of het feit in kwestie werkelijk al de krachten - gekende of ongekende - der natuur to boven gaat . Een onderzoek dat heel wel
kan geschieden, doch dat niet altijd met de noodige zorg verricht
wordt . Ook dienen de omstandigheden nagezien, waarin het feit
gebeurde . En dan eerst zullen wij kunnen een ernstig besluit
desaangaande nemen . - De apologetische waarde van het mirakel is groot . In feite immers, gezien de omstandigheden waarin
de mirakels geschieden,(herinnert u de verhalen van 't Evangelie)
is er altijd een verband tusschen het mirakel en de leer van bet
Christendom . Daar Gods voorzienigheid niet kan toelaten dat wij
in eene onoverkoombare dwaling verkeeren, blijft vast dat het
mirakel een echte bevestiging is van de waarheid eener leer .
4 . - Rond het ontstaan van het Christendom wordt steeds
een heete strijd geleverd door de liberale protestanten, met
Harnack aan hun hoofd . Door bevoegde katholieke geleerden
werd Harnack to woord gestaan . Ik denk vooral op het prachtwerk van Mgr Batifol : L'Eglise naissante et le Catholicisme .
Op een speciaal punt komt E . P . Van Laak andermaal aantoonen hoe er bij den geleerden geschiedschrijver wel eens
oordeelen a Priori nestelen . Volgens een zijner laatste werken

Der erste Klemensbrief, Eine Studie zur Bestimmung des Charakters des

dilesten Heidenchristentums, (Igog) zou de godsdienst, gesticht door
Jesus Christus, eerst katholiek geworden zijn in de 2e eeuw .
Gedurende het « praecatholiek » tijdstip, was ze alleen een
zedelijke beweging, met als gronddogma het bestaan van God .
Daarvoor nu moet Harnack overal bewijzen vinden om deze
zonderlinge meening een schijn van reden bij to zetten . Hij
meent weer iets in den aard gevonden to hebben in den Ie° brief
van Paus Clemens, ten jare 95 gericht aan de Corinthiers .
Volgens hem hecht Clemens daarin geen de minste waarde aan
het argument van het mirakel, hetgeen b .v . niet het geval is bij
Ireneus . Hierdoor meent schrijver eens to meer to bewijzen dat
Clemens praecatholiek is .
De methode van Harnack hierbij is zeer eenvoudig . Op de
plaatsen van zijn brief waar Clemens zwijgt over het mirakel, besluit hij eenvoudig weg dat hij er dus de waarde van loochent . Zou
echter Harnack zich hier niet moeten afvragen, of de paus soms
geen allerbeste redens kon hebben tot zwijgen? - Met de teksten
uit dezen brief waar de paus wel spreekt over het mirakel, weet
Harnack zoo om to springen, dat er niets van over blijft . Pater
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Van Laak toont heel goed de gebreken dezer methode aan, en
zet in klaar licht dat reeds Clemens in de eerste eeuw het traditioneel argument van bet mirakel aannam .
* *

5. - Een boekje over bet prophetisch argument verschijnt
to goeder uur . Tegenover de eischen van een zekere exegese,
vroegen zich wellicht sommigen eens af, of de gewone bewijsvoering uit de profetie wel degelijk zijn waarde behouden had .
Touzard, wiens bevoegdheid op bijbelgebied gekend is, antwoordt rechtaf : ja . Hij rangschikt de voorzeggingen in twee
reeksen : die over de geschiedenis van Israel, en die met betrekking op den Messias . Reeds wat deze der 2de categorie aangaat
besluit hij dat men tegenover de moderne critiek mag houden
staan dat de profeten voorzeggingen hebben gedaan, aangaande
toekomstige, volstrekt onbekende, gebeurtenissen in Israel . Zijn bijzonderste aandacht wijdt hij echter aan de messianische voorzeggingen, omdat deze vooral gebezigd worden in
het traditioneel argument . Zijn betoog is helder en leidt ons tot
de erkenning van bet goed recht van die bewijsvoering uit de
profetie. Een goeden wenk geeft schrijver om to sluiten
e Aujourd'hui comme par le passe, I'argument prophetique
temoignera que la religion en faveur de laquelle ce Dieu toutpuissant accomplit de pareilles merveilles, est la seule qui lui
soit veritablement agreable . Prenant place a coil des autres preuves,
s'adressant de prifirence aux esprits dune certaine culture, it aura sa
force propre pour itablir que, parmi les religions positives, le christianisine a soul le droit de se riclamer d'une origine divine . » (r)
*
* *

6 . - Onder de redenen van geloofwaardigheid mogen we
niet enkel bet mirakel en de profetie tellen . Er zijn er nog van
een ander soort, meer ineengegroeid met bet leven der Kerk
zelve en die een openbaring zijn van hare goddelijkheid .
Met Hel Teeken des echten Rings wil de bekeerling Von Ruville
wijzen op een dergelijke hoedanigheid in de Kerk . De titel
zinspeelt op Lessing's parabel : Nathan der Weise . De groote
godsdiensten, christendom, jodendom, islamismus worden er
met drie ringen vergeleken waarvan slechts een de echte talisman, de twee andere niet onderscheidbare namaaksels zijn ;
zoodat geen der drie erfgenamen wie de ringen to beurt vielen
(r) Op . cit . b1z. 61 .
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weet wie van hen de ware schat bezit . Eveneens vraagt zich Von
Ruville of welke der christene geloofsbelijdenissen den echten
ring bezit, en waaraan men then herkennen kan . Volgens hem
is het aan de nederigheid, die Demut . Na aangetoond to hebben
dat de nederigheid wel een teeken is van den echten godsdienst,
wordt de rol der nederigheid geschetst in de geschiedenis der
Verlossing en in de inrichting van bet Verlossingswerk . Wat dit
boek belan .-rijk en boeiend maakt, is dat bet de weerklank is
van schrijvers bloedeigen ervaringen. Hij geeft hier eenvoudig
weer wat hij bevonden heeft in de studie der geschiedenis . En
zijn bevindingen zijn lang niet alledaagsch, maar getuigen van
een edele natuur, getroffen vooral door het ethische, waarvan
de gezonde nederigheid ongetwijfeld een uiting is . Door heel
het boek hangt ook een diepe, sereene stilte, getuigende van de
kalmte welke nu heerscht in 't gemoed van den bekeerling . Van uit zijn zuurgewonnen rustoord blikt hij bij gelegenheid nog
eens henen naar't verleden, en zoo verhaalt hij ons terloops wat
de pers zooal wist to verteilen over zijne bekeering . Uit het
vele pluk ik alleen volgende citaat
a Man hat mich endlich der Gedankentragheit geziehen,
and behauptet, ich hatte in religioser Hinsicht auf eigene Arbeit
verzichten wollen, hatte mich darum unter die Lehrgewalt der
Kirche begeben . Eine geradezu ungeheurliche Unterstellung
bei einem Gelehrten . Ich darf demgegenuber versichern, dass
ich durch meinen Uebertritt gerade zu recht scharfem Denken
angeregt and genotigt worden bin . Ueber Arbeitslosigkeit kan
ich nicht klagen. a (r)
Dit kan in onzen tijd aan de buitenstanders niet genoeg
herhaald worden, en we moeten er alien dank om weten aan
Dr von Ruville, dat hij het zoo kranig zegt .
*
7.8 . - Meer dan ooit staat op den voorgrond het ethische
vraagstuk . En dat is een geluk voor ons, katholieken . 't Was
immers gemakkelijk voor onze tegenstrevers eeuwenoude
begrippen stuk to breken . Waarmede ging men ze vervangen ?
Oh ! er zijn in Frankrijk bouwmeesters genoeg opgestaan, die
beloofden met stevig materiaal en op onwrikbare grondvesten
het gebouw van ons zedelijk leven op to trekken . Doch woorden zijn geen oorden . Een der hunnen heeft zelf de veroordeeling hunner pogingen uitgesproken, nl . Delvolve .
(i) Op . cit . biz . i33 .

APOLOGETISCH OVERZICHT

73

« Les doctrines morales laiques, telles que 1'esprit s'en
degage de l'analyse des programmes et de leurs commentaires
officiels, des manuels qui les exposent, des etudes philosophiques
qui tendent a les preciser, a les approfondir, a les modifier, ces
doctrines manquent d'efficaciti iducative . Elles se bornent a enoncer
des regles objectives et a chercher a justifier ces regles, soit
par une dialectique rationelle, soit par une analyse objective
des conditions de la vie sociale . Or, it ressort de toutes nos
analyses que 1'efficacite doctrinale n'est obtenue que par 1'action
motrice d'un systeme d'idees atteignant la source de l'activite
spontanee, captant les tendances essentielles, et les canalisant
vers les determinations particulieres de l'activite morale . Cette
condition, aucune des formes doctrinales actuellement utilisees
par notre enseignement moral laique ne la remplit . . . . Ne rependant pas aux conditions psychologiques de 1'organisation de
la conscience morale, noire morale laique ne rena¢lit fias la fonction
des doctrines traditionelles auxquelles nous la voulons substituer .

De christene moraal huldigt hij, al brengen zijne vooroordeelen wanklanken in die hulde
u Les doctrines traditionelles d'education satisfont par la
qualite motrice et l'arrangement systematique de leurs elements
ideaux a ces conditions psychologiques . Mais elles ne satisfont
a aucune autre condition essentielle : les determinations ideales
sur lesquelles elles reposent ne possedent plus la forte realite
que confere aux idees la pleine adhesion de l'esprit . Elles ne
sent plus en accord avec le developpement de la connaissance
objective de la nature . » (r)
't Zou buiten de perken van dit overzicht loopen verder in
to gaan op het stelsel door Delvolve opgebouwd . 't Is ten andere
even zwak als deze welke hij afbreekt . Ik wil liever den lezer
onderhouden over een werk dat juist de weerlegging is van
Delvolve's bewering als zou de katholieke moraal nu niet meer
up to date zijn . Pater Gillet wil juist toonen welke opvoedkundige waarde de katholieke moraal nu nog bezit .
Zijn boek is zwaar op de hand, zwaar van gedachten,
welke misschien voor den gewonen lezer niet genoeg verwerkt
werden . Doch de gestudeerden zullen bier stof vinden tot
ernstige nadenking . De apologeten vooral zullen er goed materiaal vinden om de transcendenteele waarde to bewijzen van
onze katholieke zedenleer .
De studie is in twee gesplitst : theorie en practijk .
(I)

Op . cit . blz .

118 .
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Het theoretisch gedeelte is meest voor de apologetiek to
benuttigen omdat daar juist de voortreffelijkheid van onze
moraal tegenover alle andere bewezen wordt . Die voortreffelijkheid komt voort uit hare stevigheid . De katholieke moraal
ligt immers geankerd in de gegevens van onze rede, afglans
van de eeuwige Wet ; gegevens welke niet vernietigd, doch
versterkt en ten voile ontvouwd worden door de openbaring .
De katholieke moraal doet ons een doel nastreven waar bet
beste in ons inderdaad naar snakt : het zedelijk schoone, en schenkt
bovendien in hare Sacramenten de noodige kracht om niettegenstaande de opwelling der driften, toch naar dit hoogere doel to
streven . Verre van de driften als kwaad to doemen, weet de
katholieke moraal er de stuwkracht van to benuttigen opdat
bet goede met meer geestdrift bemachtigd worde . De liturgie
van haren kant spreekt geest en iubeelding aan, en voert ons,
langs zinnelijke wegen naar de geestelijke wezenlijkheden .
In bet practisch gedeelte worden kostbare wenken gegeven .
De oorlog wordt verklaard aan de eenzijdige methode, welke of
alleen bet verstand, of alleen het hart, of alleen de zinnen wil
treffen. Hiertegenover wordt een volledig programma van
katholieke zedenleer opgehangen, gegrondvest op een degelijk
onderwijs in den godsdienst, zich verder ontplooiend in een
onophoudelijke vorming van den wil en benuttigend al wat in
de driften ligt aan gezonde levenskracht . De leeken-moralisten
staan met ledige handen tegenover zulk een program : Het is de
onbetwistbare eigendom van de katholieken . En wanneer zij
het meer en meer in hun persoonlijk leven zullen toepassen,
dan zullen zij aan onze modernen, die tasten in de duisternis,
misschien wel de meest indrukmakende reden van geloofwaardigheid van onzen godsdienst geven : goede vruchten getuigen
immers voor de deugdelijkheid van den boom .

9-10. - In mijn vroegere kronieken wees ik er op hoe in
de laatste tijden de bewijsvoering, getrokken uit de voortreffelijkheid van den katholieken godsdienst boven al de andere
godsdiensten, groote aanvallen had to verduren . Sedert ettelijke
jaren is men - vooral van de zijde onzer tegenstrevers, - de
verschillende godsdiensten gaan bestudeeren . Die studie hebben
zij veelal aange vat met menig vooroordeel . Twee dogma's hebben
zij voorop gezet : de onmogelijkheid van het bovennatuurlijke,
en de ijzeren wet der evolutie . Eens van zulk een standpunt
vertrokken lion bet niet anders of zij moesten uitkomen op de
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verbazende uitslagen waarvan Salomon Reinach ons prachtige
staaltjes gaf in zijn beruchte Orpheus . Lang reeds waren ook de
katholieken werkzaam op dat gebied . Enkel ontbrak het ons tot
hiertoe aan een goed handboek . En dank zij het weinig wetenschappelijk werk van Salomon Reinach - dat nochtans voor
de katholieken een goede zweepslag was - worden we ineens
begiftigd met twee degelijke handboeken .
Het bestek dezer kroniek is to beperkt om hier de verdiensten dezer twee handboeken to doen uitschijnen . Beide
hebben ze er groote, en verschillende . Beide werden ze opgesteld, niet door een enkel man, zooals Salomon Reinach het
aandierf, maar door een keurbende van vakmannen . Er loopt
in de beide werken al een bijdrage tusschen, die iet of wat
minderwaardig is . Doch dat is uitzondering . De vakmannen
hebben bijna altijd zeer degelijk werk geleverd . - Ik weet waarachtig niet welk ik bij voorkeur den lezer zou aanraden . Dat
van Huby en medewerkers is handiger uitgegeven, in een deel,
gewoon formaat, en is goedkooper . In alle geval hebben zij,
die zich met deze belangrijke vraagstukken willen bezig houden,
nu een vertrouwbare leiddraad . Ze zullen in beide werken eens
to meer zien dat de Kerk niets hoeft to vreezen van de wetenschap, wanneer 7e zonder vooringenomendheid beoefend wordt,
en dat de wetenschap integendeel aan de ernstige apologetiek
de beste diensten bewijst .
11. - Enkel een paar jaren na de verschi,jning van het zeer
substantieele werk van De la Vallee-Poussin over het Boudhisme (i) krijgen we reeds eene nieuwe studie over hetzelfde
onderwerp . Schrijver ervan heeft met zorg de werken zijner
voorgangers benuttigd en verwerkt dit alles tot een zeer
boeiende lezing . Van die droge stof heeft hij weten to maken
eene aantrekkelijke verhandeling. Uit apologetisch oogpunt
stip ik het volgende uit zijne conclusie aan . ((Arrive a la fin de
cette etude sur le Bouddhisme hindou, dans le passe et le
present, je ne puis mieux faire que de reprendre a mon compte
les paroles suivantes par lesquelles Barthelemy-Saint-Hilaire
clot son examen critique du meme sujet : Le Bouddhisme n'a
rien a nous apprendre, et son ecole serait desastreuse pour
nous. Malgre des apparences parfois specieuses, it n'est qu'un
long tissu de contradictions, et ce n'est pas le calomnier que de
dire qu'a le bien regarder, c est un spiritualisme sans ame, une
(r) Boudhisme, Opinions sur 1'histoire de la dogmatique,

Beauchesne, agog .
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vertu sans devoir, une morale sans liberte, une charite sans
amour, un monde sans nature et sans Dieu . Que pourrions-nous
tirer de pareils enseignements ? Et que de choses it nous faudrait
oublier pour en devenir les aveugles disciples I Que de degres
it nous faudrait descendre dans 1'echelle des peuples et de la
civilisation ! Le seul, mais immense service que le Bouddhisme
puisse nous rendre, c'est par son triste contraste de nous faire
apprecier mieux encore la valeur inestimable de nos croyances,
en nous montrant tout ce qu'il en coute a l'humanite qui ne les
partage point (1) . Je cite d'autant plus volontiers ce temoignage
qu'il me paralt moins suspect .)) (2)
12 . - Daar we nu toch met de geschiedenis der godsdiensten bezig zijn, een paar woorden over een heel goede
brochuur van den Leuvenschen hoor ;leeraar Dr Colinet . In die
enkele bladz . over de methode van Goblet d'Alviella, toont
onze bevoegde geleerde hoe die methode alles behalve e vorauszetsungslos r' is . En dat is nochtans het woord dat die mannen
aanhoudend in den mond hebben . Zij alleen, beweren zij, zijn
bevoegd een oordeel to vellen over de verschillende godsdiensten, omdatzij alleen onbevooroordeeld er tegenover staan .
E . H . Colinet heeft geen moeite om nit to maken hoe de heer
Goblet eerst en vooral evolutionist is, materialistisch evolutionist, en hoe hij al de feiten der verschillende godsdiensten
tracht to duwen in dat raampje . 't Is een bevestiging to meer
van hetgeen mijn vriend Dr Van Tichelen schreef in het laatste
nummer van « Ons Geloof a (3) . De heer Goblet d'Alviella zou
beter doen eenvoudig weg de bekentenis of to leggen van
Schneider : {< De Vovauszetsungslosigkeit en de objectiviteit zijn
maar gesuikerde woorden 6m een geheel aan to duiden van
postulaten, welke de school toelaat aan den vakman . a (4)
*

13. - Van de pers zijn ook weer enkele boeken gekomen,
waarin ons het zieleleven bloot gelegd wordt van eenige groote
bekeerlingen . Wat een hoog belang is er voor ons niet bij
toeschouwers to zijn van dit roerend psychologisch proces dat
eene bekeering altijd is !
(i) Le Bouddha elsa religion, blz . 182, edit . Didier,
(2) Op . cit., blz . 400-401 .
(3) Meinummer, 1912 .
(4) Kultur and Denken des Alters degyptes . Inleitung .
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Een dezer grooten is voorzeker de Rus Vladimir Soloviev .
Bij de lezing van dit boek welde hetzelfde gevoelen bij mij op
als bij Dr Fr . De Hovre : « Het is opmerkelijk dat de ernstigste
denker en de thans meest gelezen wijsgeer, in het Rusland dat
wij al to vaak met bet oog der Tolstol's en der Gorky's hebben
gezien, het Christendom, bet Catholicisme was toegedaan .
Wellicht is de algemeene onkunde van het Russisch de hoofd-

oorzaak die de faam van zijn werk heeft begrensd ; doch onweer
staanbaar duikt in ons gemoed een gevoelen van weemoed op,
dat wij des ondanks vertrouwd zijn geraakt met de Russische
tegenstanders van onze levensbeschouwing, en dat wij onze
eigen mannen eerst ernstig aan 't bestudeeren gaan een tiental
jaren na hunnen dood1 » (i) Een reden to meer om, nu de
gelegenheid zich aanbiedt, kennis to maken met dezen diepen
denker die Soloviev was .
Gedurende de lezing dezer biografie draaide ik herhaalde
malen de bladzijden om, om nog eens bet mooie lichtbeeld to
bekijken, dat ons van den bekeerling gegeven wordt . Een
gebeitelde denkerskop . met licht-flikkeringen in de oogen en
verstands-energie op zijn breed voorhoofd . Onwillekeurig voelt
men warme sympathie voor then groote, wien bet leven niet al
to genadig was . Zijn we ;; naar de waarheid was voor deze
driftige natuur eclit afmattend . Gehoren in 1853 als noon van
den beroemdsten geschiedschrijver van Rusland, legde hij zich
alras op de studie toe . Hij verloor zijn geloof in de materia-

listische werken van Buchner en in de rationalistische critiek
van Strauss . Doch voor hij twintig jaar oud geworden was,
had hij door harde studie zijn vroegere spiritualistische overtuigingen herwonnen . Hij kwam terug tot het Christendom van
do Russisciie Kerk . Hicrbij zou hot erhter niet blijven . Zijn
roizen in bet Westelijk Europa hadden een goeden invloed op
hem . De betrekkingen net bekeerlingen, vooral zijn innige
vriendschap van 'vTgr Strossinayer, doen hem meer en meet tot
de Roomsche Kerk overhellen . HIij %vil de Russisclie Kerl< met
de Roomsche verbinden . En hiertoe schreef hij in 't Fransch
zijn meesterwerk : La Russie et l'Eglise eniverselle (1889) . Het
verscheen to Parijs, omdat in ziju vaderland de censuur het niet
zou gedoogd hebben . Dit book besluit op eene prachtige geloofsbelijdenis : s Comme membre de la vraie et venerable eglise

orthodoxe orientale on greco-russe, qui ne parle pas par un
synode anti-canonique ni par des employes du pouvoir seculier,
rnais par la voix des Brands Peres et Docteurs, je reconnais

(x) Ons Geloof,

jam .-an , 1912, blz . 95 .
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pour juge supreme en matiere de religion celui qui a ete reconnu
comme tel par saint Irenee, saint Denis le Grand, saint Athanase
le Grand, saint Jean Chrysostome, saint Cyrille . saint Flavien,
le bienheureux Theodoret, saint Maxime le Confesseur, etc . . . a savoir l'ap6tre Pierre qui vit dans ses successeurs et qui n'a
pas entendu en vain les paroles du Sauveur : Tu es Pierre et
sur cette Pierre j'edifierai mon Eglise ; - Confirme tes freres ;
- Pais mes brebis ; - Pais mes agneaux .
Een tijd lang nog bleef hij in gemeenschap met de Russische
Kerk doch trad op 18 Febr . 1896 over tot de Roomsch Katholieke Kerk .
Het streng ascetisch leven, door hem geleid, en de overdreven intellectueele arbeid welken die denker zich oplegde,
hadden zijn gestel ondermijnd . Op 47-jarigen leeftijd ging zijn
ziel op naar den God van waarheid, welken hij altijd met zooveel rechtschapenheid had gezocht .
14. - Een heel anderen weg heeft de Engelsche bekeerlinge Miss Anstice Baker doorgemaakt . Zij zelve beschrijft hem
in A modern pilgrim's progress, dat nu in 't Fransch van de pers
komt, onder den titel : Vers la Maison de lumiire . Spijtig dat men
den oorspronkelijken titel niet in 't Fransch behouden heeft .
Want 't is wel de bedevaart van eene moderne naar 't heiligdom van de waarheid . Langen tijd doolt zij rond in de vlakte
en gaat van deur tot deur bij de moderne wijsgeeren wat brood
afbedelen voor hare hongerige ziel . Zij ziet den tempel niet
gloren, hoog op den berg . . . Eerst dan zal zij er den blik naar
opslaan, wanneer niets hier beneden haar de rust kan schenken .
Dan ook zal zij langzaam den berg bestijgen om na vele jaren
betrouwvol neer to knielen voor het tabernakel, waar de God
van liefde voor al die hongeren naar zielevoedsel, ten spijze
verblijft . Deze edele vrouw voelde eens to meet de waarheid
der diep-menschelijke woorden van den H . Augustinus, waarop
ze zelf hare autobiografie sluit : Voor U hebt Gij ons gemaakt,
o Heer, en ongerust is ons hart zoolang het niet rust in U 1
Aan zoovele moeilijkheden zou zij zich hebben to ontworstelen . Als protestante geboren, voelde zij in het protestantisme een leemte welke niets kon aanvullen . Hare ziel vond in
die naakte kerken met hare koude ceremonieen, de warme
liefde-uiting niet tegenover God, waar zij zulke behoefte aan
had . Haar verstand vooral was ongerust omdat het in 't protestantisme de eenheid niet ontdekte, die de wet is van zijn den ken .
Buiten het protestantisme stonden de wijsgeerige stelsels . En
't zal onze Vlaamsche vrouwen wellicht verwonderen hoe deze,
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hare Engelsche zuster, de verschillende systemen van Spencer,
Kant, enz . instudeerde, zonder bet licht to zien dagen in den
Oosten . De nacht met haar bange duisternis bleef zoo benauwend op haar hart drukken .
Intusschen was bet catholicisme haar meermalen verschenen als een grootsche schoonheid, als de hoogste zedelijke
macht ter wereld, als de tempel door wier hooge ramen stralenbundels vielen op de in duisternis wandelende zielen . Doch hare
natuur was to angstvallig, hare wijsgeerige opleiding had to veel
zand in hare oogen gestrooid om haar van meetaf aan toe to
laten bet zalige licht to aanschouwen . 't Duurde lang nog voort,
bet zoeken en peinzen . Nu eens een flinke stap vooruit. . . . Dan
weer geaarzeld uit hoofde van in schijn onoverkoombare vooroordeelen . Hier zijn bladzijden to lezen, pakkend zelfs in eene
vertaling, die toch licht den glans van 't oorspronkelijke laat to
loor gaan. - Wat een indruk maakte niet op haar de groote
Newman, waar hij haar ziel innam met zijn doorleefde apologetiek. . . En toch was bet Newman niet die haar den laatsten
stap deed zetten, maar een Fransche Dominikaan, Pater Le
Vigoureux, welke haar langs verstandelijke wegen bracht tot
de algeheele erkenning van Christus in de R . K . Kerk . De bladzijden, waarin ze nu hare vreugde bezingt, daveren niet van de
woelig-juichende orgeltonen die in voile geweld schateren
langs de wanden onzer kathedralen ; 't is eerder de stille vogel
die in 't stille bosch zijn jubel-psalm zingt in bet algemeen koorgebed dat heel de natuur aanheft Gode ter eer .
15 . - Mr . Gourlet heeft bet nuttig geacht een bekeeringsverhaal uit to geven, dagteekenend uit de helft der r2de eeuw .
En zijn lezers zullen hem dankbaar zijn voor z'n moeite . De
bekeerling was een Jood, Judas van Keulen . Hij beschrijft zelf,
in den naieven trant van then tijd, hoe hij van zijn joodsch
standpunt uit, allengskens overkwam tot bet Christendom .
Vooral de studie van den Bijbel, waarin hij de voorzeggingen
vervuld zag . waarop Israel nog wacht, bracht hem zoover . Niet
alleen werd hij eenvoudige christen, doch ging zelfs bet overige
zijner dagen slijten in bet klooster .
16. - De roerende bladzijden, welke Edmond Picard in
de Chronique over zijn verleden schreef, nopen er mij toe een
woord to reppen over de manier waarop Picard zijn geloof
verloor . Want ook hier kunnen wij leeren .
Onze groote rechtsgeleerde werd in bet christen geloof
opgevoed door zijne diepgeloovige moeder . Laten wij hem zelf
deze opvoeding beschrijven
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a Quand je scrute et que je me consulte avec 1'experience
d'une longue vie agitee et laborieuse, avec ('incertitude aussi
qui affecte des fouilles lointaines, it me semble que c'etait moins
1' Instinct qui avait suscite en moi cette inclinaison, que la suggestion domestique de la tranquille et pieuse demeure oil l'on
m'elevait . . . La maison paternelle (mieux en ceci vaudrait, peutetre, dire : la maison a maternelle n) etait religieuse, oui . Ingenument, par une sorte de force acgtase derivant du prodigieux
passe catholique du pays impregne des odeurs du Christianisme
comme les parois d'un reliquaire oft longtemps fut enferme tin
parfum subtil et tenace . . . On disait chez nous . devotement et
d'un cmur exalte, les prieres du matin et du soir ; les courtes
oraisons avant et apres les repas : le bcnedicite et les graces,
produits residuaires des ages oft manger etait une chance lieureuse meritant qu'on en remerciat les dieux . Aucun de nous ne
s'endormait sans avoir senti les doigts caressants de la suave
genitrice tracer sur son front le signe de la croix, insinuant dans
nos cerveaux naissants 1'exquise pail du sommeil innocent protege par les anges . Les dimanches, les fetes, 1a famille entiere
franchissait la rue, en vetements choisis, pour entendre la
grand'messe et son orgue et ses chants, dans 1'eglise des Minimes, en face, oft cinq de nous avaient ete baptises
; son cure, a
l'allure monastiquement grave, lout ma mere parlait comme
d'un Cveque, nous etait en veneration speciale . Le vendredi et
samedi on faisait regulierement maigre et durant les six semaines
du careme, le mercredi v etait aioute
La regle morale de
notre conduite ctait la crainte de faire pleurer noire ange
gardien que nous croyions toujours present a nos cittcs, ses
grandes ailes reployees sur une longue robe blanche, et d'affliger
le petit Jesus n . notre divin ccunpagnon invisible, que nous
pressentions voltigeant autour de nous ou reposant au paradis
sur les genoux de la Vierge dans le ciel voisin, tantot gris, tantot
d'azur, plafonnant la ville paisibie . n
Verder wordt in denzelfden sentimentecl-vromen trant de
Eerste Communie verhaalcl. . . .
Ces sentiments religieu :: persisterent duraut mes annees de
tner . J'avais emporte une Imitation de Jesus-Christ que j'ouvrais
invariablement quand, mon quart ache-, , e . -if, m'etendais tout
hahille, et convent tout mouille, dans mon cadre mouvant soul
faction dut roulis et du tangage . La solitude marine, si longtemps prolongee sur les voiliers (1ue n'avaient pas encore
rarefies les s teamers . l a I)etitesse du monde oft j'etais reli: ;;ue,
reduit au poet du navire et a un egnipage d'une vingtaine
d'hommes, entretinrent sans doute loon vague mysticisnte . . . . n
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Hoe ging nu dit « vague mysticisme » to loor? Laten wij
no-- het woord aan Edm . Picard zelf

Mais lorsque eut pris fin 1'intermede de ces annees nautiques et que je fus mele au monde estudiantin, sans parti pris et
sans effort, sans qu'il me souvienne d'aucune action precise de
ma volonte, par le seul effet de l'ambiance ou d'une evolution
interieure venue a terme, comme une eau qui se retire, comme
tin brouillard qui s'svapore, ma croyance chretienne s'evanouit.
Encore maintenant, le phsnomsne m'etonne par la promptitude
de sa realisation et l'insaisissabilits de ces causes individuelles .
Cc ne fut pas l'effet d'une propagande ; ce ne fur ent pas les
lecons de philosophie allemande, que, sur les bancs universitaires, j'ecoutais sans enthousiasme, en scoutant Tiberghien,
nous revelant Krauss, son pape . Non, ce fut une sorte tie transformation naturelle, organique, reglee d'avance, telle que la
puberte, dependant apparemment de 1'spoque, d'un fluide historique ubiquitaire me penetrant comme l'humidits une matiere
poreuse . Je ne me rappelle pas y avoir mis le moindre raisonnement, avoir obei an moindre engouement pour un systsme . Cela
se fit sourdement et, un jour, se trouva accompli, telle une operation excutee pendant le sommeil lsthargique d'un malade

chloroforms .
Ah! quand j'y songe, comme je m'apparais, comme tout
m'apparalt empreint de fatalite et de mystere
Un vide s'stait fait, un nivellement, un deboisement . Plus
de Religion! Et je n'en ressentais aucune gene, pas meme la
gene legsre et passagere de l'alveole, aprss une dent arrachee .

Mon passe pieux, aboutissant a ce neant brusque et imprevu,
ne me causait ni etonnement, ni regret . En me retournant sur
lui, je n'y voyais qu'une chose curieuse, jolie et touchante, puis
dsroutante, un ensemble de doux souvenirs dont je me rememorais la guirlande, parfois en souriant quand me revenait quelque
pratique dont la pusrilite superstitieuse apparaissait maintenant
d'une niaiserie d'ecolier a mon importance de libre-penseur en
herbe .
Menige kantteekening kan op dit verhaal gemaakt worden .
Bepalen wij ons bij eeu paar
Het geloofsonderricht en de godsdienstige opvoeding van
Edm . Picard was een oppervlakkige . De sentimenteele inwerking van den godsdienst gedurende de onbeholpen kinderjaren had bij de ontwikkeling der verstandelijke en zedelijke
vermogens geen plaats geruimd voor diep in den geest geankerde overtuigingen . Het katholiek geloof was niet gedrongen
door merg en been, niet een geworden met heel bet wezen,
6
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maar blijven nestelen in de inbeelding . In der waarheid een
((vague mysticisme s . Edm . Picard zoeke niet verder de redens
zijner ongeloovigheid . De oorzaak ervan ligt daar . Lets dat
enkel ons gemoed heeft doen trillen van teedere aandoening,
doch niet een is geworden met ons wezen, niet geworden is
door aanhoudend inleven een ding van ons zelven, gaat weg
van zelf. - Wat een les voor onze vaders en moeders, voor de
opvoeders der jeugd 1 Dat zij er voor zorgen, bij bet ontluiken
der voile krachten in bet verstand der aankomende jonge mannen, to werken op verstand en wil, en daar, met de genade
Gods de overtuigingen in planten, welke geen geweld ooit zal
ontwortelen .
Een tweede opmerking : Eens to meer zien wij hoe feitelijk
dikwijls bet geloof verloren gaat zonder slag of stoot, vooral
niet om onoplosbare moeilijkheden . 't Is de meening van Edm .
Picard : « En cette histoire zegt hij, se reconnaltront sans doute
maints de mes freres Belges, qui, nes comme moi, pen apres la
conquete de notre independance, ont, comme moi, voiture leur
vie tout le long des multiples arnees depuis egrenees par le
Temps .
We kunnen echter Edm . Picard niet verlaten zonder uit
bet diepst onzer ziel den wensch to voelen opstijgen dat voor
hem worde verwezenlijkt de uitspraak van den tekst, waarmede
hij zijn roerend artikel sluit : Qui credit in me, etiam si mortuus
fuevit, vivet. Moge hem, ook nog op deze aarde, bet voile leven
ten deel vallen in de belijdenis van ons katholiek geloof

17. - Les deux mains is niet het verhaal van een echt gebeurde bekeering . 't Is een roman, uit de pen van Pierre
l'Ermite, alias E . Loutil, onderpastoor to Parijs . Maar wat een
echte toestanden, in then roman gescbilderd . Neen, die zijn nie
uit de lucht gegrepen . En al heeft de schrijver bet over
Frankrijk, toch zou bet niet moeilijk zijn namen to zetten
onder zijne personnagen, namen hier uit ons midden .
't Is feitelijk bet bekeeringsproces van een onderwijzer . Oh
in 't begin zijner loopbaan denkt die op alles, behalve op een
bekeering . Hij is lid van de loge, en in die hoedanigheid geplaatst
in den buiten op een strijdpost . 't Is een vrijdenker, maar een
overtuigde . Het Christendom ? . . . De moeite niet waard om to
bestrijden . Men gaat zijnen weg alsof bet niet meer bestond .
't Is hetgeen hij zegt aan de haantjes-vooruit van bet dorp,
waar deze hem vragen naar zijn strijdplan tegenover den
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pastoor . Strijden tegen den pastoor? Neen, dat zou een erkenning zijn van z'n bestaan, van zijn invloed . En dat zal niet .
Aan den gezichteinder van ziju jong leven verschijnt echter
eene vrouw, die hem door hare ttiterlijke bevalligheid en haren
innerlijken zielenadel zoodanig inneemt, dat - hij voelt het
zelf - de wonde daar geslagen is, - voor eeuwig .
Maar die vrouw is diep katholiek .
En meteen staat onze vrijdenker, die meende door het
leven to gaan zonder ooit een blik to gunnen aan dit overblijfsel
der superstitie van de middeleeuwen, recht tegenover het
catholicisme .
Vandaar ook de strijd in het diepste van zijn gemoed,
tusschen zijne overtuigingen, in z'n verstand gepompt op de
leeker.-normaalschool, en de overtuigingen van deze, die hem
voorkomt als een hoogst zedelijk wezen . Dien strijd in zijn
geheel vertellen gaat hier niet : de lezer moet er zelf de
peripeties van volgen in bet hook van Pierre 1'Ermite . Daar
moet hij het eerste bezoek lezen van den onderwijzer aan de
kerk ; oh ! enkel een bezoek uit nieuwsgierigheid ! Doch hoe
pakte hem die innige stilte niet, wat een indruk maakt op hem
de houding van haar, zijne geliefde, verslonden in haar gebed .
Daar moet hij nog het eerste bezoek lezen aan den pastoor, een
door en door goeie man, die van meet of aan gewaar wordt met
welk een edele - doch verdwaalde - natuur, hij in aanraking
komt . De redetwisten moet hij er volgen tusschen pastoor en
onderwijzer, echte brokken van de beste apologetiek, opgeweld
uit het hart van dezen priester-romanschrijver . Hij moet er nog
wandelen met den vrijdenker in de wijde hosschen van de
streek, en luisteren naar al hetgeen uit die m_ysterieuse stilte in
het oor van den onderwijzer gefluisterd wordt . . .
Hoe meer de godsdienst beslag legt op zijn verstand, hoe
meer zijn fever wijkt voor de verspreiding der vrije gedachte .
Dat was nu juist niet om to behai en aan de Logemannen . En
bij al het diep pijnlijke dat zijn hart bezeert, komen nog de
bedreigingen van broodroof, en dat van wege hen, die hij zijne
vrienden waande . . .
Al deze gebeurtenissen hebben zijn ziel rijp gemaakt voor
het catholicisme . 't is echter eerst op bet lijdensbed dat zij er
zal toe over gaan .
Want de onderwijzer wordt geslagen door een doodelijke
ziekte . Zijn trouwste bezoeker is de pastoor . Over allerhande
zaken wordt gekeuveld, meest over godsdienst .
e Olivier, ce soir, allait mieux . 11 parut tres touche de la
visite du pretre, et lui prit la main avec respect .
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- Vous ici ! . . . Oh ! comme je vous remercie ! . . . Cela vous
a-t-il coi to autant qu'a moi pour entrer au presbytere ?
- Cela ne m'a rien coiite du tout! . . . Je viens ici en ami,
avec tout mon cceur .
- Comme vous etes meilleur que moi 1 . . .
- Je ne sais pas 1 . . .
- Ne dites pas cela . . . Vous ne le pensez pas . . . Vous ne
pouvez pas le penser ! Soyez simple, naturel, pas factice avec
moi. . . Ne pontiflez pas surtout 1 . . . Vous n'arriveriez a rien !
- Mais si . . . je le pense ! Et pourquoi pas . . . ? Le Christ a
dit : « Ne jugez pas! . . . » Et, en effet, on ne peut pas juger .
Puis-je savoir ce que moi, j'aurais donne, si, au lieu d'etre
eleve bien sagement au Petit Seminaire, on m'avait mis, a votre
age, a l'Ecole Normale ? Aurais-je vu au travers de tant d'objections soulevees a profusion, habilement exploitees, la splendeur
de la verite ? . . . Peut-titre oui . . . Peut-titre non! . . . Je n'en sais
rien ! . . . Et si je 1'avais vue, cette verite, aurais-j a eu le courage
d'aller a elle? Je l'ignore aussi ! Alors je cherche a faire le plus
de bien . . . le moins de mal . . . Que le bon Dieu ait pitie de moi . . .
et de vous aussi 1 . . . »
Die was toch alvast niet van het ras der fariseers ! . . .
Nog wat onderricht en op then weg is onze vrijdenker gauw
gewonnen . Hij geeft de kenteekens der loge of en wordt gedoopt .
Niettegenstaande eenieder bet gevaar voorzag, is het laatste
oogenblik toch plots aangebroken
« L'abbe prend alors dans la sienne une de ses pauvres
mains glacees .
» Olivier semble regarder cette etreinte tres doucement,
comme du fond de lui .meme .
» Une derniere fois ses levres s'entr'ouvrent ; l'abbe se
penche vers lui pour essayer de comprendre . . .
» - Vous voulez dire quelque chose, mon tres cher ami ?
» - Les deux inai,zs ! . . . murmure Olivier en indiquant d'un
ceil qui se voile cette supreme reconciliation . »
Les deux mains ! Schrijver gaf enkel dit stuk leven, om, al
was 't maar in bet kleinste dorp van Frankrijk, den priester en
den onderwijzer de handen to doen in mekaar slaan . « Mon reve
est que ce livre cree une atmosphere de sympathie entre ces
deux titres si faits pour se comprendre et pour s'aimer dans la
sublimite de leur Cache respective : le pretre et l'instituteur ! »
Een roman met tendenz dus . Maar de tendenz ligt er niet
boven op, noch komt to veel uit . Ze groeit op en ontvouwt zich
met den natuurlijken levensloop der personnagen . . .
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Een goed boek, dat we zelf moeten lezen en vooral doen
lezen aan hen, voor wier oogen men het licht kan doen opgaan!

18 . - Ames d'aujourd'hui is ook een boek dat velen met
groot genoegen zullen lezen . Het gaat er over al de groote letterkundigen van Frankrijk : Lavedan, Lemaltre, de Vogue,
Faguet, Loti, Bordeaux, Barres, Bourget, Bazin, Brunetiere en
anderen nog van mindere gehalte . Niet zoozeer op hunne
litteraire waarde wordt hier gewezen, als wel gepolst naar
hun zieleleven . Welke plaats neemt de godsdienst in bij
al deze schrijvers, onder dewelke eenige volstrekt ongodsdienstig, ja zelfs bij gelegenheid effenaf zedeloos zijn? Het
antwoord op die vraag is een echte verrassing . 't Is verwonderlijk hoe bij de slechtsten onder hen, op sommige oogenblikken,
toch de godsdienstige gedachte op den voorgrond treedt en hoe
zij getuigenis komen afleggen van de anima humana, naturaliter
christiana . Hier is er een prachtige gelegenheid om to bloemlezen
ten bate der apologetiekers . Maar ik wil hun zelf het genoegen
laten deze letterkundig-godsdienstige studies to doorproeven en
er aan to teekenen wat tot hun doel kan nuttig zijn .
P . JANSSENS, 0 . P .
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SPANJE
Onze novellist Joz . Simons heeft voor 't Vlaamsche yolk,
voor de Katholieke Hoogeschooluitbreiding en voor zijn eigen
naam goed werk verricht met zijn boekje : « De Spaansche
Letterkunde in Vogelvlucht » . Ik zal niet beweren dat in bet
boekje veel vlucht is, maar wel dat bet onze menschen binnen
deze vlot geschreven 42 bladzijden veel dingen vertelt waarvan
ze anders niet zoo gemakkelijk iets vernemen .
Laten we dus thans ten onzent als bekend veronderstellen
wat Joz . Simons in dit nr I5o van de veel gelezen Verzameling
onder de abonnes op de « Verhandelingen » heeft verspreid, en
vullen we, door deze kloniek, enkel wat aan voor den jongsten
tijd, then Jozef Simons minder goed schijnt to kennen, waarschijnlijk omdat hij niet de gelegenheid had uit eigen onderzoek
aan to vullen wat er ook aan de beste « letterkundige geschiedenis » ontbreken moet waar bet geldt de meest actueele dingen .
Onder de scheppers van 't moderne Spaansche drama,
waarvan Simons den baanbreker citeert, nl . Echegaray, treden
het flinkst naar voor : EUG . SELLES met zijn a El Nudo gordiano », ((El Cielo o el Suelo » en ((La Mujer de Loth)) ; LEOPOLD CANO Y MASAS, geboren in 't zelfde jaar '44 ., met zijn « La
Mariposa)), ((Gloria)), « La Pasionaria n, maar vooral de veel
jongere JACINTO BENAVENTE (geb . 1866), wiens bijtende satire in
u La Comida de las fieras » en « Rosas de otono » al de sociale
lagen doorprikkelt .
Lichtere kost wordt gegeven door MICHEL EcHEGARAY, (geb .
1848), een sprekende tegenstelling met zijn somberen broeder ;
door VITAL AZA (geb . 1851) en RICARDO DELA VEGA (geb . 1858) .

De schitterendste beloften voor de toekomst van bet
Spaansch tooneel berusten thans bij de beide broeders QUINTERO, SERAF (1871) en JOAQUIN (1873), wier vruchtbare samenwerking reeds to bewonderen viel in a El Ojito derecho ' en
a Albanicos y Panderetes n, waarin de verbeelding der oude
school en de opmerking der nieuwe zoo voorbeeldig harmonieeren .
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Onder de levende lyriekers mocht Simons ons ook hebben
voorgesteld den Andalusier SALVADOR RUEDA (1857), die zoo
eigenaardig-kleurige ((Aires espaiioles » zong ; RAMON DOMINGO
PEREZ (r863), een Cubaan, die naar Barcelona overkwam en
zijn « Musgo » meehracht . VICENTE MEDINA (1866), die zijn
oorsprong en zijn dichtersliefde aangeeft in de titels zijner
beide boeken « Aires murcianos a en « La Cancion de la
Huerta » . Majorka leverde meer dan zijn aandeel in JUAN
ALCOVER en MIGUEL COSTA, die met goed begrepen Heimatkunst de natuurschoonheden van hun geboortestreek vieren .

Minder aangenaam is 't dat Simons heeft gemeend to mogen
overslaan het boek waarmee de Spaansche lyriek haar igeeeuwsch toppunt bereikte, nl . ((El Ama » van Jost MARIA
GABRIEL Y GALAN (t 1905) .
Ook nit den bloei der Spaansche roman-letterkunde werd
al to schaarsch geplukt . Nog daargelaten schrijvers als JACINTO
PICON (1852), die met zijn « Lazaro n in zeker kringen zoo 'n uitbundigen bijval hehaalde, omdat zijn held de kap over de haag
wierp . mochten echtere kunstenaars niet worden voorbijgegaan .
Onder hen vooral de ijverende katholiek MANUEL POLO Y PEYROLON, met dat lieve boek ((La Tia Levitico » .
Laat de Zolaist BLASCO IBAnEZ (i866) onder de modernen de
sterkste zijn, een man van meer smaak en veel meer fijnheid dan
hij is RAMON DEL VALLE-INCLaN (1869) in zijn a Flor de Santidad » .
Wie onder de ridderlijk-hoogstrevende Spanjaards een
gezellig kameraad wil treffen leze J . MARTINEZ Ruiz (1876)
die onder 't pseudoniem Azorin zoo verkneukelend schreef
Las Confesiones de un pequeiio filosofo » .
En zoo kon de schrijversreeks worden uitgerekt tot vervelens toe . Dit mogen we aithans zonder stouten durf besluiten
Het Spaansche proza en de Spaansche poezie zijn in een stijging
thans, zooals ze er geene bereikten sedert hun eeuwenpaar van
glans (16e en 17e) .
De romanschrijver, die aan Oost . en Westkant van den
Atlantischen Oceaan het meest lezers kreeg in de laatstverloopen maanden, zal wel Pio BAROJA wezen . Veel meer
dan Blasco Ibaiiez, is Pio een schrijver van 't echt Spaansche ras . Wel is ook hij ter schole geweest, maar nooit naar
een vreemde . En zijn werk is als 't ware de bekroning van
den ouden schelmenroman . Want met alles wat Baroja totnogtoe to lezen gaf zitten we in 't oude Picareske genre terug . De
titels alleen zeggen genoeg . Zijn meest bekende boek heet
Aventuras de Silvestre Paradox » . 't Behoort tot een heele
reeks : La vida fantastica . Trouwens Pio Baroja houdt van
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reeksen : een andere beet « El Pasado » , en daarin verscheen
o . a . ((Las Tragedias grotescas » ; en nog een andere draagt als
titel « La Lucha por la vida », waarin o . a . schittert het meesterstuk « Mala Hierba a .
In zijn beide jongste boeken, eenige maanden geleden verschenen, blijft hij nog steeds den ouden trant der Spaansche
verbeeldingsgeestigheden getrouw, maar met wijdopen oogen
bestaart hij toch ook bet moderne leven . In « Las Inquietudes de
Shanti Andia » krijgen we een zeemansboek, en daarin allerhande prachttafereelen uit verre gewesten, die niet verbleeken
bij 't beste van Pierre Loti .
Maar liefst nog blijven we bij 't andere staan : « Cesar o
Nada » , onder de vele politieke romans die 't leeuwenaandeel
hebben in de huidige Spaansche romankunst, voorzeker een der
beste . De lotgevallen van den held, den politieken sluwerd Cesar Moncada, die langs honderd wegeltjes, in plaats van langs
den eenen grooten weg, zijn Cesarsnaam verdienen wil - hoe
weergaloos boeiend die ook zijn verteld, trekken ons minder aan,
wijl we nu eenmaal geen Spanjaarden zijn . Maar leggen we
samen wat deze kenner-door-en-door van den Spaanschen geest
over zijn medemenschen weet to vertellen, met hetgeen we to
lezen krijgen in andere politieke romanschrijvers, in de ouderen
zoowel als in de nieuweren - in Juan Valera, in then prachtigen, .
den katholieken zoo dierbaren Jose Maria de Pereda, in Benito
Perez Galdos, onder de grijzen nog immer den stevigsten
werker, in Blasco Ibaiiez, die ook werkdadig optreedt in de politiek en een vurig redenaar beet, in den rijken humorist, maar
venijnigen satirist Armando Palacio Valdes, - leggen we onze
indrukken van de hedendaagsche Spaansche romanmarkt samen
dan begint de kaart van Spanje voor ons inderdaad zich met
haar eigen, zeer eigenaardig, leven to vullen .
Frans Erens heeft eons gezegd, nu jaren geleden, en ik
weet niet meer juist hoe en waar, dat Spanje de eerste versleten
plek van Europa is . 'k Geloof niet dat hij dit, na overweging
van 't geen er viel na to gaan in de laatste tien jaren, nog zoo
zeggen zou .
Want een feit is 't dat sedert de politieke rampen der jaren
'go, sedert het verlies van Cuba en de Philippijnen, er iets aan
't roeren is in 't rijk van Alfonso XIII, en dat er teekenen zijn
voor de toekomst die een versleten land niet vertoonen kan .
't Is nog niet een verrijzenis - o neen, maar 't is een kimmengegloor, dat geen slinkend avondrood wezen kan, maar wet een
klimmend morgenrood .
De Spaansche romanschrijvers, die voor bet yolk, voor de
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stedelingen die lezen althans - want de buiten doet nog altijd
niet mee - de dragers zijn der jonge politieke gedachten, zijn
aan 't zoeken naar de kwaal die Spanje ondermijnt, en, beurt
om beurt, brengen ze de verschijnselen tot hun ware oorzaken
terug, grootendeels omdat ze een bij uitstek Spaansche deugd
beoefenen, nl . hun yolk en zichzelven to beschouwen met een
bewonderenswaardige objectiviteit .
*

*

Dit is, vooreerst, in twee woorden, de toestand langs buiten
gezien : Zoowel onder Alfonso XIII, als onder zijn voorgangers,
wisselen de beide groote regeeringspartijen malkander met een
mathematische regelmatigheid of : om de drie jaar de conservatieven, om de drie jaar de liberalen . De verkiezingen worden

zoo voorbeeldig door de regeering geleid dat de oppositie steeds
x/3 of 1/4 der zetels verkrijgt . Wat ook de uitslag der stembus
zij, dat wordt zoo geschoteld . Weet nochtans dat sedert Igo7 in
Spanje de kiesplicht bestaat, en ge weet zeker allang dat er
nergens zoozeer wordt gesproken en gestreden over politiek als
in de Spaansche cafes . Sinds vele jaren is Maura de leider der
conservatieven . De liberalen houden minder van tucht, en ze
zijn dan ook in verschillende groepen gesplitst : Moret, Montero
Rios, Graaf Romanones . De vinniger anticlerikalen onder hen
scharen zich om Lopez Dominguez en de democraten om
Can alej as .
Al wie een dagblad leest weet hoezeer het regeerend huis
door de Carlisten wordt bestookt . Maar sedert den dood van
Don Carlos (agog) is de Carlistische beweging gekoeld zonder
blazen . Uit alles blijkt - ga maar even den trouwsten barometer na . nl . de caricaturen in de spotbladen van ginder en
elders - dat de Carlisten lammeren zijn voor de Cristinos in
vergelijking met de rammen der republikeinsche en der socialistische partij : Sol y Ortega, Lerroux, Iglesias en zoo meer .
Sedert een jaar zes of zeven bestendigt zich de politiek op
godsdienstige vraagstukken . Toen, in Igo5, de liberale minister
Moret een vijandige kerkpolitiek wou beginnen, wilde de koning
niet mee . Toch Nverd het volgend jaar het facultatief burgerlijk
huwelijk doorgezet . Intusschentijd werden ook wetsontwerpen
tegen de kloosters gereed gemaakt . Maar in 1907 kwam de lei-

ding in Maura's handen, en die hield zich liever bezig met aan
Spanje 't een en 't ander to bezorgen dat allengs op een sociale
wetgeving lijken zou .
Intusschen was de Marocco-campagne in vollen gang,

go
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en tegen het recht om zich nit den krijgsdienst vrij to koopen
zette Barcelona en omgeving de revolutie op touw . We zijn in
rgog . Acht-en-zestig kerken werden vernield, en honderd achten-dertig personen, vooral geestelijke mannen en vrouwen,
omgebracht . Katalonie werd in staat van beleg verklaard, over
heel Spanje werden de grondwettelijke waarborgen opgeheven .
Ferrer werd terechtgesteld . En de opschudding in Europa verwekt, deed het kabinet Maura zijn ontslag nemen . Sedert nu
Canalejas aan 't bestuur kwam, staat de politiek meer dan ooit

in 't gesternte van 't anti-clericalisme .
De koning is trouw katholiek en blijft bet . Op het Eucharistisch Congres, nu twee jaar geleden, gaven hij en de
koningin stichtende voorbeelden van godsvrucht . Op de slotvergadering riep hij bet uit : « Ik ben katholiek, ik wit katholiek
sterven, ik wit mijn land katholiek houden . » Maar meteen wit
hij toch ook Canalejas niet missen . Canalejas trouwens heeft
niet geaarzeld aan Mgr Terzian to verklaren dat hijzelf katholiek is, dat hij stante pede voor den Paus en voor 't geloof zijn
leven wit offeren, en dat hij er zelfs voor hem en de zijnen een
huiskapel op nahoudt . (i)
Maar feitelijk ligt Canalejas met zijn landgenoot Kardinaal
Merry del Val erg overhoop . De huidige premier immers heeft

de vrijheid van eeredienst in cie Spaansche grondwet doen
schrijven, de kloosters onder streng toezicht en onder verzwaarde belasting geplaatst, hun aantal, dat onder den druk
der Fransche politiek sterk was aangegroeid, beperkt, en zoo
hardhandig ingegrepen dat hij inderdaad Paus Pius in persoon
heeft ontstemd .
Wie zal nu zeggen wat Spanje to wachten staat?
Wij hebben tijd om toe to zien . Maar intusschen kunnen

we langs de literatuur al wat anders doen dan Tangs buiten op
de politiek to staan kijken .
Angel Marvaud, in zijn boek « La Question sociale en
Espagne » heeft heel duidelijk gezien dat hij, om den toestand
to bestudeeren, den Spaanschen roman niet mocht overslaan,
die in zijn realisme de beste bron is voor 't geen hij weten
moest, bij ontstentenis van vertrouwbare statistieken .

De Spaansche intellectueelen splitsen zich duidelijk in twee
klassen : De « europeanisados » en de c traditionalistas a . De
eersten denken en handelen op zijn Europeesch . Wat dit
eigenlijk is hunt ge vernemen nit de werken van Unamuno (thans
(r) 't Werd zoojuist no- geschreven door J . Keuller in De
Katholiek van r Juli 1912 .

OVER LETTERKUNDE

9r

den hoofdleider der Spaansche gedachte van uit de hoogeschool
van Oviedo) van Joaq . Costa, van Posada, van Altamira, enz .
Een onder hen, Joaq . Costa, die de beide inzichten verzoende, is verleden jaar gestorven : een apostel inderdaad . Hij
was het zich bewust dat de letterkunde in Spanje de doelmatigste vorm is van politieke propaganda . Spanje teerde en bleef
teren op verleden grootheid . Geen van alien heeft zoo stout
als Costa betoogd dat de voorraad op was, en dat er, wilde men
't leven houden, to werken viel in plaats van to rentenieren . In
dit opzicht defunctus adhuc loquitur . Zijn boek : « La Reconstitution y Europeizacion de Espaiia n is nog een vade-vecum voor
velen .
Toch is 't boek van Costa eenigzins verdrongen door dat
van F . GiNEZ DE Los Rios : a Problemas urgentes de nuestra
educacion nacional » . Uit allerlei literair en sociaal werk haalt
de schrijver zijn gegevens op om de r edenen to formuleeren van
de « atraso » , de achterlijkheid van zijn yolk . Om to beginnen
verwerpt hij Gobineau, waar deze in zijn « Essai sur l'inegalite
des races humaines
beweert dat Spanje van zijn oorsprong of
zijn ziekte in zich droeg, doordat de gebreken der Latijnsche
natien er werden aangedikt door die der Arabieren . Maar dan
blijft immers de vraag onbeantwoord, hoe datzelfde yolk, naar
Argentinie uitgeweken, daar op heden zulk een wilskracht en
een levensdurf ontwikkelt .
Maar er is iets anders in ditzelfde verband . Rios haalt de
meening aan van sommigen die beweren dat juist de ontdekking
van Amerika een oorzaak is van 't moederlandsch verval : Met
de Conquistadores zijn veel sterken heengegaan, en dat heeft
verzwakking teweeggebracht onder de volgende geslachten .
Ook de rijkdommen, uit Amerika overgezonden, hebben de
Span]aards gedrild naar een leven van avonturen of verleid tot
een leven van zalige nietsdoenerij . Zoo heeft Spanje den arbeid
afgeleerd wijl de andere Europeesche volkeren hem aanleerden .
En zoo is het rijke Spanje langzaam aan gezakt tot den rang
van het armste land in dit werelddeel .
En wijl de beschaving van een land steeds het corollarium is
van zijn economischen toestand is ook over 't rijk van Calderon
en Cervantes een beschamende geestesarmoe gekomen .
Al de werkkracht van den Spanjaard, al zijn inspanning en
al zijn heldenmoed wordt uitgespaard voor feesten, sporten,
jachten, stierengevechten, politieke agitatie . Intusschen leeft
het yolk van aalmoezen of van niets . Want geen soberder
mensch in de wereld dan een Spanjaard : Sedert eeuwen is hij
onthouder omdat het bekostigen van normaal voedsel hem
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arbeid zou vergen . De 4/5 van den Spaanschen bodem zijn
eigendom van adel en geestelijkheid . En wint een Spaansche
boer zijn hofstee met het trommeltje, de kinderen zorgen er voor
dat de boel met het fiuitje wordt verteerd .
De massa werkt Diet met het lichaam, maar evenmin met
den geest . Bedenk dat in een land, waar sedert 1857 de leerplicht bestaat, 70 0 /o noch lezen noch schrijven kunnen . De
schoolmeester dient vooral tot caricatuur in de blijspelen . En,

naar 't getuigenis van een Spaansch journalist, gelijken de
scholen evenzeer op een schuur als op een stal . Daar nu bet eenig
regelmatige en betrekkelijk verzorgde volksonderwijs ginder
gegeven wordt door paters en nonnen . vraagt men zich of wat
er met de bijwoning der lagere school gebeuren moet, als de
Spaansche politiek eenmaal't voorbeeld van de Fransche volgt .
Misschien heeft Eloy-Luis-Andre het Diet zoover mis als hij
in zijn a Etica espaiiola » de vier hoofdzonden van Spanje aanhaalt : luiheid, matigheid, kermisgeest en vrees voor 't groote
leven .
Dit laatste is weer lets eigenaardig Spaansch : De gewestelijke geest van antipathie en achterdocht wordt door gebrek aan
gemeenschapsmiddelen in de hand gewerkt . En al is nu Spanje
bij uitnemendheid een land van broederschap onder de verschillende maatschappelijke klassen, toch wil 't maar Diet gaan de
menschen aldaar voor een gemeenschappelijk doel to doen
werken . Altamira heeft het zoo treffend gezegd : (i) a ledereen
weet dat de Angelsaksische landen bij uitstek individualistisch
zijn, en toch heerscht nergens zoo sterk als daar de geest
van orde, van inrichting en associatie . In Spanje is 't precies
andersom . Onze oorspronkelijke individualiteit is weg, en aldus
ook de basis voor een sociale leven . Ons individualisme is
ontaard tot ego Isme . Het collectief leven wordt schapegeest,
e borreguismo n . Niemand denkt, niemand doet lets . En zoodra
men gezamenlijk iets wil verrichten, trekt eenieder langs zijn

kant . We zijn een allervreemdste mengsel van slentergeest en
tuchteloosheid .
Natuurlijk vindt men ook in Spanje politiekers die 't
Gambetta en veel anderen naroepen : a Le clericalisme, voila
1'ennemi . » Ofschoon de groote Canalejas zelf er waarschijnlijk
minder beslist over denkt, schreeuwen zijn kleine discipelen het
des to luider . Waarheid is 't dat de geestelijkheid over een
ontzaglijken invloed in Spanje beschikt, maar even waar is het

(i) Esf ana en Amnerica, blz . 296 . - Zie verder 't heele artikel
van Aguilera in La Revue, 1e Juni 1gio .
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dat vooral in de pastorieen en in de kloosters de Spanjaards
-,worden gevonden die werken aan de stoffelijke en geestelijke
opbeuring van bet yolk . In de afgelegen dorpen is 't anders,
omdat daar de priester even arm is als zijn parochianen ; bij
zoover dat hij bij zijn bediening allerlei baantjes moet openhouden om zelf to kunnen leven en anderen to helpen leven .
Overigens is 't een praatje voor de ganzen dat de Spanjaard
minderwaardig is gewordeu omdat hij godsdienstig is . De steedsche Spanj aard is door den band even onverschillig in godsdienstzaken als de Franschman, en 't is juist sedert dat Spanje zijn
godsdienstige geestdrift bij de leidende klassen heeft ingeboet,
dat het langzaam maar zeker is afgegleden . Komt eenmaal weer
de godsdienstige bezieling de schare beheerschen, wees dan ge .
rust dat de rest volgen zal . Of wie onder de anticlerikalen, zou 't
wagen to loochenen dat een man als Pereda - ik zwijg met
opzet over den Jezuiet Coloma, ditmaal - zijn yolk dwarsdoor
kept? Welnu, dat ze er maar eens zijn Europeesch-beroemde
cultuur-romans op nalezen . Ge moogt er voor mijn part 1/4
« Dichtung a afdoen, dan blijft er nog 3/4 « Wahrheit » en positieve waarheid over .
Waar bet heengaat met de zoogezegde Ferrer-scholen moeten
anderen uitmaken, buiten de letterkunde om, - maar ook in de
letterkunde mag worden gezegd dat hetgeen vroeger een schuiven heette naar den afgrond aldra een ploffen zal worden daarin,
als bet volgende, getrokken uit Ferrer's leesboeken, onder bet
Spaansche yolk gemeengoed moet worden (r) : « Het godsbegrip
is een denkbeeldig iets waaraan geen werkelijkheid beantwoordt . » - « Eigendom is verkregen door roof, list en bedrog ;
door roofzucht en bedriegerij onder den naam van handel en
nijverheid . De justitie, de wetten zijn vampyren dorstig naar
het bloed van armen en ongelukkigen en zij likken de voeten
van de machtigen en grooten . De nationaliteit is een verzinsel,
niet alleen ongerijmd maar zelfs gevaarlijk . Het begrip van
vaderlandsliefde is, evenals dat van godsdienst, uitgevonden
door de burgerij om bet yolk to kunnen leiden en beheerschen .
De woorden vaderland, vaandel, fanailie wekken slechts de leugenachtige echo's van zinledige klanken . » -- « Regeering, overweldiging, tirannie, 't is maar een kwestie van woorden . » a Christus was een van de vele profeten, die zich in den
loop der tijden bij de Israelieten als even zoovele Jesussen d . i .
Verlossers hadden aangediend . Hij werd vermoedelijk in een
(r) Keuller haalt die teksten aan in 't jongste nummer van

De Katholiek .
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of ander boeddhistisch klooster opgevoed en ingewijd in de leer
van de Vedas . Na hem hebben de Apostelen een leer die zij

waarschijnlijk in Indie geleerd hadden aan dezen Jesus in den
mond gelegd . » - ((In den loop der geschiedenis zullen wij telkens
weer het Christendom tegenover den vooruitgang zien staan, om
dezen den weg to versperren ; 't Christendom, dat een miskenning
is der wetenschap omdat deze het dogma loochent, dat de hechtste
steun is van het absolutisme en van het klassenverschil in de

maatschappij ; de gehate standaard in wiens schaduw zich alle
schanddaden hebben afgespeeld ; de verdrukker die het menschelijk geweten klemt in zijn valsche zedeleer. n
De literaire biggen uit den decadentietijd der Romeinen
hebben heel wat gedurfd . Maar door zulke taal zijn ze onwederroepelijk overtroffen .
Velen onder de ernstigen meenen dat de gezondmaking van
Spanje afhangt van de gezondmaking der politiek . En die
leggen althans den vinger voorzeker op een van de wonden . In het
reeds aangehaald artikel van de Fransche Revue (1) werd gewezen op een vlugschrift van den hertog van Tovar, en daaruit het
volgende aangehaald : « Si les hommes politiques qui se sont
empares des affaires publiques faisaient un serieux examen de
conscience, ils frissonneraient en constatant combien leur conduite a ete inexcusable . Nous avons exige du peuple toutes sortes
de sacrifices, et, en echange, nous ne lui avons donne ni 1'instruction, ni la paix interieure, ni le pain! Ce qu'on appelle ainsi la
question sociale s'impose ici aver d'autant plus d'insistance que
notre pays est plus miserable et que nous n'avons trouve aucun
remede, ne serait-ce que pour pallier le mal .
Toch gaat er allengs een trilling van sociale leven door
Spanje . Een economische beweging om de lasten van rente en
huur to verlichten, om de boeren meer de handen nit de mouwen
to halen, orn onder hen mutualistische inrichtingen tot stand to
brengen ; en inderdaad vatten reeds enkele vereenigingen wortel
Federaciones agrarias del Levante, del Nordeste, enz .
Pogingen worden gedaan om tenminste degenen die lezen
kunnen in hun vrije urea aan 't lezen to houden, door de verleiding van dagblad, weekblad, of kleine illustratie .
Sedert enkele jaren werden ook de volkshoogescholen
beproefd . En wezenlijk met uitslagen boven verwachting . Men
houdt de menschen voor, wat Spanje eenmaal was, wat Engeland en Duitschland nu zijn . Het yolk luistert en het roert .
(1) i Juni 1912 .
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Het valt niet to loochenen, ook voor de pessimisten niet ;
de stof van het Spaansche ras is nog stevig . De godsdienst heeft
in 't buitenvolk hoedanigheden bewaard, die een anders verloren
land redden kunnen : zedelijkheid, familiegeest, gebed tot een
Voorzienigheid . Wat Edmondo de Amicis eenmaal in verwondering opteekende (i) : een gesprek met een Spaanschen pastoor
waarin deze hem toevertrouwde dat onder zijn parochianen
sinds jaren geen doodzonde was bedreven, kan best nog waarheid heeten in de gewesten onbereikbaar voor de treinen nit
Madrid, Barcelona of Sevilla . Laat in zulke harten 't besef
weerkeeren van den Bijbelplicht : « In 't zweet uws aanschijns . . . . » en met zulk een braakliggende zedelijke kracht
kunnen hooge levenstoppen weer worden veroverd .
En hier sluiten we aan bij 't geloof van de denkende
dichters in roman en lyriek : De reden van 't Spaansch verval
ligt hierin dat we slechts een deel van den aard onzer voorouders bewaarden : bet ridderlijke idealisme behielden we ; den
nuchteren kijk op bet leven verloren we . Don Quichotte bleef
leven, Sancho Panca is dood . We kregen in plaats van zijn
levensrealisme « le culte des morts » . Wij dachten niet meer to
moeten schilderen na Velasquez, niet meer to moeten schrijven
na Cervantes, niet meer to moeten werken na Colombus of
Jimenes . Wij waren toch de navel van de wereld . Maar Europa
heeft het ons anders geleerd . . . De al to eenzijdige trouw aan
ons ideaal heeft ons misleid . . . .
En hier kwamen nevens de europeanisados de tradicionalistas aan 't woord : De christelijke landen die meegingen met
den modernen geest hebben zichzelf verzaakt, zij deden als
FAUST . Zij hebben om 't aardsche goed hun ziel verkocht .
Spanje heeft dat niet gedaan, en zijn geschiedenis is niets
anders dan de tegenstand then bet de moderne opvatting der
beschaving heeft gehoden . Dit is de waarachtige zending van
ons land, en ook zijn ellende, ja, maar a sa misere de grand
seigneur » . « Wij sterven omdat wij, uit behoudsinstinct, ons
land gaaf willen bewaren » riep de schilder ZUOLAGA uit . En de
man die het goede traditionalisme met bet goede modernisme
voor de toekomst harmonieert, de reeds vermelde Costa, vervolledigde de zienswijze van daareven en kweekte blijde verwachting uit droeve berusting, toen hij jaren geleden op de Floraliedn to Salamanca verklaarde : gelijk de beide halfronden
onzer aarde noodig zijn voor bet evenwicht der planeet, zoo
kan ook de menschheid geen groot en machtig Spaansch ras
(r) in zijn reisboek a Spagna » .
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missen, tegenover het Germaansche, om het evenwicht in de
geschiedenis to behouden . Wij zijn daar om het ridderschap to
handhaven, om to blijven aankweeken geloof en geestdrift, en
om to beletten dat onze aarde een factorij zou worden, een
markt waarop men alles koopt en verkoopt . n

Het type van den Spaanschen traditionalist die met reuzenkracht heeft gearbeid aan de heropbeuring der geestelijke
grootheid van zijn land, is voor enkele weken gestorven
Menendez y Pelayo .
Verleden maand heeft Spanje hem begraven, dezen ME-ester
der kritiek in zijn land en misschien in ons werelddeel .
Menendez was geboren in 1856 to Santander, de lieve stad
met de prachtige Pyreneeen achteraan, en vooraan de steeds
bruischende zee . Aan de stad paalt Polanco, 't gehucht waar
twaalf jaar vroeger Jose Maria de Pereda het licht zag .
Menendez was verbazend vroegrijp . Op zijn achttiende
jaar had hij zijn hoogeschool-studien achter den rug, die weliswaar toch maar Spaansche waren . Dat wist hij zelf, en daarom
zette hij 't op een reizen heel Europa door ; toen hij twee en
twintig jaar was had hij de voornaamste bibliotheken onzer
hoofdsteden doorloopen, ook wel zoo n beetje den heelen cyclus
der menschelijke wetenschappen . Blijvende vriendschap had
hij aangeknoopt o . a . in Frankrijk met Gaston Paris, en in
Holland met Prof. Dozy .
Al dadelijk bij zijn terugkeer werd hij professor aan de
Hoogeschool to Madrid, leider der Revista de Archivos, Bibliothecas y Museos . Die beide gezamenlijke plaatsen werden bij
prijskamp begeven . In Spanje ziet men nogal eens curieuse
dingen ; maar dit nu was toch zeker geen dwaasheid .
Menendez was op en top katholiek, en hij aarzelde niet zijn
geloof to voorschijn to halen . Zoo begon hij telkens zijn les met
een kruisteeken ; en aanvankelijk zag hij het aan als zijn plicht
zijn werken nit to geven onder 't « approbatur » der kerkelijke
overheid . Zijn eerste werk was : La Ciencia espanola (1878), en
zijn eerste werk dat de grenzen overschreed om voor den
schrijver Europeeschen roem in to zamelen heette : Historia
de los heterdoxos espan"oles (r88o in 3 deelen), waarin hij aan de
menschen die, in naam van hun waarheid, den godsdienst
bestreden, op zeer gepaste wijze de ceuwige waarheid to
zeggen weet .
Ja, dit was een geleerde met eon hart . En dat heele hart
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hing aan de gloridn van het Spaansche verleden . Nooit was de
professor welsprekender dan toen hij het had over Calderon
y su teatro (1881), en over Lope de Vega wiens verzamelde
werken hij uitgaf . Maar de grootste getuigenissen van zijn
hooge liefde voor hetgeen Spanje aan grootheid en schoonheid
in de wereld heeft tot stand gebracht is de reusachtige Historia
de las ideas esteticas en Es¢aiia (6 deelen 1884-92) en de even
kolossale Antologia de poetas liricos Castellanos, met een meesterlijke inleiding bij ieder der dichters . Door die beide werken komt
Menendez to staan aan de spits der Europeesche kritiekmeesters, in gezelschap van Hettner en Taine . om de verbazende
ruimheid van zijn geest en de fijnheid van zijn smaak misschien
er boven . Want hij zelf was een dichter bij Gods genade, die
tusschen de meest ingespannen studie in, zijn hoogstrevend
gevoel liet uitvlammen in odas of met zijn dramatischen vorschersblik op 't oude Madrileensche leven tragedieen schiep .
Het is niets geen grootspraak wat Jose Sanchez in zijn
Autores espaiioles e hispano-americanos over dezen buitengewonen man heeft gezegd . Zooveel Spaansch kan toch een Wa .
rande-lezer wel verdragen : Pelayo es el mas egregio representante, en todos los paises donde se habla la lengua espanola, de
aquella dificilisima conjuncion entre las cualidades todas de los
genios enciclopedicos . Su vasto y profundo saber, su arte
exquisito, su vista de lince par encontrar el lado deleznable en

los detalles historicos, su mirada de Aguila para llegar de tin
golpe a los mas complejos sintetismos, su voluntad para el

trabajo, su tenacidad, en el portentosa, su amplio espiritu
critico, su soberana indepencia en estos dias de clasjlcados, su
clasicisino, su ,nodernisino, el modernismo del genio que hate
avanzar un siglo a la ciencia, sin alardes de innovation . . . todos
esos y muchos mas son los meritos de esta hombre extraordinario que ha vivido, y vive por fortuna, como puente entre dos
siglos, para que la literatura espanola aproveche cuanto hay de
admirable antes de el, 6 descubria cuanto nos era desconocido, y
para orientar a los hombres de boy en el estudio de restauracion
da nuestra obra literaria y en la futura labor artistica y critica . n
Wie nu de waarheid van deze hooggaande lofspraak aan
eigen ondervinding wil toetsen, leze een paar hoofdstukken van
om 't even welk der zes deelen a Ideas esteticas a . Ze liggen tot
ieders beschikking in de Koninklijke Bibliotheek to Brussel .
Men zal ook daarbij zien dat Pelayo in zijn beschouwingen niet
enkel de ronde van Spanje, maar die van heel Europa doet .
Want zijn eigen woord luidt : e Zooals in de verleden eeuwen
de Spaansche gedachte alles beheerschte, zoo kan ze nog heden
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tot sleutel dienen om ons de geestesgeschiedenis der andere
landen to openen .
Met name woonde Menendez to Madrid : hij was daar
immers professor, en voorzitter van de Academie en algemeen
bestuurder van de Nationale Bibliotheek en de Archieven .
Maar stoffelijk inrichten of herinrichten was niet zijn zaak . Hij
heeft in de bibliotheek den boel gelaten zoo ongeveer lijk hij
hem bij zijn aankomen vond . In Madrid bewoonde hij dan ook
steeds een krotje in 't gebouw der Academie, een eel zonder lucht
of licht. Want de hygiene lapte deze uitsluitend geestelijk
levende aan zijn laarzen . Op Zondag was 't kippenroest een
receptiezaal om zijn vrienden in tertulia to ontvangen . Maar
bij de eerste lentelucht trok Pelayo eruit, voor den heelen
zomer naar Santander. Daar was zijn eigenlijk home . Een
schoon huis, en diep in den tuin een prieel, met daarin
zijn bibliotheek, waarschijnlijk de prachtigste privaat-boekerij
der heele wereld : niet enkel boeken, maar handschriften, wiegedrukken en allerlei zeldzame papieren . Daar zat hij dan zes
maanden aan een stuk, zich aan literatuur en filologie to
vergasten ; en daar scbreef hij gemiddeld zijn twee bundels per
zomer, met zijn blikken op de zee en op 't Spanje van weleer dat hij kende - en 't Spanje van morgen - dat hij droomde met zijn ooren vol van geruisch der beide oceanen : die van
Biscaye en die van de onsterfelijke Castilaansche melodieen .
Inderdaad het ideale leven van een boekenheld

Nog twee andere dooden hebben in de laatste maanden aan
aan 't literaire Spanje veel hartzeer gekost : twee dichters, de
grootste lyrieker der oude romantische school, TEODOR LLORENTE
J . OLIVARES, en de grootste lyrieker der nieuwe school, de
Catalaan J . MARAGALL .
Teodor Llorente y Olivares wend in 1836 to Valencia
geboren . Na voltooiing van zijn middelbare school kwam hij
op de Universiteit, waar hij de vriend werd van den bekenden
dichter Vicente W . Querol. Onder dezes invloed werd ook in
Llorente de dichter geboren, een lyrieker met hartstocht en
soms wel onstuimigheid . Llorente was aldra een der ijverigste
medeleden van Mistral's ((Academia felibrenca », die haar
werking uitstrekte over Provence, Catalonia en Valencia . In
die Academia steeg Llorente tot den eerepost van Mayoral y

mestre del gay saber.

Llorente was als dichter een Freiligrath-natuur, in zoover
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dat hij steeds hevige aandoeningen en algemeen-inslaande
gevoelens luchtte, en ook in zoover dat hij meer vertaald werk
dan eigen werk leverde . Juist als Freiligath, begon hij met een
bundel gebloemleesde gedichten uit Victor Hugo . In zijn verdere
bundels « Amores » en « Legendas de oro » weegt ook bet
vertaalwerk op tegen 't eigen : lyrische brokken nit Goethe,
Schiller, Uhland, Heine, Byron, Longfellow, Lamartine, de
Musset . Zijn jongste verzameling « Poetas franceses del siglio
XIX » verscheen in rgo6, en daarin komen voor Banville, Sully
Prudhomme, Verlaine, Baudelaire, Coppee enz . Onder de
ouderen was Llorente in de laatste tien jaren als grootmeester gevierd . Zelfs werd hem in November rgog to Valencia
een nationale hulde gebracht, die tragisch verliep : op 't indrukwekkendst moment van de reuzenbetooging stortte een tribune
ineen, waaronder veertig menschen werden begraven .
Een stiller dichter, maar een fijner, verdween met J . Maragall, een der zuiverste katholieke dichtersglorien van 't modern
Europa . Zijn rijkaangelegde ziel had hij gevoed in den Catalaanschen eposdichter Verdaguer en in zijn lievelingsheiligen
Santa Teresa en St . Joan a Cruce . En zoo was deze dichterlijkverliefde op de schoonheid onzer aarde, terzelfder tijd de lyrische
verzuchter naar de hemelsche heerlijkheid .
Weinigen waren zangers van zoo echte ontroering als hij,
en geen Spanjaard ooit heeft zijn ontroering eenvoudiger uitgezongen . Toevallig sprak ik onlangs een Spaansch pater op
rondreis in Belgie . 't Was een jonge Capucien, een Bask, een
man van gemoed en van geest, een kloosterling, in zijn geest
der armoe levend bet rijkstc leven . 't Gesprek viel op Maragall,
die zoopas overleden was . De man wist bet nog niet, en hij
weende . . . .
Maragall was inderdaad wel de hoogste en fijnste uitdrukking van bet huidige Spaansche dichterschap . Enkel professor
Unamuno, de schitterend-veelzijdig begaafde, kan nevens
Maragall worden aangehaald . Maar bij den dood van den
onsterfelijken Catalaan bracht Unamuno zelf in zijn diepgevoelden huldegroet hem den titel van prins van bet huidig
dichterlijk Spanje .
Maragall was geen veelschrijver als Llorente . Zes kleine
bundeltjes is zijn heele nalatenschap . Maar't blijft dan ook een
nalatenschap voor de besten .
In zijn eerste bundel a Poesie » schitteren zijn (( Ode s, in
't laatste, ziin « Sequences a, heeft hij gezongen een e geestelijk
lied », een vaarwel aan deze aarde, aan zijn Catalonia, aan al de
vreugde van dit lichte leven, zoo doorvoeld dat men daarvan ik
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weet niet waar de weerga zal vinden . Dit schrijnend vaarwel,
zoo doorflitst met de stralen van 't eeuwigheidsbesef is wel
eenig inderdaad .
Ook Maragall heeft nu en dan, ter verpoozing, vertaald uit
Goethe, uit Novalis, uit Nietzsche, uit Ern . Hello . Maar uit
alles wat hij deed straalde op zijn schuchtere eerbied en zijn
koesterende liefde voor het woord .
« Het woord is het wonderste ding dezer wereld ; want in
het woord omarmen malkander en versmelten zich het lichamelijk en het geestelijk wonder van ons wezen . Want er is
Been woord, hoe laag ook de zaak zij die dat woord als benaming draagt, dat niet is geboren uit een ingegeven licht, en dat
niet draagt de weerkaatsing van het oneindige licht dat de
wereld schiep . Hoe spreken we dan dikwijls toch zoo koel en
toch zoo overvloedig? . . . Wij vergeten zoo dikwijls den goddelijken oorsprong van 't woord, en wij minachten den dichter,
groot of klein, die toch schuilt in ieder van ons, en wij spreken
almaar door, zonder ingeving . zonder rijpheid, zonder licht,
zonder muziek . En gij zelf, befaamde dichters, wanneer toch
zult ge dringen in uw eigen ziel om daar niets anders to hooren
dan de goddelijke rythmeering van de liefde tot de dingen dezer
aarde ? Wanneer zult ge al het andere misprijzen en niets meer
spreken dan levende woorden ?
't Kon niet anders nietwaar, of deze dichter incest een zeer
stil levend mensch zijn . Maar ziju vaderlandsliefde trok hem in
de groote omstandigheden uit zijn eenzaamheid . Met hart en
ziel was hij Catalaan . Maar als Catalonia het in zijn levensenergie to bont maakte tegenover het luiere Zuiden en als de
eenheid van 't eene Spanje dreigde to scheuren, dan kon men
er op rekenen dat hat stille woord van Maragall een echo kreeg
die klonk van Barcelona tot Sevilla. 't Was dan ook Maragall
die bij 't eerste bezoek van Koning Alfonso to Barcelona met
het adres der grieven werd gelast ; en 't was weerom hij
die bij de losbarsting der Catalaansche onlusten den verkeerd
ingelichten Maura den rechten weg heeft gewezen . Naar zijn
geniaal vermogen heeft Maragall het hoogste hier op aarde gediend : de poazie en het leven . Zoo is hij gescheiden van bier,
met de huivering, die hem deed sidderen in zijn Sequences, voor
de donkere poorten der Ettlla, waar eenieder langsheen moot ;
maar dan stijgende, stijgende naar de glorie van 't eettwige,
eenige licht .
In het laatste jaar kregen we van den in 't buitenland meest
gelezen Spaanschen romanschiijvei twee boeken in 't Neder-
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landsch vertaald . a De kleine Pilatus » van Coloma werd ons
door Jozef Simons in 't Vlaamsch naverteld . En twee Hollanders spanden zich voor het grootere werk ((Boy)) .
Coloma is voor de Warande-lezers geen onbekende . Een
tiental jaren geleden - waar gaat toch de tijd - gaf Jef
De Cock een fijnzinnige studie over Pequenezes dat onder den
titel e Lappalien » toen in Duitsche vertaling het licht zag .
Coloma is onder de Jezuieten een zeldzame verschijning
Een scheppend kunstenaar, in deze orde bij uitstek voor gemeenschappelijke verstandsactie gedrild, en wel met uitslagen die
de heele geleerde wereld - hoe wereldsch sours ook - willens
nillens bewonderen moet . Tot mijn kennis kwamen feitelijk
maar een dozijn Jezuieten, echt-letterkundige kunstenaars
Friedrich von Spee met zijn diep-innig a Trutznachtigall n ; Balde
met zijn heerlijk Latijnsche Marialiederen ; Denis, de Ossiansche
bard ; de kolossus Baumgartner, die op zichzelf legio is ; Spillmann, de blijvend-populaire romanschrijver van(( Ein Opfer des
Beichtgeheimnisses a, en zooveel mooie bandjes van missievertellingen voor de jeugd ; Diel, de rijke natuur-lyrieker en
geestige novellist en goedgedrilde drama-dichter van a Scander-bey a ; Dreves met zijn Gezelliaansche a Kranze ums Kirchenjahr a ; Kreiten met zijn diepe, kunstinzichtige studien over
Brentano, Moliere, Voltaire, George Sand, Annette von
Droste-Hulshoff, Fernand Caballero, Pascal, de huidige Provenraalsche letterkunde ; onze Adrianus Poirters ; ooze B . van
Meurs, het mooiste bewijs dat men tegelijk een model-Jezuiet
en toch een luimig dichter bij Gods genade kan zijn ; G . Longhaye, de smaakvolle schrijver der vijf bundels a XIXe siecle,
esquisses, litteraires et morales a ; Sarbiewsky, een der beste
Latijnsche dichters van de r7e eeuw ; Bresciani, een der talentvolste romanschrijvers van Italie ; de l'Isla, met zijn a Fray
Gerundio a, de populairste Spaansche zedenschets van de r8e
eeuw ; en Coloma . - Dus acht Duitschers, twee Nederlanders,
een Italiaan, een Franschman, twee Spanjaards en een Pool .
Nu . als we binnen twintig jaar nog een telling doen, komen er
vast twintig Viaamsche en Hollandsche Jezuieten bij, want een
letterkundige bedrijvigheid als thans bier onder onze oogen de
jongere Jezuieten ontplooien werd in de orde nooit gezien .
De dragers der toekomst van dit machtig korps in geestdrift
ontstoken voor onze taal en letterkunde - dat is een der heerlijkste mijlpalen der Vlaamsche beweging, en misschien de
stevigste waarborg voor haar blljvende zegepraal .
Wie is die Coloma nu eigenlijk ?
Wel, 't is iemand die eerst kloosterling is geworden, toen
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hij alles van 't Spaansche leven had gehoord en gezien . Hij
werd geboren in 1851 to Jerez de la Frontera, de bloeiende
Andalusische stad niet ver van Cadiz, met haar Moorsch
Alcazar, haar muziek- en kunstacademie, haar kerken in mudejar,
gothiek en barok, haar bedrijvig handelsleven en haar vermaarden wijnbouw . Hij ging op de Hoogeschool van Sevilla een
beetje in de rechten studeeren en zich veel amuseeren . Even
natuurlijk in Spanje als elders werd hij, na mislukte studien,
dagbladschrijver . Een winteravond, op zijn terugkeer van een
woelig bal . kreeg hij een degenstoot die zoo raak was dat ook
zijn ziel werd getroffen . . . Na zijn genezing trad hij in de
Jezuietenorde . Niet lang daarna werdhij professor aan 't college
to Bilbao, waar hij, geloof ik, nog werkzaam is .
Coloma schreef aanvankelijk zijn moraliseerende novellen
in a El Mensajero del Corazon de Jesus e : Daarin verschenen
o . a . Pilatillo, la Gorriona, Polvos y todos, la Almohadita del
nino Jesus . Daaruit gaf hij een eerste verzameling in 1887
Colecci6n de lecturas recreativas . Veel aandacht werd den
bundel niet verleend .
Joz . Simons nam het beste er uit, toen hij ((de kleine
Pilatus » vertaalde : 't ziin de lotgevallen van een e schacht »,
die zich een leelijken nacht verleiden laat, maar zich 's anderdaags voorgoed zijn opvoeding bij de paters herinnert, en biecht
en braaf blijft voortaan . De novelle is zorgvuldig vertaald . (1)
Daar verscheen in 1890 «Pequeneces > , onder nauwelijks
dekkende schuilnamen bet Madrileensche leven van adel en
gel dlui blootgevend . Door de hooge kringen ging een tulle tegen
den Jezuiet, bijna een bewijs dat hetgeen hij gaf als een
roman eigenlijk de werkelijke waarheid was . Maar op de
verdiensten van dat merkwaardige boek ga 'k bier niet verder
in . 'k Verwijs naar de studie van Jef De Cock .
Sedert is nog heel coat gevolgd, maar, om den rommelpot
van 't hanekot met ruste to laten, beproefde Coloma liever historische romans : Zoo schildert hij in e Retratos de antafioe 1843)
een eigenaardig beeld van de Spaansche en Fransche toestanden in de twintig jaren van den Franschen Revolutietijd . Nog
dieper in 't verleden ging e El Marques de Mora > geschiedkundige novelle nit de 18e eeuw . en flog dieper zijn lijvige roman
La Reina martir » (Maria Stuart) .
Toch werd men gewaar dat Coloma sedert Pequeneces
niet meer in zijn element was . E-Iij kwam er terug in met ((Boy)),
(1) Uitgave van De Lelic, Parijsstraat, 81, C . L . Van Langenhuysen, Amsterdam, 97 blz ., 1 fr .
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daar zooeven in Nederlandsche vertaling verschenen bij Dieben,
to Leiden . 't Is een echt Spaansche illustratie van het quicumque vult salvus esse ; een moderne opvatting van Zorilla's
Don Juan, die bezwijkt onder zijn zonden voor de hemelpoort,
maar die toch het geloof heeft bewaard, en daarbij zoo weergaasch praten kan, dat hij St . Pietersdeur openpraat .
Van in zijn studiedagen was Boy «een straatjongen geent
op een engel » . Hij is 't gebleven in zijn korte, grillige, woelige,
buitensporige, onbegrijpelijk-zigzaggende leven . 't Is trouwens
een roman met meer fantasia dan zielkundige diepte . Want
pater Coloma wedijvert met de besten van zijn land om boeiend
verloop en spannende tooneelen to spinnen op 't verwarrende
af. Natuurlijk moet hier, gelijk in elken Spaanschen roman die
zichzelf eerbiedigt, een moord gebeuren ; en bier evenmin zullen
vermommingen, verdachte minnarijtjes, onderschepte brieven
en briefjes, geheime deuren, enz . enz . worden vergeten . Nota
bene dat de moderne toon er nog bij verlangt een juist op
't gewenschte moment stilhoudenden en weer wegstoomenden
sneltrein .
De personnage ((Boy)) is een gansch nieuwe schepping
van Coloma . Boy's leven maakt een tragisch bankroet omdat hij
to laat heeft ingezien de waarheid van den grooten regel : ((In het
leven van een man nemen slechts twee vrouwen een wettige
plaats in : zijn moeder en de moeder zijner kinderen . Buiten
deze twee reine en heilige liefdebanden zijn al zijn genegenheden slechts gevaarlijke afdwaling of zondige verdoling . a Bijna al de andere figuren hebben verwanten in Coloma's
vroeger werk, behalve de naar hart-en-geest echt superieure
gravin de Astures en haar dochtertje-om-te-stelen . Steeds verstaat Coloma het nog, op zijn gemoedelijk-guitige wijze,
beelden to halen uit de oud-klassieke schrijvers onzer collegejaren . En dat is inderdaad van zijn boeken een bekoring to
meer . Een lang vergeten geur die aandoet als het appel-aroma
op den zolder van 't verlaten, thans weer bezochte ouderlijk
huis .
Wat een aangenaam en fijn verteller van kinder-tooneeltjes
pater Coloma steeds blijft, mogen de volgende bladzijden bewijzen .
De kleine jongen wil nu ook eenmaal een meisje vrijen
e Ik stapte er zonder aarzelen op af ; stak mijn hand in
't hoopje, en haalde er een bij de haren uit . . . 't Bleek dat ik
Cimodocea to pakken had .
Het slachtoffer gilde, zooals de Sabijnsche maagden gegild
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hebben, toen ze zich weggevoerd zagen door de hardhandige
metgezellen van Romulus en Remus .
» Toen ontvouwde ik haar duidelijk en in onberispelijke
bewoordingen, wat mijn bedoeling was
e Wil jij mijn meisje wezen ? »
» Zij, antwoordende, zeide waardiglijk en streng met 'n
Andaloezisch tongvalletje
« Gunst, trek niet zoo
als je wat to zeggen hebt, hoef je
iemand nog niet de haren uit zijn hoofd to halen » .
» Met nog grooter heftigheid legde ik haar nogmaals mijn
vraag voor
u Wil jij mijn meisje wezen ? . . . »
» Daarop gebeurde er iets, dat ik nooit vergeten zal, en dat
me meer dan eens als criterium gediend heeft, wanneer ik een
zeker soort van vrouwelijke maniertjes moest beoordeelen . Dat
mormeltje van nog geen acht-en-een-half jaar, dat oneindig
klein deeltje van een berekenende vrouw, gedroeg zich daar
gelijk iedere volwassen dochter Eva's zou doen, die bij hooge
uitzondering in het diepst van haar gedachten een blik gunt .
» Ze streek haar boezelaartje glad, dat vuil was en verfomfaaid zat, hield haar vlooie-snuitje op zij, en keek me schuin
aan . Toen zeide ze met al 't cynisme van haar onschuld
« En word ik dan markiezin ? . . . . »
» En ik, als kind al even dom-ingebeeld als alle mannen het
in dergelijke gevallen plegen to zijn, antwoordde verrukt
e Dat spreekt van zelf . Het meisje van een markies is altijd
markiezin . »
» Zij, minder bedeesd, dan wel paste voor een versch geschaakte Sabijnsche, liet ten slotte bet vurig verlangde jawoord
los .
Nou, goed dan . . . . »
e Nou, dan krijg je dit van me . . . . »
» En tegelijk met mijn hart schonk ik haar bij wijze van
goospenning alles wat ik in mijn zakken bij me droeg : een
drijftol zonder pinnetje, drie gedroogde kastanies en cen gesp,
die van een van mijn bretels was losgeraakt .
((En nu gaan we met elkaar praten, door de reja . En jij
geeft me een mooie das . »
« Ja maar, dan Beef jij mij van die fondants je weet wel . »
« Goed », zei ik .
» En hiermede waren de capitulaties geteekend .
» Doch de inwerking-treding bracht ons verderf, gevangenschap, verbanning .
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Cimodocea eischte haar lekkere fondants . Ik bracht ze
voor haar mee, dat wel, maar ik at ze onderweg op .
Ik eischte dan de beloofde mooie das en ze gaf me dan die
ook twee dagen later . Achter de afgestompte toren, netles
gepakt in een vel papier uit een schrift . 't Was een ouderwetsche das, donkerbruin, zoo met een gemaakte knoop er in
en die lang genoeg was om eenmaal om mijn middel en gemakkelijk driemaal om mijn hals geslingerd to worden .
Ik bewonderde Cimodocea's vooruitziende blik : ze had er
immers op die wijze rekening mee gehouden, dat ik grooter en
lijviger zou worden ; maar ik kreeg geen hooge dunk van haar
goede smaak en evenmin van haar mildheid .
De das scheen al gebruikt to zijn .
Toch deed ik hem den volgenden dag aan : al vat er aan
weerskanten to lang aan was, haalde ik in geschikte vlaggen
bijeen, en zoo ging ik er mee pronken in bet vriendinne-kringetje . Ik dacht er geen oogenblik aan, dat er in de wereld een
Rachel was geweest, die uit liefde voor Jacob de vaderlijke
woning beroofd had.
Doch ons kwaad gesternte wilde, dat daar op 't etensuur
Dofia Ambrosia verscheen, de moeder der meisjes ; een voortreffelijke dame, die door de romantische neiging van Don
Cesar, om de dingen door hun namen dichterlijk to maken, in
een mild-toegedeelde portie godenspijs was herschapen : hij
had haar namelijk in plaats van Ambrosia, met de klemtoon op
bro Ambrosia genoemd . Hierdoor en ook omdat de goede dame
zoo grof--dik en gezet was, werd ze door mijn spotzieke landgenooten uit die streek Olympus-pot genoemd .
n Ik bespeurde enkele oogenblikken later met zekere ongerustheid en ontsteltenis dat de doordringende oogen van's rechters wederhelft zich met hinderlijke bestendigheid op mijn das
richtten, en daarna, toornig en vorschend de kring barer dochters
lungs blikten .
))Allen bleven rustig doorpeuzelen . Alleen Cimodocea
scheen onthutst .
Plotseling voelde ik Doiia Ambrosia's handen om mijn
nek : de das werd me zonder vorm van proces afgenomen .
Ik keek ontzet naar Cimodocea . . . . Zij stopte op weinig
hoffelijke wijze haar vingers in haar ooren, om haar ontroering
to verbergen .
Doiia Ambrosia bekeek de das van alle kanten, borg die in
haar zak, en met statig beweeg vau Olympische pot schreed ze
henen van 't cord .
Cimodocea verdween ook als bij tooverslag . Haar zusters
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gingen uiteen, en ik bleef alleen achter, zonder das, terneergeslagen en vernederd, als een pauw die zijn staart verloren heeft .
De volgende middag ging ik vol zenuwachtige onrust weer
naar het erf, tooneel mijner angsten .
Olga kwam me tegemoet . Ze keek heel boos .
Ga weg, leelijkert! » zei ze . « Cimodocea zit voor straf in
't matten hok, op brood en water . . .
De verbazing van Chateaubriand's Eudorus bij 't vernemen
van de gevangenschap der authentieke Cimodocea, was stellig
niet grooter dan de mijne toen .
c Ja, ja 1 » bevestigde Olga met ware woede . Omdat ze je
een das van Papa heeft cadeau gedaan, en zij je meisje was . . . .
Ga weg, leelijkert !
En ze kneep me in mijn arm . . . . Maar hoe kneep ze me,
lieve Hemel l . . . . 't Was een echte schoonzusterlijke kneep, met
een draai, en pijnlijk als een gewetens-kwelling .
Nu good . . . Doze kinder-episode die ik met opzet uitvoerig
verhaald heb, was een bewijs van de wonderlijke gemakkelijkheid, waarmee een onvoorzichtig gezegde of losgelaten woord
soms kinderen op wegen drijft, die door een ander onvoorzichtig
woord of losgelaten gezegde van belachelijk gevaarlijk kunnen
worden . En er waren gevolgen .
Ik groeide op . Zij groeide op, en haar vlooie-snuitje word
een krekel-kopje . Uitgestrekte landen, breede groote zeeen
scheidden ons van elkander, en steeds is in die Cimodocea de
hoop blijven leven, om haar vergeetachtige Eudorus to veroveren, evenals bij de heldin uit Chateaubriand's Martelaren .
Duizendmaal betrapte ik haar op vluchtige blikken, onderdrukte zuchten en verdere roofdieren, (lie de gevaarvolle lustwarand der gelieven onveilig maken en haar zelfverloochening
tegenover mij was zoo groot en zoo vermetel dat daardoor
volkomen verklaarbaar wordt wat ze in die onvergetelijke nacht
to mijuen behoove deed . ))

Onlangs heeft Herbert Stegemann uit Miinchen het treffend
gezegd : e Wanneer in lateren tijd zal worden beproefd, uit de
verdichte literatuur van onzen tijd een beeld to construeeren
van den geest, die thans heerscht, dan moot men wel tot de
gevolgtrekking komen dat de menschheid - althans bet « beschaafde » deel ervan - in het begin der zoe eeuw aan een
soort erotische monomanie heeft geleden, dat men zich steeds en
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algemeen met vraagstukken van erotischen aard heeft beziggehouden .»
Dat is evenzeer waar voor Spanje als voor elders . Voor
een paar maanden richtte het tijdschrift a Nuestro Tiempo
een referendum onder de romanschrijvers in om over 't verband
tusschen kunst en zinnelijke liefde hun oordeel to vernemen,
zooals men bet reeds herhaaldelijk in Frankrijk deed : Er kwamen eigenaardige, ernstige en koddige antwoorden . Dit zijn de
ernstige : Octavio Picon wil zijn vrijen gang gaan, met inachtneming steeds van goeden smaak en eerbied voor zichzelf . - De
aesthetieker-dichter-romanschrijver Unanumo getuigt voor de onloochenbare minderwaardigheid van de schrijvers die zinnelijke
lectuur leveren en van 't publiek dat ze leest . - Alberto Insua,
de koppige Don Quichotte van l'art pour l'art, huldigt de tweespalt tusschen kunst en zedenleer . - Julio Cejador beschouwt
het als anti-vaderlandsch aan lichte letterkunde mee to doen .
Spanje kende dat genre niet voor het nit Frankrijk werd binnengebracht . - Gravin Pardo Bazan, een der draagsters van den
Spaanschen liefderoman, verklaart thans bekeerd to zijn, en verzaakt het naturalisme als zijnde in zoover een loochening van de
waarheid, dat het bestaande dingen op anti-realistische wijze
samenschaart en opeenstapelt . - Carmen de Burgos verwerpt
den zedeloozen roman, omdat al de kunst, ook de romankunst,
een middel ter opvoeding moet zijn en ter verbetering van den
mensch . - Met zooveel als eensgezindheid is aldus de grootste
Spaansche schrijver van zinnelijke romans, Felipe Trigos, in
't ongelijk gesteld .
Maar waartoe « das graue » van deze referendum-theorie . als
de schittering daar is van de heroplevende Spaansche letterkunde, die, zooals alle bloeiperioden overal, de waarheid getuigt
van ons ontsterfelijk vers : ((In schoonheid zal het heilige overwinnen n .
JUL . PERSYN .

ALLERLEI
TOONEELLETTERKUNDIGE PRIJSKAMP
Krachtens eene opdracht van wege den Brabantschen
Gouwbond van het Davidsfonds wordt door bemiddeling van
de Algemeene Katholieke Vlaamsche Tooneelboekerij, gevestigd to Tienen (Brabant), Kapelstraat, 14, een tooneelprijskamp uitgeschreven onder de volgende voorwaarden
ART . I . - Gevraagd wordt een oorspronkelijk, nooit
voorgesteld, noch gedrukt blijspel, zonder vrouwenrollen, in
algemeen Nederlandsch geschreven en van then aard dat het
voor een ontwikkeld katholiek publiek kan opgevoerd worden .
Keus van het onderwerp en getal bedrijven staat vrij . Die
stukken, welke zonder de gebreken to hebben van eigenlijk
tendenz-werk, door middelen, overeenkomende met de tooneelkunst, bij den toeschouwer eenen veredelenden indruk zullen
teweegbrengen, zijn vooral welkom .
ART . 2 . - Enkel Belgische schrijvers kunnen mededingen .
ART . 3 . - De handschriften worden vrachtvrij vo6r Isten
,Januari IgI3 gezonden aan den Heer L . ROCK, schrijver der
Tooneelboekerij, Kapelstraat, 14, Tienen (Brabant) . Op ieder
werk staat eene kenspreuk . Deze wordt herhaald op de buitenzijde van een gesloten omslag waarin het naamkaartje van den
inzender steekt .
Het handschrift moet leesbaar, liefst met schrijfmachine,
geschreven zijn .
ART . 4 . - De leden van den keurraad zijn
i . E . H . BAERS, leeraar, Halle (Brabant) ;
z . L . DOSFEL, voorzitter der Algemeene 'I ooneelboekerij ;
3 . L . ROCK, schrijver der Algemeene Tooneelboekerij ;
4 . M . VLIEBERGH, tooneelschrijver, Laken ;
5 . H . RADOUX, tooneelschrijver, Antwerpen .
ART . 5 . - De prijs bedraagt twee honderd fr . en wordt
door den Brabantschen Gouwbond van het Davidsfonds geschonken . De keurraad mag echter beslissen dat die prijs niet
of slechts gedeeltelijk zal toegewezen worden of zal gesplitst
worden . De raad kan den prijskamp opnieuw open verklaren,
indien hij oordeelt dat Been ingezonden stuk eene belooning
verdient . Voor 9sten Juli IgI3 wordt uitspraak gedaan .
ART . 6 . - Zij, die een prijs bekomen, behouden al hunne
schrijversrechten op hun werk .
PRENTBRIEFKAARTEN H . CONSCIENCE
Van den uitgever J . Van den Oever, Steenhouwersvest, 20,
Antwerpen, ontvingen we een serie prentbriefkaarten ter herinnering aan het eeuwfeest van Hendrik Conscience . De serie
bestaat uit twaalf stuks en bevat behalve afbeeldingen van
den schrijver, de reproducties der io steendrukplaten uit
Conscience's eerste werk : In 't Wonderjaar. - Prijs : 0 .75 fr .
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De klassiek-romantische periode, die in Frankrijk tot
haar toppunt van bloei was gekomen onder het weelderige
keizerrijk, verviel langzamerhand tot uiterlijke vormelijkheid, zonder leven, zonder bezieling, toen in de eerste
dertig jaren der negentiende eeuw uit de landschapsbeeltenis een reactie word geboren tegen die verkwijnende,
wegstervende kunstrichting . Die reactie uitte zich bij het
opkomende kunstenaarsgeslacht in een verlangen naar een
kunst, die haar levenssappen niet behoefde to trekken uit
Italiaanschen bodem, maar in Frankrijks eigen grond zou
wortel schieten ; in plaats van het valsch idealisme, waarachter de vroegere richting haar armoede aan ideeen
trachtte to verbergen, eischten de jongeren meer waarheid
en oprechtheid ; in plaats van allegorie en godenverbeelding
streefden zij naar een onopgesmukte weergave der werke1 ijkheid .
Tot bereiking van dat doel hadden sommigen hunner,

geinspireerd door het work der zeventiende eeuwsche HolJandsche meesters, hun atelier met de vrije, open natuur

verwisseld en hoopten in haar leerschool de kunst met
iiieuwe kracht en frischheid to bezielen .
Geen koude, rhetorische figuren, genomen uit Grieksche mythologie of Romeinsche historie, geen doode, valsch
vervormde, konventioneel gekomponeerde landschappen
kozen zij tot onderwerp voor hun penseeling, maar zij
zochten voor alles de ongeveinsde weergave van hot voile,
warme, altijd jeugdige leven der natuur . Om dit realistische
pogen to verwezenlijken, vonden de Fransche artiesten een
sterken steun niet alleen in de over Frankrijk veelvuldig
verspreide schilderstukken uit Hollands gouden eeuw, maar
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ook in het voorbeeld der Engelsche aquarellisten, wier
techniek zoo geeigend scheen, om de vluchtige fasen eener
natuurstemming met vlot neergestreken kleuren vast to
leggen .
Door de kracht van dit drievoudig verbond werkte de
kunst in Frankrijk spoedig zich hooger op, dan in welk
ander land van Europa, en de stoot, door haar gegeven,
zou zich voortplanten tot de meest noordelijke landen .
En zoo werd Frankrijk voor de jongere schilders, wat
Italie geweest was voor de renaissanceerende richting . In

plaats van de meesterwerken to Rome, koos men de natuuromgeving van Saint-Cloud, of men zette zich neder rondom
Barbizon in de bosschen van Fontainebleau, om daar zijn
kunstopleiding to voltooien .
Het zou echter een dwaling zijn to meenen, dat reeds
bij bet eerste optreden dezer j ongere beweging, de Fransche
kunst plotseling een totale metamorphose onderging ; want
de vijand, op wien de nieuwe generatie haar veroveringen
moest behalen, bestond uit een groot leger van eerbiedwaardige, eens verdienstvolle artiesten, die de princiepen,
waarop zij van jongsaf hun kunst hadden gebaseerd, niet
konden, noch wilden prijsgeven .
Wel waren de krachten dier ouderen uitgeput, doch
wijl het kunstonderwijs nog geheel aan hunne leiding was
toevertrouwd en zij de jury uitmaakten van alle mogelijke
exposities, zoodat zij Theodore Rousseau, den meest talentvollen der Barbizonners, langer dan tien jaren uit den
Parijschen Salon wisten to weren, zou het tot ongeveer I83o
nog duren, alvorens aan de nieuwere, naturalistische richting een blijvend bestaan was verzekerd .

Doch de Engelsche landschappers waren reeds in 1822
tot den Franschen Salon toegelaten en in hen vond de jongere generatie de noodzakelijke verkondigers der nieuwe
kunstleer ; aan hun optreden was bet toe to schrijven, dat
de publieke opinie langzamerhand zich wijzigde ten gunste
der nieuwere beweging .
Omdat Engeland afgescheiden lag van het vasteland

van Europa, was het altijd minder toegankelijk gebleven
voor den invloed der Italiaansche renaissance ; was er
daarentegen een bepaalde kunstrichting eenmaal in Enge-
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land gevestigd, dan bleef haar invloed standvastiger dan in
andere landen, wier kunst voortdurend aan de inwerking
der naburen was onderworpen . Vandaar toen in de achttiende eeuw de koopmansgeest onzer vroede vaderen den
kunstzin overheerschte en Hollands meesterstukken tegen
Engelsche ponden werden ingeruild, was de achting voor
onze zeventiende eeuwsche meesters in Engeland blijven
voortbestaan, gevrijwaard als bet was van alle vreemde,
klassieke inmenging . In then tijd hadden verschillende
Engelsche landschapschilders zi ch op Ruysdael en Hobbema
gevormd en John Constable, een molenaarszoon evenals
Rembrandt, schaamde zich niet in de National Gallery
een menigte Hollandsche landschappen zoo nauwkeurig
mogelijk to kopieeren, alvorens als zelfstandig meester op
to treden . Toen de Engelsche aquarellisten derhalve op de
Parijsche exposities bet opkomende schildersgeslacht aan
moedigden in zijn streven naar meer waarheid en natuur,
gaven zij aan bet wasteland van Europa de kunstprinciepen
terug, die zijzelf op hunne beurt aan de Hollandsche meesterstukken hadden ontleend .
Volgens die beginselen had Engeland landschappers
gekweekt, die den grondslag van hun werk niet zochten in
historische herinneringen of mythologische komposities,
maar die zich verlustigden in de weergave van bergen en
bosschen, zooals ze gelijnd en gekleurd zich afteekenden
tegen Schotlands wolkrijken hemel .
Toch bepaalden deze Engelsche artiesten zich niet tot
een louter nauwkeurige natuurverbeelding, tot een angst
vallig trouwe kopie der werkelijkheid, maar zij schilderden
hun omgeving, gelijk ieder ze zag met zijn aanleg, zijn
temperament, zijn gemoedsgesteltenis op bet oogenblik der
aanschouwing ; die landelijke omgeving leverde de materie,
welke door de kunstenaars omgewerkt werd en vervormd
volgens persoonlijke eigenaardigheden in opvatting en
techniek, en waarin de artiest zijn gevoelsleven in grove
trekken wist to modeleeren .
Ook voor zijn koloriet was de Engelsche landschapper
bij de Hollandsche grootmeesters in de leer gegaan, en
had, in tegenstelling met de lichtkleurige, frescoachtige
tinten der inheemsche decoratiekunst, uit de weelderig
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geschakeerde, rijk atmosferische natuur van zijn vaderland
een soort stemmingskunst to voorschijn geroepen, die uitmuntte in heftige kleursamenstelling, zacht ineenvloeiend
door overvioedige nuanceering . Hij zocht v66r alles a jene
stillen sch8nen Gefilde seiner Heimat, die durch kraftvollen
Wuchs der Baume, durch die Ueppigkeit derWiesen, durch
den lichten Glanz der Liifte oder durch eine triibe,

schwermutige Dammelung unsere Empfindung, nicht
unseren Verstand gefangen nehmen .
In then geest had reeds John Crome en zijn school to
Norwich het Engelsche landschap opgevat en uitgebeeld ;
wat rijkdom van palet en verscheidenheid van motieven
betreft, vond hij een talentvollen mededinger in John
Constable, den vader der nieuwere stemmingskunst ; voor
hem was het kalme landleven, de eenvoudige schoonheid
van met boomen omgroeide weiden en velden voldoende,
om tafereelen op het doek to tooveren, waaruit een tocht
van vrede en rust den beschouwer tegenwoei .
Ook Turner, tot wien de impressionistische richting
van 1870, als tot haar stichter eens zou opzien, bepaalde
zich niet alleen tot de bestudeering van vorm en kleur,
maar hield ervan de geheimen der atmosferische werking
to achterhalen en de zoo raadselachtige verscheidenheid
van licht en lucht op een hem eigenaardige, geheel persoonlijke wijze to ontleden . Gloeiende zonsondergangen,
rossig flikkerend boven Venetiaansche lagunen, den grijzen
regen- en nevelsluier, gespreid over het strand der zee, de
vibreerende tinteling der heete middagzon op een loomgolvend meer, dat alles wist hij met gelijke meesterschap to
vertolken . En het was juist dit meesterschap over techniek,
hetwelk den schilder, vol hartstochtelijke stoutheid, meer
en meer verwijderde van alle voorbeeld en leering ; dat hem
van natuur en werkelijkheid deed afwijken om het muzikaal
effect der kleuren tot het uiterste door to voeren . Alle voor~)

werpen, tinten en lijnen verschijnen dan in verneveling,
totdat men op zijn latere doeken niets meer ontwaart, dan
een harmonisch neven elkander stellen van kleuren en licht,

veelal ondergeschikt gemaakt aan een domineerenden
hoofdtoon, als had hij de werkelijke natuur door gekleurde
glazen beschouwd en volgens die fantastische waarneming
in beeld gezet .

VAN BARBIZON

113

De Fransche artiest der oude klassieke richting daarentegen, door aanhoudende atelierstudie van de werkelijkheid
vervreemd, bemerkte niet meer, dat er een atmosfeer moest
woelen tusschen voorgrond en achterplan ; een licht moestspelen door zijn bosschen, dat jaargetijde, dag en uur zou
uitdrukken, waarop de schildering gepenseeld was .

Noch Michallon of Michel, noch Bidault of Watelet
hadden die fijnere, uiterst gevoelige licht- en luchtschakeeringen waargenomen, veel minder nog weergebeeld in hun
tafereelen . Eerst op de Salon-expositie van 1824, toen de
producten der Fransche landschappers waren opgehangen,
onmiddellijk naast het werk der Engelsche meesters,
werden veler oogen geopend en bemerkte men hoe konventie en atelier de Fransche landschapsweergave had
misvormd tot een modekunst van ziekeiijk idealisme,
zonder natuur, zonder waarheid, zonder bezieling .

Verloren de Fransche schilderingen door dit heftige
kontrast veel van haar waarde, de voortreffelijkheid der
Engelsche aquarellen werd er des to scherper door geaccentueerd . Onder de veelvuldige bezoekers van den Salon
breidde langzamerhand het kleine aantal zich uit, dat in
extase scheen over het intense groen van Constable's
landouwen, over zijn lucht met zich opstapelende wolken,
over zijn machtig talent, om zelfs het levenlooze als met
leven to bezielen .
Enkele vrienden wisten zelfs de jury to overreden, zijn
ingezonden werken met een gouden medaille to bekronen en
lieten geen jaar voorbijgaan, zonder den schilder uit to noodigen, den jaarlijkschen Salon met zijn werken op to luisteren .
Omstreeks dienzelfden tijd vertoefde ook Bonington's
vriend en landgenoot William Reynolds to Parijs, wiens
delicate natuurstukken op de Fransche exposities vooral de
aandacht trokken om hun teere, grijze, transparante kleur .
Constable's theoriedn, in zijn schilderwerk neergelegd,
werden verder ontwikkeld door Theodore Rousseau, de
zachte verneveling van Reynolds palet vormde het voorspel
tot Corot's golvende kleurmelodiedn . (I)
(I) Voor meer bijzondere gegevens omtrent den invloed der
Engelsche landschappers op de Fransche naturalistische kunstbeweging, cfr ., mijn artikels in de Studiin . LXXIII en LXXIV

De Voo 'loopers van het Paysage Intime .
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Met telkens meer toenemende sympathie waren aldus
de Engelsche aquarellisten van 1822 of in den Parijschen
Salon ontvangen, steeds krachtiger hadden zij ingewerkt
op conceptie en techniek der jongere Fransche schildersgeneratie, wier invloed ieder jaar toenam, totdat in 1831
voor Frankrijk een nieuwe landschapskunst geboren scheen .
Nog nooit to voren waren er in den Salon zoovele jonge
artiesten to zamen opgetreden, die later als de grootste
landschappers hunner eeuw werden gehuldigd ; in dat jaar
zag men voor den eersten keer bijeen, wat het nieuwere
kunststreven reeds had voortgebracht .
De meesten dezer schilders, geboortig nit Parijs, konden niet bogen op hooge afkomst, maar waren kinderen
van eenvoudige handwerkslui of nit denkleinenburgerstand .
Opgegroeid als zij waren in de dompige, dicht opeengehoopte armebuurten der wereldstad, waar eenige teugen
versche lucht tot ongekende weelde behoorden, voelden
deze begenadigde artiesten later een des to dringender
behoefte naar de vrije, open natuur en zochten vandaar bij
voorkeur hun schildermotieven in valleien en bosschen .
Doch, wijl zij bovendien veelal de noodige middelen
misten om groote reizen to ondernemen en slechts weinig
tijd aan hun zoo noodzakelijken arbeid om den broode,
konden ontwoekeren, bepaalden hun studietochten zich
voornamelijk tot de omgeving van Parijs en krabbelden zij
hun zwartkrijtschetsen in Croissy, Bougival, Saint-Cloud
en Marly . De verste reizen, die ze ondernamen, waren naar
de oevers van de Oise, de bosschen van l'Isle Adam, naar
Auvergne, Normandie en Bretagne . Maar het liefst nog
schenen zij to arbeiden in de stille bosschen rondom Fontainebleau . Dear vooral kwamen des Zomers de meesters der
nieuwere landschapsrichting de natuur bestudeeren, doordringen tot in haar innigste wezen, haar vormen en kleuren
in zich opnemen en deze bezield als 't ware met des kunstenaars eigen gevoelsleven, to voorschijn tooveren op hun
paneelen . Zoo zou Fontainebleau voor den tweeden keer
een belangrijke rol gaan spelen in de Fransche kunstevolutie . Een paar eeuw vroeger toch was Fontainebleau het
schitterende centrum geweest der Fransche renaissance,
het krachtige aantrekkingspunt voor Italiaansche artiesten,
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die daar in het koninklijk paleis een tweede Vatikaan, in
Frans den eersten een anderen Leo den tienden vonden .
Ook in het bosch van Fontainebleau schijnen schilders
zich vroegtijdig to hebben neergezet ; want in het dagboek
van Lodewijk XVI, die ervan hield's Winters door de lanen
van zijn uitgestrekt buiten to wandelen, vinden we opgeteekend, dat hij er op een zijner tochten everzwijnen en den
schilder Georges Bruandet had ontmoet.
De afbeeldingen echter, welke deze kunstenaar van dat
bosch heeft nagelaten, zijn veelal gebrekkige imitaties van
Hollandsche landschappen, even grillig van teekening als
onbeduidend van kleur. Ook een der leerlingen van David

zou enkele bekoorlijke plekjes uit het bosch van Fontainebleau hebben gekopieerd . Op het voorbeeld van Aligny en
Berlin had Corot en na hem Paul Huet en Decamps er
eenige studies naar de natuur gemaakt, maar Theodore
Rousseau was de eerste, die in deze omgeving voor goed
zijn woontente opsloeg en het bosch in al zijne onderdeelen

bestudeerde met krijt en penseel . Hij wist to Barbizon voor
matigen prijs een klein huisje to huren, terwijl een aangrenzende schuur, zoo goed en kwaad als't ging, tot atelier werd
ingericht .
Barbizon, op ongeveer drie mijlen ten noorden van
Fontainebleau gelegen, werd de eigenlijke bakermat der
nieuwere kunstopvatting, was de plek, van waaruit de
kunstenaars hun studietochten ondernamen door de boschrijke omgeving . De weg, die hot onaanzienlijk plaatsje
verbond met de schilderachtige dorpen Dammaire en
Chailly, slingerde zich tusschen acacia's, appel- en kastanjeboomen . Eon honderdtal huisjes, waartegen wilde wingerdranken omhoog kropen, vormden de geheele gemeente ;
van haagdoorn omgroeide tuintjes, vol groenten en bloemen
in kleurvolle afwisseling, schonken een welbehaaglijke
vroolijkheid aan de ernstige, slechts zelden onderbroken
stilte .
Het voorbeeld van Rousseau werkte bij velen als een
revelatie ; iederen Zomer kwam telkens een grooter aantal
schilders zich vestigen in de bosschen rondom Fontaine-

bleau en sinds vader Ganne, een schrandere bewoner dier
streek, het gelukkige idee had gekregen, zijn woning tot
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een snort herberg in to richten, scheen deze bevoorrechte
natuuromgeving voor die kinderen der muzen een aardsch
paradijs .
DdAr zochten en vonden sinds r83o Corot, Rousseau,
Diaz, Brascassat en vele anderen, materie in overvloed, om
hun hartstocht naar kunst to bevredigen, doch tevens

verpoozing en ontspanning, als zij den langen zomerdag,
buiten met schilderen hadden gesleten . En wanneer de
avond was gevallen, vonden de artiesten elkaar terug in het
kleine, gezellige vertrek der herberg, welks wanden zij van
alle kanten met hun krijtstudies hadden behangen en deden
bij scherts en wijn nieuwe krachten op voor den volgenden
dag .

Het succes, waarmee de onderneming van vader Ganne
bekroond wend, deed een zekeren Copain, een ouden
schaapherder die met slechts drie franks per maand begonnen was, besluiten, een stuk grond to koopen, daarop
kleine huisjes to bouwen en deze aan de schilders to
verhuren . En hoe hij slaagde, blijkt uit het feit, dat de man
na eenigen tijd groot genoeg kapitaal bezat, om geld to

leenen aan alien, die rijker met de gaven der kunst dan
met de zegeningen der fortuin waren bedeeld .
Doch, wanneer na dagelijkschen arbeid die natuuronderzoekers met het penseel bij vader Ganne luidruchtig
bijeenzaten, dan waxen spoedig alle zorgen des levens
vergeten en dwong het late avonduur hen veelal noode
huiswaarts to keeren . Men leefde daar onder elkaar, ais
leden van eenzelfde gezin en vierden zij feest, wat niet
zelden gebeurde, dan schroomden zij niet hun vrouwen en
kinderen des avonds, daarheen mee to nemen en het immer
onwelkome scheidingsuur ietwat later dan gewoonlijk to

verschuiven .
Dat men er vroolijk feest kon vieren, toonde het primitieve bal, dat enkelen hadden georganiseerd, toen de

dochter van vader Ganne in het huwelijk was getreden .
Rousseau en Millet hadden voor het decoratieve gedeelte
gezorgd en de heele beschikbare ruimte tot een soort balzaal ingericht ; aan Corot werd de leiding van het feest
opgedragen terwiji Diaz, door met zijn houten been op de
vloer to stampen, de maat der muziek duidelijk moest laten
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uitkomen ; een tooneeltje derhalve, dat slechts het penseel
van Jan Steen naar waarde had kunnen vertolken .
Doch overdag toonden zich die menschen van den
ezel, ware werkezels ; zij werkten hard, verdiepten zich in
de lanen van het bosch en verbleven in die stille eenzaam-

heid van den vroegen morgen totdat de zon begon onder to
gaan . Nooit to voren waarschijnlijk hadden menschen zbb
innig saamgeleefd met de natuur . Op ieder uur van den
dag, in het koele morgenlicht, in den zonnigen middag, in
de gouden schemering, somtijds zelfs in het wijfelende
schijnsel van blauwe maanlichtnachten schetsten zij buiten
in het open veld of onder knoestige eikentakken en leerden
de natuur uitbeelden op ieder oogenblik van haar mysterievol bestaan .
Aan dat voortdurende, innige verkeer, aan dat vertrouwelijk omgaan met het vrije, open landschap, was het
to danken, dat de Fransche schilder, in navolging der
Engelschen, het licht en de lucht als hoofdzaak begon to
beschouwen van zijn tafereel . Juist door die weergave der

alles omkringelende lucht, der nu eens grijze, vochtige,
dan helle, als goud glanzende atmosfeer wisten de Barbizonners een stemming to spreiden over hun in beeld
gebrachte omgeving en zich aldus van hun voorgangers to

onderscheiden .
De voorafgaande generatie beschouwde dit alles als
van ondergeschikt belang . Wel liet Decamps (I), van zijn
Oostersche reizen weergekeerd, het helle zonlicht dartelen
door zijn dicht gekruinde bosschen, maar dat licht verkreeg
alleen zijn magische werking door de zware, donkere tegenstelling van schaduwpartijen, maar niet door het in gloed
zetten der geheele zonnige atmosfeer . Ook Delacroix (2)
boeide zijn landschappen niet in de kleuren der werkelijkheid, maar in ateliertinten, door zijn teugellooze verbeelding tot welluidende harmonieen gestemd, zoodat z'n
natuurstukken meer een romantisch verdichtsel waren, dan
een angstvallige weergave zijner werkelijke omgeving .

(z) Alex . Decamps, geboren Parijs, 3 Maart z8o3, gestorven
in Barbizon 22 Augustus 186o.
(2) Ferd . Vict . Eug. Delacroix, geboren to St . Maurice,
26 April 1799, gestorven to Parijs 13 Augustus 1863 .
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Eerst de schilders to Barbizon ontdekten voor de
Fransche kunst, wat belangrijke rol door licht en atmosfeer
gespeeld werd in een natuurtafereel .
Zij begrepen hoe hiermede het groote probleem gevonden was, welks oplossing de nieuwere schilderkunst
tot taak werd gesteld. Dus in bond met de Engelsche land .
schappers de schoonheid der natuurweergave niet meer
gezocht in groepeering der partijen en gedetailleerde teekening, voor altijd verzaakt aan hot idealistisch gekomponeerde landschap . Dit hun streven naar natuur en waarheid,
was oorzaak, dat zij bij hun eerste optreden met den naarn
van naturalisten bestempeld werden .
Toch bestond hun schildering niet uit een nauwkeurige
nabeelding der werkelijkheid, als een konterfeitsel met pijnlijke getrouwheid opgezet . Gelijk de taal voor den dichter,
zoo werd voor hen het landschap een middel, waarmee ze
hun innerlijke gevoelens vertolkten . Hun werken gaven een
beeld der omgeving, maar weerspiegeld in de poetische
ziel van den kunstenaar, op het oogenblik dat hij in verrukking stond voor het ver zich uitspreidende natuurgezicht .
Alleen Titiaan, Rubens en Watteau hadden somtijds
op gelijke wijze hun landstreek beschouwd en in schetsen
vastgelegd, maar wat bij dozen uitzondering was, poogden
de Barbizonners als leidend beginsel to stellen hunner
kunst. Niet onaardig vergeleek daarom Jules Dupre de
verbeelding dezer artiesten bij een spons, die eerst van water
werd doordrenkt en later wederom werd uitgewrongen .
Wanneer deze schilders ten voile zich verzadigd hadden
met de schoonheid hunner omgeving en het beeld van het
landschappelijk buiten als 't ware deelgenoot was geworden
van hun eigen zieleleven, konden zij, in hun atelier weergekeerd, zonder moeite en zonder bepaalde voorwerpen to
kopieeren, schilderen naar persoonlijk gevoel en met die uit
de natuur geputte materie, uitdrukking geven aan hun
inwendige gemoedsgesteldheid .
Aan deze methode van werken valt ongetwijfeld de
groote verscheidenheid der Barbizonners toe to schrijven .
Uit iedere schildering sprak een persoonlijk karakter, in
iedere schets trilde een individueele stemming van het
oogenblik . Voor Corot was hot een wellust zich to vermeien
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in de grijze verneveling van frissche lentemorgens en ze
weer to geven in tintelend licht en blonde kleurschakeering ;
Rousseau konterfeitte bij voorkeur de vorstelijke majesteit
van het woud en schilderde haar nauwkeurig met machtigen
hartstochtelijken toets ; Diaz de la Pena bewonderde haar
feeerieke schoonheid in sprankelende zoneffecten onder
dicht begroeid gebladerte ; Dupre verbeeldde haar toomeloos geweld op de wijd zich uitstrekkende vlakte, als een
wervelstorm loeiende rond alleenstaande boomen ; Daubigny

penseelde haar lieftalligheid, wanneer de bloesemende
boomen langs de oevers der Oise zoo kleurrijk afstaken
tegen den zacht blauwen achtergrond der lucht . Ieder
hunner teekende de schoonheid der schepping volgens
persoonlijk karakter en vond in haar duizendvoudige schakeering van licht en lucht, van kleur en lijnenspel een
onuitputtelijke bron, om hun dorst naar individueele kunst
to lesschen .
Tot de voornaamsten, die het woelende leven van
Parijs ontvloden, om als eremiet zich terug to trekken in de
eenzame stilte van Barbizon's boschrijke omgeving en
zonder stoornis hun idealen to verwezenlijken, behoorde
Pierre Etienne Theodore Rousseau . Hij zag het eerste

levenslicht den I5eR April 1812 to Parijs op de vierde verdieping eener burgerwoning in de Rue Neuve St . Eustache,
thans Rue d'Aboukir .
Van zijn vader, die, als kleermaker, het kleine gezin
een eenvoudig, maar eerlijk bestaan verzekerde, erfde de
jonge Theodore zijn ontembare lust naar arbeid ; van zijn
moeder, Louise Colombet, welke meerdere artiesten onder
haar familieleden telde, ontviug hij ongetwijfeld zijn hartstochtelijke liefde voor penseel en palet . De grootvader
zijner moeder was rijtuigschilder geweest van het hof, haar
vader beoefende de beeldhouwkunst, terwijl een broer op
het atelier van David het portretteeren had geleerd, doch
naar Oost Indie vertrok, alvorens zijn talent tot volkomen
rijpheid to ontwikkelen .
Als kind kon onze jeugdige schilder niet bogen op een
krachtig gestel . Want reeds vroegtijdig werd hij om gezondheidsredenen door zijn ouders uitbesteed to Lagny in Brie
en na korten tijd de school van Parijs to hebben bezocht,
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beyond hij zich wederom tot herstel van krachten to Besancon, waar een vriend zijns vaders een zaagmolen dreef .
D46r tusschen de bergen, die hij later zoo dikwijls Dog
zou weergeven, voelde Theodore zijn eerste liefde voor de
schoonheid ontwaken, die hem weldra hartstochtelijk naar
teekenstift deed grijpen, om in schetsen die heuvelende
velden en bosschen vast to leggen, welke zijn zoo ontvankelijk gemoed telkens vaster boeiden aan de pracht der
landelijke omgeving .

De vader wilde zijn zoon carriere doen maken en
besloot daarom den knaap naar de technische hoogeschool
to sturen, maar deze, als betooverd door z'n levendige
herinneringen aan Franche-Comte, begeerde niets liever,
dan nauwkeurig in lijn en kleur to leeren nabeelden wat de
natuur hem aan heerlijkheid had geopenbaard ; en zoo sterk

groeide dat verlangen aan, dat de vader z'n vroegere plannen
omtrent zijn zoon moest laten varen en hem eindelijk, na
heftigen tegenstand, toestond om schilder to worden .
Sinds deze toestemming zijns vaders scheen voor den

veertienjarigenknaap geen bestaan zoo onbewolkt en zonnig
als bet zijne. Iederen morgen trok hij naar buiten met de
schilderkist in de hand en onvermoeid leverden Parijs en
omstreken hem modellen . Zijn « Cimetiere )) en a Telegraphe
de la butte Montmartre u, een kleine studie uit deze eerste
periode, vormde op de Exposition Universelle van 1867
het uitgangspunt, vanwaar men de ontwikkeling van den
toen zoo hoog geroemden kunstenaar geleidelijk kon
volgen .
Een neef der moeder, de schilder Pau de St . Martin,

die in den jongen meer dan gewone schildersgaven vermoedde, noodigde hem uit, op z'n werkplaats to komen
arbeiden . Na drie maanden ondervinding was dit vermoeden tot overtuiging aangegroeid, zoodat de leermeester
den ouders aanraadde hun zoon naar het atelier van Joseph

Remond to sturen . Deze meester had in 1821 met z'n
u Enlevement de Proserpine n den grand Prix de Rome
behaald voor het historische landschap en werd daarom
door Pau de St . Martin het meest geschikt geoordeeld om
onderricht to schenken aan zijn jeugdigen, talentvollen
neef.
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Doch Theodore gevoelde zich als een gevangene bij
then ultra-klassieken meester ; elk voorschrift, ieder recept

schenen hem even zooveel boeien, die hem belemmerden,
zijn vroeger opgesteld kunstideaal nabij to komen . Hij was
er tenvolle van overtuigd, dat hij veel meer leerde op z'n
studietochten in de omgeving van Parijs en op z'n kleine
reizen naar Compiegne en Fontainebleau, naar St . Cloud,
Bas-Meudon en Saint-Ouen, dan op zijns leermeesters
atelier . En hoe Theodore de lessen der natuur wist to
verstaan, toonen nog a een gezicht op de vlakte van
St . Quentin, het einde van het dorp Berberie, de molen
van Batignies, een boschgezicht to Compiegne n, welke uit
dezen studietijd behouden zijn .
Hij verliet daarom in het voorjaar van 1828 of 1829
Joseph Remond en ging een tijdlang schilderen ten zuiden
van het bosch bij Fontainebleau, in Moret, een dorpje aan
de Loing, waar een halve eeuw later de impressionistische
schilder Sisley lange jaren doorbracht ; trok in den zomer
van datzelfde jaar naar het bosch van Compiegne en nam
nog een aantal schetsen in het dal van Chevreux .
Toen de guurheid van den winter den kunstenaar
belette, om geregeld buiten to werken, keerde Rousseau
naar Parijs terug, waar hij enkele maanden het atelier
bezocht van Guillon-Lethiere, wiens kolossale schilderingen
n Brutus veroordeelt zijn zonen n en a de dood van Virginie n
de Fransche kunstwereld eens in verrukking bracht en
kopieerde tijdens z'n vrije uren in het Louvre naar Claude
Lorrain en Karel Du Jardin . Op aandringen van zijn
meester, dong Rousseau mode naar den Prix de Rome,
doch de naturalist gevoelde to veel verachting voor de
kiassieke modekunst zijner dagen, om met hot opgegeven
onderwerp « Zenobia wordt in de rivier, de Araxes, gevonden n een gunstig resultaat to behalen .

Verre van zich ontmoedigd to toonen over de geleden
nederlaag, trok hij den volgenden zomer naar hot land van
Auvergne, waar de voor hem leerrijke omgeving van Thiers
en Puy overvloedige inaterie leverden voor degelijke studie .
Auvergne bezat op zijn vulkanischen bodem een
grooten rijkdom aan imposante, schilderachtige plekjes,
waar rotsen, kloven en dicht begroeide valleien de natuur
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een Byronisch romantisch aanzien gaven . Hier voelde
Rousseau zijn kunstenaarshart wijd opengaan en dagen
achtereen kon hij in die ongecultiveerde streken ronddwalen, alleen starend, alleen genietend vol bewondering ;
soms ook dwong hem de overvolheid zijner ontroering naar
het penseel to grijpen en zoo ontstonden zijn a Rotsstudie,
Water tusschen rotsen, Berg aan den oever van het
Chambonmeer, Rotsen in het dal van St . Vincent en
Rotsen van Machey n, werken die meer de uitstorting
waren van een heftig bewogen gemoed, dan een koude
photografische afschildering der werkelijkheid .
In deze krachtig en zeker gepenseelde landschappen
leeft men een oogenblik mede het hartstochtelijk bestaan
van den artiest en men vergeet, dat ze voortbrengsels zijn
van een achttienjarigen jongen man, die met geweld zich
wilde losmaken van alle konventie en langs eigen weg zijn
kunstideaal poogde to bereiken .

Met een ((Site d'Auvergne » een dalgezicht, waar welig
groen de frissche omlijsting vormde van een vervallen
brug, deed hij zijn intrede in de groote kunstwereld van
Parijs . Het stuk was opgenomen in den Salon van 1831,
doch onverschillig was de menigte er voorbij gegaan, wijl
de romantische school voor 't laatst haar kleurenschoonheid
nog eens tentoonspreidde en daardoor alle aandacht tot
zich trok .
Daar hing a de vrijheid op de barricade)) van Delacroix
naast de eerste Faustscenes van Ary Scheffer ; de Pifferari
van Leopold Robert wedijverden er met Decamps' zonnige
tafereelen uit het Oosten ; Horace Vernet exposeerde zijn
((Judith)), terwijl Paul Delaroche met ((Richelieu)) en
u Cinq-Mars n, ((de zonen van Eduard n en u z'n stervende
Mazarin n het historische genre glansrijk vertegenwoordigde . Die doeken van veelal eenige vierkante meters
oppervlakte, in breede gouden lijsten gevat, hielden als
vanzelf de aandacht gaande van het publiek en niemand
kwam op het idee, eenige opmerkzaamheid to verleenen

aan het jeugdige werk van Rousseau, voor alien nog een
onbekende grootheid .
Alleen Ary Scheffer vermoedde, dat er in die u Site
d'Auvergne n een geniale kracht sluimerde, die, eenmaal
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ontwaakt, de kunst langs nieuwe banen leiden zou en gaf
zich daarom alle moeite om met den schilder van dit landschap in kennis to komen . De eerste ontmoeting tusschen
beide meesters vond plaats bij een zekeren Lorentz, in de
Rue des Victoires, waar een kring van jonge artiesten de
avonden in gezelligheid sleten en in wier gezelschap Theodore Rousseau gaarne vertoefde .
Misschien was het aan deze vriendschap met den in
Frankrijk veritaliaanschten Dordrechtschen schilder to
danken, dat Rousseau zich naar een landstreek begaf met
een voor hem nog geheel nieuw karakter . Hij reisde namelijk naar Rouaan en Les Andelys en volgde, rusteloos
werkend, de oevers der Seine met hun donker begroeide
heuvels, tusschen wier stil geboomte de verbrokkelde muren
oprezen van een oud kasteel . Bayenne, Caen, de kust van
Calvados, Grandville en Port-en-Besson boden den schilder
om strijd hun heerlijkste plekjes en Rousseau, enthousiast
over de telkens nieuw gevarieerde schoonheid der schepping, word nooit moede het cone tafereel na het andere in
lijnen en schaduwpartijen vast to leggen . De wilde romanticus van vroeger scheen in doze stemmige omgeving tot
een kalmer maar rijper ernst gekomen, die steeds dieper
poogde door to dringen in de geheimen der natuur en van
elk plekje gronds een karakterschets wilde voortbrengen .
Niets ontging hem op die tochten, wat door eenig schilderachtig effect bekoorde ; de schelle contrasten van licht en
duister verwijderen zich hoe langer hoe meer uit z'n teekeningen, terwijl bet oog zich begint to vermeien in de meer
teere spelingen van licht en lucht en de schoonheid to
vatten van iedere zonnestraal . Men moge then ommekeer
in conceptie voor een groot deel aan Rousseau's eigen
geniaal talent toeschrijven, onweerlegbaar toonen sommige
werken uit dozen tijd, dat de schilder in z'n nieuwe opvatting veel verschuldigd was aan de exposities der Engelsche
landschappers, aan Bonington en Constable .
In Mont St .-Michel, dat de kunstenaar kort daarop
bezocht, vond hij den landschapschilder Delaberge aan den
arbeid en zbb verrukt was Rousseau over diens work,
waarin de fijnste schakeering met nauwkeurige stiptheid
was weergebeeld, dat hij zich nooit meer geheel en al van
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diens invloed zou loswerken, maar vooral op het einde zijns
levens in haast dezelfde overdreven angstvallige nauwkeurigheid zou vervallen als Delaberge .
Tot de mooiste studies, die hij uit deze omstreken
meebracht naar Parijs, behoorde een blik op den berg bij
Ebbe en op een groep huizen, tegen de helling van den
berg gebouwd ; beide werken maakten het sieraad uit der
verzameling Marmontel en wekten bij hun verkoop in 1898
de grootste bewondering voor den aan velen nog onbekenden Franschen meester,
Het weinige succes, dat zijn eerste schilderij in den
Salon was ten deel gevallen, verre van den jongen kunstenaar to ontmoedigen, werd hem integendeel een aansporing
om met des to grootere kracht op to treden tegen de publieke
kunstopinie, met des to grooteren ijver zich toe to leggen
op z'n stemmingskunst, met des to heftigere hartstocht to
toonen wat een waarlijk groot, oorspronkelijk talent vermag
tot stand to brengen, zonder conventie en klassieke overlevering .
Die zucht om zich los to werken van den a lammen
middelweg n en aan de spits to staan der jongere beweging,
veroorloofde hem geen oogenblik rust en achtervolgde den
kunstenaar in al zijn werken . Opnieuw zou hij een poging
naar waardeering wagen in den Salon en zond daarheen in
het voorjaar van 1833 zijn schilderij a Cote de Grandville u,
het jaar to voren door hem gepenseeld . Het was een
kleurenstuk doortinteld van extatische bewondering en
liefdepassie voor de natuur, dat als een verlucht titelblad
scheen van het boek, op welks bladzijden Rousseau's
penseel lofliederen zou neerschrijven op de schoonheidswonderen der schepping .
Omstreeks dienzelfden tijd werkte hij veel to St . Cloud,
Meudon en in het bosch van Compiegne en kwam in
vriendschappelijkc betrekking met den kunstkriticus Theophile Thore, die evenals hij een hartstochtelijke liefde bezat
voor kunst en een der eerste en ijverigstc verdedigers werd
dezer nieuwe landschapsrichting .
Tot dan toe had het decoratieve gedeelte nog een ruime
plaats beslagen in Rousseau's schilderijen en waren de
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boomen op het tweeds plan, veelal groepsgewijze, half
verzweemend in atmosferische omgeving, met enkele tinten
zonder detailleering opgezet . Langzamerhand verplaatste
hij z'n boomen meer naar het voorplan en maakte ze tot
middelpunt van zijn tafereel . Men begint reeds to bemerken
dat de karakteristieke schoonheid van oude, knoestige
boomen, eens het hoofdmotief zou vormen zijner latere
schilderingen en dat elke boom voor Rousseau een levende
persoonlijkheid zou zijn, wier trekken hij als een portretschilder nauwkeurig poogde weer to geven .
Om met vrucht op die gedetailleerde boomstudie zich
toe to leggen, trok hij zich een tijdlang terug in het bosch
van Compiegne . Daar trof hem de stille poezie . dier ver
uitgestrekte bosschen ; Rousseau's brieven, zijn zielestemming vertolkend, vloeien over van lyrisch enthousiasme en
toonen, hoe de schilder meer en meer behoefte gevoelde, in
het als gewijde duister der diepe gewelven van het woud
zich to verbergen en verre van het profaan gewoel der
wereld als een kluizenaar in de eenzaamheid to gaan wonen
met zijn kunst . Ook de plechtig zwijgende wouden van
Fontainebleau schenen hem tot dat doel allergeschikst, en
langer dan ooit to voren leefde hij daar omstreeks r833 in
volstrekte afzondering .
Zijn eigenlijke woonplaats lag nog niet to Barbizon

zelf, maar in het nabijgelegen Chailly, waar moeder Lemoine voor twee franks per dag hem onderkomen, voedsel,
vuur en licht verschafte . Wanneer de winter den kunstenaar
niet meer toestond naar buiten to gaan, keerde hij naar
Parijs terug, om geld to verdienen voor den volgenden
zomer en woonde daar in de Rue Taitbout, op de zesde
verdieping van een huffs, dat aan de woning grensde, waar
Thore een zolderkamertje had gehuurd . Hoe beiden, wier eenig kapitaal bestond uit een passie voor kunst, daar met
elkander leefden, teekent ons de geestige kriticus in een
brief van 18 44
u Te rappelles-tu n, zoo schreef hij, a ce petit arbre du
jardin Rothschild, que nous apercevions entre deux toits ? . . .
Au printemps nous nous interessions a la pousse de ses
feuilles et nous comptions celles qui tombaient a l'automne .
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Et avec cet arbre, avec un coin de ciel brumeux, avec cette
fork de maisons entassees, to creais des mirages qui to
trompaient souvent dans la peinture sur la realite des effets
naturels. Tu to debattais ainsi par exces de puissance, to
nourrissant de to propre invention, que la vue de la nature
ne venait pas renouveler . La nuit, tourmente d'images sans
cesse variees et flottantes, to to relevais, fievreux et desespere . A la clarte d'une lampe hative, to essayais de nouveaux effets sur la toile, deja couverte bien des fois et le
matin, je to retrouvais fatigue, triste comme la veille, mais
toujours ardent et miserable n .. . a Te rappelles-tu encore
nos rares promenades aux bois de Meudon ou sur les bords
de la Seine, quand en fouillant dans tous les tiroirs, nous
pouvions reunir a nous deux une piece de cinquante sous ?
Alors c'etait une fete presque folle au depart. On mettait
ses plus gros souliers, comme s'il s'agissait de partir pour
un voyage a pied autour du monde,. car nous avions toujours l'idee de ne plus revenir . Mais la misere tenait le bout
du cordon de nos souliers et nous rattirait de force vers la
mansarde, condamnes a ne voir dehors qu'un seul tour de
soleil. Notre bourse ne durait guere . L'air de la Seine est
bien vif et it faisait faim sous les bois . n
Onvermoeide ijver en groote spaarzaamheid hadden
Rousseau in staat gesteld den volgenden zomer een refs to
ondernemen naar de Jura . Vier maanden lang woonde hij
daar in het kleine hotel bovenop den 1323 meter hoogen
Col de la Faucille, waar ook toevallig zijn vroegere vriend
Lorentz z'n intrek genomen had . Daar schijnt de schilder
den gelukkigsten tijd zijns levens to hebben doorgebracht
en het was onder den indruk van die levensweelde, dat de
kunstenaar op 17 Augustus 1834 aan zijn moeder schreef
u toujours la meme et heureuse vie, toujours aussi ardent
pour voir que vigoureux pour vivre . n
Het was of de levenskracht dier bergomgeving het
talent van den schilder bevruchtte en onuitputtelijk kunstwerken deed voortbrengen . Behalve een menigte kleinere
stukken had Rousseau er de voorstudies gemaakt van twee
groote schilderingen . Een ervan stelde een gezicht voor op
den Mont-Blanc ; het verrukkelijk fantasma, dat Rousseau
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uit diens kleurenpracht had opgevangen, scheen hem
onmogelijk in verven uit to beelden . Zijn heele leven lang
waagde hij telkens een nieuwe poging, om de werkelijkheid
ervan dichter nabij to komen ; doch nooit was hij tevreden,
nooit voldaan, steeds meer perfectie wilde hij bereiken,

steeds meer schoonheid laten stralen . Telkens werd het
tafereel weer weggehangen en wachtte hij op gunstiger
oogenblikken, die hem nader zouden brengen bij de
grenzen der volmaaktheid .

(Wordt vervolgd).

C . V . MALTEN .

GEDACHTEN
Ik voel ze broeien in het heete hoofd,
worden, verzwinden, duizende gedachten,
ontvangen uit het licht van zomerdag,
en stervend in de kou der winternachten .
Ze woelen, woest elkaar verdringend, voort,
worstlen omhoog, en worden neergetrokken
in de verganklijkheid door reuzen, die
meedoogenloos de dwergen overschokken .
Al die, gesust door valsch begoochlingslied,
sinds jaren in het graf der loomheid sliepen,
zijn opgestriemd, en komen aangestormd,
daar de andere in den kamp om hulpe riepen .
Ze hebben rond den mond den lach die tart,
in de oogen 't vuur van ongeziene zonnen,
in harten lust van leven, dat er springt
als water uit verborgen bergenbronnen .
Het schijnt een wijl of 't al wijkt voor haar macht,
of zij de wereld winnen, en de nachten
verdrongen zijn door blijvend middaglicht,
dat zij den geest uit blijheidslanden brachten .
Maar nieuwe stuwen ze, overromplend, weg .
Haar zwarte wieken, die ze ontzaglijk spreien,
dooven den gloed, wijl door het rampenruim
de kreten van de neergevelden schreien .

(i) Gedichtea uit den eerlang to verschijnen bundel « Bloeitijd » .

OCH, DIE KINDERS !
Blond- en bruingelokte kinders spelen in de zon .
Hunne kanten kleedjes fladdren bij het rondedansen .
Mollig zwelt een poezelarmke uit ieder mouwke, en op
losgewoelde haren benglen kleurge krokuskransen .
Hoor hun heldre lachjes luide liedren door de lucht !

Al de stemkens klinken klaar, als ranklende kristallen,
net of er uit ieder mondje in eene zilvren schaal
vele fijne perels tinkelringelringend vallen .

Hoe ze gichlen ! Hoe ze hupplen ! Hoe de rokjes waaien I
Zoete zomerzonne ziet het leutig lonkend aan,
kust hun krieken-lipjes als ze hijgend blijven staan,
of ze zwirrelt, jong nog, mee wanneer ze verder draaien .
Och, die kinders 1 Och, die kinders 1 Zie hun oogjes laaien,
als ze komen aangedraafd, met bloemengarf belaan .
Zie ze elkaar omhelzen en op perzik-wangen aaien,
of dan schater-taterend weer stoeien door de laan .
Blond- en bruingelokte kinders spelen in de zon .
De oude boomen luistren naar't uitspatten van die vreugde ;
en ze ruischen teeder, of den tijd hun nog geheugde
dat ook hen geen levensleed bezeerend deren kon .
Hoor ze fluistren . . . Zie ze nijgen . . . Knoestige armen, stram,
reiken naar de kleinen, die zoo vinke-vroolijk zingen .
En nu ze alien rond de diep-doorkorven linde kringen,
vaart een vluchtig weeldetrillen door den stoeren stam .

AFTOCHT
De dag breekt op . Zijn aftocht wordt een vlucht .
Terwijl hij wijkt, badend in eigen bloed,
schingt nog zijn gloor op ons, en hijgt zijn zucht
naar beiden : Een neerslachtig-zwakke groet,
daar hij van ons, die minnen, scheiden moet .
Doch de avond, die veroovrend voorwaarts dringt,
is rijker aan bezadigd heil . Het luwt,
daar loom de wind-arend ter verte zwingt,
wijl 't schemeren den grofsten vorm ontruwt,
en blarengeur met bloemenwierook huwt .
Wel kwijnde 't lied, gezongen door den dag .
Maar fraazlen waart door 't groen, dat heimlijk roert .
Soms is 't als schokt een onderdrukt gelach ;
doch alles luistert, wen de tortel koert
die met haar klacht der leute lippen snoert .
En wij, de troetelkinders van het licht,
wij, die het grafwaarts volgden met ons spijt,
wij hebben 't hoofd, dat boog, weer opgericht .
Want onderwerping, dalend na den strijd,
heeft ons voor onvermengd geluk gewijd .
CONSTANT EECYELS .

DE SAGE VAN DE NIBELUNGEN
(Vervolg)
NEGENDE HOOFDSTUK . - RICHARD WAGNER'S
(( RING DES NIBELUNGEN )) .

e Het geheim van een Richard Wagner doorgronden i>,
heeft diens beste biograaf Houston Stewart Chamberlain
gezegd, ((beteekent zijn eigen leven verrijken . )) Van iederen
kunstenaar is dat in zekeren zin, maar van weinige is het
zoo waar als van Wagner . Natuurlijk, van doorgronden
kan in dit bestek geen sprake zijn, ook niet wanneer de
stof tot den Ring des Nibelungen wordt beperkt . Een toon-

drama, dat vier avonden omvat, alleen naar zijn inhoud to
schetsen, zou een dik book vereischen . Het in al zijn rijkdom to doorgronden moet overgelaten aan den lezer-zelf.
Wie het vermag, zal er niet alleen zijn leven door hebben
verrijkt, maar voor hem zal ook de geweldige Nibelungenstof - mocht haar indruk tot heden niet zeer diep zijn
geweest - geworden zijn een v-raAvq^ etc Jet, een bezit voor
eeuwig .
Kunstwerken tegen elkander afwegen heeft weinig zin .

Op zijn hoogst zijn ze onder een bepaald opzicht to vergelijken . En dan mag van Wagner's scheppingen gelden wat
de componist Ferrucio Busoni met fijne onderscheiding
oordeelde : (( Indien eenheid van bouw en van stijl op den
voorgrond wordt gesteld zou ik zeggen : Tristan and Isolde ;
geven rijkdom van motieven en vormen, grootschheid en
grootheid van onderwerp den doorsiag : De Ring des Nibelungen ; komen de zuiver-muzikale compositie en de fijne
consequentie in aanmerking, dan zou ik luid uitroepen

Die Meistersinger ; is eindelijk de verhevenheid van geest en
gevoel als maatstaf to nemen, dan zou ik Parsifal de eereplaats geven . ))
Wat rijkdom van motieven en vormen, wat grootsch-
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heid van onderwerp betreft, zijn er niet veel kunstwerken
ter wereld to vergelijken met den Ring des Nibelungen .
Zelfs beoordeelaars, die op 't werk als dichtstuk veel
hebben of to geven, gelijk R . Weitbrecht, noemen toch de
conceptie ideaal . Waar zij de uitwerking als beneden die
conceptie gebleven vonnissen, daar gaan ze van averechtsche
premissen uit . Der Ring des Nibelungen m a g n i e t worden
beoordeeld als n gedicht » op zichzelf, omdat het niet als
zoodanig is bedoeld, doodeenvoudig . Het tekstboek moge
bij lezing door geschroefde woord- en zinvormen menigmaal stuitend zijn - het is niet als leesboek aan de wereld
gegeven . De Ring moet als alle kunstwerken zoo genomen
worden, gelijk hij geschapen is : als een ondeelbaar geheel .
Niet de tekst alleen en niet de muziek alleen en niet het
spel alleen, maar woord en toon en gebaar en decor, alles
samenwerkend tot een eenheid van indruk, die het genie
heeft gewild - en ook bereikt . Dan neemt de klankenzee
de figuren, die in het libretto soms op stelten loopen, mee,
en wiegelt ze op haar aldoor stroomende, aldoor wisselende,
aldoor indrukwekkende golvingen voort en de stelten zijn
verzwolgen in de diepte . Dat alles is al dikwijls gezegd en
beter gezegd, maar 't wordt altijd weer vergeten door
critici, die Wagner uitsluitend als dichter beschouwen en
hem dan stellen b .v . tegenover Hebbel .
Wie weet to luisteren en to zien en to voelen tegelijk,
voor then heffen waarlijk de toongolvingen de handeling
van den Ring tot een zoo majesteitelijke hoogte op, dat hij
Hebbel's Nibelungen gaarne cadeau geeft . Hebbel heeft
eenvoudig het middeleeuwsche Nibelungenlied in een moderner pakje gestoken, heeft met meerder of minder geluk
- wij hebben het in het vorige hoofdstuk gezien - een
van de oude bronnen gedramatiseerd ; daarmee vergeleken
rijst Wagner torenhoog op als oorspronkelijk geniale schepper, die, zeker, ook tot de oude bronnen is teruggegaan,
ook veel daaraan heeft ontleend, maar altijd met zelfstandigheid - en die vooral hierdoor een nieuw kunstwerk
schiep, dat hij uit zijn eigen kunstenaarsziel nieuwe elementen met de aanwezige verbond . En dit ben ik met den
geleerden en artistieken Rostockschen hoogleeraar Golther
eens : wat Wagner niet gevonden, maar zelf geschapen
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heeft, dat is in zijn Nibelungenring toch het meeste en het
beste .
Ik heb bij de bespreking van Hebbel's trilogie de
schoonheid daarvan erkend en wil ze hier niet ter wille van
Wagner verkleinen . Maar 't moot toch gezegd : afgezien
van enkele gelukkige bijzonderheden heeft Hebbel van de
gevonden schoonheid geteerd . Het roerende, aangrijpende,
schokkende was in 't Nibelungenlied aanwezig en hij heeft 't
overgenomen . Hij heeft de Nibelungenstof niet beheerscht .
Dat heeft Wagner wel gedaan . Beheerscht in haar vollen
omvang, van de oudste tot de nieuwste dichtwerken . Alle
fundamenten heeft hij blootgelegd, de Skandinavische zoowel als de Duitsche en de grondplannen van de oude bouwmeesters bestudeerd, en daarop heeft hij opgetrokken een
nieuwen wonderbouw, die alleen kan zijn van hem, van
zijn persoonlijk genie .
Gij herinnert u, dat in de Edda slechts verstrooide
brokken lagen van de Nibelungensage en dat de oorspronkelijke gestalte niet dan met de grootste moeite en nog
maar bij gissing en bij benadering kan worden gereconstrueerd . Hoe die oervorm geweest is, kan enkel de wetenschap met medewerking van veler krachten misschien ooit
ontdekken . Wagner heeft den oervorm gegeven bij intuitie ;
de historische vorm kan dat niet zijn, maar toch maakt het
den indruk, alsof de ruinen, die in de Edda als raadselen
staan, overblijfsels zijn van het koningsbouw-complex, dat
bij Wagner zijn ongeschonden majesteit ten toon spreidt .
Zoo zegt Heinrich von Stein (Bayreuther Bllitter, 1889)
u In der Edda habe ich den Spuren der Fabelfiigung
nachgeforscht mit immer wachsendem Bewundern and
Erstaunen . Es ist schliesslich einfach and geradzu, als ob
der Ring eine den Eddadichtern nicht mehr zuganglich
gewesene Urschrift sei, deren teilweises Verstandnis man
demnach in ihren Liedern nur hie and da verspiirte : so
sehr scheint im Drama als zu seiner Ureinheit zuruckgefiihrt and neu geschaffen and belebt . s
Zoo is het inderdaad . Dat komt doordat Wagner
motieven, die in de oude liederen verspreid to vinden zijn
en met elkander niets to maken hebben, in onderling verband heeft gebracht, het eene door het andere heeft gemo -
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tiveerd : de Noordsche mythen met de West-Germaansche
verhalen, godenmythe met heldensage tot Ben bewonde-

renswaardige organische eenheid heeft versmolten, een
eenheid die geheel en al zijn schepping is .
In 1848 (te Dresden) ontwierp hij een drama Siegfried's
dood (1) - nagenoeg overeenkomend met de tegenwoordige
G61terdammerung . De Siegfriedsgestalte had hem het machtigst aangetrokken . Spoedig echter bleek de noodzakelijkheid, lien dood door een ander drama Jung Siegfried voor
to bereiden, voort ook de lotgevallen van Siegfried's ouders
(de Walsungen, Volsungen) afzonderlijk to behandelen, en
eindelijk in een voorspel de precedenten to schilderen,
waaruit het treurspel van goden en menschen voort-

spruit .
In Zurich ontstond dan de volledige Ring, waarin het
lot van Siegfried werd saamgeweven met het wereldlot,
zooals dat in de Edda vaag aangeduid stond . In 1862 hetzelfde jaar, waarin ook Hebbel's werk verscheen - zag
het licht c( Der Ring des Nibelungen, ein Buhnenweihfestspiel fur drei Tage and einen Vorabend )), d . w . z . de tekst,
die eerst in de volgende jaren op muziek gezet werd . In
het opzettelijk daartoe gebouwde Festspielhaus to Bayreuth
werd in 1876 het werk voor 't eerst gespeeld .
Gelijk Simrock reeds in zijn vertaling van de Edda
(1851) had gedaan, koos ook Wagner voor zijn personen
niet de Skandinavische namen : Odinn, Frigg, Preyr, Thor,
Loki, Andwari, Regin, Sigurd, Hogni, Gunnar, maar de
Duitsche : Wotan, Fricka, Froh, Donner, Loge, Alberich,
Mime, Siegfried, Hagen, Gunther . Brunhild werd Brtinnhilde en voor Kriemhild trad in de plaats Gutrune . Wijl
echter een groot deel van de Bourgondiers-sage en de catastrophe aan 't hof van de Hunnen geheel wegbleef - evenals wij dit vroeger zagen en het nog bij Ibsen zullen zien
- trad Gutrune tamelijk wel op den achtergrond .
Wagner heeft dus uitgevoerd wat de aestheticus Vischer
had gewenscht : het Nibelungendrama door de muziek tot
een nieuw leven opgewekt . « Es muss mich alles trugen n,
had Vischer geschreven, a oder es ist noch eine neue Ton-

(r) Ges . Schriften, Bd .
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welt zurtick, welche sich erst offnen soil . Hij had voor de
Nibelungensage gevorderd « eine Form, warin das Rohe
and Schroffe sich mildert, die einfache Gefuhlswelt dieser
wortlos rauen Helden and Heldinnen sich bereichern and
erweitern lasst, ohne doch in jene Sphare heller Bewusstheit hinubergezogen zu werden, worin das eigentlich grossartige Dunkel dieser Naturen zerstort wurde » . En hij had

zijn opstel geoindigd : « Hatten wir nur erst die Hauptsache,
den Komponisten . s
Of Vischer en Wagner, die een tijdlang tegelijk to
Zurich woonden, van elkaar hebben geweten ? In hun

kunstopvattingen zijn ze anders het tegendeel van geestverwanten . En Wagner wilde van een ((opera)) evenmin
iets weten als van het a zuivere drama)) . Maar Vischer heeft
toch ook al in dien « Vorschlag zu einer Oper n de uitdrukking « musikalisches Drama)) gebruikt . Ook hem schijnt
dus toch wel, zij 't ook in vage omtrekken, voor den geest
to hebben gezweefd wat Wagner geven zou : het muziekdrama .
Dat zulk een muziekdrama, zulk een « absoluut kunstwerk a of « Gesamtkunstwerk n niet volgens de maatstaven
der gewone dramaturgie mag en kan beoordeeld worden,
is duidelijk . Niets is gemakkelijker dan het tekstboek van

Das Rheingold to parodieeren . Maar wie, die bij lezing van

dien tekst mogelijkerwijs zulke booze gedachten krijgt,
wordt niet bij de opvoering boven alles uitgeheven, wanneer bij 't stroomen van den Rijn en het zwemmen van de
Rijndochters het lied klinkt
« Weia ! waga 1
Woge, du Welle,
walle zur Wiege I
wagalaweia
Wallala weiala weia ! » - !

Vreemde nieuwe woordvormen mogen een welkome
buit zijn voor parodisten als Mauthner, Wagner's taal is
door mannen als Hans von Wolzogen en Ernst Meinck,
H . St . Chamberlain en Fr . Nietzsche om strijd geprezen .
Nietzsche, zelf een der grootmeesters van Duitschland's
taal, heeft geschreven
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to Door Wagner's poezie gaat een genot in de Duitsche
taal, een hartelijkheid en vrijmoedigheid in den omgang
met haar, gelijk dat, behalve bij Goethe, bij Been enkel
Duitscher na to voelen is . Lichamelijkheid van uitdrukking,
vermetele gedrongenheid, kracht en rythmische veelsoortigheid, een merkwaardige rijkdom aan krachtige en zwaarwichtige woorden, vereenvoudiging der zinconstructie, een
bijna eenige vindingskracht in de taal van het golvende
gevoel en van de « Ahnung », een somtijds heel rein opborrelende populariteit en spreekwoordelijkheid - zulke
eigenschappen zou men kunnen opsommen en toch ware
dan altijd nog de machtigste en bewonderenswaardigste
vergeten . Wie achter elkander twee zulke dichtwerken als
Tristan en Die Meistersinger leest, zal, wat de taal betreft,
een gelijke verbazing en twijfel voelen als ten opzichte van
de muziek : hoe het namelijk mogelijk was, over twee
werelden, zoo verschillend van vorm, kleur, bouw als van
ziel, scheppend to gebieden . Dit is het machtigste in
Wagner's talent, iets wat alleen den grooten meester
gelukken zal : voor elk werk een nieuwe taal to stempelen
en aan de nieuwe innerlijkheid ook een nieuw lichaam, een
nieuwen kiank to geven . Waar zich zulk een allerzeldzaamste macht openbaart, daar zal de of keuring, die zich
tegen overmoedige en singuliere bijzaken of tegen de vaker
voorkomende duisterheden in de uitdrukking en de omsluieringen van de gedachte richt, altijd slechts kleinzielig en
onvruchtbaar blijven .
Gelijk de titel van de tetralogie aangeeft, is met het
bezitvan den ring van den Nibelung bet noodlot van
goden en helden, van reuzen en dwergen verbonden . Een
van de hoofdideeen is de vloek van 't Nibelungengoud .
Reeds in de Edda kleefde immers die vloek niet zoozeer
aan den heelen schat, als wel aan den ring van den dwerg
Andwari . Zoo ook bij Wagner, waar Andwari Alberich
geworden is . a Der Ring des Nibelungen » is dus niets
anders dan de ons bekende Andwaranant . Hij brengt vloek
en verderf over al zijn bezitters, ook - dit in tegenstelling
met de oude sage - over de goden .
Volgens Wagner is het machtgevende goud alleen op
zijn plaats bij de van liefde verstoken natuurmachten . In
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de zedelijke wereld, waar de liefde heerscht, moet het verderf zaaien . Door dat beginsel is de tetralogie uitgegroeid
tot het groote werelddrama van den strijd tusschen de zedelijke machten onderling en met de natuurmachten, die in
goden en dwergen (I) zijn verzinnebeeld .
Hot milieu is niet heidensch gelijk bij Geibel, niet
middeleeuwsch-christelijk gelijk bij Wilbrandt, ook niet
tenzij terloops de strijd tusschen twee wereldbeschouwingen
gelijk bij Hebbel . Wagner's (( tijd )) is de tijdelooze tijd,
waarin godenmythe en heldensage spelen . In Wagner's
geschrift Oiler and Drama staat to lezen, dat in die voorhistorische tijdelooze wereld het voor alle tijden ware, het ook
voor hedendaagsche menschen onuitputtelijke to vinden is,
waarin Wagner de aangewezen stof voor het drama zag .
En wanneer dan die hedendaagsche menschen boven
hun tijd en boven hun meeningen en belangen worden
uitgerukt door de toovermacht van de muziek, die volgens
Beethoven a hoogere openbaring is dan alle wijsheid en
philosophie a, dan is daarmee aangeduid, hoe het komt, dat
de ((Ring)) van Richard Wagner boven alle andere Nibelungendrama's staat, facile princees .
I . ((DAs RHEINGOLD )) . Wij kennen de oude sage, dat
do a Nibelungenhort a ten slotte door Hagen in den Rijn
wordt geworpen . Dat hij daaruit ook afkomstig is en door
Alberich den Nibelung word geroofd, staat in geen van de
oude gedichten . Waar Andwari zijn ring vandaan haalt,
wordt niet vermeld . Wel hebben de Skalden aan het goud
namen als (( vlam van den vloed )), ((golvenglans )) gegeven .
Lachmann's combinatievermogen heeft het eerst uitgesproken, dat hot goud, eenmaal aan do donkere geesten
toebehoorend, door hen uit de diepte van het water was
opgehaald en eindelijk tot die donkere geesten in den Rijn
terugkeerde . En zie, uit die korte vingerwijzing schept
Wagner de heele (( Rheingold ))-sage! Woglinde, Well(r) Heden twijfelen wij er aan, of de naam a Nibelungen
wel met ((nevel )) samenhangt ; in Wagner's tijd stond die
samenhang vast . Zijn opvatting is dezelfde als die van den
geleerde Lachmann, dat Niflheim het nevelheim, de koude,
mistige woonplaats is van een onderaardsch geslacht .
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gunde, Flosshilde - de figuren zoowel als de kenschetsende namen zijn zijn vinding . Zijn vinding vooral ook de
gedachte, dat wie uit bet Rijngoud een ring zou weten to
smeden, daardoor de wereldheerschappij en matelooze
macht zou erlangen, maar dat dit alleen gegeven was aan
hem, die afstand deed van de liefde .
((Der Welt Erbe
gewanne zu eigen,
wer aus dem Rheingold
schiife den Ring,
der masslose Macht ihm verlieh' .
Nur wer der Minne
.
Macht versagt,
Nur wer der Liebe
Lust verjacht,
nur der erzielt sich den Zauber,
zum Reif zu zwingen das Gold .
De a Liebesentsagung » , schrijft de dichter, wordt

a das gestaltende Motiv bis zu Siegfrieds Tod mit einer
Fiille von Folgen n . Met den krampachtig-wanhopigen
uitroep : u So verfluch' ich die Liebe I n sleurt Alberich het
Rijngoud mee in zijn krocht en in den Rijn is diepe
duisternis .
In het volgende versmelt Wagner twee sagen, die in
de Edda geheel op zichzelf staan . In Reginsmdl leerden wij
de sage van bet goud kennen, dat door de goden aan Andwari wordt ontroofd om daarmee de huid van den otter to
bedekken, dien Loki gedood had . Over den ring, dien de
dwerg zijns ondanks ook moet afstaan, spreekt hij den
schriklijken vloek uit : de ring zal aan alle bezitters verderf
brengen . Het gevoig daarvan is, dat Fafnir en Regin twist
krijgen, de eerste zich in een draak verandert en op de
Gnitaheide den schat bewaakt . Regin stookt later Sigurd
op om Fafnir to dooden .
Die sage verbindt Wagner met die van den burchtbouw, die in de Voli sbd wordt verhaald . Aangrijpend
tragisch is in de Edda de idee, dat met niet to ontgane
zekerheid het wereldeinde nadert, Om dat einde zoo niet
to verhoeden, dan althans to vertragen, laat Wotan een
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godenburcht bouwen door de reuzen, die daarvoor als loon

de godin Freia verlangen, daarbij zon en maan . Loki, die
tot die belofte eenmaal den raad heeft gegeven, moet nu de
goden redden : het godenverblijf zonder zon en maan zou
ondragelijk zijn .
Bij Wagner is het gebrek aan berusting in den oppergod op to vatten als fout, als schuld, waarin hij zich steeds
meer verstrikt . Ten slotte zal hij geen anderen uitweg meer
zien dan dezen : zelf zijn einde to willen (Walkure 2de
bedrijf) . Voorloopig echter is op den burchtbouw nog al
zijn hoop gesteld. En om zijn wereldmacht door then burcht
to bevestigen, onbreekbaar, heeft hij opgeofferd Freia,
liefde en jeugd .
En zie nu in Rheingold het rijke tooneel met Wotan en
Fricka, Donner en Froh ; daarbij de reuzen : de logge
goedige Fasolt en de berekende, kwaadaardige Fafner .
eischend hun loon ; de vluchtelinge Freia, godin van de
liefde Diet alleen, maar hier tevens Ben met Idoena, voor
de goden beteekenend de eeuwige jeugd
« Goldene Aepfel
wachsen in ihrem Garten,
sie alleia
weiss die Aepfel zu pflegen ;
der Frucht Genuss
frommt ihren Sippen
zu ewig nie
alternder Juchend ;
siech and bleich
doch sinkt ihre Bliite,
alt and schwach
schwinden sie hin,
miissen Freia sie missen . u
En tusschen alien door flakkert de bedrieglijke,
karakterlooze vuurgod Loge, hier en daar herinnerend aan
Mephisto .
Twee hoogtepunten heeft dit prachttooneel : de (. Liebeszauber )), als Loge zingt van
e

Weibes Wonne and Wert »,

die door niets ter wereld kan worden vervangen ; en de
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Goldeszauber u, die ten slotte tot die vervanging toch bij
machte blijkt, de betoovering, die alien bedwingt, de reuzen
als de dwergen, Wotan zoowel als Fafner . Hot goud moot
Wotan aan Alberich ontnemen, daarmee Freia van de
voeten tot het hoofd bedekken (vergelijk het ottervel in
ReginsmdT, dan geven de reuzen haar vrij . Met behulp van
Loge's list verovert Wotan op den Nibelung het Rijngoud
en den ring, door dozen intusschen gesmeed ; de onmetelijke schat wordt voor Fafner en Fasolt opgetast om Freia
to bedekken ; den ring houdt de Alvader aan den vinger .
Tusschen de goudklompen door blijft echter een oog van
Freia nog zichtbaar en in die opening past slechts Wotan's
ring !
Al die trekken waren wel in de oude sagen aanwezig
of tenminste aangeduid, maar als interessante verhaaltjes,
zonder samenhang van motieven . Die samenhang is door
Wagner geschapen . De in de Edda meer toevallige botsing
van reuzen en goden wordt bier door Fafner beoogd : het
gemis van Freia bedreigt de goden in hun heele bestaan .
Anderzijds is aan het bezit van den Nibelungenring zooveel
u masslose Macht a beloofd, dat Wotan nog liever Freia
prijsgeeft .
Op dat oogenblik rijst uit de aarde een nieuwe gestalte
op, Erda, die Wotan waarschuwt tegen 't verderf, dat
onontkoombaar met het bezit van den ring verbonden is .
Die Erda is de moeder van do drie Nornen, die in de
Gotterdammerung zullen optreden . Zij is een vereeniging van
de zienster in de Volispd, die hot einde der goden (ragna
rok) profeteert, en de aardgodin . Zij is s der ew'gen Welt
Ur-Wala s of gelijk ze in Siegfried beet, de oer-wetende . Zij
is de verpersoonlijking van het noodlot, dat boven de goden
staat . Wat zij ziet in haar slaap, dat spinnen de Nornen,
,lie onder de wereldesch zitten, 's nachts in het noodlotsoord . Nu echter dreigt de goden zoo groot gevaar, dat
Jirda zelf zich genoopt voelt to verschijnen . Niet alleen het
verderfbrengende van den ring deelt zij mee, maar wat
erger is, het einde der dingen . Bij de woorden
Altos was ist, endet !
wordt zeer zinrijk het wordingsmotief uit de Inleiding om-
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gekeerd tot een ondergangsmotief . Door dat dreigen benard
werpt Wotan den ring op den grond
cc

Ihr Riesen, nehmt euren Ring ! »

Uit heerschzucht heeft hij de liefde opgeofferd, om de
liefde weer to winnen doet hij afstand van het vervloekte
goud .
Zoo zijn reeds in deze begintooneelen de conflicten uit
de diepte opgeroepen, die de Nibelungentetralogie zullen
beheerschen . Door vloek had Alberich den ring verworven,
een vervloeking zond hij hem na bij het verlies
((Gab sein Gold mir Macht ohne Mass,
nun zeug' sein Zauber Tod dem, der ihn tragt!
Wer ihn besitzt, den zehre die Sorge, .
and wer ihn nicht hat, den nage der Neid 1

u

De wanstaltige en ook in zijn karakter terugstootende
Nibelung rijst bij die woorden tot waarachtige tragische
grootheid . De vernietigingssynkopen in het orkest voltooien zijn karakteristiek ; het vreeselijke vloekmotief wordt
geboren, dat door de heele tetralogie heen onheil verkondigen en vergezellen zal .
Nauwelijks is de ring nit de diepte in de wereld gekomen, of de werking van den vloek vangt aan . De beide
reuzen krijgen twist over het bezit ; Fafner verslaat Fasolt
en gaat als draak voor de a Neidhohle liggen, als hoeder
van den schat .
Met de donderwolken, die gedurende Freia's afwezigheid zich hebben opgestapeld, heeft ook de sombere druk
dergebeurtenissen ons gemoed bevangen . De donderhamer,
die nu de rotsen beukt en de wolken uiteen drijft, klaart
ook in ons binnenste den hemel . Ook daar drijft alle
somberheid of bij het glorieuze beeld, als Donner en Froh
den regenboog slaan als brug over den Rijn .
In Wotan echter, die eveneens met opgetogenheid den
Walhallabouw gadeslaat, flikkert een nieuwe gedachte op .
Onder begeleiding van het zwaardmotief begroet bij den
burcht : heldendoin zal de macht van het goud verwinnen
(Golther) . Er is voorzegd, dat een menschelijke held Fafner
10
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den schat kan afnemen, een held, zedelijk vrij, zonder
Wotan's hulp . Wotan, door verdragen tegenover Fafner
gebonden, vermag zelfs niets tegen hem, maar stelt zijn
hoop op zijn zoon Siegmund den Walsung .
Bij 't prachtige, kleurrijke en melodieuze einde van
Rheingold, onder 't klagen van de Rijndochters om bet

verlorene

« Rheingold ! Rheingold
reines Gold . . .
Um dich, du klares,
wir nun klagen »,
opent zich bet verre perspectief van bet Walsungendrama .
Als geheel is Rheingold een hoog-geniale conceptie . De
voorloopsters van de Rijndochters zijn in bet Nibelungenlied
de Donaunimfen, die Hagen op den tocht naar bet Hunnenland waarschuwen . Maar wat een schoonheid heeft
Wagner uit dat simpele motiefje niet opgedolven ! Als de
nimfen in bet derde bedrijf van de Gotterdammerung (niet
aan Hagen, maar) aan Siegfried verschijnen en hem verwittigen, wat vloek er kleeft aan zijn ring - welk een
onvermoeden achtergrond krijgt dam dat tooneel, zegt
Golther terecht, doordat Wagner die nimfen dezelfde Rijndochters laat zijn, wier goud eenmaal door Alberich gestolen is, wier geklaag bij 't einde van Rheingold uit de golven
opschalt naar den regenboog, en wier zang Siegfried's Rijntocht bij 't begin van de Gotterdammerung begeleidt !
De tooneelkunst van dezen vooravond is, wat de
vinding betreft, ideaal . Feitelijk echter werkt bet onvolkomene der toestellen in de meeste schouwburgen belemmerend op de verbeelding . En waar die haar vleugels niet
vrijelijk kon uitslaan, loopt dikwijls de heele illusie gevaar
en bet ideale dreigt to zinken tot effectbejag, meer curieus
dan indrukwekkend . Ook de karakteristiek van personen
en handeling wordt er bij de vertooning veelal to dik
opgelegd .
Ideaal is bovenal de muziek . Hoewel de « Leitmotieve n,

waarop de tetralogie gebouwd is, in dit Voorspel - dat
slechts expositie van bet groote drama is - uiteraard nog
maar in hun oervorm voorkomen, is van lets kunstmatig
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ineengezet, van de wijze economie des componisten niets
to merken . Uit inspiratie geboren stroomt de muziek in
ongesteipte vloeiing van 't begin tot 't einde . Onder dit
opzicht is de muzikale Inleiding magistraal . E6n spel van
eerst rustige wateren, aanzwellend tot schalksch golfgespeel
en statig gebruis . In geheimzinnige diepte begint de es van
de konterbassen (in Bayreuth : van het orgel), weldra
versterkt door de quint (b) der fagotten en opgenomen door
bet harmonische klimmen der horens, 38 maten voordat de
eerste melodic (het wordingsmotief) ontstaat . En dan, wassend in klankvolheid, blijkt toch de es-dur-drieklank alle
136 maten onveranderd doorbruisen, gelijk de diepte van
een stroom bij alle vreugdegeklater der opperste baren zijn
majesteitelijke rust bewaart . Eindelijk is de klankenvloed
gezwollen tot een alzijdig gloriegebruis, als bet gordijn opzij

geschoven wordt en de Rijn voor onze blikken voorbijstroomt .
Ook gedurende de vertooning duurt bet aantrillen der
muziekgolven voort . En de motieven, in hun soberheid de
belofte van voile ontplooiing in de volgende drama's, zijn
toch ook hier reeds de juiste weergaaf van bet dramatische
voelen . Ja, als een rivier wederom, die voor bet tooneel
heenstuwt, spiegelt die muziek alles trouw af, wat er omgaat daarboven, zichtbaar en onzichtbaar . Zoo teekenend
is haar chromatiek-zelf, dat zij van een onderstreping door
de spelers niet weten wil ; dat het tegen het karakter van het
heele sainenspel indruischt, wanneer, gelijk vaak geschiedt,
b .v . bij het reuzen- of Logemotief, de vertolkers zich niet
van overdrijving kunnen onthouden .
II . (( DIE WALKURE )) . Wat de Vdlsun:gasaga verhaalt
van Sigurd's voorgeslacht (Odinn, Vols, Sigmund en Signy,
Siggeir, het zwaard in den boomstam, de echte Volsung,
Sinfjotli, de dood van Siggeir en Signy in 't brandende huis
- zie boven, derde hoofdstuk), dat heeft Wagner hier vernieuwd en verdiept . Siggeir wordt Hunding, Signy Sieglinde, Sinfjotli Siegfried . Maar de berekenend misdadige,
ontstellend bloedschendende Signy van de oude, wilde,
heidensche sage, hoe zeer is ook zij hier veranderd! Wotan

is niet meet de stamvader, maar onmiddellijk (als W1ise) de
vader der tweelingen . Zijn voorbestemming voert broer en
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zuster samen ; onbewust volbrengen deze beiden zijn wil .
De daad blijft dezelfde, maar spruit in de Volsungasaga voort
uit Signy's averleg en bewuste schuld, in het drama nit het
voor menschen niet to doorgronden noodlot, der goden wil .
Daardoor is vooral het karakter van Signy-Sieglinde niet
meer zoo ongehoord-stuitend als vroeger .
De twee wereldbeschouwingen, de ontmenscht-heidensche met haar bandelooze zinnelijkheid, en de kuisch-christelijke met haar heiligheid van het huwelijk botsen op
elkaar in het gesprek tusschen Wotan en Fricka . Zij is de
hoedster van de echtverbintenis, hem is 't om de voortbrenging van een echten Walsung to doen .
((Not tut ein Held,
der, ledig gottlichen Schutzes,
sich lose von Gottergesetz!

Alleen door then held, zedelijk geheel vrij, kan de
Nibelungenvloek gebroken worden .
Doch helaas ! Fricka beduidt Wotan, dat die Siegmund
niet in waarheid vrij is, maar van hem afhankelijk
« Fur ihn stiessest du
das Schwert in den Stamm .

Dan zinkt Wotan terug in 't gevoel van zijn onmacht
en vertwijfelt aan de wereldorde, die hij vertegenwoordigt
« Zum Ekel find' ich
ewig nur mich
in allem, was ich erwirke !
Das andre, das ich ersehne,
das andre erseh' ich nie ;
denn selbst muss der Freie sich schaffenKnechte erknet' ich mir nur!
't Is de tragiek van Wotan's lot, to moeten verzaken
wat hij liefheeft, verraden wat op hem vertrouwt .
« Auf geb' ich mein Werk,
Nur Eines will ich nosh
das Ende - das Ende ! - »
De Skandinavische sage verhaalt dan verder, dat Sigmund op zijn ouden dag met Hjordis huwt, daardoor in

DE SAGE VAN DE NIBELUNGEN

I+5

oorlog met de Hundingszonen gewikkeld wordt en zijn
zwaard aan splinters slaat op de esschenspeer van een
eenoogigen grijsaard (Odinn) . De zoon, dien Hj6rdis van
Sigmund onder 't hart draagt, zal de stukken weer aaneen
kunnen smeden . Bij Wagner zal dat de zoon van Sieglinde ;
dus ook Sinfjotli en Sigurd zijn een persoon geworden .
Met die Walsungensage is echter in de Walkii-'e nog
een andere innig versmolten, die in de Edda geheel los

daarvan staat : de sage van de gepantserde maagd op den
berg . Toen Brunhilde uit haar tooverslaap ontwaakte, vertelde zij Sigurd van den tweestrijd tusschen de koningszonen Hjalmgunnar en Agnar, van welke zij eenen tegen
Wotan's wil de zege had bezorgd . Tot straf daarvoor had
de Alvader haar in schilden geklonken en een vlammenwal
laten oplaaien om haar legerstee, dien slechts een man-

zonder-vrees zou kunnen doorbreken . Op die enkele aanduidingen in Helreid en Sigrdrifumdl berust nu de prachtige
verwikkeling in het tweede en derde bedrijf van Die Walkiire . Brunnhilde, de Walkyre, treedt tusschen Siegmund
en Hunding, gelijkvroegertusschen de beide koningszonen,
wier namen heden bijna niemand meer kent . Wagner's
Siegmund is dus zoowel Siegmund als Agnar, Wagner's
Hunding zoowel Siggeir als Hjalmgunnar van de sage .
Wotan heeft in zijn weerbarstigheid den dood van

Siegmund besloten . In den strijd met Hunding moet de
Walsung vallen, om onder de schare van de n Einherjer »
to worden opgenomen, die menschelijke heroen, die door
de Walkyren in Walhalla worden verzameld . En Siegmund
to vellen wordt opgedragen aan een van die Walkyren,
Wotan's lievelingsdochter Brunnhilde . Zij hoort zijn bevel,
maar doorschouwt zijn wensch .
Nooit, zegt H . v . d . Pfordten, is de wijding van de
oud-Germaansche begrippen heldendom en heldendood zoo
onbeschrijflijk schoon geschilderd als waar de Wal-ktire
aan Siegmund verschijnt om hem den dood to verkondigen
« Nur Todgeweihten taugt mein Anblick .
wer mich gewahrt, zur W a 1 k o r ich ihn mir .
De idee van die « Todkiindung n is ontleend aan een
oud Skaldenlied .
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Als Siegmund echter Sieglinde niet naar Walhalla mag
meenemen en dan dreigt deze (van wie Siegfried moot
geboren worden) to zullen dooden, begrijpt de Walkyre
zijn smart en uit meelij met Siegmund besluit zij Wotan to
trotseeren .
Beschlossen ist 's,
das Schlachtlos wend' ich
dir, Siegmund,
schaff' ich Segen and Sieg !
Maar daar verschijnt bij het gevecht Wotan zelf en laat
op zijn speer Siegmund's zwaard aan stukken springen .
Hunding kan nu gemakkelijk Siegmund neervellen, maar
valt dan ook zelf dood neer door Wotan's n verachtlichen
Handwink » .
Hoe bitter voor den oppergod, dat Briinnhilde gewaagd
heeft wat hij zoo gaarne gedaan had, maar niet mocht en
niet kon ! Zoo diep is hij gezonken,
« zum Schimpf der eigenen Geschopfe . »

Meesterlijk heeft Wagner in dezen Wotan den manhaftigen heerscher geschilderd, die zich al meer in onheil
verstrikt . Onstuimig in zijn verbolgenheid, grenzenloos in
zijn verlangen naar 't einde, grootsch in zijn verpletterend
leed, neemt hij ons gansche medegevoel in beslag en wij
vergeten zijn vroegere misstappen . Zijn balsturig opworstelen tegen het lot en zijn ontroerende berusting, manlijke
kamp en manlijk gedragen smart, dat alles schildert ons het
orkest in machtige realistiek .
De a Walkiirenritt » opent het derde bedrijf . Het Hojotoho van de speremeiden joelt door de lucht . Door storm
gezweept jagen de wolken voort ; in den galoppeerenden
rythmus der bassen is de hoefslag der paarden verneembaar,
in de schelle geluiden der blaasinstrumenten het gefluit en
gegier van den storm . De Walkyren verzamelen zich in
een bosch ; gezamenlijk zullen ze hun buit naar Walhalla
brengen .
a 't Is joelen, schetterlachen, onderwijlen
met het gebriesch doormengd van rossen in het ijlen,
en wapenklanken en vervoerend hoorngeschal.
De Speremeiden rijden onder's hemels hal .
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Zij geren wilden rit door storm en wolkgevaarte .
Hun haren schijnen vlammen in de vale klaarte,
die valt van tusschen't wervelen der grijze lucht .
Zij huilen van genot, en slaan in hunne vlucht
het rinklend klinkend schild met bliksemende zweerden .
Hun tieren jaagt hun dikgemaande reuzenpeerden
zij ijlen hijgend, steigrend, door den storm verblind,
en schudden brieschend roste manen in den wind .
Zoo heeft Albrecht Rodenbach die muziek verstaan,
Acht Walkyren zijn aanwezig (r), wachtend op de
laatste, Briinnhilde (2) .
« Vier hoeven vallen
diep daavrend op den steen . Daar staat een hijgend ros,
vermoeid, verschrikt, de muil in schuim, den zadel los,
pal .
Maar geen held heeft ze bij zich in 't zadel, slechts een
vrouw ! Sieglinde heeft ze in 't woud gevonden, haar wil zij
redden, want a een WAIsung groeit in haar schoot » . Op de
melodie, die later het Siegfriedmotief zal worden, zingt
BrUnnhilde
Den hehrsten Helden der Welt
hegst du, o Weib,
im schirmenden Schoss
En in de tonen van het (c Erlosungsmotiv », het motief
der triumfeerende liefde, dat op 't einde van de Gdterlimgun
het heele werk zal bekronen, antwoordt Sieglinde
((Du hehrstes Wunder,
herrliche Maid !
Dir Treuen dank' ich
heiligen Trost !
(i) Haar uiterst teekenende namen heeft Wagner - met uitzondering van Siegrune - zelf met veel geluk gefingeerd .
(2) En dramatisch en muzikaal (vocaal en instrumentaal) is
dit een van de schitterendste tooneelen, door Wagner geschapen
- mits het goed wordt uitgevoerd . Daarvoor zijn evenwel niet
minder dan negen eerste-klas-zangeressen noodig en welke
schouwburg houdt die er op na? Wat men to hooren krijgt is
dikwijls een parodie . En 't betreurenswaardigst van al is, dat
velen ook heden nog naar de onvoldragen uitingen van gebrekkige zangers en spelers ((Wagner's kunst » beoordeelen .
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Sieglinde vlucht bet bosch in . Naar 't Oosten raadt
haar Briinnhilde to gaan : daar waar Fafner huist, een
streek, die Wotan zorgvuldig vermijdt . Tevens geeft zij
haar de stukken van bet Walsungenzwaard (Noting) en
verkondigt den naam van hem, die 't eenmaal aaneen zal
smeden : Siegfried . . .
Daar klinkt de toornende stem van Wotan, die zijn
ongehoorzame Walkyre vervolgt . Briinnhilde's zielestrijd
voelen wij mee, haar angst in de smartelijke akkoorden van
't orkesi, maar ook haar trots, die in galmend fortissimo
steigert daartegen-in . Intusschen : bet strafgericht volgt .
De trouwelooze wordt uit de rij der Walkyren gestooten,
haar bovenmenschelijkheid heeft ze verbeurd ; in de toekomst zal zij, een gewone vrouw, aan een man toebehooren .
« Am Herde sitzt sie and spinnt,
aller Spottenden Ziel and Spiel .
Toch wordt bet vonnis ten slotte nog verzacht . In
diepen slaap zal de rechtende god haar dompelen, en de
rots, waar zij rust, met een a wabernde Lobe u, een laaiende
vlam, omgeven, zoodat slechts de allerdapperste (profetisch
klinkt bier bet Siegfriedmotief) haar zal kunnen wekken .
De « Waberlohe » is, als gezegd, Skandinavisch (vafrlogz) .
Het afscheid, dat Wotan van zijn dochter neemt, is
een van de treffendste en meest melodieuze muzikale
gedeelten van den Ring. Ook wie Die Walkiire nooit zag,
kent toch, als lied, a W otans Abscheid a, in weemoed
glorieus
« Leb wohl, du kuhnes
herrliches Kind !
Du meines Herzens
heiligster Stolz,
leb wohl ! leb wohl ! leb wohl !
Hij gespt haren helm toe, dekt haar met bet schild en
roept Loge om den a Feuerzauber a alom to doen ontbranden .
Die « Feuerzauber a, uit bet Logemotief ontbloeid, en
die sluimerakkoorden ! Wie geeft hier Miinzer niet gelijk,
als hij schrijft : a Had Wagner niets uitgedacht dan de
rechtvaardigingsmelodie van Briinnhilde, dan de sluimer-
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akkoorden, dan nog ware hij een der grootste musici geweest . . . Hoe hier de muziek smeekt en bidt, ontroert en schokt,
verheft en verheerlijkt I n En over den (( Feuerzauber
)(Als'twareopklinedvareuznhape,lsmoet n
wereld in doodslaap verzinken, bruisen de sluimerakkoorden, sterven allengs uit en leiden tot die grootsche
vereeniging van thema's, waarop de geniale slot-architectuur van het werk steunt . 't Is een voorbeeld voor wat
Wagner's a vrije polyphonie n beduidt . ))
Zoo is uit overgeleverde trekken, geniaal verbonden
met de vindingen van Wagner's scheppenden geest, een
van zijn bestgeslaagde muziekdrama's, Die Walkiire, ontstaan .
Over den gedachtengang schreef hijzelf
(( Stel u voor de onheilvolle liefde van Siegmund en
Sieglinde ; Wotan in zijn diepgeheimzinnige verhouding
tot die liefde, dan in zijn oneenigheid met Fricka, in zijn
woedende zelfbeheersching, als hij ter wille van de zede,
Siegmund's dood besluit ; eindelijk de heerlijke Walkyre,
Briinnhilde, zooals ze - Wotan's geheimste gedachte
radend - den god trotseert en door hem wordt bestraft
stel u dat voor gelijk ik het bedoel : met den enormen rijkdom van momenten, in een bondig drama saamgevat, dan
hebt gij een treurspel van de verpletterendste uitwerking,
dat tevens al datgene tot een bepaalden indruk der zintuigen bijdraagt, wat mijn publiek in zich opgenomen moet
hebben, om de beide volgende stukken naar hun verst
strekkende beteekenis gemakkelijk to begrijpen . ))
III . (( SIEGFRIED )) . Tegen de bewegelijke, hartstochtelijke Walkiire steekt dit derde drama scherp of door zijn
eenvoud en zijn idyllische stemming, Weer is hier al wat
in de sage reeds voorhanden was, vaster saamgegroeid en
tot een hooger beteekenis geheven .
Volgens de Thidrekssaga, hfdst . 15g-164, is Siegfried's
moeder bij zijn geboorte in 't wilde woud gestorven ; de
knaap wordt door een hinde gezoogd en door den dwergsmid Regin (Mime) gevonden en opgevoed . Het lied Vom
hiirnen Seyfrid vertelt daarbij, dat hij een moedwillige jongen
was ; de Volsungasaga, dat hij bij de zwaardproef het aambeeld doormidden sloeg zonder letsel voor het zwaard . In
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het 26e Avontuur van bet Nibelungenlied laat Siegfried een
buitgemaakten beer onder de keukenknechts los .
En zie nu hoe Wagner die anecdotische trekken verzamelt als de stukken van zijn zwaard en daaruit aaneenklinkt zijn prachtdrama Siegfried.
't Is van de grootste beteekenis, dat de held, die in
Reginsrndl met de hulp van zijn opvoeder het zwaard hersmeedt, het bij Wagner doet uit eigen kracht . (I) Siegmund
had het wapen verworven (nit den boomstam getrokken)
door toedoen van Wotan : Siegfried moet het verkrijgen
zonder iemands hulp of tusschenkomst . In de oude heldensage hebben de zwaarden veelal namen : ze zijn bezielde
vrienden . Sprong een zwaard stuk, dan stierf het . Voor het
wapen, dat in de Edda Gram, in het middel-Hoogduitsche
epos Balmung heet, koos Wagner den zinrijken naam
Notung . Golther wijst op de vele kleinigheden bij vroegere
Nibelungen-dichters, die Wagner samentrekt in praegnante
verzen . Zoo had Fouque zijn Sigurd het zwaard Gram
laten toespreken
« Aus kranken Triimmern neu erstandnes Licht

n,

had Simrock in zijn Wieland Siegfried den dwerg Mime
laten doodslaan met de woorden
« Darum so weih' ich 's ein,
Schachern and Verratern ein ergrimmter Feind zu sein »,
en keeren beide gedachten bij Wagner vereenigd weer als
Siegfried juicht
« Tot lagst du
in Triimmern dort
Jetzt leuchtest du trotzig and hehr .
Zeige den Schachern
nun deinen Schein,
schlage den Falschen,
falle den Schelm !
Maar wat is het eerste bedrijf een pracht geworden
voor oog en oor en hart ! Om to beginnen dat gezellige
(r) Deze gedachte komt ook reeds voor in Uhland's ballade
« Siegfrieds Schwert » .
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smidsmotief in Mime's hol, waar de dwerg vergeefs zijn
krachten aan het Walsungenzwaard beproeft . Dan de
((Wanderer)) (I), de eenoogige grijsaard met den breedgeranden hoed en de esschenspeer, om wien een blauwachtig
licht somtijds speelt ; de wijze, die - na het op een oud
lied (Wafikrudnirslied) berustende raadselspel - Mime meedeelt, wie dat gebroken zwaard zal kunnen herstellen
Nur wer das Fiirchten nicht gelernt,
Der schmiedet Notung neu . u
Eindelijk het waarlijk schitterend tooneel, waar de
forsche, jonge held den blaasbalg trekt
Hoho ! hoho ! hohei !
hohei ! hoho !
Blase, Balg,
blase die Glut!»
waar bij 't opflakkeren van het haardvuur zijn fiere slagen
neerbliksemen op de gloeiende stukken van het zwaard

tot het gejubel

« Schmiede, mijn Hammer,
ein hartes Schwert,
hoho ! hohei !

Notung ! Notung 1
neidliches Schwert,
zum Leben weckt' ich dich wieder)
e

tot het triumflied
Schau, Wime, du Schmied
So schneidet Siegfrieds
Schwert !
hoog uitzwierend boven't orkest, terwijl Notung met grandiozen zwaai het aambeeld klieft .
Onderwijl brouwt Mime het gifdrankje, dat Siegfried
dooden moet, zoodra deze Fafner heeft uit den weg ge(r) Sedert hij Briinnhilde op de Walkyrenrots heeft geklonken,
vermijdt Wotan Walhalla .
e Einsam zu Ross
ohne Ruh' and Rast
durchschweift er als Wandrer die Welt .
(Gotierddmrnerung I .)
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ruimd . De stralende zonneheld achter bet aambeeld, de
nachtelijke krates huppelend over bet voorplan ; de Walsung
en de Nibelung .
Het draak- en bet vloekmotief bereiden ons op de scene
in bet donker van 't woud, waar Fafner als draak voor de
a Neidhohle n ligt en Alberich, verlangend naar 't oogenblik, dat hij den ring weer zal kunnen bemachtigen, de
wacht houdt .
Overeenkomstig bet verhaal in de Edda (Fafnismdl)
trekken Mime en Siegfried uit om Fafner to dooden . Mime
blijft op een afstand .
Fafner and Siegfried Siegfried and Fafner o brachten beide sich um I
Onder een linde gaat Siegfried zitten, en terwijl bet
orkest in grootsche climax bet a Waldweben a schildert,
peinst hij over zijn ouders, die hij niet heeft gekend ; hij
tracht de woudvogels to verstaan - misschien kunnen die
hem opheldering geven over zijn moeder - tevergeefs . Hij
probeert bet door den horen to doen schallen, die zoo dikwijls wolf en beer heeft gelokt : daar kruipt de draak nit
zijn hol, snuivend en vuur-spuwend .
Siegfried stoot hem Noting in 't hart . Alberich's vernielingssynkopen en bet motief van den vloek, die nu ook
Fafner heeft getroffen, sluiten zich aan hij bet allengs
zwakker wordende reuzenmotief van de pauken . Zegevierend verheft zich uit al then vloek en haat en nood de
heldenmelodie van Siegfried . Evenals in Fafnismdl waarschuwt ook hier de stervende voor Mime's list . Het braden
van bet drakenhart liet Wagner wijselijk weg : Siegfried
krijgt bij 't uittrekken van bet zwaard brandend bloed aan
zijn vinger ; om den gloed to koelen steekt hij den vinger in
den mond en verstaat nu bet « Waldweben n, bet fluisteren
der vogeltjes in de twijgen . Een woudvogeltje zingt hem
toe
Hei, Siegfried gehort
nun der Nibelungen Hort
o fand' in der Hohle
den Hort er jetzt !
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Wollt' er den Tarnhelm gewinnen,
der taugt' ihm zu wonniger Tat
doch mocht' er den Ring sich erraten,
der macht' ihn zum Walter der Welt!))
Maar zie, daar sluipen van weerszijden twee buitgierige dwergen aan, Alberich en Mime, en geraken in twist
de strijd om de verdeeling van het goud uit bet Nibelungenlied. Afgunstig moeten zij op den klank van de Rijnnimfenklacht Siegfried met den buit het hol zien verlaten . Weer
zingt het vogeltje en ook dat waarschuwt voor Mime, den
schelm u . Den huichelaar, die met het drankje tot hem
nadert, slaat Siegfried neer en op Mime's eigen smidsmotief schaterlacht bij then dood zijn broer Alberich . (x)
Het vogeltje weet ook van Siegfried's afkomst to verhalen en van zijn voorbestemming : Briinnhilde de slapende
moet hij gaan wekken als bruid, want
« Die Braut gewinnt nur,
wer das Fiirchten nicht kennt . »
Aan een oud sprookje (dat b .v . in Grimm's Hausmarchen
voorkomt) ontleende Wagner de geschiedenis van den held,
die uittrok om het vreezen to leeren : Immers ook in de
Edda wil en kan de gewezen Walkyre alleen toebehooren
aan een man-zonder-vrees .
Op weg naar de Walkyrenrots ontmoet Siegfried den
grijzen (c Wanderer)) . Aan diens esschenspeer herkent hij
den weerstrever van zijn vader, hij wil wraak nemen en zie,
Notung, eenmaal tegen die wereldbeheerschende speer
gebroken, slaat ze nu aan splinters . Alle macht en alle
kracht en alle heerlijkheid was in die speer belichaamd,
runen van heilige verdragen er in gegrift . Ook in de muziek
valt nu het speermotief in stukken . Tragisch klinkt bet
motief der Gotterdammeyung bij Wotan's machteloos woord,
het laatste dat hij spreekt .
a

Zieh hin ! ich kann dich nicht halten! »

(r) In de Edda zijn Tafnir en Regin (Mime) broers, Andwari
(Alberich) heeft met beiden niets to maker . Doordat Wagner
van den reus Regin den dwerg Mime inaakt (breeder van den
Nibelung Alberich), wordt de strijd tusschen Fafner en Mime
een strijd tusschen de vertegenwoordigers van twee geslachten,
die elkanders natuurlijke vijanden zijn : de reuzen en de dwergen.
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Hij gaat been . De berustingsmelodie vergezelt, bet Walsungenleedmotief volgt hem . Zijn heerschappij is ten einde .
Naar bet Brynhildlied en bet Sigrdrifalied van de Edda
verlost nu Siegfried de Walkyre . Maar weerom : met wat
luister heeft de nieuwere kunstenaar die gebeurtenis omgeven ! Vooreerst muzikaal : Siegfried's heldenmotief en

zijn horengeschal, de flakkerende a Feuerzauber n en de
avonturenmelodie, bet gefluit van bet woudvogeltje dat
den held geleidt en de Rijngoudfanfare, bet woeden van
Loge's vlammen en bet bruisen van Briinnhilde's sluimerakkoorden, hoe smelt dat alles samen tot een juichende
symphonie ! Dan echter ook ideeel-poetisch : de ontwaking
van de Walkyre en haar groet aan de zon, aan de wereld
en aan den heldhaftigen wekker, haar extatische herinnering aan bet glorierijke Walkyrenleven, haar a Liebesverwirrung n en bet grootsche, jubeleerende duet van bet

gelukkige paar - daarvan was in Wagner's bronnen niets
to vinden, dat is weer zijn persoonlijke geniale schepping .
Nietzsche schrijft : u In den Ring vind ik de louterste
muziek, die ik ken, daar waar Briinnhilde door Siegfried
gewekt wordt . Daar reikt de maatstaf omhoog tot een
hoogte en heiligheid van stemming, dat wij moeten denken
aan bet gloeien van ijs- en s neeuwtopper. i n de Alpen : zoo
rein, eenzaam, moeilijk toegankelijk, onvruchtbaar, door
lichtende liefde omvloten, rijst daar de natuur ; wolken en
onweren, ja zelfs bet verhevene is beneden haar . n
En Golther : i( Na de Meistersinger is Siegfried bet zonnigste, na Tristan in de uiterlijke handeling bet eenvoudigste, met beide samen echter ook bet diepst-muzikale
werk . Als een idylle, een Duitsch woudsprookje, staat de
Siegfried tusschen den storm van de Walki re en de verpletterende tragiek van de Gotterditmmerung. n
IV . GOTTERDAMMERUNG . Gelijk vroeger gezegd, had
Wagner eerst een drama, Siegfrieds Tod, geschreven . Toen
dit langzamerhand wies tot tetralogie, toen de perspectieven
al ruimer, al hooger en al dieper werden en bet Siegfriedsdrama zich tot Wotansdrama ontplooide, moest ook in
Siegfrieds Tod de blik worden verruimd en kreeg, overeenkomstig de wereldomvattende beteekenis van bet geheel dit
laatste stuk ook een anderen naam .
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u Gotterdammerung s (godenschemering) is de vertaling van bet oud-Noorsche Ragnarok : bet einde der godenwereld, de wereldbrand . Den wereldbrand vervangt
Wagner door den brand van Walhalla . De dood van Siegfried wordt onderdeel, hoofdzaak is de catastrophe 'in de
tragedie van Wotan's hart .
u Wotan treedt hier [weliswaar] niet meer op : de
Nornen echter verhalen ons van hem, en Waltrante verschijnt als zijn bodes ; vooral de muziek, nu door de
voorafgaande drama's zoo innig met Wotan's gestalte saamgeweven, heeft hier een macht, verbonden met een incisieve
concreetheid bereikt, als in geen ander werk ter wereld . Zij
doet ons voelen, als schouwden wij alle gebeuren door
Wotan's oog . » (Chamberlain) .

Das Rheinagold begon met Wotan's droom van onver-

gankelijke macht, de Gbtterddmmerunag heft aan met bet
spookachtige, aan bet eerste Helgilied ontleende tooneel van
de Nornen, die op de Walkyrenrots de toekomst spinnen .
Ze verkonden, dat Wotan sinds met zijn speer ook zijn
heerschappij gebroken is, bet einde van de goden besloten
heeft, de wereldesch (de Ygdrasill van de Volashd) heeft
doen vellen en de spaanders ophoopen om Walhalla . Loge
is bestemd er den brand in to steken .
Tusschen de Skaldenliederen en Wagner's voorstelling
is dit ingrijpend verschil, dat Binds Odinn zijn einde weet
en trotsch-koelbloedig in den dood rijdt, hier daarenboven
Wotan zijn ondergang wil, omdat enkel een menschel jkvrije held der wereld verlossing kan brengen . 't Is de liefde,
die door medelijden tot haar hoogste uiting komt, tot de
zelfverzaking - een lievelingsdenkbeeld van Wagner, dat
hij nog duidelijker in Parsifal belichaamd heeft .
Wotan, door zijn ervaring met Siegmund wijs geworden, heeft zich wel gewacht in to grijpen in 't lot van diens
zoon, maar als dan niettemin deze a furchlos freieste » held

bet slachtoffer wordt van den vloek, dan geeft de Alvader
zichzelf zijn toekomstdroomen, zijn heerlijke Walhalla aan
de vlammen prijs . Door de roerende schildering van Walhalla's nood, die de Walkyre Waltrante ontwerpt, is bet
treurspel van Siegfried's vermoording met de Wotantragedie versmolten . Wel de grootste verrijking, die de Nibe-
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lungenstof aan Wagner to danken heeft . « In denzelfden
maannacht, waarin de mannen Siegfried's lijk op hun
schild over den Rijn brengen, wordt ook Wotan's heldengedachte ten grave gedragen . n (Golther) .
Maar hoe wordt Siegfried de prooi van den ringvloek ?
Op den Walkyrenberg heeft Brtnnhilde hem runenwijsheid
geleerd, een ding evenwel heeft ze vergeten : wat hij moet
doen voor het lot van goden en wereld . Siegfried heeft
immers den ring, die niet mag weerkeeren in Wotan's
bezit ; de vloek zal bezworen zijn, als hij then ring teruggeeft aan de Rijndochters : dat had Bri nnhilde hem moeten
zeggen . Maar wat weegt bij die beiden het wereldlot ? Liefde
slechts vragen en voelen en geven zij, aan macht denken zij
niet . Dat Siegfried haar den Nibelungenring aan den vinger
steekt, is een symbool van die keuze van den dood . Alleen
Siegfried's dood kan den ring weer vrijmaken en de verlossing brengen . Bij Wagner schemert daarenboven door de
Siegfriedfiguur de Skandinavische lichtgod Balder (1), wiens
dood volgens de sage het begin van het wereldeinde is .
Op de Walkyrenrots zweren de gelieven elkander
eeuwige trouw ; tot onderpand krijgt zij den ring, hij haar
Walkyrenros Grane ; dan schatert het gejuich hunner heilroepen door de lucht, als hij uittrekt tot nieuwe daden .
Hier eindelijk naderen we de stof van bet middeleeuwsche Nibelungen lied . Maar ook bier heeft Wagner veel
weggelaten, veel vereenvoudigd en verdiept . Wat in bet
epos een lange reeks van jaren ornwat, is hier in enkele
oogenblikken samengetrokken .
Uit de Volsungasaga herinneren wij ons, dat Siegfried
van de Walkyrenrots in het rijk der Gibichungen, bij
koning Gunther komt . Die reis wordt ons bier geschilderd
door bet orkest, tusschen bet a Vorspiel a en hot eerste
bedrijf : het schrijden door den vlammenwal, het naderen
van den Rijn, waar golvenmotief en gezang van de Rijndochters den held verwelkomen .
(i) Ook (lie opvatting werd destijds door geleerden gehuldigd .
Mone schrijft in ziju Inleiding tot bet Nibelungenlied : « Baldurs
Ermordung war der Anfang des Weltendes, daher dean in der
Heldensage auf die Ermordung Siegfrieds der Nibelungen Not
folgt .
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Aan den Rijnoever, aan 't hof van koning Gunther,
speelt het grootste deel van wat nu nog volgt : vooreerst
het beraad tusschen Gunther, Gutrune en Hagen . Gutrune
is de ons bekende Kriemhilde uit het middel-hoog-Duitsche
lied . Hagen is hier geworden een zoon van Alberich en van
Gunther's moeder . Daardoor is voor de motiveering van den
moord op Siegfried veel gewonnen, vooral waar 't er op
aankomt, ook dien moord als schalm in het Wotansdrama
to schakelen . Alberich is 't er nog altijd op to doen om den
a Ring des Nibelungen a terug to krijgen : die eerzucht en
hebzucht en machtzucht gaan over op zijn zoon Hagen . En
in 't vooruitzicht van dien ring geeft deze aan Gunther den
raad, zich van Siegfried den sterken to bedienen om een
bruid to verwerven, die op de Walkyrenrots to slapen ligt .
Siegfried zal daartegen geen bezwaar hebben, als hem
Gutrune wordt aangeboden . Als Gutrune de bedenking
oppert, dat een zoo weergalooze held toch zeker al door
vrouwenmin gebonden is, geeft Hagen den raad van den
vergetelheidsdrank .
Welk een diepe ontroering doorsiddert ons, als bij het
inslurpen van dien drank, die aan Brunnhilde was toegewijd, de heugenis aan Brunnhilde van lieverlede wijkt 1 En
hoe diep-tragisch slaan situatie en muziek ons hart, wanneer
Siegfried in de gedaante van Gunther den Walkyrenberg
bestijgt, waar zijn vrouw vol verlangen op hem wacht !
In zijn afwezigheid is Waltraute, de Walkyre, bij haar
geweest, om haar to smeeken, haar ring op to offeren tot
behoud van Wotan en Walhalla . Och, het van Siegfried
ontvangen kleinood is Brunnhilde, Wotan's dochter, de
gewezen Walkyre, meer waard (Ian Wotan en Walhalla !
Nauwelijks heeft die grenzenlooze liefde gezegevierd en
rijdt Waltraute troosteloos door de wolken naar den Alvader
terug, of Brunnhilde hoort opgetogen het horengeschal van
haar man ! Ze jubelt hem tegemoet - en met den uitroep
i(Verraad ! )) tuimelt ze terug . Siegfried, die van haar niet
meer weet en zich met Gutrune heeft verloofd, staat daar
in de gedaante van Gunther ! Brunnhilde moet zich overgeven en gelijk in 't Nibelungenlied de gordel, zoo wordt
haar hier door Siegfried de ring afgenomen . Het allerdierbaarste pand van Siegfried's echtelijke liefde moet zij
II
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afgeven aan then vreemdeling . In namelooze smart wordt
zij gevoerd naar de residentie der Gibichungen, waar ook dit is (hoewel uit een anderen samenhang) aan het epos
ontleend - Hagen den heelen nacht voor de koningshal de
wacht heeft gehouden . Daar wordt haar door den echten
Gunther het tweede bruidspaar voorgesteld : Siegfried en
Gutrune . . .
Wie dit tooneel met de zielschokkende orchestratie

nooit heeft doorleefd, kan zich van zijn overweldigend-tragische kracht onmogelijk een begrip vormen .
Dan de ontroerenis van Briinnhilde's vroeger zoo jubileerende liefdemotief met de doffe smartwoorden : « Siegfried . . . kennt mich nicht? )) het voor haar absoluut onbe-

grijpelijke, en weer daartegen-in het vergetelheidsmotief,
dat in hem de gedachte aan vroeger geluk niet laat opkomen,
het ringmotief, dat alles beheerscht met Alberich's vloek, en
het Rijngoudmotief en het onheilmotief enz . enz ., en boven
alles uit de vernielingssynkopen van den Nibelungenhaat
- die heele compositie is onbeschrijflijk schoon .
Den twist der koninginnen liet de dichter weg : hij had
hem al in Lohengrin hernieuwd . Briinnhilde hoort niet door
Gutrune van den ring, maar herkent hem zelve aan Siegfrieds hand . Dramatisch is dat ontegenzeggelijk veel pakkender, evenzeer als bet omslachtige intrigespel voor het

epos geschikter was .
Briinnhilde vermag in Siegfried niets anders to zien
dan verraad, of hij ook al zijn onschuld betuigt en op
Hagen's speer bezweren wil . Hoe scheuren tonen en woorden door haar hart

« Betrug ! Betrug
schandlichster Betrug I
Verrat ! Verrat !
wie noch nie er geracht l
Heilige Gutter !
himmlische Lenker I
rauntet ihr dies
in eurem Rat?
Lehrt ihr mich Leiden
wie keiner sie litt?
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Schuft ihr mir Schmah
wie nie sie geschmerzt?
Ratet nun Rache
wie nie sie gerast !
Ziindet mir Zorn
wie noch nie er gezahmt I
Heisset Briinnhild'
ihr Herz zu zerbrechen,
den zu zertriimmern,
der sie betrog ! n
Hagen zal daartoe de hand leenen .

Dan volgt spoedig bet jachttooneel, waarbij Hagen aan
Siegfried een drank aanbiedt, die hem de herinnering hergeeft ; waar Siegfried onder herhaling van de meeste ons
bekende motieven zijn levensloop vertelt . Onder 't krassen
van een chromatische figuur kringelen twee raven boven

zijn hoofd, de boden van Wotan . Hagen, de sluwaard,
vraagt hem, of hij ook de taal van die vogels verstaat .
Siegfried kijkt naar de raven : daar slaat bet vloekmotief
van den Nibelungenring zijn klauwen naar den argelooze
uit, Hagen slingert de speer in zijn rug .
Nog eenmaal steigert in bet geweldigste fortissimo
Siegfried's heldenmotief, als hij zijn schild opheft, om den
sluipmoordenaar terneer to slaan, dan zakt hij ineen . Zijn
laatste woord is

« Briinnhilde bietet mir Gruss .
Terwijl een weeke arpeggiatuur zijn ziel omhoog doet
zweven, heffen de mannen zijn lijk op bet schild en door
den maannacht beweegt zich de lijkstoet, begeleid door de
beroemde a doodenklacht H, de verhevenste treurmarsch,
die ooit gecomponeerd is . 't Is de apotheose van den zonnigen held, die, hoe hoog hij ook stond, niet buiten't bereik
was van den alvernielenden Nibelungenvloek, den Walsungenheld, op wien Wotan alle hoop had gesteld, maar wien

bet noodlot niet vergunde de heerschappij van den Alvader
opnieuw to vestigen .
Een nagalm uit bet begin van bet Nibelungenlied ruischt
door bet bange voorgevoel der thuisgebleven Gutrune
u Schlimme Traume
storten mir den Schlaf.

u
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In plaats van het verbeide horengeschal hoort zij de

hoonende stem van Hagen

« Eines wildens Ebers Beute
Siegfried, deinen toten Mann!
In de hal der Gibichungen staat de baar . Hagen wit
zich meester maken van zijn loon en Siegfried den ring van
den vinger rukken . Gunther, die 't belet, slaat hij dood,
maar dan heft Siegfried dreigend de hand op .
Op het motief van de a Gotterdammerung » komt
Briinnhilde . Van de Rijndochters heeft zij den ringvloek

vernomen en den samenhang der dingen leeren doorschouwen . Nu zal zij zijn der wereld verlosseres . Tot dusver zinnebeeld van de verderfelijke begeerte naar macht,
wordt de ring in haar hand symbool van opofferende liefde
de vloek is bezworen . Wotan's misdaad begrijpt zij nu, is
de oorzaak geweest van dien vloek, daartegenover was de
trouweloosheid van Siegfried slechts bijzaak . En dien Siegfried bemint zij nog altijd . Op den brandstapel, die zijn
lijk verteert, wit ook zij met haar strijdros Gram den dood
vinden . Wotan zal zijn zin hebben : uit de asch zullen de
Rijndochters den ring terugbekomen . Zij zendt de raven
naar haar vader terug : « Ruhe, ruhe, du Gott ! n Wat hot wereldlot in de toekomst zal zijn, dat vat zij,
zienster geworden, samen in de profetie
Nicht Gut, nicht Gold,
noch gottliche Pracht ;
nicht Haus, nicht Hof,
Noch herrischer Prunk ;
Nicht truber Vertrage
triigender Bund,
noch heuchelnder Sitte
hartes Gesetz
selig in Lust and Leid
lasst - die Liebe nur sein ! »
Als de mutsaard is uitgebrand, zwelt de Rijn en de

nimfen, met wier spel eenrnaal de tetralogie begonnen is,
halen uit de asch den s Ring des Nibelungen u . Hagen
poogt hot nog to beletten, dock wordt bij den laatsten schal
van hot vloekmotief meegesleurd in de diepte .
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Aan den hemel brandt een rosse gloed . In de hooge
zaal van Walhalla, omringd door de spaanders van de
wereldesch, heeft Wotan, met de stukken van zijn speer in
de hand, to midden van goden en helden, bet einde afgewacht en nog eenmaal zijn raven op verkenning uitgezonden . Zoodra ze hem den dood van Siegfried en Brunnhilde komen melden, gaat de godenburcht in vlammen op
de a Gotterdammerung » .
Instrumentaal wordt aangeduid : door bet golven- en
bet Rijndochtermotief, dat de ring, die zooveel vloek
gebracht heeft, eindelijk is weergekeerd in hare hoede ; door
de louterheid van bet Walhallamotief, dat ook de goden van
den vloek zijn bevrijd . Maar als bet stormgeluid van bet
thema der godenschemering is verstomd, dan stijgt als verzoenend slotakkoord, als hoogste triomf, de melodie van
Briinnhilde's zegepralende liefde omhoog ; met bet motief
der verlossing klinkt bet grootsche treurspel in hemelwaarts
zwevende harptonen uit .
In weerwil van enkele gebreken - de kritiek richt zich
vooral tegen bet karakter van Wotan, die door Wagner
slechter gemaakt is dan hij in de Edda was, en die toch ook
zonder wellusteling en echtbreker to wezen, zijn dramatische rol had kunnen vervullen - is Der Ring des Nibelungm
bet hoogste en volmaakste kunstwerk dat deze geweldige
sage tot stof heeft . Wanneer heden Siegfried weer een nationale held is geworden in Duitschland, bij eenieder populair,
wanneer bet yolk weer vertrouwd is geraakt met de aan
grootsche motieven en tragische conflicten zoo uiterst rijke
oud-Noordsche godenmythe, dan is dat to danken aan de
herschepping door Richard Wagner alleen .
Een werk, dat in alle opzichten zoo buiten alle vroegere
maatstaven was uitgegroeid, kon niet anders dan aan de
weergave buitengewone eischen stellen, ja vordert krachten
van spelers en zangers, daarbij een rijkdom van orkest en
scenerie, die bijna nergens aanwezig zijn . Daarom riep
Wagner bet a Festspielhaus n van Bayreuth in 't leven .
(Slot volgt) .

G . VAN POPPEL .

KAMPERFOELIE
In den kleinen tuin geurt de kamperfoelie . . . .
Vocht is de lucht : 'n zwoelzachte lauwe adem gaat
over de rozestruiken, wiegt den wilden wingerd, dat de
takken naar binnen glijden . . . .
Sterk geurt de kamperfoelie, prikkelend in zwaren
dampkring : uitwaseming van warme aarde, nasiddering
van hitte en zonnegloed . . . .
Onder de verandah zitten beiden stil tegenover elkaar
een man en een vrouw .
Hij dacht : een man in zijn voile kracht en een oudere
vrouw .
Heeft hij niet veel afleiding gehad, een reizend leven,
nieuwe indrukken ?

Zij is altijd hier gebleven, stil en eenzaam, lange
jaren. . . .
Nu ze beiden weer hier zitten onder de verandah, op
dezelfde plek, nu ziet hij 't hoe hij zich vergiste .
Zwijgend staren ze in de nevelige avondlucht, waar de
warmte van den dag natrilt . Soms spreken ze tot elkaar in
klare, koele taal : een oud man en een jonge vrouw .
Was het verschil tusschen hen, ook het verschil in
leeftijd, reeds vroeger zoo groot ?
- Wil je nog thee ? vraagt de vrouw .
De man knikt, ziet haar bewegen . Snel, zonder maat,
strooit ze suiker en de goudbruine straal spluttert op den

bodem door 't hooghouden van den trekpot .
- Je schenkt nog net thee als vroeger : weet je nog
hoe je moeder daar altijd over knorde ?
- Ik heb het nooit beter kunnen leeren . . . .
- Ook geen moeite voor gedaan ?
- Welneen, waarom zou ik ?
Ze vervallen weer in zwijgen .

En daarom, om een klein stuk menschengeluk, om
die eene, was het dus alles gekomen ? Het reizen en trekken
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de halve wereld rond, de trots, de eerzucht, 't spel, 't krankzinnige huwelijk . . . . en 'n paar jaar later nog eens opnieuw

de poetische verliefdheid, 't huisbakken trouwen . . . . en nu
z'n degelijke bedaarde leven . . . . Om een vrouw . . . . dat alles ?
, . . . In zijn leven?. . . . Om'n vrouw die niet wilde . . . . dwaasheid .
Was de geur van kamperfoelie altijd zoo sterk . . . . Hij
hield er van vroeger, . . . . zij niet . Waarom zou er zoo veel
zijn, heel den tuin rond?
De jonge vrouw roert even met den lepel door 't bruine
vocht, brengt den kop aan haar lippen ; rustig gaan haar
grijze oogen over hem heen .
- Je hebt veel gereisd?
Hij knikt .
- 'n Prettig leven, reizen ?
- Tenminste afleiding .
- Maar vermoeiend ? . . . .
Hij antwoordt niet, glimlacht bitter ; 't heeft hem vermoeid, uitermate, en zij ziet het .
Ze weet niet meer wat to zeggen, buigt het lichaam
achterover in den rieten stoel, grijpt naar de wingerdranken, die terugspringen .
- Vertel liever eens wat van jouw leven . Wat heb je

gedaan al die jaren? Je moeder is toen zoo gauw gestorven . . .
- Och, niets eigenlijk . . . . wat doe je al zoo . . . . wat deed
ik vroeger?'k Had het toch altijd druk . . . . de tijd gaat gauw
om, achteraf lijkt 't niets, zoo 'n paar jaar . . . .
- Tien jaar ! Noem jij dat niets ?
Hij voelt de koude, die tusschen hen komt .
. . . . Zou het verleden niet meer bestaan voor haar? Zijn
die lange jaren snel voorbijgegaan ? . . . . Die lange moordendeentonige jaren ? . . . .
- Je ziet er erg goed uit ; je bent haast niets veranderd .
- Neen, geeft ze toe, ik leek vroeg oud als meisje, dan
blijf je lang 't zelfde uiterlijk houden .

Weer gaan haar klare oogen over hem heen, woelt
haar blik in zijn grijzend haar, boort in de rimpels van zijn
gelaat .
N u zou hij graag vragen, ineens, alles . . . . of dit haar
leven is, 't alledagsbestaan . . . . of ze niets weet van verlangen
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en herinnering . . . . of nooit 'n weemoed klaagt in haar
ziel . . . .
Ja, hij was lang de sterkste geweest, vroeger . Zij wilde
nooit buigen en hij was gegaan, trotsch, meenend dat zij
hem terug zou roepen en haar blonde hoofd in zijn armen
leggen, deemoedig .
Ze wilde niet . Ze kon hem wel aan, o ja, zij had hem
altijd aangekunnen . Ze was geen vrouw om zich to voegen
naar een man . . . .
Als hij toen eens terug was gekomen, hij, uit zichzelf . . .
zou het zich dan niet gebogen hebben voor de macht van
zijn liefde, het trotsche blonde hoofd ? . . . .
De stilte is spanning geworden ; zij verbreekt ze . Regelt
ze niet alles nu, hun doen, hun spreken, ook den toon van
van wat ze beiden zeggen ?
- Je hebt me nog eeas 'n aankondiging gestuurd van

je huwelijk . Je bent twee keer getrouwd geweest, h6?
- Ja-a . . . .
- Hoe maakt je vrouw het ; hebben jullie kinderen?
- Ja : twee .
- Wat aardig . Meisjes?
- Nee jongens ; natuurlijk jongens !
Ze lacht
- Waarom « natuurlijk » ?
- Omdat Else graag 'n meisje had . Dingen, die Else
graag heeft, gebeuren nooit .
- Heet je vrouw Else? . . . . En ze is natuurlijk klein en
teer en heel fijntjes . . .
- Hoe weet je dat?
- Ik kan 't me voorstellen . Dat is 't soort vrouw waar
jij op verliefd moest raken . . . . Heb je geen portretten bij je,
van haar of van de kinderen?
- Neen, die draag ik nooit bij me .
- Waarom is Else niet meegekomen? dat was veel aardiger geweest ; dan hadden we eens kennis kunnen maken .
Hij antwoordt niet .
- Een anderen keer moet je bepaald de jongens eens

hier brengen ; zijn 't leuke kinderen?
- Echte rakkers ! Koppig, driftig, ongezeggelijk . Else
kan ze niet eens meer baas .

KAMPERFOELIE

165

De vrouw kijkt op, verwonderd .
- Hoe is 't mogelijk ! Haar eigen kinderen . . . en ze
zijn nog zoo jong .
Hij lacht even, scherp .

- Ze is to zwak, to toegevend . Jij zou ze in een dag
onder den duim hebben .
- Natuurlijk, zegt ze kalm . Een paar wilde jongens,
met fut erin, dat lijkt me juist . . . 't Is jammer voor je vrouw .
- Och weet je, Else is alleen goed met een baby
aankleeden, uitkleeden, baden, in slaap zingen, wagentje
rijden, enfin, wat je zoo een ideaal-moeder vindt . . . op een
plaatje . . . Maar verder . . . .
Hij haalt de schouders op, voltooit niet ; dan kijkt hij
strak naar de groote blonde vrouw tegenover hem, zooveel
jonger dan hij, zoo mooi en sterk .
Zijn oogen ontmoeten de hare, de kalme, rustige, bewogene, en ze zegt voor zich heen : ((Arm vrouwtje » . . . .

Hij is niet alleen, hij heeft twee zoons, hij is rijk : en
zij beklaagt zijn vrouw .
Weer zitten ze stil ; 't donkert al in de hoeken van den
hof ; lichte koelte verdrijft de geuren van de kamperfoelie .
Plotseling staat de vrouw op, loopt vlug den tuin in .
Wat is ze blond ; wat lijkt ze gezond en onbezorgd . . . .
En denken dat het nu tien jaar her is, dat ze twee-entwintig was toen hij hun verloving verbrak . . . . Dat hij nu
weer hier is en er niets veranderd schijnt, zelfs zij niet . . . .
Halverwege den tuin blijft ze staan, klapt in de handen
- Cesar ! . . . . Cesar! . . . . Daisy I ! ! Waar zitten jullie
weer I . . . .
Ze komt naar hem terug . Was ze werkelijk altijd zoo
groot en slank ? . . . .
Twee collies springen over de heg, hollen den tuin
door naar binnen .
- Ho, ho jongens, still Stil dan toch !

Haar prettige lach doet weer vroolijk bij 't stoeien van
de dieren .
- Kom nou jongens, niet zoo woest . . . niet zoo woest. . .
allah Cesar, koest . . . . zoet beest I Daisy, kom 's bier
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Het dier gooit de slappe bruine pooten op haar schoot,
kijkt haar aan, kwispelstaartend .
- Cesar, Cesar dan toch, roept ze driftig . Je loopt de
tafel om !
Hij wil haar helpen, bet beest in bedwang houden,
grijpt bet bij den halsband .
- Moet hij weer den tuin in?
Ze ziet hen aan ; van den bond naar den man, die bet
jonge dier vasthoudt met krachtigen greep, als was hij zijn
meester .
Dan voelt ze 't bloed weer hollen door haar lichaam,

en hard
- Hij hoeft niets . Hij gehoorzaamt toch alleon aan
.
mij Hier Cesar I ze klopt op den stoel naast zich .
Met een sprong rukt Cesar zich los, vliegt op den stoel

en legt den kop op haar arm .
Streelend gaan haar handen over zijn zachte huid
Zoet beestje, stil zijn hoor . . . .
- Wat 'n prachtige honden heb je, zegt hij gedwongen .
- Ja
e kijkt in Daisy's brume oogen - en zoo
verstandig. . . .
- 'n Heel onderhoud anders, voor een dame . . . .
Oo oo, lachte zij stil, je dacht zeker, dat ik 'n
poes zou houden en een papegaai . . . misschien wel 'n paar
kanaries of. . . goudvisschen

Ze zitten nog een poos . Hij voelt dat 't niets warden
zal tusschen hen . . . . geen troebele vriendschap . . . . daar is
zij de vrouw niet voor . . . . Geen zwoele aandoeningen of
sterke spanning . . . . Als hij weg is zal alles voor haar weer
vergeten zijn .

hare

- Me dunkt, ik moest nu maar opstappen .
- Nu al, is 't al zoo last ?
Beiden staan ze op ; hij strekt de hand uit, zij reikt de
- Kom je eens gauw terug, met Else en de jongens?
Even kijkt hij haar onderzoekend aan : dus onver-

schillig, volkomen onverschillig?
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Dan draait hij zich snel om
- Dank je, het is heel vriendelijk van je .
Ze loopen langs het huis naar den voortuin : 't is bijna
heel donker nu, toch nog drukkend .
Sterker, sterker geurt de kamperfoelie, ook hier . . . .
Even, even, een oogenblik maar geen herinneringen
hebben . Denken dat het leven begint en ze beiden jong
zijn. . . . zij heel jong en hij toch nog ook . Nog eens, een
enkele maal haar sterk lichaam in zijn armen drukken en
gelooven dat in haar bloeit de oude liefde . . . .
Ze loopen rustig verder tot aan het hek .
- Wel thuis, klinkt haar heldere stem van ver in zijn
ooren, wel thuis en groet ze allen voor me .
- Zeker . . . .
Alleen loopt hij den dorpsweg af, langzaam en gebogen,
zoo 'n vermoeid man . . . .
Nooit, nooit H, bonst het in zijn hoofd bij elken tred,
nooit, nooit n .
De jonge vrouw gaat terug in den tuin .
Zacht geuren de bloemen in den stillen avond, de hittedampen stijgen uit de aarde .
Ze gaat naar de kamperfoeliestruiken tegen de schutting . Waarom ruiken die zoo sterk, juist van avond? . . . .
En met ruwe handen rukt ze er trossen af, zoo hoog ze
reiken kan, dat de bloemen op haar neervallen en rondom
haar . Altijd meer : groote afgerukte bloeiende trossen .
. . . . Arme kamperfoelie . . . . waarom heeft zij ze dan
gekweekt al die jaren? Omdat hij er zoo van hield . . . en
terug zou komen ? . . . .
Och, wat doet het er ook toe, die bloemen of andere,
er staan er zooveel in den kleinen tuin .
Weer gaat ze terug naar de verandah en valt veer op
den rieten stoel, waar straks de man gezeten heeft .
Cesar bolt rond, stuift de afgetrokken bloemen naar
binnen tot op de tafel juist voor haar ; Daisy legt den
spitsen kop op haar knieen .
Ze kijkt in de zachte oogen van het dier, haar handen
glijden over zijn haar .
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. . . . a Tien jaar is to kort, Daisy)) . . . . er blijft altijd nog
iets hangen . . . een klacht van late weelde : zoo 'n lieve
oude herinnering . . . . het sterke geuren van de kamperfoelie . . . .

of 't slingeren van wingerdranken . . . .

Daisy zit stil, heel stil ; de mooie blonde vrouw
schreit . . . .
STEPHANIE VETTER .

REIN-LEVEN BEWEGING
IN NOORD-NEDERLAND
Een woordje van aanvulling moet hier komen bij dat geestdriftige en oprechte artikel van Lod . Van Mierop. En al betreuren wij het dan niet eens to zijn met hem in meer dan een
punt, toch doet het goed met een andersdenkende kennis to
maken die mee wil uitzien naar de middelen om het onreinleven van onze twintigste eeuw tegen to werken . Eerst en vooraf
i° erkennen we datwe veel ellende moeten bejammeren ook onder
onze katholieken ; 2° dat er nooit genoeg kan geijverd worden
om die ellende to bestrijden ; 3° dat in niet-katholieke middens
de middelen door de Rein-Leven Beweging aangewend, zeer
praktisch zijn, misschien de eenige praktische ; en eindelijk 40
dat een tydelijke samenwerking van katholieken met de mannen
van Rein-Leven, tot het uitwerken van sommige zeer bepaalde
punten van hun programme mogelijk en gewenscht is . Maar, dit
toegegeven, weenen wij r° dat hare middelen overal ontoereikend
moeten zijn .
2° dat wij in hatholieke oingeving (ik durf niet zeggen katholieke
landen) de Rein-Leven Beweging niet mogen doen ontstaan lijk
L . Van Mierop ze verdedigt .
I
Die ,niddelen zijn ontoereikend.

Heel de Rein-Leven Beweging houdt geene rekening met

het feit dat onze natuur door de erfzonde bedorven is, en door de

gratie genezen wordt. Zoo wordt natuurlijk alles wat van bovennatuurlijken aard is over het hoofd gezien ; zoo wordt - noodzakelijk - to veel belang gehecht aan middelen die van heel
ondergeschikte waarde zijn nl . de voorlichting .
Beschouwingen van godsdienstigen aard zooals alomtegenwoordigheid van God, de eeuwigheid van de pijnen der hel en
van het geluk des hemels, de Liefde van God en vooral van Jezus
tot den mensch worden eenvoudig weggelaten . Iedereen weet
nochtans dat ze, zooniet altijd afdoende, clan toch heel wat
sterker inwerken op het gemoed van eenvoudige menschen, van
kinderen vooral, dan die redenen tot dewelke alle anatuurlijke
of « neutrale » menschen hunnen toevlucht moeten nemen .
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Het gebed, de bijstand van O . L. Vrouw, de heilige Sacramenten, en voornamelijk de Biecht en de H . Communie, daarover wordt natuurlijk niet gerept : en toch weten wij dat die
middelen, zooniet altijd onfeilbaar, dan toch oneindig meer
bet karakter van den mensch de noodige sterkte geven om aan
die geweldige strooming weerstand to bieden .
Zoo worden al die krachtige middelen, die wij, katholieken,
tot onze beschikking hebben, wel niet veroordeeld maar heelemaal ontoereikend verklaard en effenaf opzij gezet . (1) Dat is
een eerste erge misstap .
De middelen daarvoor in de plaats gesteld zijn volstrekt
niet in staat om ze to vervangen .
Want buiten de vorming voor het verstand, buiten de groote
kracht verleend door de vereeniging van een sterk getal mannen
en vrouwen, die het oprecht meenen, kan ik in de Rein-Leven
beweging niets vinden dat me zou sterker maken tegen het
kwaad . En nu moet er toch na Forster, then Lod . Van Mierop
zelf aanhaalt en aanprijst, niet meer gewezen worden op het
onvoldoende van de verstandelijke opleiding, ja op bet gevaarl~ke daarvan, indien niet een stevige zedelijke opvoeding daaronder
(1) Zelfs ontvalt aan de pen van Lod . Van Mierop wel een
woordje dat ons, katholieken, moet pijn doen : « . . . Geen enkele
kerk heeft dit kunnen verhoeden bij haar eigen leden . Over de
waarde van een geloofsbelijdenis laat ik mij niet uit . De inhoud
van de Roomsch-katholieke zedeleer mag ik laten rusten . Want
wij hebben bet nu niet over de leer, maar over bet leven . Niet
wat de leer predikt, maar wat bet leven toont . En de praktijk
van het dagelijksch leven toont onwederlegbaar, dat bet in
doorsnee overal hetzelfde is : sterken en zwakken, doch de
zwakken bet meest . a (Cfr . D . W . & Belf., b1z. 239) . - Deze
aanhaling is duidelijk genoeg om to laten blijken dat de Schrijver
niet weet wat door den katholieken godsdienst wordt tot stand
gebracht op het gebied van Rein Leven . Ik durf meenen dat
iemand, die zonder vooroordeel de feiten lean nagaan, zoo niet
zal spreken . Jammer genoeg gebeurt er zeer veel kwaad, ook in
katholieke middens - maar niet daar waar de godsdienst leeft .
En dit wordt al to dikwijls vergeten : dat wij kunnen wijzen op
duizenden kuische jongelingen en jonge dochters, op duizenden
maagden en kuische mannen . Denkt eens even op onze katholieke scholen - kloosterscholen vooral ; onze Seminaries en
kloosters voor mannen en vrouwen ; denkt eens op onze vruchtbare kristelijke huwelijken met die aantallen kuische, sterke
jongens en meisjes - o 1 we willen niet overdrijven ; we zien er
ook veel, veel kwaad : maar duidelijk zijn toch deze twee waarheden ro er is veel meer goed in godsdienstige dan in ongodsdienstige middens ; 2o dat goed in onze godsdienstige middens
is rechtstreeks to danken aan de weldaden van den godsdienst .
(Cfr . DE Bin, Vie Diocisaine, Fevrier-Avril Igr2) .
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ligt ; en de kracht van de vereeniging en van het goede voorbeeld
die geeft toch geen enkele maatschappij zoo goed als onze
Roomsch Katholieke Kerk : denkt hier even op die ontelbare
zuivere heilige jongelingen en jonge vrouwen, op Maria, op
Jezus ; denkt op onze vrouwen- en mannenkloosters ! Een bijzondere reden om dewelke het onderwijs door Rein-Leven verstrekt,
zeer weinig invloed kan hebben op de menigte, ligt juist in hare
neutraliteit, die haar belet op de princiepen der zedeleer to
steunen : nl . God, en den wil van God als grondslag van het
zedelijk goede en oorsprong der zedelijke verplichting ; de straf
voor het kwaad en de belooning van het goed zooals diezelfde
God ze ons kenbaar gemaakt heeft in zijne Heili1 e Boeken . Kom, daarop ingaan is hier niet mogelijk, maar laten we eens
oppervlakkig twee bijzonderheden aanpakken .
Rein-Leven bekampt Nieuw-Malthusianisme . We zijn er blij
om, zeer blij . Maar we meenen dat de wetenschappelijke gronden
waar Rein-Leven op steunt, en die voor de menigte dan worden
de autoriteit van eenen of meer geleerden, we meenen dat die
gronden volstrekt niet sterk genoeg zijn om eenen vader of eene
moeder die willen het getal hunner kinderen beperken, van hun
gedacht en van hunne handelwijze to doen afzien I Te meer daar
de propagandisten van het Nieuw-Malthusianisme zoowel als
die van Rein-Leven de namen van universiteitsprofessoren en
geleerden kunnen inroepen I
Rein-Leven bekampt Ellen Key en andere moderne zedeleeraren en opvoedkundigen . Wij meenen hier nogmaals ongelukkig genoeg I - dat de beweging van Rein-Leven tegen de anarchie in zake zedeleer heelemaal machteloos moet
komen to staan . Waar haalt ze bewijzen sterk genoeg - zoolang
ze wil neutraal blijven - om de menschen, wier machtige
driften door die nieuwe theorieen nog zooveel machtiger gemaakt worden? waar haalt ze die bewijzen om die inenschen to
bekeeren en om de zwakken daartegen to wapenen? (Cf . b1z . 25o) .
Rein-Leven is het niet eens over den keus der middelen,
met de Duitsche Vereeniging tot bestrijding der geslachtsziekten .
Maar waar zal Rein-Leven de bewijzen halen en bet noodige
gezag om die hooggeleerde vereeniging to bestrijden? (Cf. blz .
249)

Zoo meenen we aangetoond to hebben, dat Rein-Leven niet
toereikende middelen beschikt om haar edel doel to bereiken .
In zake kuisch leven is karahtervorming hoofdzaak . Hiertoe
helpen vooral bovennatuurlijke middelen : Rein- Leven houdt
er geene rekening mee . Overigens vinden wij geene middelen
door Rein-Leven aangewend om het karakter to sterken .
over
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Aan verstandsvorming doet Rein-Leven wel, maar daar zij
neutraal is, mist zij den vasten steun waarop alle ware zedeleer
moet gebouwd zijn nl . God en zijne eeuwige wet .
II
Wij meenen dal in ooze katholieke iniddens de Rein-Leven beweging
Met moet ontstaan
a) Omdat we niet mee kunnen met een neutrale beweging
voor Reiner Leven .
b) Omdat we inrichtingen hebben in onze Kerk, die veel
beter het doel kunnen bereiken dat Rein-Leven najaagt .
a) We kunnen of mogen niet mee . Wel schijnt het ons
mogelijk en gewenscht dat orn sommige punten van ons programma to verwezenlijken van tijd tot tijd « bloc » gevormd
worde, samen met andersdenkenden . Maar eene voortdurende
samenwerking zou ons, katholieken, minder vertrouwen geven
bij onze geloofsgenooten en zou ons in gevaar brengen de
sterkste beweegreden to ontnemen om ons apostolaat nit to
oefenen . Immers gedurige aanraking met andersdenkenden
moet bijna noodzakelijk onze godsdienstige overtuiging minder
sterk maken .
b) We hebben in onze Kerk inrichtingen . Och 1 zoo oneindig
veel volmaakter dan Rein-Leven . - Vooreerst onze Congregaties wier leden zich moeten toeleggen om : « . . . zich in hunnen
staat to heiligen, alle krachten inspannen om anderen to
redden en to heiligen, voor zooveel hun maatschappelijke staat

het hun toelaat. . . » ( i)
En wie dan iets kent van menschen, weet dat « zich
heiligen » toch vooral beteekent « zuiver leven ; n en wie ooit
van eene congregatie deel uitmaakte, weet dat de bestuurders
daar vooral naar trachten, oin van hunne Congreganisten,
kuische sterke jongelingen en jonge dochters to maken .
Daarnevens, (misschien wel daarboven, 't moet Bier niet
uit( ,emaakt worden. welke inrichting den voorrang verdient) de
Derde-Orde . Dat is toch wet bet « Katholieke Rein-Leven » bij
uitneinendheid . 't Bracht ons to ver om heel denn regel of to
schrijven en toe to lichten .
Eenige woorden maar nit de verschillende molten .
§ i . . . in levenswijze en kleediug terzijstelling van alle
weelde en pracht . . .
(I) WERNZ, Acta Ronzana Soc . Jesu, Dec . iglo .
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§ 2 . . . Zich verwijderd houden van dansgezelschappen, to
vrijzinnige tooneelvoorstellingen en,slemppartijen .
§ 3 . . . In spijs en drank matig zijn . . .
§ 4 . . . Vasten voor het feest van Maria Onbevlekt ontvangen
en van onzen H . Vader Franciscus ; zeer lofwaardig zijn zij, die
bovendien des Vrijdags vasten en des Woendags zich van
vleesch onthouden . . . (Dit alles natuurlijk buiten de verplichtingen opgelegd aan ieder christen nopens het vasten eu
vleeschderven) .
§ 5 en 6 . . . Bidden .
§ 8 . . . Boeken en nieuwsbladen, waaruit gevaar voor de
deugd to vreezen is, mogen zij in hunne huizen niet toelaten, noch
dulden dat ze gelezen worden door hunne onderdanen .

§ so . . . Des avonds doen zij onderzoek of zij soms eenigen
misslag hebben begaan . . . (i)
Dit is genoeg meenen wij om to toonen dat eene Rein-Leven
beweging bij ons katholieken nutteloos zou zijn . Leg even then
regel nevens de statuten der Rein-Leven Beweging ; en dan
vraag ik : waarmee zullen onze katholieke mannen en vrouwen
het verst komen ? ( 2)
Een Rein-Leven Beweging zooals Lod . Van Mierop ze
opvat, die kunnen we begrijpen en blijde toejuichen in Diet
katholieke middens . Daar kan ze zeker veel goed stichten . En
dat is eene eerste reden om dewelke wij dankbaar zijn jegens
hem die de ziel van deze beweging is bij onze Noorderburen .
Een tweede reden om hem to bedanken is, dat hij met zijn
edelmoedig werken op een ander midden ons verplicht to zien
hoe diep het zedenbederf heel onze maatschappij heeft aangestoken ; dat hij ons verplicht to zien dat wij al de verweermiddelen tegen dit bederf in ons bereik hebben inaar ze niet hennen (3) ;
dat hij ons verplicht, al was 'tom onze eer als katholieken hoog
(1) Naar Fe . DAVID DE KOK, O . F . M ., S . Franciscus Wereldlijke Derde Orde in Onzen Tijd, blz . 99 . Leiden, Futura, 1911 .
(2) Onder de verschillende werkingen van Rein-Leven is

me vooral no- deze opgevallen : de stille arbeid van persoon
tot persoon ; en daaronder de briefwisseling met, of hezoeken
van ongelukkige verdwaalden aan ijveraars van Rein-Leven
(blz 253) - Maar wat is dan toch onze biechtstoel anders dan
een adres waartoe ieder Roomsch Katholiek zich wenden kan ;
en waar hij zal vinden alles, alles wat de inlichtings-bureaux
van Rein-Leven kunnen geven ; en daarbij nog zoo oneindig
veel meer : Ill . de zekerheid der vergiffenis en sterke gratie
voor later !
(3) Hoeveel katholieken kennen o . a . den Wereldbrief van
Z . H . Leo XIII : dusticato, 17 Sept, 1882 over de Derde-Orde?-
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to houden, de hand aan't werk to slaan in die onzer inrichtingen
- Congregratie en Derde Orde vooral - waar toch zoo veel to
weinig naar de dringende eischen van onzen tijd gewerkt
wordt . (r)
Want die grond van waarheid ligt in de veel to scherpe
kritiek van Lod . Van Mierop over onze katholieke toestanden ;
onze bestaande werken leven niet genoeg den geest uit van de
stichters dier werken, leven niet genoeg hunne standregelen .
Vandaar dat bet bovennatuurlijk geestesleven verzwakt ten
voordeele van de bedorven natuur in den mensch ; vandaar dat
we ook in onze katholieke middens om zoodanig veel miseries
moeten treuren .
Laat bier, om to eindigen nog eens samengevat wat, ons
dunkens, onze houding als katholieken moet zijn tegenover de
Rein-Leven Beweging .
i° Niet bijtreden ; willen wij op dit gebied iets verwezenlijken, laten we werken in Congregaties en Derde Orde .
2° Goedkeuren en steunen als we kunnen in niet-katholieke
middens .
3° Bij gelegenheid samen werken .
Maar v66r alles, onze eigene inrichtingen bestudeeren ; of
liever als eenvoudige, gehoorzame kinderen luisteren naar hen
die Jezus zending gegeven heeft om ons rein to bewaren ;
luisteren naar hun woord, en dan ook daarnaar handelen .
G.

SIMONS,

pr .

Er bestaan nog in katholieke middens : bet
zeer werkzaam in Vlaanderen en ook
to Herenthals ; en Voor Eer en Deugd, waar vooral in NoordNederland veel goed over gezegd wordt . 't Ware wel to wenschen dat de ijveraars van die bonden van deze gedachtenwisseling gebruik maakten om ook hunne werking beter to doen
kennen. Schrijver van bovenstaande beschouwingen is niet
goed genoeg op de hoogte om bet to doen .
NAwooRD . -

Christen Vlaamsch Verbond,

(:) Zie ook nog

O. L . Vr., Lier,

DE TEMMERMAN, S . J . - De Congregatie van
rg11 .

OVER MAATSCHAPPIJLEER
Nuttig is het immer, in welken werkkring ook, nu en dan
eens een kijkje to werpen in het verleden om den afgelegden
weg to overschouwen, om klaarder in to zien wat nog to
to doen staat en, door dit breede overzicht, beter de gedane
misstappen to ontdekken, die in de toekomst to vermijden
vallen . In dit opzicht moeten wij een zeer belangrijk werk
vermelden : Arthur Verhaegen, volksvertegenwoordiger, Vingt-cinq
annies d'Action sociale. (1) Zooals gewoonlijk de boeken zijn, die
bij Dewit to Brussel verschijnen, is dit alweer - als stoffelijke
uitvoering - een prachtwerk versierd met een tiental kunstige
afbeeldingen onzer bijzonderste sociale v66rmannen en werkers .
De hoofdgedachte van het boek heeft graaf Albert de Mun
aldus in de inleiding vertolkt : « Vijf en twintig jaar sociale
arbeid 1 Deze enkele woorden bevatten de geschiedenis van een
gansch tijdperk, van de diepe omwenteling die het in de
gedachten bewerkte en van de sterke beweging die bet in feiten
verwezenlijkte . Het werk dat zij aanmelden schildert ons het
tafereel van de groote sociale krachtinspanning door de Katholieken van Belgie aan den dag gelegd sedert een kwart eeuw .
Gedurende deze lange tijdruimte, hebben zij bet bestuur in
handen gehad ; maar van bun werk van staatsbeheer is bier
minder spraak dan van hunne werkzaamheid onder het yolk en
voor bet yolk, werkzaamheid die er het steunpunt van was en
die, wat er ook voorkome, de grondvest van hunnen invloed
blijven zal . n
Schrijver begint met ons den geestestoestand to doen kennen,
die de Belgische Katholieken beheerschte v66r 1886, op het
gebied der sociale werken . De gedachten waren tot dan toe
bijzonder gericht naar onderwijs en liefdadigheid . Kenmerkend
zijn, wat betreft then toestand, de genootschappen van S . Vincentius a Paulo ; later nam de schoolstrijd alle beschikbare
krachten to veel in beslag dan dat men aan andere werking
denken zou . Toch ging er reeds bier en daar eene stem op om
de nieuwe richting aan to duiden maar ze sprak in de woestijn .
Intusschentijd, van 1877 af, heeft het socialisme, to Gent bijzonder,
grooten vooruitgang gedaan . Als tegenwicht ontstaat bier dan
ook weldra eene antisocialistische beweging --- eerst onzijdig,
(1) Brussel, 1912 - Albert Dewit gr . in-8° van xv1 en 37o blz .
Prijs : 5 fr .
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om later bij afscheuring der Liberalen uitsluitend Katholiek to
worden, - die, na groote moeilijkheden in den beginne, zich
langzaam maar zeker ontwikkelt .
Na de groote onlusten van Maart 1886 gingen de oogen der
Katholieken open ; de nieuwe strooming, de sociale richting
vindt hare uiting in het Congres der sociale werken to Luik in
1886, nieuwe richting die hare hoogere en definitieve bekrachtiging bekwam in 1891 in den beroemden wereldbrief van
Leo XIII over den toestand der werklieden .
De nieuwe gedachtenstrooming vond alras hare verwezen,
lijking ook in daden . Einde i8go verschijnt voor de eerste maal
to Gent het weekblad e Het Volk » . De antisocialistische werkliedenbond ontstond aldaar ook in 18go uit eene samensmelting
van verschillende reeds bestaande vereenigingen en telde van
den beginne of rond de 6 .ooo leden . In andere steden ook was
men niet werkeloos gebleven zooals blijkt nit Kapitel VI . Die
verschillende afgezonderde werkingen, om steviger to staan
tegenover den socialistischen stroom, hadden wederzijdschen
steun noodig . e Het was M . Helleputte, voorzitter der ambachtgilde to Leuven, die het plan opvatte de sociale werken
onderling to verbinden ; hij riep eene voorbereidende vergadering
bijeen, op 2den Februari 1891, van de afgevaardigden der
werkliedenvereenigingen die aan den oproep beantwoord hadden . ))
Het Belgisch Demokratisch Verbond werd gesticht den
3osten Maart 1891 . In de volgende hoofdstukken volgen wij de
ontwikkeling van het antisocialistische werkliedenverbond to
Gent en zijne werkzaamheid op sociaal, politiek en godsdienstig
gebied ; in de hoofdstukken XI, XII en XIII hebben wij hetzelfde
voor het Demokratisch Verbond ; eindelijk als slot : Besluiten
en Wenschen .
In die geschiedenis der sociale werking in Belgie heeft
schrijver zelf een groote rol gespeeld . Hierin lag voor hem een
middel om zeer nauwkeurig to zijn, maar ook een zeker gevaar .
Dit gevaar heeft hij voorzien waar hij zegt in zijn voorwoord
a Moet ik mij verdedigen tegen het verwijt de geschiedenis to
hebben aangevat van feiten waarin ik betrokken was? Ik geloof
het niet. Elk
etuige - als hij oprecht is - kan aan de
voorstelling der feiten die hij beleefde bijzonderheden, persoonlijke indrukken toevoegen, die aan het verhaal meer leven
bijbrengen . . . . Een grooter gevaar dan dit van zich zelf voor to
stellen bedreigt misschien den geschiedschrijver der sociale
werken in Belgie sedert een kwaart eeuw . Zijn verhaal zal
natuurlijk stooten op zeer kiesche persoonlijke toestanden . » Ik
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geloof dat van dien leant er geene redenen tot klagen bestaan,
maar toch heeft dit persoonlijk meeleven der voorgestelde
feiten door den schrijver voor gevolg gehad, dat hij juist over
datgene wat hem meest nabij stond ook veruit het meest heeft
uitgeweid . De Gentsche toestanden en werken krijgen het leeuwenaandeel, andere plaatsen zijn wat al to karig bedeeld . Gent
voorzeker mag wel als toonbeeld der sociale werking in Belgie
doorgaan, want daar waar het socialisme zijn hoofdkwartier
reeds scheen to hebben opgeslagen, is het den Katholieken toch
gelukt uiterst schoone uitslagen to behalen ; dit kan misschien
deels die breedere behandeling rechtvaardigen . Gent ook heeft
den Katholieken klaar aangetoond het groote princiep dat geheel
onze sociale werking moet beheerschen : ((Zoo men duurzame
werken stichten wil, die in staat zijn op de volksziel eene doorslaande werking uit to oefenen, zal men overal den werkman
zelf mnoeten bekommeren met den dagelijkschen gang, het bestuur, de zedelijke en geldelijke verplichtingen der werken van
heropbeuring die men to zijnen voordeele ontwerpt . n Dit vergeet men nog al eens hier en daar
Moge dit boek dan ook het zijne er toe bijdragen, door de
feiten die gedachten meer en meer to doen doordringen, « moge
het bijzonder op het slagveld der sociale heweging nog meer
en meer overtuigde Kristenen aanbrengen clan diegenen die tot
nu toe hebben meegestreden om de offervaardigheid to helpen
richten naar het Kristen ideaal op sociaal gebied .

Tot vorming onzer sociale werkers, vooral onzer zoo
noodige sociale propagandisten under de werkende klas zelf,
kan het werkje : Hendrik Heyman, Tan de Sinedt, Victor De Leen-

heer Jr . - Handboek voor sociale opleiding der jeugd in Patronaten,
Werkmanskringen enz . (1) veel dienst bewijzen . Met recht schrijft

E . P . Rutten in zijn vodrwoord : u Zelden of nooit werd een
boek met meer ongeduld verwacht dan het werkje dat wij overgelukkig zijn aan onze propagandisten to mogen aanbieden . . .
Het weze ons toegelaten aan onze dierbare vrienden onzen
innigsten dank to betuigen voor den onschatbaren dienst dien
zij aan onze propagandisten bewezen door hun voorbeeld, door
hun onderwijs . Wij koesteren de vurige hoop dat hun voorbeeld
vele navolgers vinden zal . n Het is immer, bij gelijk welk onder,
richt, zeer onaangenaam den studenten geen degelijk handboek
(1) Gent, 1912 . Drukkerij a Het Volk n, kl. in-8° van 14o b1z .
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ter hand to kunnen stellen . De nota's bij het onderricht, zelfs
door hoogstudenten opgenomen, zijn vaak van zoo weinig nut
voor later ; voor jongere studenten moet de leeraar, bij gebrek
aan een handboek, zijn kostelijken tijd verspillen bij het langzaam dikteeren van eene zeer bondige samenvatting ; voor
werklieden is dit nadeel natuurlijk nog veel erger . Voor jonge
geestelijken, voor hoogstudenten en ook voor andere leeken, die
zich nuttig willen maken bij de opleiding onzer knapenschap in
Patronaten, valt het dikwijls uiterst zwaar in de zoo uitgebreide
Staathuishoudkunde juist die punten to onderscheiden, wier
kennis voor den werkman meest nuttig is en daarbij dan ook den
juisten toon, de echte wijze van voorstelling to vinden . Dit
boekje vult die leemten aan . Dat de behandelde vraagstukken
praktisch zijn daarvoor staat de naam in van Hendrik Heyman,
den algemeenen secretaris der Sociale Werken in Waasland ;
dat de voorstelling op methodische en pedagogische wijze
geschied mogen wij verwachten van de twee andere medewerkers, leeraars aan de Normaalschool van St. Niklaas . Om de
taak van den lesgever to vergemakkelijken vinden wij in het
begin eenige aanduidingen : « Hoe men de hiernavolgende
lessen goed geven kan . n Die praktische opvatting is ook de
vrucht der persoonlijke uitwerking dier lessen in de Patronaten
van St . Niklaas .
De hoofdvraagstukken . eerst in dit werkje behandeld, - en
ook veruit het breedvoerigst, - zijn de Vakvereenigin,en, hunnex
toestand in de middeleeuwen, hun verval, hunne afschaffing . Vooraleer
to spreken over hunne heropbeuring worden eerst de omstandigheden en oorzaken die daartoe bijdroegen uiteengezet, namelijk de socialistische en katholieke opvatting der sociale
kwestie, de laatste verpersoonlijkt in Mgr von Ketteleer, de andere
in Lassalle . Als praktisch gevolg der katholieke princiepen, uitgelegd aan de hand van Rerum Novaruna, komen wij terug tot de
kristene vakvereenigingen in onzen tijd . - Waarom men ze overal
stichten uwet. - Hoe men ze inricht . - Over de moeilskheden die men
ontmoet . - Over de verbonden van vakvereenigingen . - Hoe men tro¢aganda maken kan . - Over vakvereenigingen voor jonge werklieden .
Nadat de jonge stielmannen aldus goed overtuigd gaan van het
nut der vakvereeniging - het moeilijke punt - dan kan men
hun heel gemakkelijk en ook veel korter spreken over de menigvuldige instellingen van vooruitzicht en andere, die in den
schoot van eenen goed ingerichten werkersstand ontstaan .
Werkstaking- en weerstardskas . - Verzoeningsraden en scheidsgereckten . - De werkeloosheid . - Middelen tegen de werkeloosheid . --
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Over de werkbeurzen . - Andere instellingen van vooruitzicht . - Vakmannen en vakschool.

Als onze jonge werklieden deze reeks lessen met nut hebben
doorgemaakt, en als zij daarbij hun handboek, dat zij in de les
leerden instudeeren . ter hand bewaren voor later, dan mag men
het beste van hen verwachten ; dan zullen zij ook in staat zijn
bij gelegenheid duchtig hunnen man to staan in redetwisten .
In denzelfden aard hebben wij nog : D' Otto Richter . Staatsbiirgerliche Erziehung der Schulentlassenen 7ugend (r) Ook hier
vinden wij weer aanduidingen - maar meer uitgebreid - over
de wijze hoe men dit onderricht geven moet . Het eerste deel van
het werkje c Methodik der Burgerkunde n omschrijft eerst wat
die stof bevat, den keus die daarin hoeft gedaan, en handelt
daarna over de wijze van voorstelling . De hoofdgedachte hierin
is : den student eerst praktisch een werk to doen verrichten en
dan aan dit praktische voorbeeld de theoretische uiteenzetting
to verbinden . Of dit altijd mogelijk is valt to betwijfelen . Het
tweede deel, veruit het grootste, is niets dan een breedvoerig
uitgewerkt plan der stofverdeeling bij dit onderricht, uitgaande
van de Familie tot aan den Staat . Het doel van het werkje is
hoofdzakelijk een wegwijzer to zijn voor den leeraar . Minder
geeigend is het voorzeker, jawel bijna in 't geheel niet geeigend,
voor een onderricht in patronaten met het oog op de sociale
kwestie ; maar het zou kunnen van dienst zijn voor avondscholen, zelfs ook in patronaten waar kleine beambten komen
en eenige leergangen zouden volgen om met de vraagstukken
der Staathuishoudkunde wat bekend to geraken . Hier zelfs kon
men het plan en de wenken over manier van voorstellen benuttigen, maar de stof zou op ons land moeten aangepast
wordeii daar de openbare inrichtingen, gemeenten e nz . in
Duitschland en bij ons gansch verschillend zijn . Iemand die iets
van Duitsche Staatsinrichtingen en Duitsch recht zou willen
kennen zou hier ook eene bondige uiteenzetting vinden der
hoofdlijnen .
Om zick van de Duitsche groote politieke partijen eene
kleine gedachte to vormen bestaat er in de verzameling e Kultur
and Fortschritt eene reeks vlugschriften door Alexander BurgerGeschichte der Parteien des Deutschen Reichtags het zesde deeltje
Die socialdeinokratische Partei (2) verscheen onlangs en komt de
(i) Diisseldorf, 16i i . Verlag von M . Strucken, kl- in-8° van
76 blz . Prijs : M . i ; kart . M . 1 .20 .
(2) Gautsch b . Leipzig . Felix Dietrich, het deeltje 25 Pf .,
r4 b1z . in-8
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reeds bestaande reeks aan aanvullen : I . Das Zentrum and die
ihm nahestehenden parteien . II . Die nationalliberale Partei . III .
Die freisinnigen Parteien . IV . Die Parteien der wirtschaftlichen
Vereinigung (Christlich-soziale Partei, Antisemiten, Bund der
Landwirte) en ook nog Die Parteien des deutschen Reichtags
nach ihren Programmen geschildert . Die werkjes zijn natuurlijk,
om reden hunner bondigheid, enkel bij machte een algemeen
gedacht te geven .

Eene der meest hedendaagsche kwestien tegenwoordig in
Duitschland en die ook bij ons meer en meer aan de dagorde
komt is die der Privatbeamten . Een bewijs der sterkte dezer
beweging en der stevige inrichting van dezen nieuwen middenstand aldaar vinden wij in het feit der stemming eener afzonderlijke Verzekeringswet voor Beambten door den Reichstag in
December 1911 . Die wet is grootendeels to danken aan het
kranig optreden der verschillende beroepsvereenigingen die
ook ernstig meewerkten om de noodige inlichtingen te verschaffen aan het staatsbestuur om deze wet zoo degelijk mogelijk to
maken . De tekst dier wet geeft ons Max Saberrnann in : Versickerungsgesetz fir Angestellte snit einer Einleitung and Erliiuterungen . (r)

In zijne inleiding geeft de verklaarder ons de geschiedenis van
het onstaan der wet ; hoe reeds in Oostenrijk eene beweging in
then zin onstond sedert 1888, en slechts bekroond werd door het
in werking treden der wet met 1sten Januari 1909 . Die beweging
sloeg ook over naar Duitschland, waar zij na een tienjarig
streven eindelijk de gewenschte wet ook bekwam . Na deze
beknopte geschiedkundige inleiding vinden wij eene bondige
uiteenzetting der hoofdgedachten der wet, gevolgd van den
tekst zelf. In den loop van den tekst treffen wij de noodige
verklaringen aan, alsook hier en daar iets over ontstaan en
ontwikkeling van sommige artikels . Daar de wet nog to jong
is kan natuurlijk op rechtspraktijk niet gesteund worden .

Dr Karl Flesch and Dr Heinz Poilhoff - Privatangestellie and

Arbeitsrecht(2) is eene samenvoeging van artikels reeds vroeger in

tijdschriften verschenen of van voordrachten gehouden op Congressen en uitgegeven op aanvraag van den Bund der technischindustriellen Beambten . a Het arbeidsverdrag, schrijft Dr Heinz

(1) Leipzig, 1911 . Verlag van Carl Ernst Poeschel, kl1 in-8°
van vii en 167 blz . geb . M . 2,50 .
(2) Berlin . 1912 . Industriebeamten Verlag, gr . in-8° van 68 b1z .
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Potthoff, een der groote leiders der Privatangestellten Bewegung,
is tegenwoordig de grondslag waarop meer dan 2 derden van
bet Duitsche Volk . . . hun stoffelijk onderhoud steunen. Eene
betere regeling van bet Arbeidsrecht dan die van bet burgerlijke wetboek en van de ontelbare bijzondere wetten met bet
Arbeidsverdrag in betrekking, is eene onloochenbare noodwendigheid en zal in bet middenpunt der toekomstige binnenlandsche politiek van Duitschland staan . De privatbeambten hebben
aan de beweging voor een modern arbeidsrecht eenen nieuwen
stoot gegeven door hunnen eisch van een eenzelvig arbeidsrecht .
Het is klaar dat de grondvesten van hun recht met die van bet
arbeidsrecht over bet algemeen overeenstemmen moeten . . .
Daarom zijn de verhandelingen over beide vragen bier vereenigd . » Dr Heinz Potthoff handelt eerst over de toekomst van
bet Privatbeamtenrecht . Voor de toekomst is, wat aangaat bet
huurverdrag der bedienden, eenheid noodig en ook kortelings
to verwachten, ten minste voor de groote trekken, daar noodzakelijk de kleinere voorwaarden van verdrag tot verdrag
verschillend zullen blijven . Daarbij moeten ook - zooals ten
andere de gedachtenontwikkeling bet reeds ten deele doet meer bepalingen van dwangrecht voor de verdragen voorzien
worden, daar altijd onder den drang van bet persoonlijk belang
de werkgever geneigd is de grootste werkzaamheid nit zijne
bedienden to trekken zonder zich to bekommeren of de arbeidnemer er niet onder lijdt ; de bediende, de werkman vertegenwoordigt immers geen kapitaal en dus bij krachtvermindering
bestaat geen verlies voor den ondernemer . Dit uit bet oog
verliezen van bet menschelijke en dit alleenlijk bekommerd zijn
met bet vrijwaren van den eigendom was bet kenteeken van
bet moderne recht . Daarom moet in de toekomst dit moderne
recht meer sociaal worden .
Dr Flesch in een volgend deel handelt meer bepaaldelijk
over bet arbeidsverdrag . Dit verdrag speelt legenwoordig in
de maatschappij een uiterst belangrijken rol « daar onze
moderne maatschappij op twee grondpijlers steunt, of beter
door twee steunmuren recht gehouden wordt ; bet arbeidsverdrag en de armenverpleging . Neem bet arbeidsverdrag weg, de
vrije overeenkomst tusschen arbeider en ondernemer, in handel, nijverheid, landbouw staan stil ; want de slavernij, bet
lijfeigenschap, de onderworpenheid bestaan niet meer, die
vroeger aan den sterkeren of rijkeren toelieten de arbeidskracht van den zwakkeren tot zijnen dienst to dwingen . n
Hieruit blijkt genoeg de socialistische strekking dezer verhandeling die zeker veel waarheid bevat maar ook deels overdre-
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vene gedachten vooruitzet ; zoo zegt zij onder meer, niettegenstaande de reeds bestaande wetten en gebruiken : cc Voor de
regeling van het arbeidsverdrag is nog alles to doen . » Volgen
als aanhang een wetsontwerp van Dr Flesch over het arbeidsverdrag - de wet van rgoo in bet kanton Gent over de
wettelijke regeling van arbeidstarieven en het slechten van
moeilijkheden in betrekking met arbeidsvoorwaarden - het ontwerp Briand van igi0 in Frankrijk over den toestand der
spoorwegbedienden en over de vreedzame regeling der collektieve moeilijkheden .
Als slot een programma van gelijkmaking en hervorming
van het arbeidsrecht .
Over het gezamenlijk arbeidsverdrag in 't algemeen verscheen een zeer degelijk werk : Charles De Visscher, advocaat
bij bet beroe¢shof to Gent. - Le contrat collectif de travail, theories

juridiques et Projets ligislatifs . (i) Over ditzelfde onderwerp han-

delde schrijver reeds op de eerste sociale week to Leuven,
les die daarna ook afzonderlijk verscheen ; nu krijgen wij
integendeel een hjvig boekdeel over de kwestie . Dit werk komt
to gepaster uur bijzonder pier in Belgie, daar de Hoogere
Arbeidsraad de kwestie onlangs in zijnen loden zittijd behandelde, - de verhandelingen dezer bespreking zijn ook voor
korten tijd verschenen (2) - en het dus best mogelijk is - als
onze wetgevers in dezen nieuwen zittijd ernstiger kunnen doorwerken
dat dit Belgische wetsontwerp ook kortelings wet
wordt . Het kollectieve arbeidsverdrag is nog heel jong en toch
schijnt het reeds tot eenen grooten rol in de toekomst geroepen .
Waar de wetgeving zich niet meer kan inmengen om reden
barer to groote algemeenheid, waar de arbeider alleen staande
ook zijne rechten niet genoeg kan doen gelden orn reden zijner
zwakheid, ofwel waar bet doen gelden hunner rechten door de
vereenigde werklieden tot zware botsingen met de patroons
zou leiden, daar komt het kollektieve arbeidsverdrag hulp
bieden . De grondeischen, die ten minste in elk verdrag rekening houdend met de bijzonderste werkomstandigheden ingelascht moeten zijn, zal het kollektieve arbeidsverdrag vaststellen . Van beide kanten zullen, de nijverheid aan eene zijde,
de arbeidersinrichting aan de andere zijde, zich verbinden die
overeenkomst to eerbiedigen . Maar die gezamenlijke overeenkomst is iets gansch nieuw in ons huidig recht en daaruit juist
stroomen de meeste moeilijkheden . Welke voorwaarden zijn er
(i) Gent, Igr2 . A . Siffer, gr . in-8o van xxui en 404 b1z . Pr . 7 fr .
(2) Brussel, ig1I . Weissenbruch .
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vereischt tot de verplichtingskracbt van dit verdrag ? Hoeverre
gaat die verplichting ? Waarom kan dit kollektieve verdrag
gesloten worden ? Welk is de rechterlijke aard van dit gezamenlijk verdrag ? Hierover is men het in 't geheel niet eens
en bevindt men zich to midden der meest verschillende stelsels
die achtereenvolgens onderzocht en beoordeeld worden . Welke
zijn de rechterlijke gevolgen van dusdanig verdrag? en zoo de
verbintenissen niet onderhouden worden welke straffen zijn dan
toepasbaar?Eindelijk de zoo moeilijke kwestie der verantwoordelijkheid der werklieden in zake kollektief arbeidsverdrag .
Tot slot hebben wij als aanhang het voor-ontwerp van wet
door den Hoogeren Arbeidsraad van Belgie aangenomen,
waarvan schrijver getuigt : a Een der grootste verdiensten van
dezen tekst is het gevaar to hebben vermeden dat elke proef
van wetgeving op dit gebied bedreigt, van door eene to nauwe
en voorbarige regeling der natuurlijke ontwikkeling de gezamenlijke verdragen to belemmeren » . In dien aanhang vinden
wij ook nog verschillende vreemde ontwerpen . Dit werk, om
zijne wetenschappelijke en breedvoerige behandeling van dit
zoo hedendaagsch maar ook nog zeer netelig vraagstuk, moeten
allen lezen, die voorzien later in hunne sociale werken, in
hunne syndicaten, met het gezamenlijk arbeidskontrakt to
hebben of to rekenen ; aldus zullen zij van nu of een klaar
inzicht in de zaak bekomen en hare latere ontwikkeling en
uitwerking beter volgen kunnen .
Het kollektieve arbeidsverdrag veronderstelt als voorafgaande voorwaarde eene stevige inrichting van het beroep,
eene behoorlijke ontwikkeling der vakvereenigingen . Hier in
Belgie is er gelukkiglijk op dien weg reeds veel gedaan en dat
de Katholieke beweging, God zij dank, bij de socialistische
niet meer ten achter blijft, bewijzen ten overvloede de laatste
cijfers van het algemeen verslag van E . P . Rutten . En toch
valt er nog meer, nog veel meer, in dien zin to werken, want
de groote massa der werklieden is nog niet vereenigd . Om al
het voordeel to knnnen trekken uit onze wet op de beroepsvereenigingen, moeten wij die wet eerst grondig kennen en
daartoe kan het werkje : Th . Thiate, doctor in de rechten . - Les
Unions trofessionnelles (I) van grooten dienst zijn ; het is een
uitgebreid kommentaar over de wet van 1888 . Veel meer valt er
hier niet over to zeggen, daar dit werkje reeds zijne vijfde
uitgave beleefde en bijgevolg reeds genoeg bekend is .
(r) Leuven, rgog . J . Van Lintbout in-8° van iao b1z ., overgedrukt uit de Revue firatique des Sociitis civiles et comtnerciales .
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Augustin Lehmkuhl, S . 7. - Die soziale Frage and die staatliche
Gewalt. (r) Het is het 6de deeltje der reeks : « Die soziale Frage
beleuchtet durch die Stimmen aus Maria-Laach » . De naam
van den schrijver doet natuurlijk een diepdoordacht wijsgeerig
werk verwachten en dit is het ook . De titel is wel wat breed
opgevat want de inmenging van den staat in de sociale kwestie
wordt niet zoo algemeen behandeld als men het zou verwachten,
daar op de 8o biz . e r 6o bijna uitsluitelijk handelen over de
verplichtende verzekering .
Het I 8 te deel heeft het over Versicherung and Versicherungszwang . Is het verzekeringsverdrag wettig uit het oogpunt
van zedelijkheid en rechtvaardigheid ? Dit is eene vraag welke
ons, die aan verzekeringen van alien aard zoo gewoon zijn, bij
den eersten aanblik wat onverwacht voorkomt, want wie zou
daar no .- kunnen aan twijfelen ; en nochtans als men de zaak
wat op den keper beschouwt is de rechtvaardigheid van dit
verdrag niet zoo opvallend en is bet in meerdere gevallen niet
altijd vrij van zekere woekerij aan den leant van den verzekeraar ;
aan den kant van den verzekerden, zelf, buiten menigvuldige
bedriegerijen die dikwijls voorkomen, vind P . Lehmkuhl dat
overdrevene verzekering tegen alle mogelijke rampen misschien
wel een blijk is van to weinig betrouwen op de goddelijke
Voorzienigheid ; - zooverre zouden wij het toch niet gaan
zoeken daar wij nog de spreuk kennen : help U zelven, zoo
helpe U God .
De verplichting tot verzekering zou kunnen gerechtvaardigd
worden op grond van een staatsdwang tot sparen maar om tot
sparen to kunnen dwingen moeten reeds buitengewone redenen
er toe aanzetten om zoo erg op de menschelijke vrijheid in to
grijpen . Reeds een beteren grond om de gedwongen verzekering
op to leggen kon men vinden in eene bescherming van het
algemeen welzijn daar anders de niet verzekerde ongelukkigen
toch later ten laste vallen van de algemeenheid ; maar nog
volstaat die reden niet op haar eigen, daar aldus zekere arme
lieden gedwongen zullen zijn tegenwoordig bunnen nood to
vergrooten door de verplichte bijdragen om later aan anderen
voordeel to bezorgen waar zij zelf niet zullen van genieten als
zij vroeger komen to sterven .
Het recht van den staat om zich met bet regelen van het
(r) Freiburg i. B ., rgrr . Herdersche Verlegsbruhhandlung .
kl . in-8° van go b1z . Prijs : fr . 3 .
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arbeidskontrakt to bemoeien schijnt de ware grond to zijn
waarop men de verrechtvaardiging van de gedwongen verzekering kan steunen .
In een volgend deel heeft schrijver bet bepaaldelijk over
de door den staat opgelegde ongevallenverzekering : a Tot
hiertoe werd bijzonder de positieve taak van bet staatsbestuur
tot bescherming der werkende klas en tot verzekering derzelve
tegen nood en gevaar grondig onderzocht . De volgende bladzijden houden zich meer met den negatieven kant dezer taak
bezig en met de afbakening der tusschenkomst van den staat .
In een vierde deeltje vindt P . Lehmkuhl gelegenheid nog
wat bij to voegen over de grenzen der inmenging van den staat
in de economische vragen, door bet bespreken der theorieen over
uitbating door den staat die Dr Schaffle ten jare 1889 bij de
groote Westfaalsche werkstaking vooruit heeft gezet .
Het werkje is zooals blijkt eene gansche theoretische, wijsgeerige stiidie, daarom zal bet misschien voor mannen die in de
praktische werking leven minder aantrekkelijk schijnen, maar
bet is toch immer nuttig en aangenaam de praktische werking
op stevig bewezen grondvesten to kunnen steunen, bet is des to
aangenamer als men dit wijsgeerig onderzoek kan doen aan de
hand van een methodischen leidsman als P . Lehmkuhl.
Heinrich Pesch, S . 7 . - Liberalisme, Socialisme en Katholieke
Staals- en Maatschap¢ijleer, vry bewerkt door Mr P . 7 . Aalberse .
Deel I, Beek III, (r) De hoofdopsteller van bet Katholiek Sociaal
Weekblad zet moedig zijne taak voort der omwerking in bet
Nederlandsch van bet bekende Duitsche standaardwerk van
P . Pesch . Nu hebben wij 3 boeken van bet eerste deel voltooid .
Dit laatst verschenen deel handelt over Vrijheidssysteem en
sociale ordening in de geschiedenis . « In dit boek, meer nog dan
in bet voorafgaande, moge men in 't oog houden, dat bet doel
niet is bet geven eener vertaling, maar eene Nederlandsche bewerking
van Pater Pesch' boek . Veel van hetgeen in onze bewerking
voorkomt zal men in 't oorspronkelijke tevergeefs zoeken .
Wij krijgen dus, wij Nederlanders en Vlamingen, nog wat meer
dan onze Duitsche broeders, en dat dit toemaatje degelijk is, dat
viel ook van Mr Aalberse to verwachten . Men zegt gewoonlijk,
en met reden, dat bet verkieslijker is een werk in zijne oorspronkelijke taal to lezen ; hier is bet toch bet geval niet
daar wij hier als voor een nieuw werk in 't Nederlandsch staan
dat om zoo to zeggen ontstaan is uit de samenwerking van twee
gekende schrijvers .
(r) Leiden 1911 . Uitgevers-Vennootschap (( Futura)) in--So
van r8o b1z .
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Het goed verstaan van bet heden wordt wezenlijk bevorderd door de kennis van bet verleden . . . De fouten der menschen
herhalen zich, gelijk ook de geneesmiddelen aan de ervaringen
van den vroegeren tijd kunnen ontleend worden .
Twee groote economische tijdperken liggen achter ons : de
antiek-heidensche en de christel~yk-gerrnaansche aera . Zij zijn tot op
zekere hoogte typen van bet vrijheidssysteem en van bet systeem
der beperkte vrijheid . De bestudeering dezer twee strijdperken
zal daarom zeer geschikt zijn om ons naar juiste waarde to doen
schatten bet tegenwoordige, zijn einde tegemoet snellende, liberaal-kapitalistische tijdperk, terwijl bet ons evenzeer voor bet
groote werk der sociale hervormingen raadslagen van betee
kenis zal geven . . .
Vervolgens zal eene nadere studie van de opkomst, den
bloei en bet verval der Gilden uitstekend geschikt zijn, om ons
een beter inzlcht to geven in de denkbeelden van hen, die als
grondslag voor alle deugdelijke sociale hervorming voorspellen
de wederorganisatie der Maatschappij op den grondslag van bet
Christendom .
In die enkele woorden hebben wij bet doel en ook de groote
indeeling van bet nieuw verschenen boekdeel . De oudheid heeft
natuurlijk in verband met onze huidige toestanden minder belang
nit hoofde barer gansch verschillende inrichting op sociaal
gebied door bet bestaan der slavernij ; zij vwordt dan ook maar
kort behandeld . Enkele bladzijden slechts over Griekenland ;
als kenmerk van dit tijdstip lezen wij : « Goud en zilver waxen
machtige goden geworden in Hellas, voor geld werd hoe langer
hoe meer, alles bij alien veil . . . . Alles wat den vaderen groot en
schoon en vereerenswaardig toegeschenen had, verweerde in
deze verzengde lucht, en niets bleef over dan de rustelooze
zelfzucht en bet haken naar gunst en al de vernuftige sophistiek,
waarmee men de schrale spijzen des levens genietbaar trachtte
to maken .
Over Rome wordt ]anger uitgeweid omdat bier meer de
weldoende invloed van bet Kristendom op sociaal gebied kan
uitblinken door de tegenstelling die zich opdringt bij bet
bestudeeren der maatschappelijke toestanden voor en na de
invoering der Kristene gedachten .
In bet tweede deel wordt de toestand van den boerenstand
in de middeleeuwen afgeschilderd en aldus beoordeeld : « Neen,
bet feodale systeem is niet bet ideaal van een juiste of volkomen maatschappij-ordening, maar bet is geweest de met tijdsomstandigheden in overeenstemming zijnde, door deze to
voorschijn geroepen verwezenlijking eener gedachte van de
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hoogste beteekenis, van een grondbeginsel . dat bet fondament
is van iedere gezonde economische en sociale onderneming in
alle tijden en dit ook voor alle tijden blijven zal van bet grondbeginsel, dat orde, maatschappelijk geluk en voldoende stoffelijke verzorging voor alien slechts ontstaan kan door de
menschelijke individueele willekeur ondergeschikt to maken
aan bet algemeen belang .
Een der grootste mistoestanden door de Fransche Omwenteling teweeggebracht, was bet afschaffen van bet gildeleven
en bet in de plaats stellen van bet theoretisch zoo aanlokkeiijke maar praktisch zoo utopistische vrijheidssysteem . Daar
bet heropbloeien van bet vereenigingsleven ook nog ten
huidigen dage op verre na nog niet volledig is, wordt over dit
laatste punt ook zeer breedvoerig gehandeld : Ontstaan der
gilden, - Inrichting en bestuur, sociale en politieke beteekenis
der gilden - Economische en zedelijk-godsdienstige taak der
gilden - Organisatie der gilden - Verval der gilden en
opkomst van bet vrijheidssysteem.
Die korte samenvatting zal genoeg betoond hebben dat,
zelfs onder diegenen die met praktische working bezig zijn, al
wie zich niet beperken wil tot een of anderen kleinen kant van
de sociale kwestie, maar die er een breederen algemeenen blik
wil op hebben, dit samenvattende werk zou moeten lezen . Zoo
wordt er veel geklaagd over bet verdwijnen van bet gildeleven
der Middeleeuwen, maar de kennis van bet juiste waarom dier
klachten gevonden in een helder inzicht in dit vroegere leven
schiet soms wel eens to kort, zoo ook de echte wijze van
toepassing van die oude inrichting op onze moderne omstandigheden .
,7ohann Bait. Pierron . - Die Katholischen Armen . (i) Die titel
zou wel doen denken aan eene studie over den toestand van de
armen die bet Katholiek geloof behouden hebben, hij doet
reeds eene tegenstelling verwachten tusschen bet grootere
geluk, de vreedzame tevredenheid der armen, gesteund door
de Christi-leer, en de hatende misnoegdheid, de onrustige
genotzucht der aanklevers der sociolistische grondbeginselen .
Alzoo opgevat zou dit werk een sociologisch karakter dragen,
nu is zijn karakter in werkelijkheid meer geschiedkundig ; bet
is eene bijdrage over bet ontstaan der bedelorden . Daar de
echt christelijke princiepen in deze Orden praktisch zijn uitgewerkt, heeft de studie ook wel eenig belang voor een socioloog .
(r) Freiburg in Breisgau, igii . Herdersche Verlachsbuchhandlung in-8° van 183 b1z . Prijs : M . 4.
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W . T . Layton . - An Introduction to the study of prices (1) is
eene samenvatting van de « Newmarch Memorial Lectures
gehouden in het ((University College a to Louden . Het is
niet opgevat als een handboek voor studenten, noch als een
wetenschappelijk werk voor specialisten, neen, schrijver wil
voor het algemeen publiek de studie over het klimmen en dalen
der prijzen wat meer toegankelijk maken . Dat zulks van pas

komt, bijzonder tegenwoordig, valt niet to betwijfelen, wanneer
men slechts nadenkt hoe weinig de menschen van die zaken of
weten ; het treffendste bewijs hebben wij nog gehad in den verloopen kiesstrijd hier in 't land, gedurende denwelken de minderheid zoo schaamteloos met het lure leven geschermd heeft. Dat
het boek eene samenvatting van leergangen is, kan men terugvinden in de klare methodische wijze van voorstelling, hetgeen
bij een zoo ingewikkeld vraagstuk van groot belang is .
In een eerste deel krijgen wij wat algemeenheden om met
de vraag bekend to geraken ; in de vier volgende hoofdstukken
een overzicht der prijsveranderingen in de j9de eeuw : van 182o
tot 1849 vallen de prijzen, van 1849 tot 1874 klimmen zij, van 1874
tot 1896 nieuwe daling, van 1896 tot 1910 nieuwe prijsverhooging ; op het einde eenige opmerkingen over het dure leven in
19x1 . In elk dier tijdvakken worden ook de gevolgen dier prijsveranderingen op den algelneenen welstand ontleed .
Eene der grootste oorzaken dier prijsveranderingen - misschien wordt zij wel als vat al to invloedrijk voorgesteld - is
het verschil der goudvoortbrengst op de verschillende tijdstippen .
Zij is toch op verre na de eenige niet, maar eene gansche reeks
omstandigheden doen hunnen invloed in die ingewikkelde
kwestie gevoelen, dit besluit trekt schrijver uit zijne historische
voorstelling . Na eene samenvatting der besluiten over de oorzaken en gevolgen van de prijsveranderingen vindcn wij nog
eenige aanhangsels met diagrammen en statistische tabellen die
zekere begrippen uit de voorgaande studie moetcn ophelderen .
Het werk is aldus in staat eene klare gedachte over de
kwestie der prijsveranderingen bij den lezer op to wekken .
J . BUELENS .

(x) London, 1912 . Macmillan & Co in-8o van x11 en 155 blz .
Prijs : geb . 2 sh . 6 .

APOLOGETISCH OVERZICHT
III
ALGEMEENE WERKEN
i . A . DETILLEUX : Essai d'Apologalique intagrale . I : L'Incredulite et
les Temps prarnessianiques, 494 b1z . Bruxelles, Action Catholique,
4 fr . - 2 . Dr. EssER and Dr . MAUSBACH : Religion, Christentum,
Kirche . Eine Apologetik fur wissenschaftlich Gebildete, Erster Band,
8o6 blz . Verlag Kosel, Munchen, 8 .75 fr . - 3 . Dr . DERCKX
De « Vrouwe n der inenschheid vloeh en zegen . Eerie wereld- en levensbeschouwing, 328 biz . Kerkrade, Alberts, 4fr . - 4 . Mgr . FARGES :
Nouvelle Apologetique : Dieu, l'dhne imnmnortelle el la Religion naturelle,
272 blz . Paris, Berche et Tralin, 3 fr . - 5 . Dr . KLUG : Levensvragen, 286 blz ., Amsterdam, Van Langenhuysen . - 6 . J .
JoossENS, La Foi catholique et les Faits observes, r8o blz . Bruxelles,
Action Catholique, o .6o fr . - 7 . J . BROUSSOLLE : Cours d'instruction religieuse. La religion et les religions, 2 deelen, 2lo+384 b1z .
5 fr ., Paris, Tequi . - 8 . COMTE DE CHAMPAGNY : Le Chemin de
la Virile . Nouvelle ed ., 264 b1z ., Paris, Tequi, 2 fr . - 9 . Mgr .
DOUAIS : L'Apologetique, 64 blz . . Paris, Bloud, o.6ofr. - ii . L .

LECLERCQ : Essai d'Apologetique experi,nentale, 218 blz ., Tourcoing, Duvivier, 3 fr, - 12 . H . PETITOT, O . P . : Pascal, sa vie
religieuse et sop . Apolo ;ie du Chrislianisine, 428 blz ., Paris, Beauchesne, 6 fr . - 13 . MINUCIUS FELIX : Octavius, Traduction, introduction et Notes, par F . Record, 128 blz . Paris, 131oud, 1 .2o fr .
- 14 . Dictionnaire apologeiique de la Foi catholique, fascicule VI
et VII, Paris, Beauchesue, 5 fr . le fascicule .

1 . - Dit a Essai d'apologetique integrale » zal vijf deelen

beslaan

1° L'Incredulite et les temps premessianiques .
2° L'Incredulite et la divinife de Jesus-Christ .

3° L'Incredulite et le catholicisme pratique .
4° L'Incredulite et I'Lglise de Jesus-Christ .
5° La Religion et 1'Incredulite devant Ia . science et le
progres .
't Is moeilijlc, zelfs met den uitleg over zijn plan door den
schrijver verstrekt, in die indeeling een barmonisch geheel to
ontwaren .
Hetzelfde geldt len audere voor hit eerste deei dat nu verschenen is . Hr is ongelooflijk veel stof aanwezig . Er wordt
gehandeld over liet beslaan van God, de Voorzienigheid, de ziel,
0
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den val der engelen, de erfzonde, den zondvloed, de eenheid
van het menschelijk geslacht, het heele verloop van Israel's
geschiedenis, van of Abraham tot aan de laatste profeten . Als
toemaatje krijgen we nog wat over de authenticiteit van het
Oud Testament, over de zeden in Egypte, Griekenland en Rome .
Oef I Zoo 'n tocht brengt u buiten adem ! Vooral daar de tocht
heel dikwijls van rechts naar links gaat, zonder men heel goed
ziet waar men henen wil . Nu, dat ligt misschien hieraan, dat
we met brieven to doen hebben, die zoo gezegd aan een ongeloovige als antwoord op zijne tegenwerpingen worden geschreven . Die brieven bevatten ten andere zeer veel goeds, al wordt
er alles veel to vlug verhandeld en niets echt uitgediept . Kan
het ook anders wanneer een enkele schrijver zichzelf veroordeelt
om al die zoo uiteenloopende vraagstukken aan to pakken? . . .
Wat er hier echter buitenmate kostelijk is, dat zijn de citaten . Het heele boek is er echt van doorweefd . En doorgaans
treffen wij er de verzending bij aan . Dat begint er gelukkig bij
onze schrijvers goed in to komen . Toch nog niet genoeg .
Om to eindigen moet het van mijn hart dat ik schrijver's
pessimisme volstrekt niet deel .
a Depuis les predictions du grand orateur Lacordaire et du
grand polemiste De Maistre, la physionomie sociale ne s'est
guere amelioree ; it y a bien eu quelques eclaircies, mais sans
duree, et le mouvement de flechissement religieux se poursuit,
insensible en apparence mais reel, profond, presque sans remede . Nous savons qu'il y a des optimistes qui, a l'aide de
statistiques complaisantes, ferment les yeux a 1'evidence . Laissons-les a leurs belles illusions .
L'Eglise Romaine subit une crise, qui, sans les promesses
divines, semblerait plutot une agonie . La barque de Pierre
oscille sur la mer des passions humaines, la temp6te dechatnee
fait rage, le conducteur divin est assoupi . Il medite sur la foi
chancelante de beaucoup de ses disciples . L'epreuve est forte .
Dit alles is heel romantisch gezegd . Ik kan echter best
dulden dat de heer Detilleux mij aan mijne illusies overlaat,
waar ik sta in het gezelschap van een kerkvoogd als Zijne Eminentie Kard . Mercier, die, op ons katholiek Congres van
Mechelen, verklaarde dat, al moge de katholieke Kerk in haar
ledenaantal verminderen - hetgeen nog moeilijk zou to bewijzen vallen - zij integendeel wint in innerlijke volmaaktheid bij
hare kinderen. (I)
(I) L'Eglise, depuis la revolution francaise, a perdu en extension, mais a gagne indiscutablement en intensite . (Science etFoi n° ii).
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2. - Germanic docei l .- De Duitschers geven ons met het
deel dier apologetiek een goede les . Aan dit deel hebben vijf
verschillende vakmannen gearbeid, hetgeen ook voor het volgende deel het geval zijn zal . Ik geloof dat zoo iets de eerste
maal geschiedt voor een apologetisch handboek .
De Duitschers hebben nochtans overschot van gelijk . Hoe
wilt gij nu toch dat uen mensch bevoegd weze in al de verschillende vakken welke de apologetiek moet benuttigen om to
besluiten tot de geloofwaardigheid van onzen godsdienst ? ((Die
weitere, ausserlich hervorspringende Besonderheit, dass die
Abfassung der zehn Traktate, aus denen es sich zusammensetzt,
in die Hand verschiedener Verfasser gelegt ist, hangt mit der
unleugbaren Tatsache zusammen, dass eine Beherrschung der
verschiedenen fur die Apologetik grundlegenden Wissensgebiete bei der heutigen wissenschaftlichen Arbeitsteilung einem
Gelehrten fast zur Unmoglichkeit geworden ist . W Op then
weg dient voortgegaan, en dan zal eerlang het wetenschappelijk apologetisch handboek, waar al de werkers naar uitzien,
kunnen opgemaakt worden . Eenheid maakt macht, ook en misschien vooral op het gebied der wetenschap .
Naar de titel zelf opgeeft, volgen de schrijvers de traditioneele methode . Eerst de noodzakelijkheid van den godsdienst
bewijzen ; dan den goddelijken oorsprong van het Christendom
en ten slotte de goddelijke instelling van de katholieke Kerk .
Naar mijn bescheiden meening zou een andere methode meer
aangepast zijn aan onze moderne tijden . Doch ook deze is voorzeker zeer goed . Hoofdzaak is het echter op begane wegen flink
werk to verrichten . En dat hebben deze vakgeleerden zeker
gedaan .
Dr . J . MAUSBACH, leeraar in godgeleerdheid aan de Hoogeschool to Munster, geeft een algemeene inleiding : e De godsdienst en het moderne zieleleven n, waarin vooral het begrip
godsdienst goed verklaard wordt, en de zielstoestand blootgelegd wordt van onze moderne menschen tegenover den godsdienst .
Dr . G . ESSER, leeraar in godgeleerdheid aan de Hoogeschool to Bonn, behandelt de grondvraag : ((God en de wereld)) .
't Gaat er over 't bestaan van God, de schepping, de natuur van
de ziel .
Dr . J . POHLE, leeraar in godgeleerdheid aan de Hooge .
school van Breslau, heeft het over de e Natuur en het bovennatuurlijke n . - Uiteenzetting dier beide begrippen . Mogelijkheid
Ie

(I) Religion, Christentxm, Kirche, blz . xi .
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en zedelijke noodzakelijkheid der openbaring . Criteria waaraan
men ze kan erkennen .
P . SCHMIDT, leeraar in volkenkunde in het Missiehuis Sint
Gabriel to Weenen, en bestuurder der internationale revue
Anthrojos, schrijft over cc eerste openbaring als begin der openbaringen Gods » . Hij spreekt er over het wezen dier eerste
openbaring en haren omvang, over de mogelijkheid voor de
eerste menschen om die openbaring to ontvangen, over de
geschiedkundige werkelijkheid der eerste openbaring en over
hetgeen de eerste openbaring na den zondenval geworden is .
Deze bijdrage vooral schijnt me allerdegelijkst werk to zijn,
zooals we ten andere van zoo iemand konden verwachten .
Dr . N . PETERS, leeraar in godgeleerdheid aan de Hoogeschool to Paderborn : ((De godsdienst van Israel als eenig in
haar soort onder de godsdiensten van hot nude Oosten .
Schrijver werkt dit nit door eerst de algemeene uiteenzetting to
geven van Israel's godsdienst . Dan toont hij wat aangaat de
bijzonderste vraagstukken over God en den mensch, hoe ver de
Israelitische godsdienst boven de andere verheven was . Het
zelfde besluit wordt afgeleid nit de geschiedenis van het Israelitische yolk, geschiedenis welke door uitsluitend natuurlijke
oorzaken niet kan verklaard worden .
Het moot er niet aan toegevoegd, dat we bij iedere studie
een goede bibliographie krijgen . Echter geen overladenheid .
't Bijzonderste alleen wordt opgegeven .
Als men zoo 'n boek lreeft doorgewerkt, dan is men fier
over de katholieke wetenschap, die zonder zich to storen aan
schreeuwerig lawaai of zenuwachtige bedrijvigheid, toch voort
werkt en opbouwt, God ter eere, en ten bate van hen die rechtgemeend zoeken naar waarheid!
3 . Dit werk is ook zeer degelijk, doch van een anderen
aard . Hot is geen eigenlijk geleerd werk, zooals het voorgaande .
't Is eerder een lyrische verhandeling der steeds kwellende
vragen aangaande God en den mensch . 't Is niet de kil-koude
gedachte van den koelcn redeiieerder . 't Is 't «-acme woord dat
hartstochtig rolt uit den mood van dozen diep overtuigde .
't Zijn niet kalme bespiegelingen in de stille binnenkamer
van hot verstand . 't Is de waarheid voldragen in ecu hart dat
haar lief heeft en deze l.iefde uitjuhelt en uitschatert heinde en
verre . . . 't . Is niet de stil-wellende bron in bet hoogland der
gedachte . 't Is de stortvloed die schuimend en spattend van de
bergen rolt in machtige vaart . . . En dat, omdat de waarheid
word verwerkt door een kunsteuaar, die haar weergeeft rillend
nog van de ontroeringen, die zijne ziel hebben doorschokt . . .
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Het werk is anders niet opzettelijk apologetisch . Aantoonen
wil het hoe de Vrouwe bij uitmuntendheid, Maria, een zegen
voor het menschdom was . Hieraan echter deed schrijver een
betoog voorafgaan, tot begronding onzer werelbeschouwing,
opdat eenieder van nabij moge tasten op welke grondslagen
onze godsdienst zich ten hemel optorent .
Eenieder zal hem dank weten voor dit eerlijk werk, dat me
dikwijls deed denken op het werk van een anderen schrijver,
P . Sertillanges, O . P . « Les Sources de la croyance en Dieu > ,
dat hiermede veel gemeens heeft . Al gaat Sertillanges er veel
dieper in, ook Dr . Derckx blijft niet op de oppervlakte . En
beiden weten uit den bodem hunner ziel schatten op to graven
van meesterlijke zeggingskracht .
Bij uitzondering een klein brokje
« Zoo wordt dan van verschijnsel tot verschijnsel, van de
eene oorzaak tot de andere, als een schip van golf tot golf
's menschen rede voortgedragen . Onder haar bruist de oceaan
der vergankelijkheid, waarheen ze den koers ook richt . Waar
zijn de oevers, 't onbeweeglijke strand, waar ze 't anker uitwerpen en eindelijk rusten kan van de rustelooze vaart? Hoever
zal ze moeten voortdringen in der tijden nacht? Laat ze voortdringen, laat ze zich verliezen in eene oneindige reeks van
wereldtoestanden zonder begin, waarvan wel enkel den volgenden, Been enkel echter zichzelf verklaart, geen ieder in zich
draagt den grond van zijn bestaan : zoudt ge zoo meenen haar
to hebben gebracht tot de zoo lang gezochte rust? Of zal ze niet
rusteloozer en onvoldaner dan ooit tot u terugkeeren om in
naam van hare natuur to protesteeren tegen de verkrachting
harer denkwet, tegen't rustelooze zwerven der ballingschap, tot
in 't oneindige verlengd, zonder haar nog zelfs hoop to laten
van ooit to vinden 't land der eindelijke rust?
Neen, to vergeefs zult ge trachten der rede haar eigen
voedsel to onthouden en haren honger to stillen met de producten uwer fantasie . Altijd verder, hooger gaat haar vlucht .
Ver boven de aarde, al die werelden door, die's avonds tintelen
in hooge eenzaamheid, in 't koude licht . . . al die kreitsen door .
Waar zal ze 't antwoord vernemen op 't laatste waarom, dat klagend en snerpend als nit de ingewanden van een hongerenden
roofvogel door de verschrikte stilte der hemelen klinkt?
Zal de rede dan uitrusten op de tinnen van 't wereldgebouw,
de tinnen der vergankelijkheid? Ja, doch slechts een oogenblik .
Hoe is haar blik verruimd, hoe ligt in een synthese de wereld
voor haar voet ! Hoe loopen van uiteenloopende richtingen de
causaliteitslijnen daar samen in een punt . En dan de glans dier

1 94

APOLOGETISCH OVERZICHT

wondere eenheid, dier schoonheid, dier orde, die afstraalt van
't heelal en 't dronken oog verblindt . Wat wereldsymphonie
daar klinkt in de luisterende stilte van 't niet ! Ja, orde, samenklank, des geestes kind, doorluistert al die vergankelijkheid. En
in dat geestelijk licht, haar evenbeeld, kent zij zich zelve terug,
zij, de dochter van 't licht, als een vreemde ballinge zwervend
in deze wereld der stoffelijkheid . Vanwaar dat geestelijk licht,
dat als een stroom over de werelden is uitgestort? Waar is de
bronaar, de groote geest, het licht, het leven dat zich weerspiegelt in de bruisende wateren der levenszee, dat zich weerspiegelt
in 't eigen ik ? » ( I)
Voor eenieder zal de lezing van Dr . Deckx's boek een
genotrijk uur zijn .
4 . - Het woord nouvelle apologetique is niet gestolen . We
krijgen wel degelijk hier het Ie deel van een nieuwe apologetiek .
Farges is immers de schrijver van een heele reeks wijsgeerige
werken, geschreven met het lofbaar doel om de theorieen van
Aristoteles en S . Thomas de wijde wereld in to brengen . Deze
ernstige wijsgeerige studies hebben dan ook den schrijver bereid
om coed werk to leveren . Hetgeen we hier over God, de ziel en
den natuurlijken godsdienst to lezen krijgen, doet begeerig naar
de volgende deeltjes dezer apologetiek uitzien . - Een paar
opmerkingen toch . Enkele malen is Mgr . Farges wat oppervlakkig . Zoo weet hij b .v . het alleszins moeilijke vraagstuk van
de eeuwigheid van het heelal, niet to houden buiten de bewijzen
van bet gods bestaan . E . P . Sertillanges (2) en Beysens (3), o .
m . toonen nochtans zeer goed aan, dat de bewijzen van het
Godsbestaan besluiten, al weze de wereld eeuwig of niet . 't Is
dus overbodig de bewijzen van bet Godsbestaan ingewikkeld to
maken door een moeilijkheid, welke er niets bij to maken heeft .
Ook verleent Mgr. Farges to veel waarde aan wetenschappelijke hypothesen, die toch altijd maar hypothesen blijven zoo b .v . die der verstrooiing der energie . Laten wij daar onze
bewijsvoeringen niet op steunen . Want hoogstens zijn dit bevestigingen . En waar wij zoo rijk zijn aan doorslaande bewijzen,
kunnen we best de minderwaardige missen .
Desniettegenstaande, beveel ik dat boek van Mgr, Farges
ten zeerste aan, vooral aan de leiders van studiekringen .
(r) Blz .

22-24 .
Les Sources de la croyance en Dieu,
(3) Thiodicie, b1z . ro5 en volgende .

(2)

b1z . 67 en volgende .
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S . - Levensvragen is de vertaling van het re deel eener
Duitsche apologetiek, door mij vroeger reeds aanbevolen . (r)
Zij wordt den lezers aangeboden door Dr. Van Oppenraay, S . J .
Hij zelf zegt over het oorspronkelijk Duitsch werk : a In deze
wijsgeerige verhandelingen slaapt de waarheid in een bonten
bloemenkrans . Mocht het streven naar Fransche sierlijkheid
op enkele plaatsen misschien eenigszins afbreuk hebben gedaan
aan Duitsche degelijkheid, men vergisse zich nochtans niet
zelfs daar, waar de bewijsvoering wat strenger kon zijn, zelfs
daar is de gedachte meestal dieper dan een oppervlakkige
lezing zou doen vermoeden . In elk geval blijft het geheel een
ernstig en afdoend pleidooi voor de groote waarheden . »
Ook zijn oordeel over de vertaling is juist
a Door een elegante hand wordt deze Duitsch-degelijke,
maar a la Francaise toebereide kost aan Nederlandsche lezers
voorgezet in een schotel van vaderlandsch porselein . n
Wanneer ook de twee andere deeltjes van de pers zullen
gekomen zijn, zullen wij in onze taal een goed apologetisch
werkje bezitten, dat wij bij gelegenheid kunnen laten lezen aan
hen die aan 't zoeken zijn .

6 . - E . H . Joossens heeft het voorwaar goed voor in de
inleiding tot zijn boek, waar hij zegt : a Il fallait un livre, peu
etendu, ou l'on demontrat positivement la divinite de la Foi
catholique par des preuves a la portee de tous, tout en donnant
la reponse aux objections . C'etait une lacune que nous avons
essave de combler . » Doch ook in zulk een werk moet alles van
het beste allooi zijn . En dit is bier ongelukkig niet altijd bet
geval. Soms overdrijft schrijver de kracht der aangebrachte
bewijsvoering, b .v. wat aangaat de verstrooiing der energie en
het ontstaan van het leven . (2) Andere malen is de bewijsvoering niet raak genoeg voorgesteld . B .v . i s dit het geval met het
argument van de doelmatigheid in de natuur . Zoo men niet
onderscheidt tusschen innerlijke en uiterlijke doelmatigheid kan
dit bewijs moeilijk stand houden tegen de moderne opwerpingen . (3) Vooral het kapittel over het evolutionisme heeft me
verwonderd doen opkijken, zooveel to meer daar schrijver nog
al op de hoogte schijnt to zijn der natuurwetenschappen . Waar
men zinnen leest als deze : L'evolution des espcces est con.
(1)

A/ologetisch Overzicht van 1gzo, blz . 66 .
Cfr . DE MUNNYNCK . De Existentia Dei, blz . 86 en 87(3) Cfr . BEYSSENS, op . cit . blz . 162 ; Dict . apolog6tique .
Dieu, van Garigou Lagrange, kol . 1060.
(2)

Artikel
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traire a 1'experience et ne repose sur aucune base serieuse (1) .
En vooral dit : « Toute theorie, imaginee pour etablir 1'evolution
des especes, doit etre absolunaent rejetee, au nom de la science et
de la saine raison, comme contraire a 1'experience universelle et
comme depourvue de toute base serieuse » ( 2), dan vraagt men
zich toch wel of of schrijver het ernstig meent . Zeker, het is
toegelaten het fixisme toegedaan to zijn, alhoewel dit een nog
al zeldzaam verschijnsel is in de wetenschappelijke wereld - ;
doch men moet ten minste het evolutionisme, binnen zekere
grenzen, kunnen dulden als ernstige hypothese, die noch tegen
de feiten, noch vooral tegen het gezond verstand aandruischt . (3)
Wezen we toch verdraagzaam, vooral waar het gaat om een
stelling die door vele katholieken wordt voorgestaan . Ja, wezen
wij het ook tegenover onze tegenstrevers . Spreken we niet to
veel van absurde en dito hoedanigheidswoorden . ((On nous accusera peut-etre d'avoir ete peu tendre a 1'egard des incredules .
Nous ferons observer que c'est un droit et un devoir imperieux
de denoncer les procedes malhonnetes et indignes de tous ceux
qui trompent et corrompent le peuple . » De heilige Franciscus
van Sales, die er nochtans ook iets van kende, was toch voor
de andere methode . En ik geloof wel dat het inderdaad de beste
is, ((pour ramener au sein de l'Eglise catholique quelques-uns
de ces malheureux egares qui gemissent sous le joug de 1'erreur
et du mensonge . ' Ook op dat gebied vangt men meer vliegen
met een druppel honing dan met een ton azijn .
7 . - Met genoegen trek ik de aandacht der priesters, die
soms mochten gelast zijn met een leergang van apologetiek in
het hooger onderwijs, op dit werk van E . H . Broussole : La religion et les religions . In het 1e deel wordt de waarheid van den
katholieken godsdienst bewezen door de prophetie en bet mirakel . In bet 2e deel wordt de voortreffelijkheid van den christen
godsdienst staande gehouden tegenover de verschillende godsdiensten . De aard van dit boek maakt het uiterst geschikt om
door de leeraren benuttigd to worden . De stof wordt verdeeld
in lessen . Vooraan iedere maal dan een korte samenvatting .
Verder uitgebreide nota's, welke de moeilijkheden opklaren, en
ten slotte een lezing uit een of ander goed boek, met betrekking
op het verhandelde onderwerp . Spijtig maar dat het boek niet
heelemaal op de hoogte is . Op gebied der integrate apologetiek
1) Blz . 51 .
(2) Blz . 61 .
(3) Cfr . Etudes, 5 Juni 1911 .
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wordt zooveel gearbeid, dat bet noodig is de nieuwste uitgaven
op bet oog to houden . Nu, de leeraar zelf kan met enkele goede
boeken bet bier ontbrekende aanvullen .
8 . - De beer Tequi heeft bet goed gedacht gehad een
nieuwe uitgaaf to bezorgen van de Champagny's klein werkje
Le chernin de la virati, in 1872 voor de eerste maal verschenen
De oudheid echter van dit boekje schaadt niet aan de degelijkheid van den inhoud . Want bet gaat bier niet zoozeer om
wetenschap als om de gegevens van ons gezond verstand . Aldus
wordt er, uit de behoeften der menschelijke ziel, geredeneerd
tot de noodzakelijkheid van een oneindig Wezen dat deze
behoeften kan aanvullen . Dat oneindig Wezen heeft een godsdienst voorgeschreven, welke door eenieder, om reden der
klaarblijkendste teekens kan erkend worden .
Een werkje dat aan velen dienst kan bewijzen .
9. -- Het zal wel overbodig zijn de kleine studie van Mgr
Douai over Apologitique aan to bevelen . Onze priesters, en zelfs
ooze leeken, kunnen in die korte bladzijden veel klare begrippen opdoen . Zij zullen er leeren waarin juist apologetiek
bestaat, en hoe de apologetiek, om tot de geloofwaardigheid
van onzen katholieken godsdienst to besluiten, de noodige
gegevens ontleent aan andere zelfstandige wetenschappen,
zooals de wijsbegeerte, de exegese, de geschiedenis . Ik verhoop
vooral dat zij zullen bet oor leenen aan den vurigenn wensch,
waarop Mgr Douai dit boekje sluit, nl . : dat zij op onze dagen
vooral hunne studien in deze richting zouden sturen, ten einde
in vollen wetenschappelijken ernst hun geloof to kunnen
verdedigen .
10. - Over de Mithode d'irnrnanence is men altijd gelukkig
iets to kunnen lezen, omdat bet moeilijk is zich over deze
methode een juist denkbeeld to vormen . Dit boekje is zooveel
to belangrijker, daar bet geschreven werd door een vriend en
studiemakker van Maurice Blondel, dewelke feitelijk een der
hevigste voorstanders der immanentie-methode is . Ik zeg de
immanentie-inethode, niet der irnmanentie-leer . De laatste werd
immers veroordeeld in de encycliek Pascendi . Over de eerste is
geen kerkelijke uitspraak verschenen .
Ik zou moeten in to veel voorafgaanden uitleg treden om
de lezers van de Warande eenigszins met den inhoud van dit
boekje vertrouwd to maken . Alleen dit wil ik hier aanstippen,
dat, alhoewel Wehrle's studie uitmunt door zijn kalmen toon
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en zijn bedaarde uiteenzetting - 't geen in polemiek alvast niet
alledaagsch is-, desniettegenstaande verscheidene punten zeer
duister blijven,en we ten slotte nog niet weten wat de voorstanders der immanentie-methode in den grond willen . Zoo zij de
immanentie of innerlijke methode met de uiterlijke of traditioneele methode willen vereenigen, dan gaan wij t' akkoord .
'k Ben echter niet zeker dat de beer Wehrle het aldus voor
heeft .
11 . - In zoover de immanente apologetiek dienst kan
bewijzen om de zielen to brengen in het portaal der katholieke
Kerk, werd ze benuttigd door E . H. Leclercq in zijn Essai
d'apologetique experimentale . ((En examinant tour a tour, zegt
Schrijver in zijn voorrede, les manifestations de la vie intellectuelle, sensible et morale de nos contemporains, it nous parait
possible d'etablir, grace aux procedes rigoureux de la methode
experimentale, que le christianisme et le christianisme seul
peut titre 1'ame de cette triple vie . a Met het oog hierop wordt
aangetoond hoe de wetenschap en de wijsbegeerte niet in staat
zijn om het streven der ziel naar waarheid to voldoen, en
integendeel het Christendom alleen dien dorst kan stillen .
Hetzelfde wordt bewezen wat aangaat ons gevoelsleven, met
of to schilderen hoe men lijdt in en buiten den godsdienst. wat
de liefde is met en zonder den Christus, de beteekenis van de
dood bij ongeloovigen . Zonder godsdienst is insgelijks het
zedel j en sociaal leven onmogelijk . - Ten slotte is het in de
katholieke Kerk, door den Paus, de Eucharistie en de H . Maagd
Maria dat bet voile leven kan bereikt worden .
Een alleszins belangrijke stof dus, welke ons hier wordt aangeboden . Eenieder ziet wel in, durf ik verhopen, dat dit met
modernisme geen uitstaans heeft . Schrijver weet wel dat hij
met deze bewijsvoering door den band niemand in de Katholieke Kerk zal binnen brengen . Maar hij is er terecht diep van
overtuigd velen er toe to brengen dien godsdienst van naderbij
to leeren kennen, welke er zoo machtig veel toe bijdraagt om
ons leven to verbreeden en to verdiepen .
12. - We zijn een boek rijker geworden dat er veel zal
toe bijdragen om den grooten Pascal meer en meer to doen
kennen. Schrijver heeft zich beperkt tot Pascal's Apologie des
christendoms, omdat juist dit work door velen meer in de
schaduw werd gelaten .
Orn Pascal's Apologie des Christendoms goed to begrijpen
is het noodig eerst zijn leven to kennen . De echte schrijver
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immers slaat op zijn werk den stempel van zijn bloedeigen
persoonlijkheid . De kennis van die persoonlijkheid is dan ook
de onmisbare sleutel om dieper binnen to dringen in het
werk zelve . Hier is dat meer dan ooit het geval . Pascal's
apologie is gegroeid uit zijn eigen leven . In dit leven vallen
vooral twee bekeeringen aan to stippen . Een eerste maal
bekeert hij zich op den ouderdom van 24 jaren . 't Was echter
geen volledige overgave van zichzelven aan God . Want kort
daarop dompelde hij zich meer dan ooit in de wereldsche vermaken . Doch dit was geen natuur om met oppervlakkig genotsleven voldaan to zijn . Zijn ziel was to groot voor deze wereld
van vergankelijkheid . Dat was zijn geluk . In bet catholicisme
ging hij het breede en diepe leven zoeken, waaraan hij zoo 'n
behoefte had . Want een katholiek-uit-sleur, zou hij nooit zijn .
Naturen als die van Pascal zijn door en door wat zij zijn . Niet
alleen ascetisch zou hij leven, doch opstijgen langs de trappen
der mystiek tot een innige vereeniging met Jezus . Waar is 't
dat zijn godsvrucht wel wat met Jansenisme was getint ; zij was
er echter niet van doordrongen, Dat Jansenisme is toch alleszins geen aureool rond dezen mooien denkerskop . Ook branden
hem de « Provinciales » in zijn hand . Doch wie heeft oog voor
deze vlekken, waar Pascal voor ons staat met zijn « Pensees
waarin zoovelen reeds, die het ernstig meenden met bet leven,
de klanken hebben opgevangen, waarin deze groote ziel haar
bloedeigen gewaarwordingen had uitgezegd?
Een volledige apologetiek is er niet in to vinden . De « Pensees)) immers zijn onvoltooid . En dan . Pascal had niet op voorhand heel zijn plan tot in de kleinste bijzonderheden afgewerkt .
Ze zou hoofdzakelijk twee deelen bevatten
io Ellende van den mensch zonder God . De mensch moet
de waarheid en den vrede zoeken . Deze kan hij niet vinden,
noch in zijn eigen bedorven vermogens ; noch in de wetenschap,
daar de natuur stom is ; noch bij de wijsgeeren, daar ze elkander
tegenspreken ; noch in een anderen godsdienst dan then van
Christus .
2° Geluk van den mensch met God . Er is een Verlosser.
De Bijbel, de propheties, het mirakel, het leven van Jezus
en van zijne apostelen, het begin zelve der Kerk . 't Is echter
vooral het naleven zelf der kerkelijke voorschriften welke onze
overtuigingen warmer maakt .
Dat is de algemeene gang van Pascal's apologetiek .
Men ziet er aanstonds dat hij niet enkel de immmanente
methode gebruikte . Zeker, hij is uitgegaan van de behoefte aan
een godsdienst, en die behoefte vindt hij nergens aangevuld
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dan in den katholieken godsdienst . Maar de Katholieke Kerk
draagt op haar voorhoofd den stempel Gods, waaraan wij haar
kunnen erkennen, nl. bet mirakel en de prophetie . Wel is waar
is dit historisch gedeelte niet volledig uitgewerkt : Pascal was
tot deze taak niet genoegzaam opgewassen . Toch zijn objectieve
redenen van geloofwaardigheid aanwezig . Aldus heeft Pascal
ons reeds in de XVIIe eeuw bet voorbeeld gegeven van de versmelting der twee methoden . 't Is een les voor alien die in de
immanente methode niets dan modernisme meenen to ontwaren .
Mijn vurigste wensch is dat deze flinke studie er veel moge
toe bijdragen opdat de « Pensees a meer en meer gelezen
worden .
13 . - De Fransche vertaling van den n Octavius a van Minucius Felix, biedt de gelegenheid aan die belangrijke en eigenaardige apologie van bet christendom nog eens to herlezen . Van
Minucius Felixweten we enkel dat hij in Afrika als heiden hetlicht
zag ; hij kwam zich to Rome vestigen en werd er christen ; hij was
advocaat, en schreef, voor zooveel we weten, een enkel werk
Octavius, dat dan nog door een gelukkig toeval in een handschrift tot ons is gekomen . Schrijver is een echt letterkundige,
die, naar bet gezegde van Boissier, s an lieu d'offrir aux lettres
et aux gens du monde un livre austere, a imagine et presente
une sorte de christianisme souriant et sympathique qui devait
penetrer dans Rome sans faire de bruit et la renouveler sans
secousse . a Hierom juist is bet ook voor ons een echt genoegen
dit schrift uit de 2e of 3e eeuw eens to herlezen .
14. - Ten slotte een paar woorden over de twee afleveringen
van den Dictionnaire Apologetique, welke sedert mijn laatste
kroniek verschenen zijn .
De « Dictionnaire a gaat traag vooruit . Doch wij verliezen
niets bij 't wachten . Goede, degelijke kost wordt ons voort
opgediend . - 't Is volstrekt onmogelijk die verschillende
bijdragen bier to bespreken . Ik schrijf alleen de bijzonderste
titels over, opdat eenieder zie wat een belangrijke stof ons bier
wordt aangeboden .
Lepin : Evangiles canoniques ; - Michiels : Les Eviques ;
Grivet : Evolution creatrice ; - Durand : Exegese ; - Pinard
Experience veligieuse ; - Leroy : Fetichisme ; - Lemonnyer
Prophetic de la Fin du monde ; - G . Goyau : La fin justifie les
lnoyens ; - Durand : Les Freves du Seigneur ; - Pierre de Vregille : Galilee ; - Brucker : Genise ; - Mgr Duchesne : Gnose, enz .
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IV
BIJZONDERE APOLOGETISCHE VRAAGSTUKKEN
I . R . O . RAMON Ruiz AMADO, S . J . : J'ai perdu la Foi ! Reponse

a 1'Incredulit6 moderne, 238 b1z ., Parijs, Tequi, 2 fr . 2 . HENRI HUGON : Y a-t-il un Dieu ? Y a-t-il survie de lame a¢ris
la inert? 208 biz ., Parijs, Tequi, 2 fr . - 3 . Drs Louis et PAUL
MURAT : L'argument classique de la fanaliti : Les merveilles de l'ceil,
72 biz ., Parijs, Bloud, o .6o fr. - 4 . CH . DE KIRWAN : Bible et
Science. Terre et Ciel, 64 b1z ., Parijs, Blond, o .6o fr . - 5 . ABBE
CHRISTIANI : Prescience divine et liberti humaine, 72 b1z ., Parijs,
Bloud, o .6o fr . - 6 . WILHELM SCHNEIDER, eveque de Paderborn : Preuves de l'iinmortaliti de lame, 72 b1z ., Parijs, Bloud,
o .6o fr . - 7 . ABBE TH . MOREUX : D'oic venous-nous ? Qui sommesnous ? Oti sommes-nous ? 128 biz . + 104 b1z . + 96 biz ., Parijs,
Bonne Presse, elk : I fr . - 8 . ERICH WASMANN, S . J . : La
Probiti scientifique de Haeckel dans la question de la descendance

simienne de l'homme, 64 biz ., Parijs, Blond, o .6o fr . - 9 . EUG.
MANGENOT : Les ivangiles synoptiques . Conferences aaologitiques,

472 b1z ., Parijs, Letouzey et Ane, 4 fr . - 10 . V . FRANQUE
Bible et Prolestantisine, 133 b1z ., Parijs, Bloud, 1 .20 fr . IT . J . BITTRE :aIEUx, Ph . et S . Th . D . : Het lijden en de dood van
Christus, Too b1z . Geloofsonderricht, Rousselare, 0 .6o fr . -12 . F . A . Blanche, O . P . : L'Eglise et le Progris, 138 b1z ., Parijs,
Lethielleux, i fr . - 13 . Mgr . LANDRIEUx : L'Inquisition . Les
Temfis . Les Causes . Les Fails, 166 biz . Parijs, Lethielleux,
o .6o fr . - 14 . A . VERMEERSCH, S . J . : La Tolerance, 432 blz ,
Leaven, Uvstspruyst-Dieudonne, 4 fr . - 15 . DOCTEUR LAVEAND : Hysterie et Sainteti, 128 biz ., Parijs, Bloud, i .2o fr . 16, P . RAPH . LIGTENI ;ERG, 0 . F . M . : Nog eon « Tekorl der
Katholieken e, 54 biz ., Futura, Leiden, o .8o fr . - 17 . Corcles

376 biz ., Brussel, Action Catholique, 4 fr .
Verslagen van bet Congres van Vlaamsche
studiekringen . 68 biz . Algemeen Secretariaat van Geloofsverdediging, Antwerpen . 1 fr . - 18 . FRCDLRIC DI-TV rv. : Les hvrcs
d'itudes afologiliques ct sociales,

qui s'iinnosent . Vie chritienne . Vie sociale . Vie civigue, 708 blz .,

Parijs, Beauchesne, 6 fr.

1. - . 'ai perdu la foi, bevat het antwoord aan de iniellectueele ongeloovigen, die er op heden niet zoo dun loopen In een
reeks Conferenties worden vooreerst sommige inachtspreuken
terecht gewezen, zooals : a 11c geloof inaar wat ik zie a, enz .
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Verder eerst eene verhandeling over de onsterfelijkheid, dan
over de geestelijkheid der ziel, met, als tegenpaneel, een
uiteenzetting en weerlegging van bet materialisme . Als slot een
goed betoog van de moreele noodzakelijkheid der openbaring,
en dienvolgens van bet geloof.
Een kleine opmerking : Ware bet niet logisch eerst de
geestelijkheid der ziel to bewijzen, en dan de onsterfelijkheid ?
Deze laatste eigenschap vloeit immers voort uit de geestelijke
natuur der ziel .
2 . - Y a-t-il un Dieu ? Y a-t-il survie de lame aj'ris la mort? Vraagpunten waarop elk degelijk antwoord welkom is . Dit antwoord
bevat anders weinig nieuws . Eigenlijk wordt maar alleen het
historisch argument gegeven, getrokken namelijk nit bet getuigenis der volkeren . De aanhalingen zijn bovendien niet altijd
nauwkeurig genoeg opgegeven.
Benevens bet historisch argument voor de onsterfelijkheid der
ziel, wordt een bewijsvoering aangebracht uit de verschijningen .
Ik zal niet beweren dat er nooit verschijningen van overledenen
plaats grepen . Ik meen echter dat bet moeilijk is deze verschijningen wetenschappelijk vast to stellen, om er iets to kunnen
uit besluiten . 't Is overigens nutteloos tot zulke argumenten zijn
toevlucht to nemen, wanneer men rijk is aan zeer degelijke
bewijzen .
3 . - Met de a Merveilles de l'oeil » blijven we feitelijk nog
in de kwestie van 't Gods bestaan. Men bewijst dit immers uit
de doelmatigheid in de natuur, en wel hoofdzakelijk uit de
innerlijke doelmatigheid t . t . z . uit de orde, de aangepastheid
welke wij in bet wezen zelve waarnemen . Dit boekje, door
twee doctoren uitgegeven, bevat bier een prachtige bevestiging
van . Ik meen wel dat bet maar een kapittel is uit een grooter
werk, zooeven aangekondigd, L'idie de Dieu days les sciences
contemporaines : Les merveilles du corps humain, en waarover ik de
lezers een andere maal zal onderhouden .
4. - In Bible el Science wordt voor de honderdste maal het
conflict besproken tusschen den Bijbel en de wetenschap . Er
wordt gewaagd van de drie uitleggingen van bet ie hoofdstuk
der Genesis : Letterlijke uitleg, concordisme, idealisme . Schrijver laat bet re liggen, komt van het tweede terug, na er
nochtans aanhanger van geweest to zijn, en belt voorzichtig
over naar bet idealisme . Voor iemand die iet of wat op de
hoogte is dezer kwestie, valt bier niets to leeren . Integendeel
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zal hij gemakkelijk leemten kunnen aanvullen . - De tweede
verhandeling van dit boekje : Terre et ciel heeft mij meer geboeid .
Er wordt o . m . gezocht naar het doel dat de andere hemellichamen, bewoond of onbewoond, in Gods schepping zouden kunnen
vervullen . . . De laatste zin van het boekje zal wel een lapsus zijn
Les m6rites infinis de J . C . atteignent peut-etre aussi d'autres
hommes strangers a notre race . . . (bl. 63) Ik zie niet goed waarom
die oneindige verdiensten van Christus' verlossingswerk noodig
zijn voor menschen die niet in Adam zouden gezondigd hebben .
5 . - Aan de hand des schrijvers van Prescience divine et
liberty humaine, stijgen we naar het hoogland der metaphysica .

Ik verklaar het van meet of aan . Alhoewel ik het niet eens ben
met sommige van schrijvers besluiten, erken ik volgaarne dat
hier flink werk werd geleverd over een zoo afgetrokken vraagstuk . Vooreerst wordt het begrip : eeuwigheid, ontleed, en
aangetoond hoe die eigenschap vloeit uit het wezen van God .
Nu kunnen we ons voor de heele moeilijkheid plaatsen . Hoe
kan de eeuwige God de zaken kennen, die in den tijd gebeuren,
zonder dat zijne kennis iets verandere aan de modaliteit der
gebeurtenis? Twee oplossingen worden verworpen : het fatalisme, dat de vrijheid loochent, en het contingentisme, dat
Godes kennis der toevallige daden loochent . Dan komen de
twee groote stelsels aan de beurt : hct thomisme en het molinisme . Men kan natuurlijk niet verwachten dat ik hier op in ga .
Hoofdzaak is hier aan to toonen, niet dat er geen mysterie is in
het overeenbrengen van Godes kennis met onze vrijheid - in dit
vraagstuk tasten wij met ons klein verstand sukkelend rond maar dat er geen contradictie of tegenspraak is . Mijns inziens
geschiedt dat beter in het thomistisch stelsel . Schrijver is van
een tegenovergestelde meening . Waar hij verder Bergson's
theorie inroept ter verduideqking der moeilijkheid, kan dit
misschien gelden als argumentum ad hominem, doch zeker geen
aanspraak maken op algemeen geldende waarde .
6 . - Mgr . Schneider en zijn Fransche vertaler bewijzen
een waren dienst aan hen, die het vraagstuk der onsterfelijkheid
goed willen instudeeren . Ze hebben hier, beknopt, de groote
traditioneele bewijzen . Menige bevestiging uit de psychologie
wordt er nog aan toegevoegd en in 't voorbijgaan wordt terecht
gewezen op de onzekerheid, ja zelfs op de ongerustheid van
vele andersdenkenden.
7 . - De werkjes van E . H . Moreux staan ook in betrek
king met de hierboven besproken vraagstukken . Hij wil een
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antwoord geven, zegt hij in zijne voorrede, op deze drie vragen
Van waar komen wij? Wie zijn wij? Waar zijn wij?
E . H . Moreux is een man met naam in de wetenschap . Hij
is ten andere bestuurder der Sterrenwacht to Bourges . Bovendien heeft hij er een handje van om droogen wetenschappelijken
kost met zulk een saus to bereiden, dat men erbij zou lekkebaarden . Dit genot wordt nog verhoogd door de zeer talrijke
illustraties, die alles aanschouwelijk maken. Dat is nu eens
wetenschap van goed allooi, waarbij men toch niet geeuwen zal .
Wie in studiekringen of voor een grooter publiek moet spreken
over het ontstaan van de wereld, het begin van het leven op de
aarde, den mensch, bet evolutionisme, enz ., weet nu waar hij
goed zal ingelicht worden .
8. - In de vraagstukken van levensbegin en evolutie wordt de
naam van Dr . Ernst Haeckel nog al eens betrokken . Men
beschuldigt hem van dit, men legt hem dat ten laste . . . Om eerlijk to zijn tegenover onze tegenstrevers is het goed zijn inlichtingen aan zuivere bronnen op to doen, bij geleerden van eerste
gehalte . En zoo iemand is wel Pater Wasmann, S . J . We hebben hier in een brochuur de Fransche vertaling van eenige
artikels, door hem tegen Haeckel geschreven in de a Stimmen
aus Maria-Laach » . We treffen er een grondige documentatie
aan over do vervalschingen, Haeckel ten laste gelegd . Het
eenige wat kan betreurd worden is de sours wat bitsige toon .
Nu, Haeckel zelf kan dat allerminst ten kwade duiden . Want
in de polemiek is hij zeer heftig .
K

s

9 . -- Vooi de apologeten is een zekere kennis van lict
Evangelic volstrekt noodzakclijk . Spccialisten in exc ; ese bunnen ze moeilijk zijn . Ulaar zc mouton vveten Waar ze g(degen
wetenschap 1:unnen v'Lnden lu dit opzicht bren ;t het lborck van
H . 13 . 1VIangenot, welke aau't hoof'l stoat vanden grooten i)iclionnaive de Tlaeologie, echt gesneden brood llet bevat een tiental
voordra.chten, gehouclcn in hwt Iustitut cathclique to Pariis . Ell
(lat over zeer belan ;,rij,at punteu .
i° Hoe de evaunelische overleveringontstond? Door v clke
factoren wet ell door '.velke niet ? z" Opstel en gescLiedlulndige
waardn der synopiiekers ; 3° Do maagdelijl<e gel)uuite van
t ;hristus ; q° 1-f et openbaar leerambt van Ch istus ; b, letsclen
,velke in den weg stondcn ; S° Dc mirakelen van Jesus
De
vorin van Jesus' ondcrwijs, vooral de parabelvorm ; 7° Jesus'
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getuigenis over zijne zending en zijn goddelijkheid ; 8° Het
proces en de dood van Christus ; g° De Verrijzenis van Christus .
Als toevoegsels tivee belangrijke studies . Een over het Paulinisme van Marcus, en de andere over bet kiddusch der Joden,
waarvan zoo gezegd de eucharistie een namaaksel zijn zou .
- In al deze conferenties heeft de schrijver voornamelijk onze
moderne tegenstrevers op het oog, en wel in de eerste plaats
Alfred Loisy . Hier is dus voor onze apologeten goede wetenschap op to doen.
10. - Onze apologeten kunnen eveneens profijt opdoen
bij het boekje van Franque : Bible et protestantisme . 't Zijn
brieven, geschreven aan een protestantsche, om to antwoorden
op hare opwerpingen, en waarin alleen, naar overeenkomst,
gesteund wordt op de Schriftuur . Alhoewel deze methode
tegenover een protestantsche een heel goeden kant heeft, is ze
Loch objectief beschouwd, niet volledig. Dikwijls immers moeten
we, tot volledige uiteenzetting en staving der katholieke leer,
ons beroepen, op de Traditie, hetgeen bier niet gedaan wordt .
Desniettegenstaande zijn deze brieven niet van belang ontbloot
en kunnen goed benuttigd worden in een redetwist met protestanten overhet pausdom, de eucharistie, de biecht, het vagevuur,
Mania's maagdelijkheid, de vereering der heiligen, enz.
11 . - Het lijden en de dood van Christus worden goed ingestudeerd iii een modelbrochuur van E . H . Bittremieux . Beurtelings worden bet lijden en de dood van Christus beschouwd
naar de geschiedenis, naar het geloof en naar de rede . In het
cerste deel, het belangrijkste, wordt de echtheid der verhalen
: ;ecvroken tegen de menigvuldige opwerpingen onzer tegenstrevers . Schrijver toont dat hij geed op de hoogte is der
huidige bibliographie en weet zijn gegevens to putten uit de
l,este werken . In het tweede deel worden de geloofswaarheden
uiteengezet aangaande het lijden en dood van Christus, en
vooral op het verlossingswerk van Christus wordt er gewezen .
I{et derde deel wederlegt eenige rationalistische opwerpingen .
- \-Vie over (lit onderwerp een conferentie houden moet, of wie
het to verhandelen heeft in een studiekring voor ontwikkelden,
/al hier degelijke hulp aantreffen .
* *
12 . - De Kerk is tegen den vooruitgang . Ziedaar voorwaar
eene taaie opwerping . Nijpt ze dood, en den volgenden dag ziet
T4
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gij haar weer springlevend onder een of anderen vorm in de
bladen onzer tegenstrevers . Vele boeken gaven een afdoend
antwoord op dezen onrechtvaardigen laster . Dat van E . P .
Blanche, 0 . P . wordt bier neergelegd in een klein werkje
L'Eglise et le Progres . 't Is raak en gemakkelijk om lezen .
Wat is vooruitgang ? Na dit klaar bepaald to hebben, toont
schrijver hoe de Kerk altijd den vooruitgang was toegedaan op
stoffelijk, verstandelijk, zedelijk en maatschappelijk gebied .
Een boekje dat in de bibliotheek van al onze voordrachtgevers
een goede plaats verdient .(r)
13 . - Tegen bet beschavingswerk der Kerk blijft steeds de
groote opwerping weerklinken van de bloedige Inquisitie . Weer
iets waarover we goede boeken hebben . Toch waren daar nog
leemten die gedeeltelijk aangevuld worden door twee nieuwe
uitgaven .
Deze van Mgr . Landrieux : L'Inquisitiou : Les Temps, Les
Causes, Les Faits, is een goed vulgarisatiewerkje . 't Is kort en
bondig, en klaar geschreven . Wie Been tijd heeft om grootere
werken to lezen, zal bier al vinden wat hij noodig heeft . Met
veel onpartijdigheid, - de Kerk kan immers onze leugens best
missen, zegt Mgr . Landrieux Leo XIII na, - wordt de geschiedenis der Romeinsche en Spaansche Inquisitie geschreven . En
na die onpartijdige uiteenzetting begrijpt men goed hoe de
inquisitie ontstaan is, nl . uit den drang der gebeurtenissen, uit
de rechts- en verdedigingsbegrippen van then tijd .
14. - Pater Vermeersch heeft, zooals het to verwachten
was, deze studie veel breeder opgevat . La Tolirance, luidt de
titel van zijn werk . Het is in drie deelen gesplitst . Na een
nauwkeurige bepaling van wat verdraagzaamheid is, wordt deze
beschouwd in bet bijzonder, individueel leven, en aangetoond
hoe ver de verdraagzaamheid bier mag gaan . Het tweede en
voornaamste deel gaat over de verdraagzaamheid in het openbaar leven . Vooreerst over de herkelijke verdraagzaamheid en
hare palen . Een belangrijke verhandeling wordt er aan toegevoegd over de vroeger zeer betwiste vraag van bet zwaardrecht
(jus gladii) der Kerk. Schrijvers besluit is : Ni d'elle-melne, ni
par concession de 1'Etat, 1'Eglise ne peut, comme telle, porter
des sanctions temporelles irriparables. Elle a possed6 le pouvoir
(z) Zoo juist komt van de pers een brochuur over hetzelfde
onderwerp . D E MUNNYNCK, 0 . P ., Christendom en moderne beschaving. Geloofsverdediging, Antwerpen, 0.25 fr .
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de decreter toutes les autres peines temporelles . Et nous lui
reconnaissons le droit de reclamer le contours de 1'Etat pour
l'application des peines temporelles, qu'en vue de sa fin spirituelle, elle juge, dans certaines circonstances, a propos d'edicter
ou de prononcer . Mais si nous voulons nous en rapporter au
pouvoir originaire de 1'Eglise, a celui qu'elle possede partout et
toujours, nous estimons que sa puissance native se limite a ces
peines, spirituelles ou temporelles, qui trouvent leur sanction
derniere dans la peine supreme de 1'excommunication . u (r) Na de herkelijke verdraagzaamheid, komt de burgerlijke aan de
beurt . Zij wordt beschouwd in drie verschillende tijdstippen,
door de geschiedenis been : I 0 tot de XVIe eeuw ; 2° van of de
Hervorming tot de Fransche revolutie ; in den huidigen tijd .
In bet eerste tijdstip is bet uitsluitend om de Inquisitie to doen .
Aangetoond wordt hoe deze instelling voortkwam uit de toen
heerschende wetgeving, en, de misbruiken over bet hoofd
gezien welke iedere menschelijke instelling met zich sleept,
eenvoudig weg een vrucht was van haren tijd . - Als slot van
dit tweede deel wordt de formuul gegeven der gezonde burgerlijke verdraagzaamheid in de traditioneele onderscheiding tusschen de thesis en de hypothesis . De thesis wordt echter alleen
beschouwd als een niet to verwezenlijken ideaal, dat toch recht
moet gehouden worden om objectief-geldende redens . Feitelijk
leidt de hypothesis tot de grootste verdraagzaamheid . - Het 3e
deel bevat nog eenige doeltreffende beschouwingen over verdraagzaamheid, en eindigt op bet slotkapittel : Le christianisme,
religion d'amour, waar men heel bet goed hart en den breeden
geest van E . Pater Vermeersch door voelt .
Aan dit boek, waaraan ik uit plaatsgebrek enkel een dome
schets kan wijden, heb ik veel genoegen beleefd, omdat bet,
tegenover de bewering onzer tegenstrevers in helder daglicht zet hoe de katholieke Kerk de ordelievende zending van
Jesus op aarde voortzet . Dat moeten wij op onze dagen meer
en meer aan de wereld verkondigen en vooral, zooals bet bier
gedaan wordt, met feiten staven . 't Is de beste apologetiek . En
Pater Vermeersch heeft met bet schrijven van dit werk zeker
aan zijn geloofsgenooten een goeden dienst bewezen . Zijn uitgebreide kennissen op rechtskundig gebied werden bier goed
benuttigd, vooral in de studie over de Inquisitie . Hier blijkt bet
klaar hoe, om een rechtmatig oordeel to vellen over deze instelling, men niet alleen documenten moet kunnen ontcijferen, maar
tevens vertrouwd moet zijn met de wetten en gebruiken der
(r) Op . cit . b1z. ir3 .
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middeleeuwen . En 't ware to wenschen dat iemand, tevens op
historisch en rechtskundig gebied bevoegd, een goede geschiedenis over de Inquisitie schreef .
Mijn eenige spijt is dat de Eerw . schrijver de lezing van
zijn werk ietwat lastig gemaakt heeft door to zeer ingewikkelde
verdeelingen . Ik zie b .v . geen reden van bestaan in dit 3a deel .
Ware het niet doelmatiger geweest dit to verwerken in de twee
eerste deelen? Dan zouden sommige herhalingen vermeden zijn
geweest, en de lezer zou een sneer synthetisch oordeel over het
vraagstuk hebben kunnen vellen .
15. - Tegen het argument, dat de apologeten ten alien tijde
getrokken hebben nit de heiligheid van vele leden der katholieke
Kerk, weten sommige moderne psychiaters in to brengen dat
heiligen een natuurproduct zijn evenals de hysterieken, en
deze dus geenszins getuigenis afleggen van de innerlijke waarde
der R . K . Kerk . Dr Lavrand onderzocht in zijn werkje Hystirie
et Sainlel , deze bewering van sommige modernen . Zijn onderzoek
is allerernstigst . Vooreerst ontleedt hij een na een al de verschijnsels bij hysteriekenwaargenomen, en plaatst er vervolgens
de verschijnsels tegenover, bij de heiligen waargenomen . Dit
onderzoek waarvan het besluit voor ons niet twijfelachtig kan
zijn, zet toch in klaarder licht dan ooit hoe ver de heiligen
boven de hysterieken staan . « Ce qui carracterise l'hysterie,
c'est la mobilite, 1'instabilite, la bizarrerie capricieuse, engendrant une aboulie on incapacite de poursuivre un but determine .
Le saint au contraire, se distingue par l'unite de sa vie psychique,
par la tension permanente de son activite volontaire et consciente, par le but invariable qu'il s'est propose ; bref, it obeit
pleinement a sa volonte consciente et les resultats surprenants
qu'il realise par 1'exercice des puissances actives de son etre, en
font un surhomme, bien loin de le ranger parmi les debiles on
les malades de 1'espece humaine . » ( I)

16. - e Nog een Te-kort der katholieken » legt voorwaar
aan onze geloofsgenooten geen denkbeeldigen grief ten laste .
De katholieken weten inderdaad veel to weinig van hun geloof .
In eenige kleurig-geschrevene bladzijden spoort de eerw .
Schrijver hier de oorzaken van op : gewoonheid, goedkoopte,
sleur : wijst op de gevolgen voor individu en gemeenschap en
(t)

Op . cit . biz .
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geeft verder zeer goede wenken om dit betreurenswaardig tekort aan to vullen . Mogen vele katholieken deze bladzijden
lezen . Mogen zij vooral niet alleen hun mea culpa slaan, maar
de hand uitsteken naar doeltreffende middelen : verbetering
onzer pers, inrichten van voordrachten en vooral de deelneming
aan studiekringen .
17. - Over studiekringen verscheen over eenige maanden
reeds een zeer goed boek, bevattend de verslagen en besprekingen van de o Journee des Cercles d'Eiudes a verleden jaar to Leuven
gehouden . Hier ligt een kostbare mijn to ontginnen voor al wie,
hoe onervaren ook, met moed de hand aan 't werk wil slaan . De
verslagen van het Congres van Vlaamsche studiekringen, (dat
Op 29 Aug. gehouden werd), zijn ook juist verschenen . Ze behelzen vier studies . Een over 't pas gesticht Verbond van
Vlaamsche Studiekringen . Een tweede over studiekringen voor
werklieden . Een derde over den apologetischen studiekring voor
ontwikkelden, en een vierde over den socialen studiekring voor
ontwikkelden . - Eenige jaren dappere werking in de studiekringen zal zeker bet tekort der katholieken aan geloofswetenschap grootendeels doen verdwijnen .
18 . - Ik eindig dit overzicht met de aandacht der lezers to
trekken op een boek, waar zij veel inlichtingen kunnen putten
Les livres qui s'imposent . Het geeft boeken op met eene korte
bespreking, over sociale en godsdienstige o nderwerpen . l k heb
het bier natuurlijk alleen over de gegeven inlichtingen op
godsdienstig gebied . Ongetwijfeld is bier zeer veel op to doen,
en zeker mag Been enkel leider van studiekringen dat boek
missen . Het zal voor hem een goede gids zijn op bet gebied
der godsdienstwetenschap . Het boek is echter niet volmaakt .
Is t' ook Been uiterst zware taak de bijzonderste boeken op
godsdienstgebied aan to stippen ? De grootste leemte ligt hierin
dat er alleen Fransche boeken worden aangegeven . 1k weet bet
wel . Schrijver bedoelt Fransche lezers die geen Duitsch kennen .
Maar ooze gestudeerden zijn gelukkig niet in dit geval . Bovendien
kan die afwezigheid van Duitsche litteratuur soms leiden tot een
overdreven schatting van een Fransch werk, omdat men, in
enkele gevallen, een betere, in bet Duitsch, niet kent . Dat is bier
dus to betreuren . Ook zijn er op Fransch gebied bier en daar
leemten, die, hopen wij, in een volgende uitgaaf zullen aangevuld worden . - Desniettegenstaande wordt bier gewezen op
een massa werkmateriaal, en velen . weinig vertrouwd met de
godsdienstwetenschappen, zullen bier hulp in hunne studie
aantreffen .
P . JANSSENS, O . P .

BOEKENNIEUWS
EEN REVOLVERSCHOT, door VIRGINIE LOVELING . - H .
Honig, Utrecht ; Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen,
1912 .

Twee zusters, de oudere, Marie, en de jongste en mooiste,
Georgine, beminnen Luc Hancq . - Ze zijn afgunstig op mekaar,
maar de eene zoowel als de andere voelt zich zalig in de zeker
heid dat ze de uitverkorene is van Luc . Deze heeft inderdaad
aan beiden zijn liefde verklaard . Maar van liefde kan bij
hem geen sprake zijn . Zinnelijkheid to over, maar als hij iets
bemint zal 't wel zijn wapencollectie wezen . Tusschen de beide
meisjes komt het tot een uitlegging en zoo veruemen ze hoe Luc
hen beiden heeft bedot. De liefde verkeert in een haat die bloed
eischt en dood . Ze trekken strootje : 't lot valt op Georgine . En
ze gaat er op uit in 't holle van den nacht . Ze vindt Luc in zijn
wapenkamer, en ze schiet hem met een revolver morsdood .
Dit melodrama der melodrama's, als gegeven, is anders,
't moet erkend, zoo sober mogelijk uitgewerkt . Maar is 't heuschheid tegenover de grijze jubilarisse van voor enkele maanden,
dat men over dit boek als over een meesterstuk heeft gejubeld?
Wij meenen op to treden als de echte verdedigers van Virginie
Loveling's faam, zoo we beweren dat niemand haar «oeuvre »
mag beoordeelen naar dit jongste product . Haar beste werken,
e Een dune Eed n, ((De Bruid des Heeren ', a DeTwistappel' staan
mijlen boven boven een e Een Revolverschot » . Door veel stijfheid van ontwikkeling en veel taalweerbarstigheid heen komt men
nu en dan eens op een kapitteltje, waarmee de schrijfster haar
beste pen van voorheen heeft gemoeid . De fraaiste bladzijden
van 't boek zullen wel wezen : hoofdstuk XVIII, blz . 70-73 . Dat
is uitstekend opgenomen en weergegeven, en in de herinnering
doet het veel verongelukte dingen vergeten, en tal van onbeholpen stijldrolligheden daarbij . 'k Teeken slechts aan : hij
had ook onlangs een vreemde aan de streek gehuwd (blz . 23 ;
tochwerd alles,met de nog versche herinnering aan den lekkeren
maaltijd, door den mantel der toegeeflijkheid bedekt . (blz . 52) ;
de ijlings gekomen heelmeester ried volkomen onbeweeglijkheid aan . (blz . 132) .
Wat betreft de samenstelling van het boek, waag ik het to
vragen waarom kapittel VII niet bij kapittel I werd verwerkt?
In het zuiver psychologisch gedeelte van bet boek vinden
we tot onze groote vreugde onze echte Virginie Loveling w eer .
de oude, die niet veroudert, hoewel ze de dingen toch niet meer
zoo mooi als vroeger to zeggen weet . Dit is een enkel proefje
e Wat was het toch, dat helsche, booze, vreeselijke en door
haar zelve gevreesde, dat in haar sluimerde en zoo toomloos
uitbarsten kon, dat gevoel van nijd tegenover Georgine, dat . bij
dezer wieg ontwaakt, lang onder de bloemen der zusterliefde
verborgen, thans opnieuw tot haat was overgegaan? Wat was
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het dat haar zoo menschlievend, teerhartig, tot de grootste opofferingen bekwaam, soms gruwzaam wreed deed worden? . . . En
zij kreeg het vizioen van een redeloos dier, gehinderd in zijn
drift, dat door roofzucht aangedreven, rechtvertredend, noch
lijden noch moord ontziet, als zijn egoisme in 't spel is, een dier
dat tam gemaakt, in gunstige omstandigheden, zoo zacht en zoo
streelend, zoo zoet gedwee kan wezen . . . .
e Het was hare schuld niet, dit bleef alleen nog duidelijk in
haar brein, al kwam zij niet eenmaal op de onderstelling dat
het misschien een erfdeel kon wezen, haar met het bloed, van
afstammeling tot afstammeling, uit de duistere onbekendheden
van vroegere, hachelijke gemoedsstormen overgeleverd . . . eerie
macht, die in haar lag, en waaraan zij met hare betere natuur
tot lijdzamen speelbal diende, onbewust en ongewild, onder die
heimelijke, vernielende leiding tot een werktuig van verstoring
en boosheid ontaardend . . .
Voeg daarbij de talrijke, flinke zetten van Virginie Loveling's onverflauwd observatievermogen en zoo zult ge toch ten
slotte, om wille van enkele bladzijden, blij zijn dat Virginie
Loveling weer een nieuw werk heeft geschreven .
J. P .
EEN WERELDJE SCHETSEN EN TYPEN, door ARIE
SANDEN . - Averbode, drukkerij der Abdij, 3oo blz .
In dit boek is aan 't woord een menschenkenner nit het
oude geslacht, uit het geslacht van Willem, die Madoc maecte .
Deze gezond-verstandige, die zoo goed beseft wat er al deugdelijks is in de traditie, komt met zijn doorproefde wijsheid de
nieuwe wereld bekijken ; niet de grootsteedsche, maar de kleinsteedsche, zooals ze daar draait en waait onder alle moderne
zegeningen . En als ik daareven van Willem sprak, moet ik nu
mezelven verbeteren en zeggen : Dit boek is een nieuw e Masker
van de Wereld afgetrokken » . Pater Poirters deed het niet
boeiender en niet geestiger dan deze .
Lees die schetsen alle : « Een brief)), e Een overtuigd Man)),
Drukke Bezigheden », De Eerste » , e Lezers s, e Edellieden u,
«Een gemeene Kerel s, ((Een Filosoof )), ((Op den Buiten)),
e Ook Genoegens s, e Voor de Vriendjes s, (c Voor God alleen » ,
«Een goede Ziel s, e Plakkers en Vagers » , e Niet Verkocht s,
((De Penning der Weduwe », (( Zoo nauw niet )), a Stoef », « Ze
Zeggen » , e Jonkheden s, « Uit een Dagboekje s . Lees ze allemaal, liefst eentje per dag, - om wille van de wijsheid die
hier to verteren valt, is 't beter teugsgewijze to drinken welnu, ge zult geen moeite hebben om to bekennen dat men de
wereld het best en bet duidelijkst ziet van uit een kloostercelletje . Want men zal mij niet afpraten dat deze geestigaard zoowel als Pater Poirters een kloosterling is .
Deze man kan vertellen, hij kan beschrijven, hij kan beschouwen, als de beste . Ik zeg niet dat hij onder de sterke
schrijverstemperamenten behoort ; nergens ontwaar ik hier
hooge kunstdrift, maar des to meer tintelt op elke bladzijde de
bedaarde gemoedelijkheid van iemand die veel weet to zeggen
en dat alles juist weet to zeggen ; een der fijnste onzer huidige
Vlaamsche dragers van de leuze ridendo dicere veruin .
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Uit zijn aard mag deze humorist een zacht mensch heeten ;
maar 't is voor mij een groot plezier dat hij zich warm kan
maken, satirisch warm tegen de versnippers en de verknoeiers
van uren en dagen, lyrisch-warm voor de schoonheid en de
poezie van bet hoogere christelijk leven .
Hoever deze steeds glimlachende keuvelaar bet brengt tot
de echte kunst, hoop ik u met een enkel proefje to bewijzen
a Mejuffer Van Helven werd dan natuurlijk verliefd,
smoorlijk verliefd op den schitterenden Overmont, bij zoover
dat ze droomerig werd ; en als een huvbare juffer droomerig
wordt - zoo getuigde mij eens mevrouw Pottelijn, die beweert
ongemeen ervaren to zijn in dat vak - is heur ongeluk nabij .
Die droomerigheid belette haar niet, ongewoon dikwijls naar
buiten to fietsen ; ze was immers . verklaarde ze, zoo graag in
de vrije, stille, eenzame iiatuur . Maar telkens, als zij de
oostpoort iiitfietste, reed Ladislas langs de westpoort weg, wat
voor gevolg had dat de natuur we] vrij, maar lang niet eenzaam
bleef. Een ander gevolg was 't volgende
a Mijnheer Hector Van Helven, de koopman, riep zekeren
dag Felicie op zijn bureau, en tusschen het nazien van einde
bladzijde 3oo en begin van bladzijde 3oi van het grootboek,
sprak hij, zonder inleiding, zooals het een man van zaken
betaamt : Felicie, de jonge beer Ferdinand Hastock vraagt u
ten huwelijk . 'n Knappe jongen zooals ge weet, en zeer bemiddeld . Hebt ge zin in dat kontiakt?
- «Neen, papa . »
- a All right! 'k Zal hem aanstonds antwoorden van neen .
Dag, kind!))
- « Dag, pa .
Veertien dagen nadien, terwijl Felicie in haar boudoir een
vaas met anjelieren schilderde, kwain Mevrouw van Helven
binnen en zei bedeesd
Stoor ik u, liefste? n
«Neen, Mama .
- « Ik had eigenlijk een delicate boodschap aan U .
((Zoo! Biecht maar op, Mamaatje .
- a Ja, gisteren kwam Mevrouw Loonders hier, ge weet,
dat de firma Loonders, alhoewel onze concurrente, toch altijd
in de beste betrekkingen met ons is gebleven . 'n Heel solied
huis ook, Loonders . Nu scheiden ze uit met handel drijven . Ze
zijn binnen, zooals men zegt .
- a Welnu ? n
- a Laat me geregeld de zaak uitleggen, kind . . .
Felicie pitste met haar penseel een bladje over van haar
palet .
((Wilt ge niet luisteren ?
- a Ja we], ma ; maar wat uitstaan heb ik met de firma
Loonders ? a
- « Meer dan ge wel voorgeeft, schelmpje . Raymond
Loonders, vermits ik U nu toch alles moet zeggen, heeft meenen
to bemerken, dat gij hem . . . enfin . n
- a Dat ik we] graag mevrouw Raymond Loonders zou
heeten, en hij er van zijn kant niets tegen heeft, integendeel .
Neen, beste ma, ik word nooit de echtgenoote van den beer in
kwestie ; de Loonders kunnen gerust dat plan laten varen n
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- u Ge zegt dat zoo knakweg, Felicie . Ik vind voor mijn
part een aantal voordeelen aan die verbintenis . . . . »
- e Ik dan, voor mijn part, niet . Wat dunkt u van die gele
anjelier met purperen spikkels, ma ? >>
Ma vond ze bepaald mooi en achtte het daarna geraadzaam
stilletjes op to trekken . n
Het is meer dan letterkundig genot, het is een hoog zedelijk
voordeel menschen to ontmoeten als dezen schrijver, die zich
lange jaren moat bebben to nutte gemaakt in het bekijken van
vele personen, goede en slechte, en in 't lezen van vele boeken,
allemaal goede . . . . Een enkelen keer nochtans gaat hem het
boekengeheugen al to ver : Te duidelijke invloed van den ouden
Heer Smits .
Ik zie niet in waarom dit boek op onze katholieke middelbare scholen niet dezelfde rol zou kunnen vervullen, als op de
Hollandsche, de Camera obscura . 't Is kost inderdaad om hem
door 't leven mee to dragen . In ieder geval, als mijn moeder
komt, en als ze mij weer vraagt naar 't beste boek uit den
jongsten tijd, leesbaar voor haar, dan Beef ik haar Arie Sanden's
e Wereldje n mee .
J. P.

VONDELS SPELEN, ingeleid en toegelicht door C . R .
DE KLERK en L . SIMONS, dl . I, i . Kultuurbesehouwende Inleiding .
- Het Pascha-Jerusalem verwoest . Nederlandsche Bibliotheek .
Nr CXXVIII tot CXXX . - Mij voor goede en goedkoope
lectuur, Amsterdam .
Na zooveel pogingen no .- deze a Vondel » voor het yolk .
En als er eindelijk een man is die met zulk een poging kan
slagen dan zal 't wel Simons wezen, de leider van dat modelorganisatiewerk der Wereldbibliotheek .
Dat hij de Klerk heeft weten to vinden voor deze taak is
wel't beste bewijs voor zijn ondernemingsgeest. En dat de Klerk
er toe besloot een lange « Kultuurbesehouwende Inleiding'> to
schrijven, is misschien minder onmiddellijk practisch voor het
volksdoel der uitgave, maar't is daarentegen voor alle beslagen
Vondel-vrienden een feit zoo heuglijk dat zeker in de jongste
maanden onder de literatoren geen gebeurtenis zoo druk ward
besproken en zoo dankbaar onthaald . Die studie, io8 bladzijden
lang, is inderdaad een arbeid, groot en grootsch, volkomen den
geest van Vondel waaid . Nog nooit werd Vondel's vorming
bestudeerd in zoo hoog en zoo klaar een licht als hier . Wat een
filoloog, die tevens kunstenaar is, voor de letterkunde vermag,
heeft de Klerk hier aan Vondel bewezen, beter nog dan den
toch zoo flinken Verwey . Want ik geloof niet to veal to zeggen
als ik beweer dat Vondel heeft gewacht op een volwaardige
kritiek van den dieperen grond zijner kunst, tot de Klerk nu
met deze studie verscheen .
Vondel, de jongen der Schriftuur en der Vroeg-Renaissance, nit de Hollandsche polders reikend met zijn genialen
aanleg tot de hoogten waar de Europeesche stroomingen hem
omstuwden, en als 't ware langsheen Vergilius groeiend tot den
Romaansch-Romeinsch-Roomschen Vondel, die onze heele
letterkunde beheerscht .
Want bet sterkste van de Klerk's betoog is juist ((hoe de
goddelijke Mantuaan alles meemaakt in Vondel's eenzaamst
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zielebestaan : bet moeilijkste, bet innigste, bet heiligste » . Van
eigen-Hollandsch standpunt is 't merkwaardigste wat een rol in
Vondel's karaktervorming de bewondering voor den ouden Hooft
heeft gespeeld . Zoo krijgen we tevens een nieuwen kijk op de
kwestie Oldenbarneveld-Maurits .
En dan de vorm van de Klerk's inleiding . Wat moet het
hem een feest zijn geweest, in hoofd en hart, toen deze taal er
uit is geweld . Voldragener Nederlandsch modern proza is mij
onbekend . Een stijl, waarin 't beste der twee persoonlijkste
prozaisten onzer I9e eeuw is geharmonieerd, want dit is nu eens
proza om door den steilen Potgieter to worden gekust, en om
daarbij den mystieken Alberdingk gek-verliefd to maken .
J . P.
DE BELGISCHE NIJVERAARS OP HUNNE HOEDE . Brussel, Th . Dewarichet, Sionsberg, 5, kl- form . 94 blz .
Prijs : o 5o fr .
Wij hebben bier de vertaling van eene reeks artikelen in
bet finantieblad Le Boursier verschenen .
De meeningen van de volkshuishoudkundigen, zegt de
schrijver, over den vrijhandel zijn in theorie al wel en goed .
Wij ook zijn in theorie vrijhandelsgezind, maar we moeten wel
bekennen dat we, zooals de zaken bij onze geburen nu staan,
daarbij geschoren worden .
Bij onze geburen eischen de lastkohieren voor de openbare
aanbestedingen van Staat, provincien en gemeenten dat bet
geleverde zou voortkomen van inlandsche fabrieken . Wij,
Belgen, kunnen this daar geene mededinging doen, maar hier
bij ons wordt zulks volstrekt niet vereischt en de ondervinding
leert dat ook in de nijverheid dikwijls waar is : « niemand is
sant in zijn eigen land n> . De schrijver voegt er nog bij, dat
sommige vreemdelingen, voornamelijk de Duitschers, ervoor
bekend staan, nog al smeergeld to b etalen . o m met andere
woorden minder of meer hoogstaande bedienden om to koopen,
opdat zij de oogen zouden sluiten op bet minderwaardige van
het geleverde, of op het niet gelijkvormige met de voorwaarden
in bet lastenkohier gesteldDe vertaling is goed leeslijk, maar nochtans hier en daar
zou ze meer mogen verzorgd zijn .
E . VL .
LES GRAVES ET LEUR REGLEMENTATION, par FRANcors LATOUR . Enquete sociale avec une preface de P . Imbart
de la Tour . - Editions du (( Bulletin de la Semaine )), Paris,
37, rue de 1'Abbe-Gregoire, r9I2, 238 blz . Prijs : 3 .5o fr.
Over de werkstakingen en bet recht der arbeiders om het
werk to staken wordt overal veel gesproken, maar misschien
nog bet meest in Franlrijk, waar daarover de meeningen -zooals ten andere over zoovele zaken, want het zij bier terloops
gezegd, de meeningverbrokkeling is een ongeluk voor Frankrijk
- zeer verschillen De Bulletin de la Seinaine heeft hierover de
zienswijze gevraagd van, we tellen niet minder dan 42 menschen ;
sommigen, ten andere, zijn zeer kort . Eenige jaren geleden was
men in Frankrijk, meer dan nu, voordeelig gezind voor eene
reglementeering van de werkstakingen . Den i 5n November

BOEKENNIEUWS

215

lgoo werd door Millerand, samen met Waldeck-Rousseau, een
wetsontwerp ingediend « loi sur le reglement amiable des differends relatifs aux conditions du travail)) . Wanneer een onverschil ontstaat tusschen bazen en werklieden zou dit onverschil
moeten onderworpen worden aan een scheidsraad, samengesteld
voor de helft uit afgevaardigden van den patroon en voor de
helft nit afgevaardigden der werklieden ; de werkstaking zou dan
alleen toegelaten zijn, wanneer een der partijen weigert zich to
onderwerpen aan de genomen beslissing en wanneer de meerderheid der werklieden de werkstaking stemden . En welk zou de
bekrachtiging zijn, want daar ligt een groote moeilijkheid? De
onwilligen zouden vervallen verklaard worden van hun kiesrecht en van hun recht om verkozen to worden in werkrechtersraden, handelskamers, syndikaten, enz . Millerand denkt ook
dat de drukking van de openbare meening veel zou uithalen .
Fourniere, de bestuurder van de Revue Socialiste, is partijganger
van den verplichten scheidsraad, maar hij bekent dat daar nu
niet op to denken valt, omdat die gedachten nog niet rijp zijn .
In Frankrijk zijn er voorstanders van eene reglementeering der
werkstakingen en het beste bewijs daarvan vinden we in een
wetsontwerp in de Kamer van Volksvertegenwoordigers neergelegd, den ion Maart rgrr, door Fleury Ravarin, volgens hetwelk
eene werkstaking niet zou mogen uitgeroepen worden dan na
eene stemming van al de betrokkene werklieden, waarvan ten
minste de helft plus een zich gunstig zou moeten verklaren voor
de werkstaking . We spraken daar zooeven over het wetsontwerp van Waldeck-Rousseau-Millerand, in r9oo neergelegd,
maar sindsdien zijn er nog verscheidene ontwerpen geweest .
Het meerendeel der ondervraagden zijn tegen reglementeering gekant, maar velen, alhoewel ze den verplichten scheidsraad verwerpen, zijn voorstanders van een raad die de twistende partijen zou moeten trachten overeen to brengen, en
werkstakingen to voorkomen .
Paul Leroy-Beaulieu, de meest gezaghebbende van de
oude school der volkshuishoudlcundigen in Frankrijk, heeft
hier ook zijne meening uiteengedaan en de redenen die hij
inbrengt tegen den scheidsraad zijn to lezen : een scheidsraad,
zegt hij, tracht altijd de twee partijen stil to leggen en iets to
geven, niet alles wat er gevraagd wordt . Maar, voegt hij erbij,
wanneer de werklieden gedurig staken zijn ze dus zeker to
verkrijgen wat ze willen hebben 1 En veronderstel nu dat de
scheidsraad iets uitgesproken hebbe, dat werkelijk niet aan to
nemen is, wat zullen de bazen dan doen? Daarenboven, ziet
ge niet in dat er geen bekrachtiging bestaat voor die beslissing?
Een groot deel van hen die hier hunne meening uiteendoen,
verklaren zich voorstanders van bet verbod van werkstaking,
voor de arbeiders van openbare diensten . De verzamelaar
Latour doet in zijn nawoord opmerken dat de werkstaking
altijd een oorlog is, en dat er waarschijnlijk veel tijd zal noodig
zijn om dit recht van oorlog op to maken ; ziet eens, zegt hij,
hoe eeuwen noodig waren om in het internationaal recht eenige
beginselen voor het oorlogsrecht vast to stellen .
E . VL.
LE MINIMUM DE SALAIRE ET LES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES EN BELGIQUE, Uitgave van bet
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Ministerie van Nijverheid en Arbeid . - Brussel . Lebegue
& C°, 1911, 207 blz .
Belgie staat bekend als zijnde een land waar vele openbare
besturen voor de werken die zij aanbesteden of voor dewelke
zij hulpgelden verleenen een minimum van dagloon voorschrij ven .
Dit boek zal gaarne geraadpleegd worden door al wie, en
voornamelijk in den vreemde moeten ze talrijk zijn, daarin
belang stellen . Vooraf komt eene historische schets . Reeds in
1853 heeft De Brouckere, burgemeester to Brussel, een
minimum van dagloon in de lastenkohieren doen inschrijven .
Wij, Belgen, mogen er fier op zijn dat dit initiatief bier bij ons
genomen werd .
Daarna hebt ge de bepaling van bet minimumloon met de
voornaamste beweegredenen voor en tegen . Na inlichtirgen
over de werken waar bet toegepast tvordt, komt antwoord op
de vraag hoe de minimumloonen worden vastgesteld, welk
toezicht er wordt gehouden op de toepassing van bet voorgeschreven minimum, en ten laatste welke bekrachtigingen er
zijn .
Waarlijk een boek dat bij velen zal welgekomen zijn .
E . V1. .

DAS ENGLISCHE BANKWESEN, von EDGARD JAFFE, Zweite,
durchgesehene and erweiterte Auflage . - Leipzig, Dunker &
Humblot, 1910, 370 b1z . . Prijs 7 .20 Mark .
In de 18e eeuw was Amsterdam de grootste kapitaalmarkt
van de wereld . Maar ua Waterloo nam Londen hare plaats in
en nog altijd heeft Londen die plaats behouden : gansch de
wereld door kent men bet Engelsche pond sterling, en wissels
op Londen worden altijd en overal gevraagd .
Het werk van Jaffe, dat we bier aankondigen, is bet beste
wat bestaat over de Engelsche banken . De eerste uitgave is van
November 1904 .
We kunnen er bier natuurlijk niet aan denken de inrichting
van de verschillende Engelsche banken uiteen to doen ; laten
we enkel wijzen op eenige eigenaardigheden .
Eerst en vooral hebt ge in Engeland, veel meer dan in de
andere landen, verdeeling van arbeid, dat wil zeggen dat de
banken zich met de eene of de andere specialiteit bezig houden,
veel meer dan bet bij ons of in Duitschland bet geval is, en
vroegertijd was dit onderscheid veel scherper nog dan nu .
Voornamelijk sedert de jaren So is er een zeer groote concentratie van de Engelsche banken gebeurd : veel banken werden
samengesmolten ; bijzondere bankiers moesten plaats maken
voor grootere inrichtingen of sloten bij die inrichtingen aan ;
filialen van groote inrichtingen werden bijna overal opgericht
en de mededinging bracht mee dat men links en rechts op bet
gebied van bet bankwezen geld trachtte to slaan .
Die specialiseering wordt nog verscherpt door bet zeer
groot belang dat de tusschenpersonen in Engeland hebben :
waar bet er b . v . op aankomt wissels to disconteeren hebt ge
makelaars voor elke categorie van wissels, zoo b . v . voor
West-Indische of voor katoenwissels ; die tusschenpersonen
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kennen volkomen den West Indischen handel of den katoenhandel en weten dus de wissels beter naar hunne waarde to
schatten .
Vroegertijd bestond er veel meer persoonlijk krediet bij de
Engelsche banken . De kleinere lokale bankiers kenden beter de
kredietwaardigheid van hunne klanten ; in de provincie is het
nog wel het geval, meer dan to Londen ; die groote bankinrichtingen moeten veel meer den sleur volgen . - Een andere eigenaardigheid in Engeland is dat er van langs om minder goede
wissels in omloop zijn . Die verkocht heeft wordt meer comptant
betaald met een check en waar het den uitvoerhandel betreft
wordt veel meergebruik gemaakt van telegrafische aanduidingen .
Engeland staat bekend als het land der checks : elkeen, ook
de kleinste winkelier en handelaar, heeft er eene rekening op
de bank en betaalt met checks . De ontvangen checks worden in
zijne bank afgegeven en, dank zij het clearing house, door de
banken verrekend . Maar men denkt soms dat al of bijna al de
checks door het clearing house komen . Dat is overdreven .
Ongeveer de heeft van de checks worden verrekend en er zijn
ook in Engeland nog vele « Walk-clercks », dat wil zeggen
bankbedienden die als bezigheid hebben naar de verschillende
banken to gaan om checks of wissels to innen .
Nog twee eigenaardigheden : er zijn wel banker die, om
geld to hebben, de wissels die zij disconteerden, herdisconteeren,
maar de grootste banken doen dit niet . Men zou kunnen gaan
meenen dat ze het geld van het herdisconteeren noodig hebben
en bet ware voor hen hoogst bedenkelijk ; dan moeten we nog
vermelden dat sommige gemeenten en steden rechtstreeks bij de
burgers geld ontleenen en een soort van depositobanken geworden zijn .
Ter gelegenheid van het aankondigen van dit book zouden we
bier willen wijzen op bet nut dat wij ook er zouden bij hebben
veel meer dan nu bet geval is checks to gebruiken . En waarom
zouden de banken het voorbeeld niet geven en de wissels die ze
ter inning aanbieden niet bij middel van een check later
betalen ? Men kan natuurlijk hierop antwoorden dat de inkasseerder die een check ontvangt niet weet of er werkelijk in de
bank geld genoeg is om then check to voldoen, maar hij zou zich
kunnen beperken met het afgeven van eene voorloopige kwittantie ! De wissels zelf zou hij niet afgeven ; komt hij weer op
de bank zoo weet men seffens wat er van de zaak is en de klant
kan, want daar is toch geen haast bij, wanneer hij eens voorbij
komt de wissels meenemen ! Is er geen geld genoeg in de bank,
zoodanig dat de check niet voldoet om den wissel to betalen,
zoo kan men doodeenvoudig den wissel later protesteeren .
En heeft de bank wissels op personen die niet hare klanten zijn,
die hunne rekening hebben in andere banken b . v ., waarom zoo
die persoon in betaling van den hem aangeboden wissel geen
check kunnen geven op die andere bank en door die bank
aa.nvaard, of beter geavaliseerd, dat wit zeggen dat de bank
zich (laarvoor verantwoordelijk verkla art . Iemand die geld staau
heeft op de bank zou voor een gedeelte daarvan checks kunnen
vragen die de bank aanneemt to betalen . Hot bedrag van dit geld
zou van zijn krediet afgeschreven worden, maar hij zou or tech
nog altijd intrest van genieten zoolang hij van die aanvaarde
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checks geen gebruik heeft gemaakt . Dit zou dus voor hem
voordeeliger zijn dan bet geld aan huis to bewaren I En daarenboven loopt men met die aanvaarde checks door de bank geen
gevaar, want men kent bet handteeken van den klant die de
checks maar zou teekenen, wanneer hij ze werkelijk ter
betaling geeft en, aan eenen anderen kant, zou men nog
kunnen doen evenals in Engeland en even als men bier ook bij
ons een beetje begint to doen, namelijk de checks kruisen, dat
wil zeggen er twee evenwijdig loopende regelen op trekken en
daartusschen den naam schrijven b . v. van eene bank die
all een bet recht zou hebben bet bedrag van den check op to
trekken . Geen gevaar dus, wanneer de check verloren wordt
of gestolen . Wil men geene checks gebruiken voor de betaling
van wissels, waarom de wissels dan Diet rechtstreeks doen
betalen door zijne bank en ze daar domicilieeren?
Reeds bij de eerste uitgave werd door den schrijver een
ander boek aangekondigd over de Engelsche banken voor
inrichting en uitgifte . In zijn voorwoord tot de tweede uitgave
is er ook over spraak ; wie Das englische Bankzoesen heeft gelezen,
zal verlangen dat dit boek zoo rap mogelijk zou verschijnen .
E . VL .
DAS WESEN DER UNIVERSITATEN UND DAS STUDIUM DER FRAUEN . Ein Beitrag zur modernen Kulturbewegung von Dr ARNOLD RuGE . - Meiner Felix, Leipzig,
rgrz, 34 blz ., 8o Pfenn .
Hier hebben we, nader uitgewerkt, een dagbladartikel dat
nog al opgang maakte .
De eerste helft is werkelijk to lang . Zonder al to groot
verlies zou men bet mogen overslaan . Het gaat over bet innerlijk wezen van eene hoogeschool, wat hoogescholen moeten
zijn en hierin zal elkeen bet met den schrijver wel eens zijn
dat hoogescholen niet alleen mogen zijn voor bet practisch
leven, hoogere heroepsscholen, maar dat ze de eigenlijke
wetenschap en de geestescultuur van een yolk moeten dienen .
De schrijver meent dat zulks niet mogelijk blijven zal
wanneer de vrouwen tot de hoogescholen worden toegelaten .
Nu reeds, zegt hij, dragen de hoogescholen den Cainstempel
van de verweeklijking en de verrotting. Wij worden hoffelijker,
minder nauwgezet wat de wetenschap betreft, fijngevoeliger,
vrouwelijker en slapper, bet mannelijk sterke gaat weg uit
onze beschaving . De laatste zin van bet vlugschrift vat de
meening van den schrijver samen : ((De geringe economische
voordeelen die de vrouwen halen uit de studie, wegen niet op
tegen de schade voor hunne eigene ziel en voor onze beschaving en bet gezamenlijke van ons volk .
Woorden, maar de schrijver kan opwerpen : welke bewijzen wilt ge nu reeds ?
E . VL .
UITGAVEN VAN J . B . WOLTERS, GRONINGEN
C . HONIGN en G . J . Vos Az ., Van eigen Bodem, leesboek voor de
lagere school, serie B, re dl ., roe dr ., geillustreerd door Jetses .
8o b1z ., f. o .3o .
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Serie B, 3e dl ., ge dr., geill . door Jetses, 95 blz ., f. o .3o .
n
n
- Serie B, 5e dl ., 8e dr ., n
95 blz ., f. o .3o .
De drie serieen A, B en C vormen een stel leesboekjes, die
grootere landen aan onze lagere scholen mogen benijden .
Dr . J . S . VAN VEEN, Beknopt Overzichi der Grieksche Mythologie, naar
het Duitsch van Dr . S . If errlich, 7 • herziene dr ., geIllustreerd,
78 blz ., f o.6o .
Dr . C . L . JUNGIUS, Beknobt Handboekje der classieke Mythologie, de
voornaamste sagen der Grieken en Romeinen, 2e herz . druk,
geillustreerd, 64 blz ., f. o 6o .
Beide handboekjes kunnen in onze humaniora veel bijdragen
tot meerdere klassieke kennis en tot betere smaakverfijning .
J . W . BOERMAN en K . M . KNip, Natuurlijke Historic . 1 . Dierkunde,
II . Plantkunde, 4e herziene druk, 25o en 22o blz ., elk f . x .go .
't Is in de schoolwereld sinds jaren bekend dat de natuurwetenschappelijke handboeken van Boerman en Knip vooraan
staan .
JAN LIGTHART, Letterkundige Studii'n, De kleine Johannes, Ie dl.,
door Fr . van Eeden, 3e herziene druk, 155 b1z ., f. I .5o.
J . A . VERDENIUS en R . P . G . HAMEETMAN, Duitsch Leesboek, met
hulpboekje voor Middelbare M . U . L . O . en Handelsscholen,
1e dl ., 16o blz ., f. 1 .25 .
Exercise Book . English Grammar of the first year, 2d edit ., 6o blz .,
f . o .6o .
J . A . VERDENIUS en R . P . G . HAMEETMAN, Leerboek der Duiisehe
Taal, ten dienste van Handelscursussen, Ie deeltje, 94 blz .,
f. 0-75P . VAN RossUM, Practisch Leerboek der Engelsche Taal, ten dienste
van het uitgebreid lager Onderwijs, herhalingsscholen en
taalcursussen, 1e stukje, 3e druk, 78 b1z ., f. o .5o .
-

M . J . KOENEN, Verklarend Zakwoordenboekje der Nederlandsche Taal,

ten dienste van gevorderde leerlingen en van kweekelingen,
hoe vermeerderde druk, 15o blz ., f. o .35 .
B . en BOUMAN, enz . Neucre Prosa, serie II . Deutscher Humor
von Otto Ernst and H . Seidel, 83 blz . . f . o .65 . - In n Neuere
Prosa n verscheen vroeger : Wilh . H . Riehl : Burg Neideck,
M . v . Ebner Eschenbach : Tiergeschichten, en Novellen van W .
H . Riehl, H . Bohlau en Charl . Niese .
S . BOORSMA, Deutsche Novellen : Ernst von Wildenbruch, das
Orakel, Peter Rosegger, das Holzknechthaus, 7o blz ., f. o .3o . In deze reeks verscheen vroeger tegen denzelfden prijs : Th .
Berthold : Erinnerungen eines Tierfreundes, Luise Miihlbach
Napoleon and die weisse Frau, Johanna Spyri : Der Toni von
Kaudergrund, Reinh . v . Werner : Eine erste Seereise .
UITGAVEN VAN P . NOORDHOFF, GRONINGEN
Dr . M . G . DE BOER en L . J . DE WILDE . Historische Leciuur, Ie dl .,
Oudheid en Middeleenwen, 26o blz ., f . I .6o . - Nu is deze
puike verzameling volledig, in drie deelen . De andere twee
verschenen immers reeds vroeger : e Nieuwe Geschiedenis n
en « Nieuwste Geschiedenis » .
P . WIJDENES en Dr . D . DE LANGE, Vlakke Meetkunde, 2e dl., 184
biz ., f. 1 .35 .
J . MULDER, Planienleven, Gids bs~ Botanisehe Uitstapjes, tevens Handboekje voor Amateur-kweekers, 22o b1z ., f. I .oo .
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Dr . A . J . M . GARJEANNE, Kern der Plantkunde,
druk, met 188
afbeeldingen, naar de
Deensche uitgave van Prof . Dr . E .
Warming's « Pantelivet
13o b1z .
Dr. R N . DE HAAS, Gernengde scheikundige Vraagstukken, 7o blz .,
f. 0 .75 ,
2e

2e

n,

T . PLUIM, Koofdzaken der Algemeene Geschiedenis in Schetsen en Verhalen,
stukje,
blz ., f . 1 .oo . - Inderdaad de geschiedenis
2e

21o

in haar meest onderhoudenden vorm .

ten gebruike bij het
onderwijs in de Algemeene Geschiedenis, f . o .8o .

J . S . GROSSIER, Synchronistische Tabellen,

A . L . DE BONT, Schoolatlas der Algeineene en Vaderlandsche Geschiedenis (ook voor het Handelsonderwijs) in 13o kaarten en bijkaartjes, 4e geheel omgewerkte druk, f. 2 .00 .

ALLERLEI
CONSCIENCE-VIERING
Het November-nummer van Dietsche Warande zal aan
Hendrik Conscience gewijd zijn . - Hierbij de omzendbrief
then de Nederlandsche Boekhandel ons verzoekt op to nemen
Met velen zijn wij van oordeel, dat feesten, hoe indrukwekkend ze ook mogen zijn, steeds slechts een voorbijgaanden
indruk to weeg brengen en dat het noodig is iets blijvends voort
to brengen, dat als een verwarmend vuur de harten onzer
Vlamingen blijft sterken in hun stambewustzijn .
Zulk een blijvende herinnering die aan het yolk de verzekering geven zal, hoeveel het aan Conscience to danken heeft,
wordt ons geschonken in het boek door zijn dochter geschrever.
EENIGE BLADZIJDEN UIT HET LEVEN
MIJNS VADERS
door
MEVROUW ANTHEUNIS (GEBOREN CONSCIENCE)
Prijs fr. gebonden fr . 2
.25
\Vij durven van bet publielc voor (lit werk den voorrang to
vragen op alle boeken die over Conscience zouden aan~,,eboden
worden, ten eerste omdat niemand beter dan zijn dochter het
]even haars vaders kan uitbeelden ;
ten tweede, omdat het, zooals uit de Inleiding blijkt, door
iemand minder dan Max Rouses geprezen wordt als eau werk
van hooge innerlijke waarde ;
ten derde . omdat de prijs zoo gering is, dat iedereen er toe
km overgaan om er een . exemplaar van to nemen .
Het is ons aangenaam hier tevens mede to deelen dat voor
prijsuitdeelingen belangrijke homing wordt toegestaan .
A

De Besbutrder
van den Nederlandschen Boekhandel, An1werten,
L . H . SMEDING .

HET KINDEKE VAN DE DOOD
r86o
G . GEZELLE
tt Want graf en wieg zijn een en 't zelf ; voorwaar,
de pelder, 't is alsof 't een wiegkleed waar'
waaronder Gods almachtigheid bewijst
dat nit het graf de onsterflijkheid verrijst,
en dat de dood die elk ende een bedriegt,
met eigen hand God blijde kinderen wiegt. » (1)
De Poesie van den Dood ! Onbegrepen van oude en
moderne heidenen, bloem van 't christen geloof, veel
blijder en schooner dan de asphodelen in de Elyseesche

weiden ! Al blinkt er tranendauw op deze bloeme, toch, of
liever daardoor zelf, is ze 't herte van den christen duurbaar boven al .
Want zij glanst met den glans der onsterfelijkheid, en
geurt met den geur der eeuwige Liefde, die den Dood heeft
gemaakt tot aanvang des Levens .
Wat ware het een wonder boek, een Bloemlezing uit
Gezelle's Poezie van den Dood ! Heeft wel iemand onder
de Nederlandsche dichters zoo treffend, zoo liefdevol, zoo
troostend, zoo kunstig hem bezongen ? Van de kerkhofblommen, to Staden geplukt, tot het laatste Zieldichtje,
door den kranken grijsaard uit liefdadigheid geschreven,
wat al onzeglijk-roerende zangen en klanken ! Ja, mocht ik
dat boek gedrukt zien, prachtig, met passende beelden en
teekeningen, met het kruis op zijn omslag geprent, ik ware
blijde . Hoevele zielen zou het doorgeuren met geloof, hoop
en liefde !
Onder deze Doodsgedichten glanst er een met een
geheimvol-aantrekkende schoonheid
HET KINDEKE VAN DE DOOD .

Het is me onzegbaar, wat een wereld van allerzoetste
gemoedsbewegingen in mij roert, telkens dat ik dat gedicht
(1) GEZELLE, Zielgedichtjes, Nr XXIX . 1876 .
0
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lees, en hoe menigmaal is dat geweest ! Voorwaar, hij, die
dit in zijn ziele droeg en op zoo 'n wijze wist uit to zingen,
draagt om zijn hoofd een christen-Dichter's aureool, nog
wat anders glorierijk dan Horatius' doctorum hederae praemia

frontium !

Met ontroering begin ik eraan, to beproeven, in hen
die dit zullen lezen, mijn gevoelens to doen overgaan .
Mocht ik het kunnen !

Onder Gezelle's leerlingen van zijn eerste Poesis-jaar
was een Rousselaarsch student met name EMIEL DE KIERE,
die later priester werd, missionaris in de Noordsche landen,
bepaaldelijk in IJsland, en van wien hij geern spreekt in de
eerste jaren van zijn Rond den Heerd. Men leest daar ook
knap-geschreven brieven van den jongen zendeling . (I)
Met de familie De Kiere was Gezelle sinds lang bevriend ; de oom van zijn student, Joseph, was langen tijd
barbier in bet Seminarie, een braaf, maar zonderling man ;
voor een zoontje van dezen, dichtte de Meester het kleine
versje, in Zielgedich jes, nr VIII
a Ter blijder en troostende gedachtenisse van Alois
De Kiere, zoontje van Joseph en zijne huisvrouw Ludovica
De Kiere, geboren De Grijse, dat ter wereld kwam op den
18 July 1851 en in den Hemel ontwiek den 26 Februari
1852 . ))

Een kind ontsliep
Wie anders weet
als moeders herte ervan,
en Yesus', die 't
gewonnen heeft
en nooit meer kwijt en kan? »

( 2)

De ouders van Emiel, den student, waren Jan De Kiere,
en dezes tweede echtgenoote, Virginie Lanssen, welke laatste,
ten tijde van Gezelle's leeraarschap in de Poesis, reeds over(i) Zie Rond den Heerd I, b1z . 356 ; II, blz . 349 ; III, b1z . 16,
21, 37, 55 .
(2) De datum 1858 boven het gedichtje, in de verzameling, is
dus niet juist : het doodsanctje en de Burgerlijke stand geven
beiden 1852 . Zulke onnauwkeurigheden zijn er nog .
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leden was . De eerste vrouw, Melanie Fitler, was zeer jong
gestorven, in 1835, 't jaar na de geboorte van Jan's eerste

kind, CONSTANTINUS DE KIERE .
Deze jongen, halfbroeder dus van Gezelle's leerling,

is bet Kindeke van de Dood .
(( Ik heb hem goed gekend », schrijft mij Hendrik
Van Doorne, gewezen missionaris in England, oud-leerling van Gezelle, nu rustend priester op zijn geboortedorp
Poucke . (I) « Het was een lange, bleeke, uitgemergelde
jongheid, gestorven van de longerziekte, uitgeteerd, zoo de
Vlaming bet in een woord afschildert . Zijne ziekte heeft bet
lang getrokken eer zij hem ten gronde kreeg . n - En elders

a Constantinus was een begaafde jongheid . De menschen
zeggen gemeenlijk van zulke : Hij heeft to veel verstand,
hij 'n kan bet niet ophouden in zijn lichaam . - Zeker was
hij geestelijk en vernuftelijk ontwikkeld boven zijne
lichaamskracht en ten nadeele van 't stoffelijk . » Men
hadde hem 't eerste van de Zielgedichtjes kunnen toepassen

Het aardsche vat was al to teer
voor 't machtige verstand,
de band des lichaams kon niet meer
weerstaan der zielen brand ;
hij brak . . . ze ontlook heur vleugelen
en koos de hemelbaan ;
daar mag zij, zonder teugelen
God minnen, God verstaan .

en dit gedichtje, nit 1852, geeft ons eene of twee uitdrukkingen, die bij 't Kindeke van de Dood zullen wederkomen .
Dat Constant aanleg had voor kunst en letteren, blijkt
nit bet feit, dat hij lid was van de aloude Rousselaarsche
Rederijkerskamer a De Zeegbare Herten a, sedert October
1854, en van bet genootschap voor kerkmuziek . Waarschijnlijk zijn 't die gaven en bezigheden, welke hem
nauwer met Gezelle in aanraking brachten . De langdurige
ziekte maakte hem anders afgetrokken, stilzwijgend, weemoedig ; bijna nooit lachte of scherste hij, en hij was liefst

(z) Een van hen, die vertrouwelijkst met Gezelle hebben
omgegaan, to Rousselaere, en later in 't Engelsch Seminarie .
Gezelle kwam veel to Poucke, in Van Doorne's familie .
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alleen ; als 't weder het toeliet, stond hij buiten aan de huisdeur, ((zoo de teerende menschen geern doen, om de jonge
zonnestralen to drinken n, zegt H . Van Doorne . Daar kon
men hem uren en uren zien staan, stil en stom, een deernisse voor al wie hem kende en eenigszins vermoeden kon,
wat er in zijn ziel omgaan moest .
Hij stierf den 15 Januaii 1859 . Alzoo is zijn doodsanctje

Waerom heeft myn lyden zoo langdurig geweestt
Waerom heeft myne ziekte ongeneeabeer geweestt
(Jerem . c. 15) Omdat gy, o Hear, gehandeld hebt vol .
gene 1Jwen Wil .
Jonas c . 1 .

t

flit) VOOR DE ZIEL
van

CONSTANTINUS DEKIERE,

LID DER MAETSCHAPPY VAN RHETORYCA EN
VAN HET KERKAIUZIEK,
geboren is Rouaselaere, den 14 Maert1834 en aldaer
overladen den 15 January 1859 .

I

I

Schoon joug, heb ik kwellingeu en droefheid gevouden ; en ik heb den Naem des Heereu aeuroepon .
Ps. CXIV, 4 .
En God heeft my verhoord, Hij heeft my van myoe
ollenden verlost .
Pa . XXXIII, 5 .
Maria ontvangi in hareu school de zielen harer stervende dienaren .
Vine . Ferr.
Myn vleesch en myn hert zyn bezweken, o God van
myn hert ; Gy zyt, o God, myn erfdeel voor altyd .
Pa. LXXII, V . 6 .

Onze Vader . - Wees gegroet .
R. 1. P.

i
'1

1,

Rousselaere . - Drukkery van De Brouwer-$ took .

Gezelle, 't is to denken, kende den armen jongen in de
ziel ; hij kende zijne geheime gedachten, hij wist, wat hem
eenigen troost of afleiding kon geven ; maar hij had, uit
zijne gesprekken met hem, wel gevoeld dat Constant zijn
toestand bewust was, en de Dood voelde komen, zoo langzaam, dat hij ernaar trachtte om uit . . . Hij had het stille,
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stille naderen van de Dood bijgewoond, en de indruk van
hare onvermijdbare meesterschap op dat jonge leven had
hem ingenomen, sedert lange maanden, met dat denkbeeld
Een kind des Doods!

Dit is een welbekende uitdrukking uit de Schriftuur .
Zij verschijnt namelijk in de geschiedenis van David en
Jonathan (I . Reg . XX .) Saiil zoekt David to dooden, en
Jonathas, Saul's zoon en David's boezemvriend, wil hem
ontschuldigen bij zijnen vader . Saul is echter onverbiddelijk : a Meent gij dat ick niet en wete dat gij den sone
van Isai lief hebt, tot uwer schanden ? . . . Want alle de
dagen dat de sone van Isai op de aerde leeft, soo en suit
ghij ende uw rijck niet gevestight worden . Aldus dan, soo
sendt nu, ende doet hem bij mij brengen, want hij is een
kint des doods ! s

En David zelf, later (II . Reg . XII) wanneer Nathan
de propheet hem de parabel heeft verhaald van den rijke,
die 't eenig schaapke van zijnen armen buurman had
genomen en geslacht, roept toornig uit : s Alsoo waerach .
tiglijk, als de Heere leeft, de man is een kint des doods die
dat gedaen heeft ! n Filius mortis est !
Dat Schriftuurwoord, in den volksmond geraakt om to
beteekenen iemand die den stempel van de dood op hem
draagt, werd hier, in diep treffenden zin, de aanleiding tot
bet gedicht, dat afzonderlijk verscheen to Rousselare in
186o (r), maar H . Van Doorne verzekert a dat bet al lang
(1) Hier tegenover staat bet titelbad, HetBoekske meet 174
millim . op 127, en bevat 14 bldz . Het citaat uit Faber is op to
merken . De werken van den Engelschen Oratoriaan waren voor
Gezelle zeer geliefkoosde lezing, en gaven hem meermaleu aanleiding tot dichten . De hier geciteerde woorden komen uit het
volgend zinsverband : Faber veronderstelt a dat al de mannen,
vrouwen, en al de kinderen boven de zeven jaren, op de geheele
aarde, God altijd bovenal en uit onverdeelde harten liefhadden .
Welke gevolgen zou dit hebben in de staatkunde, de diplomatie,
de pers, den handel de kunst en letteren? Zoo volgt het citaat
« De letterkunde van deze menschen zou niets voortbrengen dan
wat eerbaar en waar zou wezen, veredelend en vol geloof.
Op de 2e bladzijde staat de opdracht : ((Den weleerweerden
Heere Mijnheer Bruno Van Hove, pbr ., Superior van het Kleen
Seminarie to Roesselaere, vereerd en opgedregen, ten teeken
van eerbied en toegenegendheid, van zijn oudleerling en ootm
dienaer in Cho G . G . » Deze zoo eerbiedige opdracht werd,
helaas . ontvangen met koelheid, om niets meer to zeggen !

Act hinbeke unit be Mob .
tell Oebicilt
Uann
ben ~ .

. Ouiao Oeietle, pbr., .professor in 't urea
$enlinarie to 1Nousselaere .
The litterature of these men would give forth nothing
but what was chaste and true, ennobling and full
of faith .
Father Frederick William Faber . D . D .

The Creator and the Creature.
p . 185 .
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van 't getouwe gesneden lag eer het op de drukperse geleid wierd . s Nemen wij aan dat het ontstond korts na Constant's dood, in 't begin van 1859, wij meenen echter dat
bet vbor I86o niet tot zijne voile rijpheid kwam, in den
huidigen vorm, vooral de laatste strophen .
Lezen wij nu eerst het geheele stuk . Hier volgt, in 't
midden, de huidige tekst, sedert 1892 ; links de verzen of
woorden van den eersten druk (I86o) die later veranderd
werden ; rechts bet weinige, waardoor de druk x878 van
then van 1892 verschilt .
Kleine wijzigingen in spelling en schrijfwijze, zooals
de Hoofdletter aan 't begin van elke vers en de oude vormen waer, baen, mogt, werden niet als variante aanzien .
Aan den voet der bladzijde geven wij eenige woordverklaringen .
HET KINDEKE VAN DE DOOD .
Filius mortis est .
I . REG . xx . 3I .

186o

1892
I.

Daar zijnder die de levensbaau,
met schaars eenen brijzel brood,
tot aan hunne oude dagen gaan
en leven, spijts de Dood .

2.

Daar zijnder die dit leven van
zijn blijde bane stoot,
van waar hun eerste reize began ;
't zijn kinderen van de Dood .

3.

Een wist ik, en zijn moeder, als
zij 't hutste op haren schoot,
zij zong en zij zeide : « Mijn kind! '
['t Was valsch !
't was 't kindeke van de Dood .

s . 'nen briizel

3 . hunne eercte

3. en ze zeide

I.
2.

r.
r.
r.

3. r.

nauwelijks .
transitief : die de levensbaan gaan, volgen .
oude onvolm . verl . tijd van beginnen, nu begon . Zoo vand voor vond ; drank (str. 5 . v . i)
voor dronk etc .
kutste = schommelde, deed wippen .

2, sckaars

3, gaan,
3, began,
2,

1878
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186o

1892
4- Zij leefde en leefde tweemaal toen
zij 't tegen heur herte sloot,
en driemaal, toen ze 't daar mocht
[voen,
heur kindeke . . . . van de Dood .

3 . mogte voen .

5.
3 . ma.er wat bet nutte van
Fspijze of drank

6.
3 . een rijzig en spilde

3 . op de aarde weer .

5.
6.

7,
9.

't Kind at en drank, uit klaar bedwang,
en 't pramen van den nood,
maar al dat bet nutte, van spijze en
[van drank
bet at en bet drank de Dood .
Het groeide alzoo de plante wast,
die nimmer zunne 'n ziet
een rijzig, een reilde kindeke was 't,
en derelijk als een riet

7•

En de andere blommekes, blank en
(blij,
ze loegen altemaal ;
en, over van vreugde, zoo loegen zij
met zijnen bedrukten staal .

8.

Het loeg . . . en het hief in het blauwe
[meer
des hemels zijne oogen, maar
ze vielen zoo licht op de aarde weer
[neer,
en ze stonden daar, immer - daar .

1878
3. mochte vobn .

,', . van spijze en drank

3 . en reilde

3 . op de aarde weir,

9 . Aanschouwt hem, aan zijn huis ge[leund,
hij rust en, overand
op d'een en op d'andren voet ge[steund .
daar staat hij nu, aan den wand .
r . 1, uit klaar nit enkel bedwang ; alleen uit dwang .
r . 2, pramen = dringen, persen .
r . 1, alzoo = zooals, gelijk .
r . 2, zunne = zonne . Engelsch Sun . Wvl. klank .
r 3, reilde = rank, met een bijbeeld van teerheid en
krankheid .
r . i, de andere blommekes = de andere kinderen .
r . 2, loegen = lachten .
r . 4, staal = stengel .
r . 2, overand= overhand (186o en 1878) = beurtelings,

186o
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1892

1878

io . Hij staat daar, van als de morgen
[breekt .
2, in spreekt
en en spreekt geen enkel woord .
't en zij dat hij in zijn herte spreekt,
4, alicen hem aenhoort.
en dat God daar alleene aanhoort .

2•

en 'n spreekt

ii . Aldus verwacht hij 't noengetij,

hij buigt zijn hoofd, hij hijgt
om asem, en pijnelijk asemt hij . . . .
maar klagen nooit : hij zwijgt .

12 . Zoo zinkt het sappig looverkruid

in 't branden van den noen
en asemt al de krachten uit,
die zijne blaren voen .

13 . Hij staat daar, als de zonne zinkt, een roode hemelbal,
die loerende al onder de boomen blinkt
en wegvaart, - liefst van al .
14 . 'l'oen heft hij zijn grooten oogbal op

en laat hem, overlaan,
ontlasten den blinkenden pereldrop,
then niemand en kan verstaan .

4 . 'n kan

15 . Toen sukkelt hij weg, en hij kijkt,
[wanneer
hij staat om in to gaan,
nog eenen laatsten en ach zulk
[eenen langen keer,
al zuchten . . . . achter de baan !

.3 .let.ten

2.

toen keert hij hem
!treurig om,

4 . in de asschen schrijfthij

3 . Ietsten

16 . En als wind de deure wrijft,

toen keert hij treurig om,
wendt weder, en schudt met zijn
[hoofd, en schrijft,
in de asschen daar schrijft hij
[o Kom !

lo . r . 3, '1 en zij dat ='t en zij dat woord, dat hij in zijn hert
spreekt .
15 . r . 2, hij staat otn in to gaan = hij staat op het punt binnen
to gaan .

23o
186o

4 . en heur delfspa ook,
[en

3 . En zij nestelt . . .

r

dernaer,

3 . alwaer to staen hij
plagt . . .

HET KINDEKE VAN DE DOOD
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17 . Gelijk het kind des avonds, blij
en op zijn speelgenoot
al peizen, wenscht : dat het morgen
[zij 1
zoo wenscht hij naar de Dood .
t8 . De Dood is maag en vriend van
[hem,
hij kent heur witte hand,
hij kent heuren lijzigen stap, en heur
[stem,
en heur delfspa, en heur land .

1878

4 . en heur delfspa ook, .,

19 . Zij is vriend van hem en speelgenoot,

zijn herte langt erom ;
ja, zij nestelt alree in dat herte, de
[Dood,
en zoo, schrijvende, zucht hij
[n Kom !

20 . Ze beidde, en hij beidde zoo lange

[ernaar,
en ze kwam toch 'nen keer, daar
[hij stond
al vaar hij placht to staan, en alwaar
zij kwam, en alwaar hij ze vond .

21 . Zij kwam, en zij ging in huis, en hij

[zag .
en hij stapted' heur achternaar
zij klom en hij klom, en zij lag en hij
[lag,
en zij loeg . . . . en hij loeg op haar .

22 . En zeider daar eene : « Ei hij lacht I
2 . Wat is or . . .

[hij lacht !
Wat heeft er med' hem geweest 1

2 . wat is or . . .

r . i, maag = bloedverwant, familie .
r . 3, l!Yzigen slap = zachten stap .
r. 4, delfs¢a = delfspade .
r . 5, heu,' land = haar veld, haren akker, gaat met het
beeld van de fs¢a, dus niet in 't Fransch to vertalen
door Pays, zoo 't gedaan is, maar door champ .
21 . Hij moest voor goed binnen blijven, en to bedde gaan,
boven .
18M
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1892

1878

I86o

Wat doet hij nu, dat hij nog nooit
[en placht :
ons broeder, ai Heere, hij ge[neest ?
23 . « Ah,

zeider daar toen nog een
[andere vrouw,
« dat was mij een aardige lach I
Zoo loeghij, wanneer dat hij sterven
n

I zou .

mijn areme man en hij . . . . ach ! »

3 . ...

de belle die klonk .

x . of'n leefder . . . .

24 . De schrik kwam in huis, en elk
[beefde en elk sprong
en elk vloog, alhier, aldaar
en 't klopte op den torre, en de belle
[kionk .
en 't brandede een keerse klaar
25 . En stille . . . . zoo viel het toen . stille, . . .
[niet
en roerde of en leefder meer,
Om 't schrikken en om den eerebied,
en de komste van den Heer !
26 . En zeider een lijzige stemme, toen
zij weerom spreken dorst
« Wat gaat hij daar, kijkt, wat gaat
[hij doen
wat maakt hij daar op zijne borst ? »

r. . . . en

ze sprak .

4. hsj gae' sterven . . . .

27 . « Ai !

zeider eene andere vrouwe,
[en sprak,
terwiji zij naar Christus wees
« Het Crucifix I want hij maakt zijnen
[pak . . .
hij gaat sterven ! » En zij kreesch . . . .
a

24. De gejaagdheid - De voorbereidsels voor de berechting .
27 . r . 3 . want hij maakt xijnen ¢ak = want de doodstrijd nadert ;
hij gaat sterven . De volkspreuk is ontleend aan 't
gereedmaken van 't reisgoed .
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1892

1878

28 . En 't water viel gewijd op hem .
3 . menige stemme,

Y .

. .,

terwijl hi,j strek
jvoor hem zag,

4. . . . al large al dood !

bet kruis ging aan zijnen mond .
en sn.ikkende snokte er nog menige
[stein,
die anders geen woorden en vond .

29 . Toen) sprak hij, terwijl hij staal voor

[hem zag,
ell - iets ? -- in zijne armen sloot
Orb ! moeder toch, geef mij een
[kruisken ! » En ach,
de vrouw was al lange dood !

3o . En spannende toen, coed' eenen lan[gen zucht,
de Ziele heuren band . . . . intween .
3 . hear schoot . . . .
ze vluchtte . . . . en, in moeder heuren
[schoot gevlucht,
4 . Daer liet zij her lijk .. .
zoo liet zij hear lijk alleen .

4 . zij liet bet lijk . . .

31 . Med' oogen half open en mond half

[toe,
zoo lag bet, en loeg bet, en keek
en velen die 't zagen, ze zeiden
((Hoe!
en dat bet hem zoo geleek .

32 . De landman stond, op den droeven
[klop,
die zijne endeklokke lood,
a . die de endeklokke . . .
en peisde, en hij rechtte zijn hoofd
['nen keer op
't Is vddr 't kindeke van de Dood .
29 . r. 3, geef m!~ een kruisken = geef mij uwen zegen .
3r . r . 3, ze zeiden : (( Hoe!,) - . Westvlaamsche uitroeping van
verwondering of bewondering : Wel, wel ! Kijk eens,
hoe wonderbaar !
r . 4, en (ze zeiden) dat het hem zoo geleek = dat bet hem zoo
wel paste ; dat zijn uitdrukking nu zoo wel overeen
kwam met zijnen aard en wezen : « 't Is heelemaal
hij!»
32 . r . r, De landman stond, = De landman bleef staan, of hield
een oogenblik op van werken .
r . 2, zijne endeklokke ; gebruik in W . V1, de klok to luiden
aanstonds na iemands overlijden in de prochie ; dat
is de ende . d e eindklok .
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1892

1 878

i . Hoe snel dat van
[den . . . .

33 . Hoe snel nu van dien rechtveerdigen
[man
't gebed ten hemel schoot,
't en was er niet eer als het zielke
[van
het kindeke van de Dood .

r . floe snel dat . ...

r . dat eigen kind

34 . En zij, die eens op dat eigenste kind
heur stervende oogen sloot,
ze zoende in den hemel heur teer[bemind . . . .
heur . . . . kindeke . . . . van de Dood

1860

35 . En zong er toen een, dien dit levee
zijn blijde bane sloot
e Ik hope in een beter leven dan
dit leven van de Dood .
z . En'k wilde wet door
(des (evens baan,

4 . als het kindeke . . .

36. En 'k wilde wel gaan door 's levens
[baan,
met schaars eenen brijzel brood,
zoo 'k mochte zoo recht naar den
(Hemel gaan
als - 't kindeke van de Dood ! »

Het is niet to veel, om dit prachtig lied to d66rvoelen,
dat wij ons in eene ernstige, eene heilige gemoedsstemming
brengen, en daartoe kan uitstekend dienen de aanvang van
het XIVe Hoofdstuk van job ; z66 uitstekend, dat men zich
afvraagt of bet niet Gezelle voor den geest stond, bij de
wording van het gedicht
Homo natus de muliere, brevi vivens tempore, repletur
multis miseriis . - De mensch, uit de vrouwe geboren,

levende een korten tijd, wordt vervuld met vele ellenden .
Qui quasi flos egreditur et eonteritur, el fugit velut umbra, et

numquam in eodem statu peumanet. - Die als een bloem uit-

komt en vertreden wordt, en wegvliedt als een schaduwe,
en nimmer in denzelfden staat volherdt . . . .
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Bedenkt dat goed, het is als de leiddraad van geheel
het verhaal : ontstaan, kindsheid, krankheid, dood, met
hoofdbeeld zelf van de bloem
« Het groeide alzoo de plante wast . . . .
» En de aedere blommekes, . . .
» Zoo zinkt het sappig looverkruid . . . . »
Van eerst of grijpt u beeld en woord aan (r) : Het verschil
tusschen mensch en mensch : De eenen, arm en behoeftig,
leven en blijven leven, gezond en vroom ; de anderen, van
hunne eerste dagen, worden uit de vreugde des levens verstooten, en aan de Dood gewijd, zij behooren haar, zij zijn
als uit haar geboren, hare kinderen .
Ziet gij die moeder met haar kind, in de 3e strophe?
Hoe gaat het door merg en been, dat 3e vers, eerst vroolijk
en moederlijk zingend, dan plots afgebroken met die wreede
ontkenning en vreeselijker terechtwijzing
zij zong en zij zeide : a Mijn kind ! » 't was valsch !
't was 't kindeke van de Dood .
Let wel op, dat ge den klemtoon niet legt op mijn ; want
dan wordt het alsof de moeder vermoedde, dat iemand
haar 't kind betwist . Neen, zij weet van niets ; zij juicht,
jonge moeder, dat ze een kind heeft : Possedi hominemj'er
(I) De versbouw verdient een oogenblik opmerkzaamheid.
De vier verzen van elke strophe zijn beurtelings van 4 en 3
voeten, doch de voet heeft in zijn eerste, zwakke helft, onverschillig een, twee of meer lettergrepen . De eenvoudigste vorm
is dus
Er zijnder die dit leven van
zijn blijde bane stoot . . . . »
inaar allerlei verscheidenheid is denkbaar en bekomen
«van waar hun eerste reize began . . . .
» zij zong en zij zeide a mijn kind! » 't was valsch! . . . .
't en zij dat hij in zijn herte spreekt . . .
» ja, zij nestelt alree in dat herte, de dood . » . . . . enz . . . .
Deze mogelijke vrijheid in een vaste maal (vast door het bepaald
getal sterke tijden) is een groote hulp tot getrouw uiten der
gemoeds- en lichaamsbewegingen .
De Middeleeuwsche Vlamingen dichtten alien op dergelijke
rythmen, veel natuurlijker dan de getelde maten, en Gezelle, zoo
hij in Prospectus en verautwoordinge van zijn Dichtoefeningen
bekent, is een « gewillige leerling » van de oude Vlaamsche
dichters .
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Deum : m'n hind ! Maar daar wordt de loochening zooveel
to wreeder, omdat zij onverwacht is = hind wel, maar niet

het hare : ' t kindeke van de Dood
Dat ze intusschen, onwetend, zalig zij

ze leefde en leefde tweemaal toen
ze 't tegen heur herte sloot
en driemaal toen ze 't daar mocht voen, . . .
Echt, waar ! Het wonderlijk genot, dat we reeds terloops
in Dichtoefeningen (i) hoorden beschrijven
En voelen wat een moeder voelt
wanneer zij op heur herte woelt
heur kind, heur bloed, heur leven 1

u

Alras wordt de invloed van de wreede Dood gevoeld
(('t kind at en drank
maar alleen uit nood en dwang ; wat het ook nutte
bet at en bet drank de Dood . . .
Een Bijbelbeeld ! Zoo zegt Jesus, bij Math . XVI . 28
(, Daar zijn er onder de hier aanwezigen, die den dood niet
zullen smahen, voordat zij de Zoon des menschen zien
komen . . )), en Paulus, I . Cor XI . 29 : « Hij eet en drinht
het oordeel van zich zelven .
Gezelle ook had reeds geschreven : (2)
O kind, wat heeft de bittre kelk toch bitters in
waaruit de mensch van kindsbeen of het sterven drinkt !

n

Alzoo werd het kindeke door moeder gebaard en gevoed
voor . . . de Dood . Quasi flos egreditur ; 't was een bloemke ja,
maar dat groeien zou buiten den zonneschijn van moeders
liefde en 's levens vreugde
Het groeide alzoo de plante wast
die nimmer zunne 'n ziet ;
een rijzig, een reilde kindeke was 't
en derelijk als een riet . v
(i) Bruiloftslied str. 5 .
(2)

« Ged . . Gez ., Geb . » , Brief. . . rond i859-6o gedicht .
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Gezelle, met zijn lijzig oor, heeft reilde gezet, later,
waar eerst shilde stond, en daar deed hij een fijne verbetering . Die magere, trillende r, viermaal reuzelend in de twee
laatste verzen, roept zoo scherp het (c Ruischen van het
Ranke Riet » voor den geest : En wie, die dat gedicht in de
ooren heeft, zou er hier niet aan denken, vooral nog, wanneer hij daarbij de andere blommekes ziet lachen
((over van vreugde zoo loegen zij
met zijnen bedrukten staal?
ja, wie denkt dan niet aan de slotklacht van 't Riet
Gij die zelf de kranke taal
bemint van eenen rieten staal,
verwerp toch ook mijn klachte niet
ik ! arme, kranke, klagend riet ! »

((0

Arm kindeke! Dat met ingetrokken borst en gebukten
hoofde gaat en staat, geknakt alree, zoo de bloemen, die
Vergilius zag
lassove papavera collo
Demisere caput, pluvia cum forte gravantur .
en dat met moeite 't hoofd opbeurt en zijne oogen heft in
het blauwe meer des hemels, terwijl, volgens 's Meesters
woord (i) ((onze oogen en ons herte baden, . . . . zoo diepe
en zoo verre in de oneindige zee van blauwe lucht ! )) Zijne
oogen staan gevestigd op de aarde, waar het haast zal
weerkeeren : donec revertarzs in terrain, do qua sumptus es . (2)
Arm kindeke !
Arme jongen! Geen mannelijk, geen roekeloos jongensspel ! Stil staan, en treuren a aan uw huis geleund a geheele
dagen ! Wat is 't, dat gij daar o in uw herte spreekt, en dat
God daar alleene aanhoort ? z Klaagt gij, zoo 't uw bidprentje zegt : «Waarom is mijn lijden zoo langdurig
Waarom is mijne ziekte ongeneesbaar? u - ((Aanroept gij
den Naam des Heeren in uwe kwellingen en droefheid? o

(i) Kerkhofblommen, i6, (uitg . De Meester) .
(2)

Gen . III, ig .
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God hoort u, en maakt a geduldig, gelaten in zijnen
Wil !
Een voorbeeld van sterke overeenkomst tusschen
gevoelens en woorden is de 1 ie strofe . Lees haar met al de
ademverspilling van de cht en gt in verwacHT, noencetij, buiGt,
hijGt, gij zult zeif a om asem hijgen a en pijnlijk gekwollen
zijn eer ge drie verzen verder zijt, vooral nog, zoo ge de h
aspireert, in hij . . . . hoofd, hij hijgt . . . . Maar lezen zoo het
betaamt, en zoo 't gevoel het vereischt !
Alzoo staat de zieke jongen daar, in den voormiddag
tot etenstijd ; altijd moe, altijd rustend, en moe van rusten ;
uitgeput, zoo de plant die van droogte heur biaren laat
hangen
((Zoo zinkt het sappig looverkruid
in 't branden van den noen
en asemt al de krachten uit
die zijne blaren voen .
Quasi flos conteritur! . . . . Of in Psalm 102 : « Tamquam flos
agri, sic efoyebit . . . : als eene bloem des velds, zoo zal hij
verslensen )i, en treffender nog, bij Jac . I, ii : a Exortus est
enim sol cum ardore . . . et As ejus decidit, et decor vultus ejus
,deeeriit : Want de zon kwam uit met hare hitte . . . en zijne

bloem is afgevallen, en de schoonheid van hare gedaante
is vergaan . ))
Zoo staat hij daar na den middag weder, en liefst des
avonds, in den weemoedvollen avond, uur van scheiden,
van verduisteren, van verdwijnen en heengaan, met eenen
trek, maar een meestertrek getoetst
«

als de zonne zinkt,
een roode hemelbal
die loerende al onder de boomen blinkt
en wegvaart

Die roode, loerende zonne was meermalen door Gezelle
,gezien, eer ze hier verscheen
Reeds in de « Mandelbeke n : (1848)
« Wanneer zij in het westen
over 's werelds voorste vesten
bloedrood door de boomen blinkt
en dan in de baren zinkt .
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Weer in as Pachthofschilderinge n
En de zon, half weggedoken,
half nog zichtbaar door het hout,
loech, en viel in 't lachend woud . »
Rood, als in den a Waterspegel s, is de zonne

((die 's morgens haar tranen uitstrooit
lijk vier's noens, en later lijk bloed is . '
of, rood als het najaarsblad, zoo hij vertaald had uit Long-

fellow :

( I)

((met het vallen van de zonne
die lijk 't Rooblad in het najaar
op het water viel en wegzonk . . . .
En uitmuntend zou, eenige jaren later, de ziekelijke,
treurende Dichter tot de zonne zeggen : (2)
's Avonds, als het wordt to donkeren
als ge in 't gloeiend westen daalt,
schouw ik naar uw laatste vonkelen,
zinkend met u nederwaard .
Hangende op mijn staal gebogen
weene ik toen den nacht rondom
van u niet to aanschouwen mogen
kom toch weere, o zonne, kom !
Alzoo hadde 't Kindeke van de Dood, de gebogen
bloeme, wel kunnen spreken, in het uur van den avond,
maar het zegt niets ; alleen een bittere traan, stomme en
onbegrepen getuige van zijne smerten, rolt uit zijne wijde,
waterblinkende borstlijdersoogen, en spreekt voor hem
« Toen heft hij zijn grooten oogbal op
en laat hem, overlaan
ontlasten den blinkenden pereldrop
then niemand en kan verstaan ! »
De blinkende fierel, de traan, Gezelle zoo dierbaar in die
jonge gevoelsjaren ! (c De perel, die de wonde des gekwet
Dichtoefeningen, Mondamin (uit Hiawatha) .
(z) Zie het gedichtje : Ged. gez . geb . 33 .

(I)
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sten pijnbooms sluit n (I), de traan, lien hij aanbiddelijk
noemt in de oogen des Heeren
toen, nog wandlende op de wereld,
menige uur, zijn oog bepereld
en met droefheid overlaAn
stortte aanbiddelijk getraan !
de traan, dien de Engel droogen wil, of door tranen van
van berouw vervangen, in ai de Beltrommel n
Waarom. . . nooit met eenen
oogenblik, of met een traan
in uw blinkende oogen staan l . . . .
Een Traan
en zijn gramschap is voldaan ;
trane al op de bane, al op den weg, kom
droppel op het rinken van den beltrom . . . .
Met wat medelijden heeft hij hem meermalen zien ontwellen aan de oogen van zijn armen vriend : Hij verstond
hem ! Hij verstond de beteekenis van den verlangenden,
brandenden blik, dien Constant soms wierp langs de lange
straat, vooraleer s'avonds binnen to treden, en wat een
prachtig vers maakt hij, om zicht en voelbaar to maken dat
smachtend talmen voor het verlaten van de baan
nog eenen laatsten, en ach, zulk eenen langen keer ! »
Hij verstaat, hoe de zieke, in 't lispelen van den
wind, de stem schijnt to hooren, of 't nauw verneembaar
naderzweven, van de verwachte Dood ; hij verstaat wat
zijne hand, half verstrooid en spelend, in 't stof en de
asschen van den weg schrijft : in pulverem reverteris . 't Is
omdat hij naar de Dood verlangt, zoo 't kind naar den
speelgenoot voor morgen, 't is omdat Zij de verlossing
brengen zal, zoo 't doodsbeeldje zegt : God heeft mij verhoord en mij van mijite ellenden verlost . Daarom ziet hij den
weg op, daarom draalt hij, a wanneer de wind de deure
wrijft, n daarom zucht hij, schrijvende in de asschen, als

(I) Kerhitofblommen . a Zang

der tranen » .
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schreef hij daar, in 't wegstuivende, onbestendige stof
zijnen wensch naar verlossing neer, want
((De dood is maag en vriend van hem
hij kent heur witte hand,
hij kept heuren lijzigen stap en heur stem
en heur delfspa, en heur land
en zoo, schrijvende, zucht hij « kom !
Alsof hij zeide met Job : Kom, o Dood ! a Ecce nunc in
¢ulvere dormiam, et si mane me quersierzs non subsistam . ss (VII . 2 i 1
Ik wille nu in stof en assche gaan slapen, en zoo men mij
morgen zoekt, ik zal er niet ineer zijn !

Eindelijk zou ze komen .
Hij beidde, en hij beidde zoo large eraaar,
en ze kwam toch nen keer, daar hij stond
alwaar hij placht to staan, en alwaar
zij kwam, en alwaar hij ze vond .
Een tiental verschillende woorden, herhaald, met
schijnbare eenvormigheid, maar juist daardoor het beiden,
het dagelijks herhaalde staan wachten onnavolgbaar teekenend, met het eindelijke komen en samentre~fen .
En daar ! Nu zal hij voor goed in huis blijven ; hij
volgt de Dood, gelukkig, als wenkte zij hem, naar boven,
naar 't sterfbedde . . . nu nadert de verlossing ! 0 goede
dood ! Hij glitnlacht, alsof hij haar bedankte, haar verwelkomde . . . Stap voor stap, zeker, gaat alzoo het Kindeke van
de Dood naar zijn einde
Zij kwam . . . en zij ging in huis, en hij zag
en hij stapted' heur achternaar
zij klom, en hij klom, en zij lag, en hij lag .
en zij loech, en hij loech op haar ! . . .
Die ongewone lach op xijn wezen, doet de huisgenooten
eerst hopen . . . maar de bittere ondervinding van oudere
menschen, die de dood gezien hebben, brengt den schrik
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en de verwarring . Haastig, haastig ! . . . en dan stille aanbidding voor God die komt als teerspijze ! . . .
Dit alles in 8 versjes
a

De schrik kwam in huis, en elk beefde en elk sprong
en elk vloog alhier, aldaar
en 't klopte op den torre, en de belle klonk
en 't brandede een keerse klaar,
En stille . . . zoo viel het toen, stille . . . niet
en roerder of en leefder sneer,
om 't schrikken en om den eerebied
en de komste van - den Heer !

Dat uitwerksel van 's Heeren doorgang naar den zieke
had de Dichter als kind reeds gevoeld en hij verhaalde 't in
de Berechtinge
het klonk
weergalmende op de klokke : nood !
Ik ging al klinken met de be] . . .
Zoo viel het land in eenen keer
en 't lag daar stille voor den Heer .
Nu de laatste stonde nog .
-let onbewuste beweging tast de lijder rond op zijn
borst en op zijn deksel : a Hij zoekt, ,) zegt het scherpziende
yolk, 't is 't einde : a hij maakt zijnen pak » ; met opzet is die
volkspreuk, eenigzins ruw, hier gebezigd ; zij maakt het
beter voelbaar, hoe de dood, voor hem welkom, voor de
anderen, die hem niet begrepen, een oorzaak is van ongekunsteld, maar oprecht gevoeld medelijden . Allen weenen
terwijl men hem met wijwater besproeit en 't kruis laat
kussen
en snikkende snokte er nog menige stem (r)
die anders geen woorden en vond
(r) De eerste vorm, in 186o, was : menige stemme. Daarbij
noteert G . Verriest (Dietsche Warande en Belfort I . 2 .) : « stemme
later overgedrukt « stem . » - Deze slepende e kwetst den
engeren regel van dicht en rijm, maar is eene wonderschoone
onomatopeia van de snikkende borst . De dichter volgt hier
eerie hoogere wet als deze die hij breekt !
Op deze nota valt aan to merken : r0 Indien er later werd
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Wonder ! Die jongen, die moeder niet gekend heeft en
haar, zijn leven fang, heeft gemist, denkt aan zijne moeder ! Misschien waren zijn droeve droomen dikwijls a van
haar » geweest, en rijst zij nu voor zijn dolende verbeelding
alieen ; misschien, wie weet ?, zag hij haar werkelijk . . .
e

Och moeder toch . . . geef mij een kruisken 1 en ach
de vrouw was al lange dood !

weer, in dat voorlaatste vers, spant en rochelt de adem, in
de keelklanken : ach . . . tock . . . geef. . . kruisken . . . ach . . . en
bereiden den volgenden, langen, spannenden zucht, den
laatsten, die pijnt en worstelt in het langgerokken eerste
vers, en 't halve volgende
en ssannende toen, met eenen langen zucht
de ziele heuren band . . in tween .
Lees i met groote inspanning op de geruischen, dralend
op a langen n, verspil den adem op zucht, en blaas hem
zoo goed als tenden op ziel ; u heuren band s moet in 't uiterste uitademen worden losgewrongen . Een poos . . . Daarna
in tween, hoog en als verlost, om 't volgende verzenpaar to
laten ontsnappen, vrij en vliegend, in volledig contrast met
de eerste helft der strofe
Ze vluchtte, en in moeder heuren schoot gevlucht
zoo liet zij heur lijk alieen .
overgedrukt = stem. i n de plaats van stemme, dan geschiedde dit
door Gezelle zelf, van of de uitgave 1878, en in alle latere . De
dichter zag er dus een verbetering in, en met reden, want
2° Deze slepende e kwetst geenszins den regel van dicht en
rijm, zooals hij in dit gedicht bestaat . Indien men den zin met
het volgende vers doorleest, dan komen er eenvoudig, voor den
sterken tijd op dnders, twee zwakke lettergrepen, wat ook elders
voorkomt, b . v .
« ja zij nestelt alree in dat herte, de dood . . .
Evenz00
en snikkende snokte er nog menige stemme. . . die anders geen woorden en vond .
3° Maar het is juist om zeker to zijn, de onomatopeia to verkrijgen, dat Gezelle het geraadzaam vond, de twee verzen minder
aan malkaar to rijgen, dan met then overloop 't geval kon we zen bij een onopmerkzamen lezer . Daarom kapt hij de slepende
e af, en zet een komma, wat voor uitwerksel heeft de ontploffing
der eindietter van stem to doen plaats hebben, op de kleine rust
van het leesteeken, wat veel behendiger werkt dan stemme . . .
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Is dat kunst, ja, of neen ?
Dat ontsnappen der geboeide ziel is in vroegere verzen
van Gezelle reeds ter uitspraak gekomen
Zie 't eerste Zielgedichtje (1852) dat ik reeds heb aangehaald
((de band des lichaams kon niet meer
weerstaan der zielen brand .
hij brak . . . ze ontlook heur vleugelen
en koos de hemelbaan . . . »
Zie de Beyechtinge : ( a Dichtoefeningen n, 1858)
« Ik zag u, ziel, de vlam gelijk
die, wentelende onstandvastiglijk,
ten langen laatsten losgegaan
een wijl blijft in de dampen slaan
van 't vier dat uit is . ende wentelt weg - zoo liet gij 't lichaam . . . »
Zoo, wat later, in 1862 (« Zielgedichtje n, XVI)
De trage ziekte brak in tween
den band van lijf en lenden
maar kon de ziel, 't geloof, de hoop,
noch de edele liefde schenden ;
ze vlamde los, ze vluchtte omhoog
onstuimig . . . »
Zoo, niet voor de dood, maar voor de geestelijke ontheffing van de dichterziele : (Bloembladeren in s Ged ., Gez .,
Geb . n, 1862)
« Brandt los, mijn herte, van al dat uw
gevlerkte vlucht ombindt ;
brandt los van kot en ketens nu . . . »
En dit stond, schoon toegepast, op Gezelle's gedenkenis to Brugge, als beeld van zijn sterven . . .
Insgelijks is hem het lachend, schoone lijk van den
jongeling, een gekend beeld
« Med' oogen half open en mond half toe
zoo lag bet, en loeg het, en keek . . . »
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Het doet denken aan dat van den beminden leerling
uit de Kerkhofblommen, met zijn (( edel blanke voorhoofd n,
van den vriend wiens mond
loech van liefde,loech van vreugde
loech van louter zuiverheid,
loech in 't leven, beck in 't sterven
lachen zal in de eeuwigheid n (I) .
* *
,(Brand

los mijn hert, 't is nu, 't is nu
dat d' Hemelvaart begint ! »

De endeklokke luidt, de gewijde klok, die de dood van
den armen, kranken jongen gaat melden over stee en veld,
en zoo de landlieden, die den lijkstoet zagen voorbij gaan,
to Staden, den overledene a goe reize wenschten naar den
Hemel n, zoo doet de brave landman nu ; hij houdt een
oogenblik stil, a 't zal voor hem zijn, den armen uitteerder n .
Maar sneller dan zijn gebed, vliegt de ziel van 't
Kindeke voor de Dood ten Hemel . . . in moeders armen . . .
Hebt ge't opgemerkt ? - De vijf eerste strofen van bet
gedicht hebben 't eindrijm op . . . de Dood ; de vijf laatste
insgelijks ; zoodat bet heele verloop van 't Kindeke's levensverhaal omklonken en omluid is door dien gaim : Dood,
Dood ! Treurig galmt die toon, als weemoedige inleiding ;
triomphantelijk luidt de endeklokke, ten slotte ! Dood,
Dood, is 't begin van 't Leven ; Dood, Dood, is ingang ten
Hemel, waar moeder met kind, waar vriend met vriend
voor eeuwig vereenigd worden, in God!
Hebt ge 't opgemerkt ? - De laatste strofen zijn de
trouwe weergalm van de drie eerste : eerste met laatste ;
tweede met voorlaatste ; derde met derde laatste
7.

Daar zijnder die de levensbaan

35 .

En 'k wilde wel gaan door's levens
[baan
met schaars eenen brijzel brood .

35 .

En, zong er toen een, dien dit leven
[van
zijn blijde bane sloot. . .

met schaars eenen brijzel brood . . .
2.

Daar zijnder die dit leven van
zijn blijde bane sloot . . .

(r) Zie, in latere gedichten « het lachend lijk » in « Zielgedichten n, LXXVI, en in de Laatste versen, Aankang : Men durft
er nog naar kijken nu . . .
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ze zoende in den hemel heur teerbemind,.
heur kindeke . .. van de dood . . .

. . . en zijn mnoeder als
ze 7t hutste op hare" schoot. . .

Zoo begint dat ]even met doodsvoorspelling, met
moeders dood, met dood in lijf en kranke borst . . . et eindigt
met de zegegalmen der dood, met eeuwige hergeboorte
door de dood, met moeders weerzien, in de Dood ! . . .
Prachtig !
En . . . wie is hij, die
((66n, dien dit leven van
zijn blijde bane sloot . »
en (lie nu zingt vol hope :
to levee )) . (Tob . III . 6)
(c

11

Het is mij beter to sterven, dan

ik hope in een beter leven dan
(lit leven van de dood

n Milai . . . mori lucrum ! n - quis me liberabit de corpore mortis

hujus ! - Wie is dat ?

Het is de dichter zelf. Niet van 't leven, maar van

't blijde levee, van 's levens blijde bane voelde hij zich uitge-

sloten . 't Was juist het jaar dat hij, onbegrepen in zijn
heilig en krachtig pogen, door goemeenende maar
kortzichtige menschen beroofd werd van zijn dierbare
Poesisklasse, en als een ((op den hoop v liep, miskend,
mistrouwd . . . Hoe diep moet hij 't gevoeld hebben, om het
zoo doorschijnend to zeggen, hij die zoo noode zijn wee
liet blijken l . . . Hoe veel dieper nog moest hij 't voelen, ter
gelegenheid zelve van dit gedicht, met zijn verstooten
opdracht !
Hij is hot, ja, die rond dien tijd schreef, in dien
Brief ; ( I)
0 ware ik daar, (2) o ware ik daar, en schonkt gij mij
de gunste van welhaast, o Dood! -'k en vreeze u niet!
de gunste van welhaast t' herleven, daar
waar leven altijd leven is, en zonde nooit!
o Kind, wat heeft de bittere kelk toch bitters in
waaruit de mensch van kindsbeen of het sterven drinkt !
(i) Ged., Gez . . Geb ., 74(2)

in den Hemel . . .

n
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Hij is het, die kort na a 't Kindeke van de dood o van
Rousselare heengaande, op de keerzijde van een prentje
met den kruisdragenden Zaligmaker schrijven zou
o Huis, alwaer 'k mijn eerste leven leerde leiden ;
o Huis, alwaer 'k mijn eerste bane leerde gaen !
Hoe kon ik zonder tranen van u scheiden ;
Hoe kon ik zonder tranen van a gaen?
O neen, gij zijt mij dier aen 't hert gebleven .
O neen, ik min, ik min u, al mijn leven,
0 neen, ik zal. u minnend . naer een beter woning gaen .
Wal God mzj, ach, de dood voor laetsten zegen geven! (I)
Ach ! Ubi homines, ibi miseria ! En eeuwig blijft het
waar wat een Fransche schrijver zegt : Le monde est le rigne
des midiocritis, en een andere : a Je plains 1'homme qui
apporte dans la vie la douloureuse susceptibilite du bon
sens . a Want wat Gezelle wilde was toch maar o bon sens , .
niet gros bon sens, maar die van een hooger ziende, een
hooger voelende ziel . De gebeurtenissen gaven here later
ten voile recht . . .
En was de bane des levens hem toen droevig, hij liet
toch niet, kleinmoedig, bet hoofd hangen . Zijn geloof cn
zijn liefde waren tot alles bereid
a

En 'k wilde wel gaan door 's levens baan
met schaars eenen brijzel brood,
zoo 'k mochte zoo recht naar den Hemel gaan
als 't kindeke van de Dood ! »

a Met schaars eenen brijzel brood ! s Dat is mecrmalen bij hem letterlijk waar geweest ! Beatus vir qui suffert
tentationem, quoniam cum probatus fuerit, aceibiet coronam vitez .

Kom, geen bittere bedenkingen, dan ! Waar anderen, hoovaardig, zouden opgestaan zijn, en zich gekant hebben
tegen plicht en wet, daar heeft hij gebogen, en God heeft
het hem vergolden, omdat hij overal eerst zocht het a rijk
Gods en zijn gerechtigheid a zeggende : ((zoo we maar
naar den Hemel gaan ! n . . . .
Aldus eindigt een lied van medelijdende liefde met zijn
verdienden loon : a Moed om met liefde to liden . a
(r) Bewaard bij Hendrik Van Doorne .
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Ja, Eerweerde Hendrik van Doorne, gij hebt gelijk,
waar ge mij, na zoo vriendelijke inlichtingen, schrijft van
uwen Oud-Meester
u Hij was een heilig man ! Een God's ziele, een voorbeeld ! Hoe langer ik leef en het menschdom leer kennen,
hoe hooger hij in mijne waardeering oprijst ! »
* *
Menige lezer zal het, denk ik, met Gezelle's oud-leerling ook eens zijn, waar deze zegt, van het gedicht dat wij
bespreken : u dat het voorzeker 't meest dichterlijk genius
uitgeeft van al 's meesters werken .
En er is iets bijzonders aan dezen zang, dat men in
't eerste lijk niet weet waaraan toe to schrijven ; de ontroering is zoo heimvol, zij sluipt zoo ongemerkt en zoo
onvatbaar in ons, en wendt en keert door al de innigste
diepten van ons wezen, dat wij ten slotte geheel met haar
doortrild en doorvloeid geraken ; wij zijn als onthecht van
de stoffelijke beschouwing, en voelen ons meer onmiddelijk
bewust van ons geestelijk bestaan .
Waar zit gij verscholen, gij inysterie van die wondere
stemming ?
Zit gij in de gedachten, als dusdanig ?
Zit gij in de beelden ?
in de gevoelens ?
in de klanken ?
in de maat . . .. ?
Niet ten voile . Ik geloof, dat wij de verklaring moeten
zoeken in een algemeener strekking, en namelijk in de
groote soberheid, waarmee de dichter de stoffelijke verschijnselen uitbeeldt . In ieder hoofdmoment bemerken wij
slechts eene, ten hoogste twee voorstellingen die eenigszins
uitgewerkt zijn
Het kindeke op moeders schoot .
Het kindeke tusschen de andere gezonde kinderen .
Het kindeke aan de huisdeur en vooral 's avonds .
Het kindeke ontvangt de verwachte Dood .
Het kindeke, stervende, ziet moeder en spreekt tot haar .
In deze onderdeelen is er iets of wat geteekende uit-
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beelding, en nog hangt over ieder van die beelden een
waas van geheim .
Zoo
« De andere blommekens, blank en blij .
zij loegen . . .
Aan ous, to bepalen, wie dat is . De vergeliiking zit er onder .
Zoo, vooral
En als de wind de deure wrijft
toen keert hij treurig om,
v endt weder, en schudt met zijn hoofd, en s chrijft.
i n de asschen daar schrijft hij : « Kom !
t is verloren moeite dat to willen positief uitleggen ; hebben wij to doen met een wezenlijke handeling van den
jongen ? Of is 't alleen eene verbeelding, om zijn krank verlangen naar sterven passend weer to geven, eene verbeelding
waarbij wij eenigzins denken kunnen aan Jesus, die in 't
zand schrijft, (Joan . VIII . 6 .) of 't woord van Jeremias
halvelings indachtig mogen worden : Recedentes a te, in terra
scribentur . (XVIII . 13) ? misschien ! maar dat waas blijft .
Zoo is het ook in de voorstelling : de Dood komt ;
Zij kwam, en zij ring in huis
zij klom en hij klom .

.

.

.

Ziet verder de strofe waar de schrik en de haast in het
huis worden beschreven, en het bereiden van de bediening .
Dit woord is er niet . . . alleen een of twee teekens : klokte belle . . . keerse .
In de mindere bijzonderheden is ons insgelijks veel
to raden gelaten
En zeider daar eerie . . .
En zeider daar toen nog een andere vrouw . . .
Toen sprak hij terwijl hij staal voor hem zag
en - iets ? -- in zijn armen sloot . . .
Dit kan men nagaan in alle beelden en onderdeelen . . .
De dichter rent als op de toppen van de zichtbare dingen,
zoo een geest zweven zou langs de aren van cen koornveld,
zonder ze to doen buigen bijna . Alleen wat hoogst noodig is
om zich een beeld to maken . . . Hij vermijdt alle scherpe
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zekere lijnen, alle woorden die lets of wat afgesleten zijn
moederborst, kinderspel, etenstijd, traan, bed, berechting, wijwater, . . .
al die dingen worden omschreven, en omneveld . . .
En dit is gedaan met allerkieschten smaak, zonder ooit
eigenlijk duister to zijn noch onbegrijbelijk, men weet waarheen het gnat, al heeft men maar een half woord, en men
is bewust dat juist die vaagheid bij het onderwerp past : een
ziele in een krank lichaam, die spant en trekt, orn het to
verlaten ; die droomt van hare verlossing, en de aarde,
waarop zij weerhouden is, maar half gewaar wordt ; zoo een ziele mocht niet in scherpgelijnde en gekleurde
beelden worden voorgesteld . De halve-onstoffelijkheid van
den worm gaat juist samen met het vluchtende levee van
u 't Kindeke van de Dood n : Fugit velut umbra .
Nu weet ik wel dat daarmee geen a procede n is
ontdekt ; die overeenkomst is gedragen kunst, uitgevloeid
uit diep-doorvoelde indrukken . 't Is niet met die hoedanigheden na to doen dat men 't leven scheppen zal, zou Pastor
Verriest zeggen, maar het blijkt belangwekkend, den levensgrond van zulke eigenaardige hoedanigheid to peilen .
Aldus is dan die teere zielekunst in a 't Kindeke van
de Dood 1 . Zielehunst noem ik haar, want zij is geboren uit
innige betrekkingen van ziel tot ziel . Zij bloeit, in Gezelle's
werk, geheel den eersten tijd door, toen hij in verkeer
leefde van jeugdige, openbloeiende zielen, en, zelf nog jong
en natef, de eigen gevoelens gemakkelijk liet sprekeii . Voor
hem, die den lateren bloeitijd sedert de jaren I88o, in Tijdkrans, Rijmsnoer en Laatste Verzen nagaat, zou, bij oppervlakkig
bezien, een gansch andere Gezelle verschijnen . Wel is zijn
ziel nog daar, met frischbewaarde krachten, maar zij spreekt
meer uit eenzaam beschouwen dan uit meevoelen met
andere zielen .
Oppervlakkig !
Want, wie dieper gaat, - en niet alleen de buitenzijde
der onderwerpen ziet, maar oak de meegaande zieletonen wie vooral niet uitsluitend is, en de Gelegenheidsgedichten,
Eerste Communieversjes, en bovenal Zielgedichtjes niet
verwaarloost, zal tot het einde toe juist dezelfde poezie, en
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juist dezelfde gevoelens in treffend-gelijkende klanken terug-

vinden

Al die sterven zult, onthoudt het
't leven is een blijde baan,
maar voor hem, die altijd houdt het
sterven in zijn oogwit staan .
Zielged . LVI, 1881 .
Ach, zijn lijk, hoe eerbiedwekkend
zijn twee oogskens nederig dekkend,
wit als was, en, om to zien
lachend, zoo het loech, nog heden
als 't in al zijn lieflijkheden
stierf ! of leeft het nog misschien?
LXXVI, 1883 .
Gelijk een kranke blom die op den autaar staat
daar leeft een korten tijd en dan to nieten gaat .
zoo blomde' en bloeidet gij,
eilaas, en 't is voorbij !
XCVI, 1885 .
Maar half en nog niet half gegaan
was 't bijstre van de wereldbaan,
toen al met eens een stemme sprak
en 't onvoltooide leven brak !
CIV . 1887 .
Het voer voorbij als lichaamloos
een schaduwe, een geschemel ;
een Engel van verduldigheid,
een zielke voor den Hemel .
CXXXIV, 1889 .
Gelukkig zijn zij allen,
die, hemelwaarts genood,
in 's Vaders handen vallen
en leven, spijts de Dood !
CXLVI, 18go .
Te midwege op de levensbaan
zoo vroeg reeds mogen binnengaan
in 't eeuwig, ander leven ;
wie 'n zou niet, om zoo schoon een kans
een honderdjarig leven gansch
en g'heel ten besten geven !
CLVIII . 1881 .
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Die Zielgedichtjes zijn, onafgebroken, gansch 't leven
van Gezelle door, het woord van den Beminnende .
En zelfs in den laatsten tijd, then van (( Rijmsnoer
dat men bijna uitsluitend voor een boek van natuurvisie
zou nemen, is 't voldoende dat zijn pliester-en vaderhert
gevoelig worde geraakt, om de oude snaar uit de jaren '5o
weer aan 't zinderen to zetten . Zoo krijgt s 't Kindeke van
de Dood s een zuster in Mimosa . Dit gedicht, 37 jaar later
geschreven, heeft geheel om hem hetzelfde droomerige,
roerende waas van geheimnis (1) .
Ook dat teer gevoel van deernis om haar lichalnelijk,
meer nog om haar zedelijk lijden, is 't zelfde als dat voor
't Kindeke . De omstandigheden verschillen wel zeer, maar
grondtoon is dezelfde : ontroerde deernis, en teedere bewondering voor de zuivere ziel . De aanhef gaat terug, bijna
woordelijk op zieldichtje CXXIV, 1889
0 Blankske, bij uw stervensbed
zoo menig versche blom gezet
verwelkt, gedord en weggedaan
komt nu in ons geheugen staan ! . . .
Maar zie de 6 strofe, en gij zult denken op 't Kindeke van
Dood, a dat groeide alzoo een plante wast die nimmer
(r) In de Inleiding van « De Ring van 't Kerkelijk Jaar

(Igo8) bl . XXXIV vatte ik ((Mimosa)) aldus samen : « 't Arme
kind, gestorven to midden der ongeloovige lieden . » - Arm wordt
daar verstaan als : deerniswaardig, want de doode behoorde tot

hoogeren stand, zoo 't uit het gedicht klaar blijkt . In « 't Daghet
in den Oosten », igio, wordt bet gedicht door C . Gezelle omslachtiger verklaard . Dit wags van geheimnis wordt er, eenigszins overdreven, Apokalyptische duisterheid genoemd ; nu, die
benaming bewijst toch, dat de geheimzinnigheid er is . Om het
stuk zeer goed to verstaan is 't genoeg to weten r° dat Mimosa,
volgens Gezelle's eigen uitleg in de Woordenlijste van Rijmsnoer,
eene plant is « wier blommen men 's winters)) ('t sterfgeval had
plaats in Februari) « van Nizza naar hier zendt . Mimosa wil, in
't Grieksch, navolgster zeggen . » De naam wordt toegepast van
of de 5e stroof, op de doode zeif, navolgster van Maria . 2° Hare
familie, ongodsdienstig en ongeloovig, weerstond zelfs de vermaning, door 't stervend kind gedaan, om tot God terug to
keeren . Ook hadden zij, over hare dood, slechts den rouw van
((hen die geen hoop hebben » qui stem non habent, zegt het motto,
en geen anderen troost dan ijdele bloemen rond haar lijk . 3° Van
deze witte blommen, die hij ook elders aan sterfbedden zag,
gaat de ingeving uit van Gezelle's gedicht . Hij was bet meisje,
zijn biechtkind, komen berechten en bereiden tot sterven .
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zonne ziet, reilde en derelijk n ; en op a zijnen bedrukten
staal s
Mimosa, blomgelijk, zoo stondt
gij bloeiende in den moedergroud
de winden sneden
u 't brooze lijf, ten wortele af,
en neer zoo ligt uw blommenstaf
gevallen heden . »

En in de volgende verzen herdenkt men (( de ziele die
spant .. . heuren band in tween : ~)
uit de banden
des levens teeg en tuide 't, ja
uw hemelzuchtig zielken . . .
Terwijl, met wereldsche verziering omgeven, het maagdenlijk ons toch nog dat van 't Kindeke voor den geest roept,
dat ((met oogen half open en mond half toe daar lag en
loech en keek
Ik zag uw lijk ; vol blommen lag 't
en kronen ! Op uw wangen zacht
nen lichten bloos ha' (i)
de vlamme, die omtrent u stond
gespreid ! - En uwen zoeten mond . . .
Och God, a Mimosa !
Zoodat ook Mimosa zou moeten overgeplant worden in
de Bloemlezing, waarvan ik sprak al beginnend, als eene
der schoonste bloemen, ontsproten onder den levenwekkenden adem des Dichters, op de graven zijner geliefden
a

Blom van Geloof ; dat de ziel niet kan sterv en ;
Blomme van Hope op een zalig Hierna ;
Blomme van Liefde die alles kan derven,
laat g'haar het Kruis, waut het Kruis is gena ! »

( 2)

Dat boek, met het Kruis op den omslag, ware een
heerlijk geschenk aan de Christer. Vlamingen .
1912 .
(I)

i,2)

had .
Kerkhotblommen, 1858 .

AL . WALGRAVE,

Pr .

RICHARD VON KRALIK
De Oostenrijksche katholieken maken zich gereed in
de tnaand October hun grooten landgenoot, Richard von
Kralik, to vieren .
Wat de kultureele en literaire beweging der laatste
jaren aan hem to danken heeft wordt nog steeds door het
katholieke Duitschland niet voldoende naar waarde geschat (i) hoewel een dieper indringende invloed van Kralik
Diet to loochenen valt .
Zij die den strijd hebben gevolgd, in Duitschland gevoerd, tusschen de zuiver-katholieke beweging, - die hare
uiting vond bijzonder in Der Gral - en de soms modernistisch getinte van Hochland, weten welk een rot Rich . von
Kralik daarin heeft gespeeld . (2)
In Vlaanderen is die man weinig gekend . (3) Zijn
ievensbeschrijving kunt ge vinden in de hieronder aangehaalde artikelen en werken . 't Kan volstaan bier de kernachtige karakteriseering van Gab . Verborght to herhalen
« Kralik-nummer' van Der Gral, Juli 1912, S . 578 .
Die strijd is nu uit . Een schrijven van Z . H . Pius X aan
de Redacteurs van Der Gral loofde hun streven . Waarheen ze
streven en wat ze verdedigden schrijft Kralik duidelijk, klaar en
zakelijk : « Wir vom Gral streben eine nationale, klassische,
hohe, grosze Dichtung fur unser Volk an, in jener vollkommenen Weise, wie nach der Lehre deutscher Wissenschaft and
Kunst, das griechische Volk in seiner Glanzzeit sie besessen
hat . Wenn in diesem literarischen Programm die Religion erscheint, so kommt das auch davon, weil wir belehrt worden sind,
dasz auch jene hohe klassische Poesie eines Homer, Sophocles,
Pindar ohne Beziehung zur positivsten religiosen Weltanschauung nicht denkbar war . Wir fiihren so auch nur das aus,
was ein Klopstock, Herder, Goethe, Schiller begonnen and
angeregt haben . Wir tragen damit nicht unsere religiosen Erlebnisse aus dem Kammerlein auf den Markt and bieten sie aus
sondern wir bleiben Literaten . Aber unser literarischen Ideal
fordert die voile katholische Kirche mit ihrer ganzen Uebernatur,
mit ihren Gnadeninitteln, Wundern and Heiligen . » R . Kralik . « Ein
Jahr kath . Literaturbewegung » . Habbel, Regensburg, 19ro,
S . 27 .
(3) Het een en ander is to vinden in de lezing, luchtig geschreven, doch heel kor,, van Prof . De Cock (Hoogeschooluitbreiding nr 1o9), in het artikel van Gab . Verborght over « Duitsche Modernen n in Dietsche Warande en Belfort, 1.907, nr X . Het
meest-degelijke, diepst-doordachte over Kralik en heel de beweging in De Katholiek, 1gri . (Artikels van Prof . Garrels) .
(1)

(2)

17
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« Nu treedt op Dr Richard von Kralik, ritter von Meyerswalden . Hij werd in 1852 geboren . - Een ridder zonder
blaam . Een man met groote ontwerpen in zijn geest, maar
't zijn geen Don-Quichotterieen . Een kasteelheer die gemakkelijk zou kunnen sigaar-rookend zijn dagen doorluieren
op zijn canapes en daarna eens voor zijn vermaak en zijn
gezondheid een klopjachtje inrichten, maar die meer gewerkt heeft en nog meer werkt dan een mijnwerker uit onze
koolputten . Een hoop boeken heeft hij geschreven over
Wijsbegeerte, over Aesthetika, over Kunst, over Mythologie
en wat weet ik nog al ? en dat alles is de vrucht van lange,
diep-doordachte studie . . . . Een edelhartig man die strijdt
voor de waarheid en voor niets anders, die den brui geeft
van lof en vermaardheid . . . . Een bekeerling die, gelijk
Jorgensen, door overweging tot het katholiek geloof mocht
overgaan en die in den overtreffenden trap toont dat zijn
geloof er een is van werken . n (I)
Ziedaar, kort en klaar, de man .
Ter gelegenheid van Kralik's vieren heeft Der Gral een
speciaal s Kralik-nunmer n uitgegeven . Ten einde then
grooten geleerde en verdienstelijken katholiek to doen
kennen werd in de volgende bladzijden een en ander vertaald
uit een studie, in dat nummer verschenen, getiteld « Kralik
and sein Kulturprogramm n waarin uitgelegd wordt de ontwikkelingsgang en het bekeering-proces van Kralik . Deze
merkwaardige studie werd geschreven door een der mederedacteurs aan Der Gral, Dr Wilhelm Oehl . (2)
Wat Kralik heeft willen doen en wat hij gedaan heeff
mogen u de volgende bladzijden bewijzen . Wat hij van
ware kunst, gegroeid uit en voor het leven verwacht, kan
men leeren uit zijn kultuuurprogramma . In onzen tijd van
onnatuurlijkheid, broeikas-kunst doet het deugd to verwijlen
in de sereene hoogten van levende, medelevende denkers
en dichters, als Kralik zelf een is, en er schatten to vinden
tot verrijking van 't eigene, innerlijke zieleleven . Letterkunde is voor hem geen boeken-kunst, als ten huidige dage
zoo dikwijls praktisch door buiten-het-leven-staande onge(I) Dietsche Warande en Belfort 1907, blz . 3oi-302 .
~2) Dr W . Oehl werd eenigen tijd geleden professor benoemd
aan de Hoogeschool van Freiburg i . B .
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nietbare poezie wordt gegeven . Ook op velen in ons land
is toepasselijk wat Kralik schrijft : « Ihnen ist Poesie wirklich nur Belletristik, daher glauben sie aus ihr die Religion
and Tendenz ausschalten zu konnen, wie man allenfalls
auch aus dem Biertrinken oder anderen Genuszdingen die
Religion and Tendenz ausschalten kann, da sie wirklich
mit ihr nicht viel zu tun haben . Es ist das eine etwas
banausischere Auffassung der Literatur, als ich die fdr
richtig habe . Und dieser Auffassung gegeniiber habe ich
immer die tiefe Bedeutung die Universalitat der Poesie,
ilhren Zusammenkang mit allem Leben, mit allen Pyoblemen betont,
mil Religion and Politik . (i) Als practische verwerkelijking

van deze gedachte staat de heele literatuur van de groote
kunstenaars die de eeuwen hebben overleefd : de Grieken,
Gcethe, Shakespeare, Vondel .
De kunst is hem dus geen tijdverdrijf, geen aangenaamheidje, inaar wel een a gottgewolter Lebensberuf s waarvan
Kan . Meyenberg in zijn a Wartburgfahrten s gewaagt . a In
onze moderne beschaving s, schrijft Em . Van Bergen in zijn
grondleggend boek a Over Kunst en Kultuur (2) », met haar
matelooze gedachteverwarring, dient ze (de kunst) helaas !
meestendeels als slaapmiddel voor vermoeide hersenen, als
streelmiddel voor genotzoekende zinnen . In plaats van
inkeer to zoeken in zijn beter zelf en zich to verheffen boven
den bedrieglijken schijn van uiterlijke wereld, vraagt de
moderne mensch aan de kunst hem to helpen zich zelven
viuchten, hem to bedwelmen met laffe heulsappen, hem to
verblinden met den valschen schitter van klatergoud, hem
hoogeren plicht en levensdoel to doen vergeten . (3)
(I) Die Kath . Literaturbewegung der Gegenwart, 19o9 8 , S . 86 . (1k
cursiveer) . Dit boek is een uitstekend leidsman voor hen die den
strijd willen kennen en beoordeelen, omdat Kralik ieder laat
spreken, zijn meening aanhaalt en daarna zijn gedachte verdedigt.
(2) Verschenen bij Van Hoof, Hoogstraten .
(3) In het hoofdstuk « De Beteekenis van Wagner's Kunst > .
Dr W. Oehl gewaagt in zijn artikel niet over Wagner's invloed
op den ontwikkelingsgang van Kralik . Die invloed is nochtans
groot geweest, zooals Wagner's invloed op alles, invloed die
immer stijgende gaat . Kralik vond geen groote kunst rondom
hem : ((Die einzige Ausnahme schien mir RICHARD WAGNER,
seine Grundsatze and seine Werke . Nur er schien mir unter alien
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Vlak daartegenover is Kralik komen to staan c( ohne
Riicksicht )) op eigenbelang of welken interest ook . - De
Waarheid heeft hij gezocht voor zichzelven en voor zijn
medemenschen . Hij heeft die gevonden in de alleenzaligmakende Kerk van Hem die zegde : ((Ego sum Veritas n ;
en er zijn rijkste vermogens aan gewijd met de grootste
on.baatzuchtigheid . Hij is een geestverwant van then
Nederlandschen ridder a zonder vaer noch blaam s, Jozef
Alberdingk Thijm, en onzen hoogleeraar, Paul Alberdingk
Thijm ; ( I) een geestverwant, doch meer handelend en
practisch-doordrijvend, van then grooten Franschen denker
Ernest Hello, en Kralik ook mag als leuze op zijn vaandel
schrijven dit woord van Hello : s L'Art est une ascension .
Sa loi est de monter . Pousse par sa nature vers le type
eternel des chosen, it tend du cote de l'ideal . Son veil penetre
dans les choses pour scruter ce qu'il y a d'essentiel en elles .
11 cherche par oii elles tiennent a la verite, et c'est par la
qu'il les regarde . )) (2)
Tot welk eene organische eenvoud, alle groote kunstenaars en estheten eigen, Kralik's kultuurprogramma en
kunstenaarswerk is gegroeid staat duidelijk, klaar en zakein 't artikel van Dr W . Oehl aangetoond en uitgelegd .
In onzen tijd, waar alle stroomingen op literair en
Lebenden noch jenen Zusammenhang der Kunst mit dem ganzen
Leben, jene alles umfassende Kultur erkannt and angestrebt zu
haben . Er hatte wenigstem in seinen Schriften deutlich die Grundsatze der wahren, der klassischen Kunst gegeniiber dem ganzen
Kunstbetrieb des Jahrhunderts ausgesprochen . Er hatte die heimatliche, die romantische, die religiose Sage zutn Mittelpunkt
seines Schaffens gemacht . Von Tannhauser bis zu Parsifal ging ein
unbedingter Zug katholischen Geistes in der griechischen Form
des Gesamtkunstwerks, des Lebenskunstwerks . Er machte
wenn auch nicht die ganze Religion zur Kunst, so dock die
Kunst zur Religion . Er war freilich nicht das Ziel, aber er war
ein Weg . » (R . Kralik, op . cit . S . to) . In dit hoofdstuk van Em .
Van Bergen's boek wordt ook gewezen op de overeenkomst
tusschen Kralik en Wagner in zake kunstheorie . Een bewijs to
meer hoe alle waarlijk-grooten op hetzelfde weerkomen .
(r) Vgl . o . a . e Kralik's idee over Renaissance en Humanisme n en de studie's daarover van wijlen PAUL. ALB . THLJM,
in de Dietsche Warande.
(2) « L'Homme "", blz . 367 .
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esthetisch gebied, mekaar doorkruisen, is bet noodig, ten
bate van eigen vorming, aan de hand van een betrouwbaren gids to kunnen stevenen naar 't rechte doe], en bij
hem de aanduidingen to vinden die ons klaar den toestand
der zaken doen inzien, ons bet essentieele van bet toevallige doen erkennen en waardeeren . Zoo 'n gids wordt niet
alle dagen gevonden, gezien de groote vereischten daartoe
noodig, want dieper en zakelijker moet hij kunnen dringen
in de questie, rekening houden met de algemeen-bestaande
wetten en richtingen, met een woord een universeel-gevormd man zijn ; en dat is Kralik . (I)
En omdat die man katholiek is, en katholiek van-dedaad, is hij ons dubbel dierbaar . Zijn leven staat daar als
een onomstootbaar bewijs dat Geloof en Rede niet tegeneen
bploopen en indruischen, en als een aanhoudend verwijt
voo hen die hun talenten en gaven versnipperen aan
beuzelarijen of hun dagen verleven in dorre luiheid, den
maatschappelijken plicht vergetend, diem ieder van Godswege op de schouders rust, en die ieder, naar zijn vermogen,
moet kwijten .
Later we Dr W . Oehl aan bet woord
a Kralik ging de ontwikkelingstappen van de romantiek
op van bet begin of tot aan bet einde toe . Hij begun met
volledigen twijfel, bouwde op anarchistische, dan op socialistische grondslagen menige positivistische utopie en kwam
er eindelijk toe om, in ernstig geestelijk worstelen, in de
Katholieke Kerk u de meest-geniale en ideale kultuurinacht
van de Wereldgeschiedenis n to erkennen . De weg tot (lit
besef was tweevoudig : een esthetisch-praktische en een
filozofisch-theoretische . - Twee lange studiereizen in Italic
en Griekenland ontsloten den jongen geleerde, die to
Weenen de Rechten, Filozofie, Literatuur, Kunstgeschiedenis en Orientalistiek bestudeerd had, dan to Bonn en to
Berlijn Archeologie en Sociologic volgde en gansch in de
gedachtenwereld van Socialisme en Anarchisme opging, de
grondslagen en de elementen van de nude, voornamelijk
( ;) Vgl . het artikel van Dr Menghin : « Kralik, der Gelehrte »,
insgelijks in het Kralik-nummer .
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hellenische kultuur in een nieuw daglicht . Te Delphe,
Athenen, in Sparta, in Olympia werd hem de geestelijke
structuur van de hellenische beschaving klaar . Hij zag er een
fier-bewuste, geslotene volkskracht vol nationale en godsdienstige tradities . De geheele bouwkunst, plastiek, schilderkunst, epiek, lyriek en dramatiek van dit yolk had in de
heroisch-godsdienstige traditie hare grondslagen, haar verhevenste voorwerp, haar groote waarde . Het gansche land
was vervuld met de vereering van de nationale helden,
de nationale goden . Op bergen en in steden prijkten tempels, met cultusbanden en priesterkollegien ; mysteriendiensten en orakelplaatsen breidden goddelijke openbaringen
uit ; tallooze kleine en kleinste heiligdommen verbonden
overal in alle streken het tijdelijke met het eeuwige ; op
groote offerande-plechtigheden en nationale feesten vierde
het gansche yolk zijn gezamenlijke, altijd weerkeerende
herinneringsdagen . Daar erkende Kralik in den godsdienst en de
volksdracht de grondelementen van de neheele hellenische kultuur en
draalde niet (lit nieuwe besef aan zijn streven tot nu aangewend dienstbaar to maken . Zijn verstandsaanleg, zijn studeerwijze was van den beginne of een universeele, polyhistorische geweest . Zijn denken, voelen, willen, kunnen ging
steeds op het geheele, nooit op de details alleen . Deze verbazende veelzijdigheid van gaven, die anders zoo licht tot
verbrokkeling, tot onbestendigheid voert, hehield hierdoor
een onbuigzame wilskracht, die vastheid, die tot besluiten,
tot volharding, tot klare gevolgen komt . Kralik's doel was
reeds vroeg het bestudeeren van de hoogste problemen der
menschheid : Maatschappij, Staat, Volle, Godsdienst . Het
kultuurvraagstuk in den strengsten, hoogsten An vervulde
hem . Als student en jonge doctor stond hij doorgaans
tegenover de bestaande machten van de kultuur gekant . Hij
dweepte met utopische plannen, de wereld to vernieuweu .
Een nieuwe maatschappij-orde, een nieuwe poezie, een
nieuwe verstandsgodsdienst dienden gesticht . Het ontwerp
van een Catechismus voor deze socialistische toekomstgodsdienst stond klaar in zijn hoofd . Met zulke droomen
en idealen eener nieuwe wereldorde, eener toekomstkultuur, wie hij als voorlooper den weg effenen wilde, kwam
hij tot het wonderbare inziclit : de oude kultuur was ge-
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bouwd op volkskracht en godsdienst . Hot meest-conservatieve was het meest-vruchtbare . Dat wendde zijn radicalisme
in andere barren . De grondgedachte, een kultuur to heipen
voorbereiden bleef bestaan . Doch een andere weg, andere
middelen moesten nu gekozen worden . Geen radicale nieuwigheid, doch conservatieve vernieuwing was de weg . De
analogie met de Grieksche kultuur vervulde hem nu geheel en
gansch . Nu kwam het or op aan uit de vele voor-handen-zijnde
rationale en godsdienstige middelen datgene to kiezen, dat
de meest-vaste grondvesting geven kon voor een esthetische
kultuur naar den geest van Oud-Hellas . Den universeelgevormden, onbevooroordeelden vorscher werd het spoedig
vanzelfs klaar dat de levenssterke, kleuren- en gestaltenvreugdige Katholieke Kerk onder alle godsdiensten en confessies ongetwijfeld de meest-geeigende was . Ze had een
breeden grondslag in 't na[eve geloof van de volksmassa's,
ze bezat een rijk-ontwikkelden cultus, een architectonischgeorganiseerd priesterschap en tallooze esthetisch-bijzonder
vruchtbare elementen in de heiligenvereering, in genadeplaatsen, bedevaarten, feesten, sacramenten en sacramentalien . De esthetische schatten van de Katholieke Kerk
overtroffen den ouden volksgodsdienst alzoo wezenlijk . Op
deze wijze beval, ook van uit het standpunt van dezen ongeloovigen esthetieker, het katholicisme zich als een onvergelijkelijk-vruchtbare, levenskrachtige kultuurbasis .
Tegelijkertijd met dezen eenen factor was hem als
Duitscher de Duitsche, Germaansche volkskracht als
tweede, nationaal kultuurelement gegeven . Want spijts alle
stoute samenstelling verliet Kralik's denken nooit den
vasten bodem der werkelijkheid . Zijne kultuurpolitiek is bij
alle idealisme werkelijkheidspolitiek .
Doze was de eene weg, de esthetisch-praktische, die
Kralik van buiten uit tot de esthetische erkenning en waardeering van het katholicisme leidde . Ongeveer tegelijkertijd of een weinig later, stelde zich ook de tweede, de
filozofische, de theoretische betrachting aan, die hem van
binnen uit tot het voile, geloovige verstaan van het bovennatuurlijk karakter der Kerk voerde . Het kritische onderzoek
van den oorsprong des Christendoms noodzaakte hem tot het
geloof aan Christus als den vleeschgeworden Logos . Zoo
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aanzag hij het Christendom als de vervulling en de voleinding van de oudere Wijsbegeerte, die van het begrip tot de
idee, tot de ideeenleer, tot de ideeenwereld, tot den Logos
voortgeschreden was . De Katholieke Kerk stored daar nu
als filozofische, ethische en esthetische bekroning van alle
menschelijke kultuur . De geschiedenis bekrachtigde hem
dit karakter der Kerk als hoogste kultuurmacht . Daarmee
was de bewijsketting gesloten, de innerlijke ontwikkeling van
Kralik aan't einddoel geraa .kt . Dezelfde onvoorwaardelijke
vastberadenheid, waarmee de jeugdige revolutionnair zijn
utopisch ideaal ten dienste stond, dezelfde onvoorwaardelijkheid legde hij aan den dag voor zijn nieuw, hooger,
vast kultuurideaal . En met het kultuurideaal was ook een
klaar kultuurprogramma gekomen .
Kralik ziet in de Kerk de meest-geniale, ideale en terzelfdeytijd meest-weykelijke kultuurmacht der aarde . Haar in de geschiedenis uitgebreid werken saamgevat in een formule,
een programma, is ongeveer Kralik's kultuur-programma .
Wanneer men daar dus naar vraagt, kan men in plaats van
een uitgebreid antwoord op de zuiveringskultuur van het
Katholiek ]even en denken wijzen, die het vroeg middeleeuwsche lerland, de kultuur van de Benedictijnenkloosters, de Fransche en Duitsche glansmiddeleeuwen, het
Franciscaansche Italie, de Scolastiek en de Mystiek van de
Dominikanen, de Duitsche Romantiek naar menigvuldige
richtingen ontwikkeld hebben . . . De schoonste inleiding in
zijn gedachtenwereld blijven zijne a Kulturstudien a In
deze vier Essay-verzamelingen staan meer dan honderd
opstellen gedrukt, die over het Ineest verscheidene gebied
van wetenschap en leven handelen . Deze geest-volle, stijimeesterlijke navorschingen verbazen ons over de veelzijdighead
in de beheersching van filozofische, theologische, literaire,
esthetische, muzikale, kunsthistorische, sociale en nationale
vraagstukken ; doch terzelfdertijd zien wij ook den wonderbaren, architectonischen samenhang van zijn gedachtenwereld . Kralik behoort in onzen tweedrachtigen tijd van
het specialistendom, van de sceptiek, van de verbrokkeling,
nog tot de immer zeldener-wordende soort van polyhistoriekers met eene, alzijdig-saamhangende wereldbeschouwing . In hem leeft non lets van die groote universaliteit,
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die in Leibniz, Lessing, Gothe, Gorres, in de gebroeders
Schlegel, Grimm en Humbold werkte . Vbbr de Ineeste
filozofen, kultuurhistoriekers en de geleerden van dezen
tijd teekent de Weener Esthetieker de onbetwijfelbare
vastheid en organische leefbaarheid van zijne geestelijke
ontwikkeling uit . Regelmatig, zeker en klaar, als de vorming van een kristal, heeft zich in dezen geest een
persoonlijk wereld-beeld gevormd, dat terzelfdertijd ook
een voorbeeld voor zijn yolk worden kan en moet . Hij
draagt een wereld van eigenaardige stoutheid in zijn hoofd .
Men mag dit wereld-beeld als tegenstrijder bekampen,
doch de eerlijke tegenstrever moet bet dan no- als saamvattend, koen, origineel en geniaal erkennen . Ja, zelfs dan
wanneer Kralik's ku tuurideaal alleen een Broom ware, - dan
nog zou men moeten toegeven : bet is een stoute, bloeiende
droom van edele, machtige schoonheid . . . Kralik's gezamenlijke werken zijn in werkelijkheid slechts een levenswerk . Ze
vormen een harmonisch geheel . Het eene verklaart, vervolledigt en draagt bet andere . En hoewel in elk afzonderlijk
boek de heele denker-dichter zich uitspreekt, toch moet
men alles van hem kennen om de eigenaardige beteekenis
van den man geheel to vatten . Hoe zeer eindelijk de persoonlijke omgang met Kralik bet verstaan van zijn gedachtenwereld verlicht en verdiept, weten zijn vrienden zeer goed .
De Mensch en bet Werk zijn tot een zeldzame -men
vergeve bet woord - hypostatische unie versmolten, beide
behooren onafscheidbaar tot mekaar, geen is zonder bet
andere denkbaar . Lets onbeschrijfelijk persoonlijks ligt aan
bet gansche werk van Kralik ten gronde, en nochtans heeft
hij zich dikwijls bewust, met energische voorbedachtheid van
al zijn persoonlijkheid ontdaan, en hier juist den sterksten
uitslag bereikt . Zoo ligt reeds in Kralik's naam een geheele,
romantische kultuur en een levensstijl, then men alleen vastbesloten weigeren of, doch begeesterend dan, bevorderen
kan . . . . De grondslag van Kralik's scheppenden arbeid is
een wijsgeerige . Hij is uitgesproken jblatoniekey en heeft de
elementen van de platonisch-aristotelisch-scolastische gedachtenleer, de philosophia perrenis, met een nieuwe, hem
geheel eigene centraalgedachte tot een stoute schoonheidsfilozofie versmolten . Het Spelbegrip staat in 't midden van
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Kralik's wijsbegeerte, namelijk bet bestudeeren der wereld

als van het verheven sjel van de eeuwige gedachien Gods. De

kiemen van dit motief zijn oeroud en wijdverbreid, doch
tot nog toe heeft niemand bet tot deze diepte en algemeenheid gebruikt, bet tot een filozofische wereld-formuul verheven . Uit de metaphysiek van zijn spel-begrip ontwikkelt
Kralik, als gevolgtrekking, een Ethiek en Esthetiek van bet
wereld-spel . Zijn eigen leven is ongeveer een paradigma
voor de praktische werkelijkheidswaarde van zijn gedachten . Hij speelt in Godes groot wereldspel de hem
toegekende rol met volledige trouw, met gansche kracht,
met ijzeren vlijt . Zijn ontwikkeling heeft hem tot de absolute
evidentie geleid dat de Katholieke Godsdienst de hoogste,
geniaalste, ideaalste, reaalste is - en van of bet toppunt
van dit besef werkt hij zijn wezen uit . Als Katholiek
Duitsch-Oostenrijker treedt hij voor bet nationale, vaderlandsche « heimatliche » in de bres en delft overal uit de
geschiedkundige gegevens bet levendige, sterke, gezonde,
toekomst-verwarmende op . Het oudere is hem cen onderpand en grondslag van bet nieuwe, bet komende . Het
schijnbaar streng teruggekeerde konservatisme wordt alzoo
veranderd in een stoute, daadkrachtige vreugde aan vernieuwing, aan nieuwe voortbrengst, aan voortschrijden .
Elke van zijn gedachten is een voorwaartsstrevende kracht,
die in dienst van de Kerk, bet yolk, bet land arbeidt . De
eenheid van alle Schoonheid, Waarheid en Goedheid is
daarbij de leidstar van zijn scheppen .
De anti-hellenische wereld was bet uitgangspunt van
zijn, ter wille van den vooruitgang, konservatief kultuurprogramma, dat in klaar-bewuste, gegronde eenzijdigheid
altijd alleen bet positieve, bet bewaren, bet vernieuwen,
bet opbouwen betracht, als tegenwicht tegenover de negatieve krachten van de menigvuldige opposities . Neven de
hellenische vond Kralik in de glansperiode der middeleeuwen een tweede hoogtepunt van menschelijke kultuur
bet staufische tijdperk neven de periode van Perikles en
Augustus . Uit deze tijdperken kristalliseert hij nu de elementen en bouwt alzoo, historieker en utopist tegelijk, een
soort ideaal-type op van de hellenische eeuwen en de
middeleeuwen . Eigenlijk is bet niet de historische oude
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tijd, zijn het niet de historische middeleeuwen - doch wel
naar hun Idee en hun Ideaal, gelijk ze hadden kunnen en
moeten zijn . Hot toevallige, het bijkomende, irrationeele
valt weg bij deze idealiseering, alleen het typische, het
wezenlijke, het waarde-volle blijft . . . . Dit ideaal word zijn
kultuurprogramma . Het is roerend en wonderbaar, hoe
deze idealist zijn gansche leven heeft gewijd aan zijn idee .
Vervoerd door een heiligen toorn tegen alles wat zijn droom
niet is, stormt hij op zijn doel los . En had hij niet meet
gedaan dan dozen droom alleen gedroomd, - daarvoor
reeds alleen ware hij bewonderenswaardig, als ideate
Schoonheidsdichter .
Doch Kralik heeft zijn droom ook verwezenlijkt . Viet
geheel noch volkomen, voorwaar . Doch den weg heeft hij
aangetoond, een voorbeeld gegeven, en in groote, deels
waarlijk grootsche werken getoond, hoe het doel to bekomen
is . En daarmee staan wij ook midden in zijn kultuurarbeid .
Hij bestaat in niets anders dan in 't beproeven, de positieve
scheppingen der Ouderen, der ;Viddeleeuwen door to
voeren, na to volgen en waar 't mogelijk is to overtreffen .
De roekeloosheid van zulk een plan kan men moeilijk betwisten . Doch is het geene cdele, schoone, verhevene vermetelheid? « Hem min ik die 't onmooglijke begeert . »
Doch het is geen oninogelijkheid . Want waar een wil is,
daar is een weg .
Isokrates heeft gezegd a Horneros is Hellas n . En
inderdaad, de hellenische kultuur is op de homerische
goden- en heldenepiek en den geheel daarbij-hoorenden
samenhang van godsdienstige volkskracht gebouwd . Wat
de heldensage was voor de Grieken, dat was en is voor
Duitschland de Duitsche heldensage : een der grondleggers
van oud-Duitsche volkskracht, oud-Duitsche dichtkunst en
kultuur . Siegfried en Diederik waren voor onzevoorvaderen
hetzelfde, wat voor de Ouden Achilleus en Odusseus waren
belichamingen van nationale idealen . . . .
Daarheen streefde Kralik, betoogt Dr W . Oehl verder .
De middeleeuwen hadden aan deze rijke bron schatten geput . Doch toen kwam de Hervorming, kwam de Renaissance en bet Humanisme dragend in hun schoot een wares
a Kulturbruch » . Daartegenoverrees later de Romantiek met
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zijn heerlijke vergezichten van nieuw katholiek levee en
algemeene kultuur, gebouwd op de groote beschaving van
vervlogen eeuwen .
De oogen wenden naar dit glass-tijdperk was Kralik's
(loci, in zijn a Deutsche Cotter- and Heldenbuch », waarmee hij wou schenken a een nationaal-dichterlijke schepping . . . n De nude heerlijkheid wil en moet nationaal worden,
moet in alle gewesten, steden en dorpen doordringen, wil aan
't yolk geven wat zijn eigendom is . De oude heerlijkheid moet
weder gerneengoed worden . De dichters der toekomst moeten houwen uit deze rots en een nieuwe homerische, pindarische, aischulatsche hoogtekunst zal dan daaruit oprijzen . u
Weilmachtfestspiel n en a Osterfestspiel n beoogen
hetzelfde (loci ; volkskunst in verheven stijl, in den geest
van bet Passiespel to Oberammergau . (I)
a a Turken vor Wien n, a Maximilian )~, a Revolution n,
benevens vele kleinere spelen, zijn bewerkingan van nationals helden en toestanden . Zooals altijd vervolledigen zich
ook hier Kralik's poetische theorie en zijn poetisch scheppen . Zijn poetiek als zijn poezie wijkt niet zelden of van de
veel-begane straten der algemeen-geld ende opvatting . I)och
zooals zijn poetiek, immer op vaste feiten gesteund,
heenstreeft naar de hoogste sferen, zoo stijgt zijn poezie,
dikwijls met de meest-eenvoudige, meest-volksche middelen
tot gansch souvereine hoogten op . Zeer treffend heeft men
hem den a Dichter des Gesamtgefuhls a genoemd .
De Gouden Legende n en de a Graalsage », twee
groote werken, zijn naar 't zeldde doel heengericht, als een
tweedeelig heiligen-epos uit de middeleeuwen, geput aan
de rijke legenden van die glorietijdperken . Voor de kultuur
van West-Europa is de legende een zoo gewichtige faktor
als de Mythologie voor de ouderen . De kultuurbreuk in
Duitschland, die de heldensage en bet religieuze volksdrama
bijna uitroeide, heeft ook de legende weggedrongen . Alleen
bet katholieke Duitschland heeft deze oude kultuurschatten
(i) Bij ons is het bijbel-spel a Maria's Leven », to Halle, in
then zin geschreven . Tijdens het Eucharistisch Congres to
Weenen werd opgevoerd ((Die Geheimnissee der H1 . Messe a,
een bewerking van Kralik naar een spel van Calderon, opvoering die veel bijval genoot .
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ten deele levedd behouden, tot eindelijk de Romantiek
de geheele katholieke heerlijkheid van de Middeleeuwen
opnieuw tot hooge eer verhief . Kralik is in geheel zijn theoretische en praktische werkdadigheid een volledig-konsequente doorvoerder der Romantiek ; hij was het reeds vbbr
3o jaren, lang voordat de realistisch-materialistische geestesstrooming van toen door de hedendaags-opstrevende ueoromantiek en neo-mystiek werd afgelost . Kralik's kultuui programma was zijn tijd minstens een tnenschenleeftijd
vooruit .
Deze herscheppingen van oude, nationale literatuurschatten wijken er verre vanaf, enkel historisch-geleerde
doeleinden na to streven . Integendeel ; zij willen bijna ongeleerd, onhistorisch schijnen, om zooveel to meer volksch to
kunnen worden . Kralik's herscheppingen zijn ja, vruchten
van veeljarigen ijver en filologische speciaal-studie, doch
komen dan toch als dichterlijke, niet als zaak-wetenschappelijke werken voor 't voetlicht . ;i
Ook op episch terrein leverde Kralik waardeerbaar en
gewaardeerd werk met zijn a Prinz Eugen a, een dichtwerk
naar't oud-bekende soldatenlied van den edelen ridder .
In zijn werk a Homeros a heeft Kralik het Literatuuren Kultuurprobleem der Epiek grondig onderzocht . De
poetiek is voor Kralik een zeer gewichtig deel van zijn kultuurprograrnma . De literatuur is langs den eenen kant het
product eener kultuur, langs den . anderen kant de grondslag
eener toekomstige kultuur . n
Steeds voortbouwende op de grondvesten van eigennationaal en godsdienstig leven, gaf Kralik nog uit a Deutschen Puppenspielen a (afgeluisterd van een wandelenden
schouwspelersgroep) en a Heimaterzahlungen a, a Heimatkunst a, in den vollen zin van het woord . Daarom is naar
bet oordeel van Dr W . Oehl, a hun paedagogische waarde
de gewichtigste a .
a Daarbuiten heeft Kralik ook als lyrieker zijn kultuurprogramma praktisch doorgevoerd . - Niet de boekenlyriek, het lees-epos, het lees-drama zijn de echte, levende
kunst . De groote kunst gaat steeds op het geheele af, werkt
rhapsodisch, korisch, dramatisch, muzikaal ; zij is eigendom
~en recht en plicht van het geheele yolk ; zij is res publica,
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land-aangelegenheid, zooals het was to Athenen .

De Poezie
hoort het leven toe . Het liven moet als een geheel kunstwerk geleefd
worden . De sociale kwestie is tegelijkertijd een sociaal-esthe-

tisch vraagstuk . Alle wetenschappen versmelten met alle
kunsten met den godsdienst tot kunst-in-alles, levenskunst .
- Het lied, het gezongene lied, als uitdrukking van een
feest-stemming, behoort wezenlijk bij Kralik's kunst- en
kultuurprogramma . Het feestgedicht, het wijdingslied, de
hymne moet het hoogtepunt van 't leven verheerlijken .
(peen volksfeest, geene landsdaad, geen jubileum, geene
stichting mocht zonder dichterlijke inleiding, zonder lyrischen naklank voorbijgaan . De Ouden zijn weer daarin een
vobrbeeld : daar had elk privaat of openbaar feest zijne
Feestlyriek . - In zijnen bundel a Weiheliedern and Festgedichten n heeft Kralik getoond, hoe ook onze tijd zijn
feestpoezie kan hebben . Ook hier vinden we de nationale,
vaderlandsche en godsdienstige traditie als grondslag van
het kunstwerk, de voorbeelden door Kralik in deze verzameling gegeven, zijn louter praktisch-beproefde voorbeelden, loutere gelegenheidspoezie, die op bestemde, feestelijke
aangelegenheden in 't openbaar gezegd of gezongen werd .
(Dikwijls heeft Kralik zijn lyriek zelf getoonzet, ook hierin
zijn eigen theorie verwerkelijkend) . Uitgaande van een
konkreet voorval, heft de dichter het individueele steeds in
de hoogte op van bet type, het afzonderlijke in het rijk van
het algemeene, het ideate . Verscheidene hymnen, zooals
c( Weenen ) (a Wien u), « Salzburg)) enz ., episch-lyrische
koorzangen voor de groote feestvergaderingen van het Leogesellschaft, zijn een waardige navolging van pindarische
kunst .
Zoo dient onzen dichter ook zitjn eigene kunst, zijn
Iyrisch episch, dramatisch vermogen vb6r al daar toe,
zijn ideaal van esthetische kultuur to belichamen . De
kunsten zijn hem niet alleen eigen-doel doch tegelijkertijd
ook het mlddel tot een hooger doel : het geheele leven
van natie, van Staat met Schoonheid to vervullen . De
schoonheid nu is slechts de glans der waarheid, splendor
veri . a Wie schoonheid schept, heeft metterdaad het levensraadsel opgelost n . De vergezichten, die Kralik's romantisch,
Katholiek kultuurprogramma en zijn dichterlijk, gezamen-
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lijk werk, daaraan ten dienste gesteld, openen, zijn schoon
en stout . Spijts menigvuldige bedenkingen over afzonderlijke deelen, schijnt me dit levenswerk dood-eenvoudig
geniaal toe . Voor zijn eigen persoon heeft Kralik in ieder
geval een kultuur geschapen . Zijn naam is inderdaad een
programma . Of en in hoeverre de algemeenheid, de toekomst Kralik's wegen begaan zal, is moeilijk to voorzeggen .
Bij bet aangroeien van de moderne Neoromantiek schijnt
het niet onwaarschijnlijk toe . Doch hoe het dan ook weze,
- dat dit kultuurprogramma een geniaal ontwerp, een
geniaal plan is, dat staat onomstootbaar vast . Ieder consequente Romantieker zal er van doordrongen zijn, dat wij
langs dezen weg tot een rijke, grootsche, gezonde kultuur
van wereld-schoonheid geraken zullen . Dit doel door aanhoudenden arbeid to benaderen, is de taak van hen, die
dezen weg vertrouwen . De toekomst behoort aan hen, die
er in gelooven u .
Zoo mag ook op Kralik Wagner's woord worden toegepast dat zijn werk niet enkel is a das Sammelwerk eines
Schriftstellers sondern die aufgezeichnete Lebensthatigkeit
eines Kiinstlers, der in seiner Kunst selbst, fiber das
Schema hinweg, das Leben suchte n . En dat zijn de ware
grooten, die boven en buiten alle zoogezegde a scholen n
en tijdstroomingen staan, oindat ze het ware leven geven
en die zijn van alle tijden .
September

M . V . 11 .

19-12 .

P . S . - In 't Duitsch werd over Kralik en zijn werk
natuurlijk veel geschreven . Het gaat Diet aan, bier een volledige bibliographie op to geven . Eenige zakelijke werken
of studie's wil ik nochtans aanhalen, waarin over hem, zijn
werk, of de beweging waarvan hij een der arbeiders van de
eerste en laatste ure was, grondig wordt geschreven
P . BAUMGARTNER : Die Stellung der deutschen Kath . zur
neueren Literatur . Herder Freib . i . B .
PFENEBERG : Kralik oder Muth ?
P . INNERKOFLER : Richard von Kralik . (Alber . Ravens-

burg) .

A . MEYENBFRG :

Wartburhfahrten . (Raber Luzern .)
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Voorts nog vele artikelen in der Gral en andere Duitsche tijdschriften . (Het werk van Baumgartner verscheen
eerst in de Stimmen aus Maria-Laach .)
Kralik's werken zijn onder herdruk bij Alber . Ravensburg sedert igio ; en zullen volgenderwijze (eenige ziju
reeds verschenen) uitkomen
i . Philosophic, Geschichte, Essay.
2 . Epos and Erzdhlung .
3. Lyrik .
4 . Drama.

DE GRONDLEGGERS
I)ER SCHILDERSCHOOL
VAN BARBIZON
(Veyvoig)

Gelijk de latere impressionist Claude Monet dezelfde
hooibergen tien, twaalf keeren, steeds onder andere belichting had weergegeven, of, zooals de Japansche schilder
Hokvesai drie deelen schetsen publiceerde van den berg
Xouji, genomen op verschillende oogenblikken van jaargetijde en dag, zoo had ook Rousseau den Mont blanc aan
alle zijden, op alle momenten van den dag bestudeerd, in
zonneschijn en regen, van dichte nevelen omhuld en in
strakstralende helderheid .
Het plan voor zijn tweede schilderij kreeg hij to Gex,
waarheen hij met Lorentz een uitstapje had gemaakt . Vanaf
het balkon der sous-prefectuur had hij koeien zien grazen
in een diepe vallei van de Jura en nauwelijks was hij thuis
gekomen, of hij zette zich voor z'n ezel en schetste zijn
a Descente des vaches » . Het eigenlijke schilderij voerde
hij uit in het atelier van Ary Scheffer, wijl het meer dan
2 .5 meter hooge doek niet geplaatst kon worden in zijn
eigen bescheiden werkplaats . Jammer heeft het stuk thans
veel geleden in de kleur . De grauwe toon, then Rousseau
in de donkere middenpartijen bezigde, is niet veel meer
dan een wirwar van zwarte vlekken, waarin de teekening
als is opgelost . Toch maakt het schilderij, aldus de catalogue van het museum Mesdag, waar het kader zich bevindt,
ook thans nog een tooverachtigen indruk . Oppervlakkig
schijnt het een werk van eenigszins ruw uiterlijk, maar dat
met meesterlijke kracht is getoetst . Voortreffelijk werkt het
kontrast der onderste partij, waar bonte koeien nit de donkerte van het woud in het licht naar voren treden . De dieren
beslaan er een groote ruimte, en moge ook al de beweging
18
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der kudde, als geheel, niet natuurgetrouw zijn weergegeven,
de teekening van ieder afzonderlijk is correct en naar het
leven gevat. Tusschen de donkere stammen der magisch
glanzende pijnboomen, streelt de rossig glimmende avondzon de als kristal tintelende sneeuwtoppen der bergen en
spreidt over het geheel een stemming van welverdiende rust
na langen, zwaren arbeid .
Tot dusver was Theodore Rousseau welwillend ontvangen door de kritiek ; vrienden bezat hij, die hem
aanmoedigden en prezen, in Ary Scheffer vond hij een
bereidvaardigen raadsman en zelfs had de hertog van
Orleans een zijner doeken een aankoop waardig gekeurd ;
wat kon de twintigjarige kunstenaar nog meer verlangen ?
Doch als met een bliksemslag werd plotseling dat geluk
verstoord en scheen de eens zoo hoopvolle toekomst van
den kunstenaar vernietigd . De Salon van 1837 weigerde de
opname van a La Descente des Vaches n en die weigering
zou twaalf jaren lang blijven voortduren, als had de jury
saamgespannen om dien kunstrevolutionnair nooit toegang
to verleenen ; alleen de revolutie zou wederom voor
Rousseau de deuren van den Salon openstellen .
Deze weigering wekte bij velen verontwaardiging . Ary
Scheffer kocht het doek en exposeerde 't in zijn atelier, bij
wijze van protest ; Gustave Panche diende een heftige aanklacht in tegen de academisch geschoolde jury, voor wie
geen schoonheid scheen to bestaan, die niet gebaseerd was
op de meesterwerken der Italiaansche renaissance ; Thore
en Gautier namen de verdere verdediging op zich, niet
alleen van Rousseau, maar ook van een groot aantal andere
geweigerden, waaronder Delacroix, Boulanger, Huet en
Marilhat de voornaamsten waren .
Over het geleden onrecht trachtte de schilder zich to
troosten in de bosschen van Fontainebleau en zocht in die
plechtig zwijgende eenzaamheid de deelgenoote van zijn
kommer en lijden . Uit zijn werken van dien tijd klonk als
vanzelf een doffe nagalm van die mistroostige zielestemming . Het was de kille grauwheid van een Novemberavond,
die hij toen vertolkte in zijn « Aleee des Vaches v of de druilerige regenatmosfeer, die hij spreidde over de vlakte van
Macheron, in zijn a Dormoir du Bas-Breau » . Ook de hout-
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haksters stammen, althans wat opzet betreft, uit deze
periode, doch Rousseau scheen den moed to missen om ze

uit to werken en eerst in 1866 voltooide hij het tafereel . In
z'n toenmalige omstandigheden voelde hij zich onbekwaam
om figuren to penseelen en werd hij als van zelf getrokken
tot de meer sombere stemming van half ontbladerde boomen, als het loover reeds gee] en rood was getint, als de zon
na een onweer tevergeefs door de donkere wolken poogde
to dringen, of als zij reeds was ondergegaan en geheimzinnige nevels van de aarde omhoog stegen .
Doch weldra begon de zon weer to rijzen in het som-

here gemoed van den kunstenaar, toen hij van eenige
kunstvrienden en bewonderaars de uitnoodiging ontving
om deel to nemen aan een expositie to Nantes. De voornaamste van dat Maecenasgeslacht was Charles Leroux,
zelf een niet onverdienstelijk schilder, in wiens gezelschap
Rousseau zijn tafereelen naar Nantes overbracht en then hij
vervolgens begeleidde naar zijn landgoed in Vend6e .
Aan de heerlijke omgeving van dit zomerverblijf
dankte een van Rousseau's hoofdwerken « Le Marais en
Vend6e n zijn ontstaan . Dit natuurkonterfeitsel was niet
het product van een impressionist, die hoofdzakelijk den
kleurigen schijn der dingen accentueert en slechts een

momenteelen, vluchtigen indruk der werkelijkheid zoekt
weer to geven, maar veeleer van een kunstenaar, voor wien
planten, boomen en rotsen geen vormen waren op conventioneele wijze geordend en in beeld gebracht, maar organische wezens, door een ziel beleefd, ademende schepsels,
van welke ieder zijn eigen uiterlijkheid, zijn individualiteit
bezat en zijn eigenaardige rol had to spelen in de groote
harmonie van het heelal .
Temidden der harmonie van lucht en licht u, zoo
schreef hij, a zal ik u doen hooren hoe de boomen zuchten
onder den noorderwind en de vogels roepen naar hun
jongen n, en nooit scheen hij vermoeid om dat doel in z'n
werken na to streven . Evenals DUrer niet opzag tegen de
inoeite om zevenmaal eenzelfde passiescene over to werken,
en aldus den eenvoudigsten en meest sprekenden indruk to

krijgen, zoo behandelde Rousseau dezelfde motieven tien,
twintig keer, om telkens meer leven, rneer bezieling to
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leggen in de vegetatieve voortbrengselen der schepping .
Altijd strenger, ernstiger, ongenaakbaarder werd hem de
groote wereld van Parijs en, wegvluchtend van zijn medemenschen, zocht hij zijn omgang met bloemen en struiken
en leefde het liefst alleen in en met de natuur .
Zijn dagelijksch verkeer met het bosch van Fontainebleau maakte hem vertrouwd met de onuitputtelijke variatie
van planten en boomen, van aarde en lucht op verschillende
momenten van den dag ; en altijd nauwkeuriger begon hij
den vorm to accentueeren, zoowel van de kleinste mosplant
als van zijn majestueuse eikenboomen .
Door dit laatste streven to ver to drijven verviel hij op
het eind van zijn artistieke loopbaan tot een overdreven
uitwerken der allerfijnste details, als ware hij een botanist
geweest, wiens ideaal het is de geheele wereld van bladeren
en bloemen microscopisch to onderzoeken . Daarom kunnen
uit die slotperiode alleen Rousseau's wondermachtige teekeningen zijn artistieke reputatie nog hoog houden .
In denzelfden zomer vertoefde de schilder met zijn
vriend Leroux een tijdlang op diens vaders slot Souliers bij
Cerisay en geraakte daar zoozeer onder den toover van dit
lustverblijf, dat alle geleden Iced scheen vergeten en hij
besloot opnieuw een poging to wagen tot opname in den
Salon . Tot onderwerp koos Rousseau een heerlijke « Allee
de Chataigniers » van dat buitengoed, aan wier zorgvuldige
uitvoering hij alle talent en krachten wijdde, overtuigd dat
zijn poging niet zou falen . Wel moet het daarom den kunstenaar diep gegriefd hebben, toen zijn schilderij als ongeschikt voor den Salon wederom werd afgekeurd en we
begrijpen eenigszins de heftig verontwaardigde taal waaimee Gautier de klassiek ontwikkelde jury haar kleinzieligheid verweet . Bidault's bewonderaars, zoo schreef hij
ongeveer in zijn protestartikel, begrepen natuurlijk niets
van then weligen overvloed en rijkdom aan detail, van die
nog niet geziene kleurenpracht en mystieke vertrouwelijkheid der in beeld gebrachte stemming, noch van dat groenige licht, hetwelk door het dichte loover den weg met
arabesken sierde .
Ofschoon Gautier's schrijven door de jury schouderophalend werd ontvangen, had het toch tot resultaat dat de
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schilder z'n kunstwerk spoedig voor 2000 fr . mocht verkoopen, een prijs die later tot 27 .000 fr . zou stijgen . Ook
zijn (( Valles de Tiffanges : , een stuk uit dezelfde omgeving
en omstreeks denzelfden tijd genomen, vond een kooper
voor de aanzienllike som van 77 .500 fr .
In beide werken toonde Rousseau dat hij naast de
hierboven genoemde, verhevener, hoewel van vaag pantheYsme niet vrij to pleiten doeleinden najoeg . De ideeen
van leven en oneindigheid moeten de basis vormen van zijne
kunstopvatting . Zoo getuigen zijn eigen woorden in een
brief aan zijn moeder . « Ik brand van verlangen n, schreef
hij eens, a het moeilijke probleem to achterhalen, om op
linnen een begrip to -even van de oneindigheid, die mij
omgeeft en aldus aan minder bevoorrechten haar weldaden
to openbaren . > Beschouwde hij nu in navolging van Millet
de schilderkunst als een taal, die haar eigen uitdrukkingsmiddelen bezat, die ideeen en stemmingen kon vertolken,
maar met literarische gedachte niets gemeen had, dan
verklaart zich daaruit zijn dikwijls geuit eenig verlangen,
zijn handen en oogen to mogen behouden, om de natuur to
bespieden en haar levenskrachtige werken voor anderen
waarneembaar to maken .
Doch de groote menigte bleef, ondanks het rusteloos
pogen van den kunstenaar, onverschillig voor zijn werken
en soms dacht hij eraan, zijn talent ten offer to brengen aan
de toenmalige modekunst en zich to gaan toeleggen op bet
historische landschap, dat hem een schitterende toekomst
beloofde, maar nauwelijks beyond hij zich tegenover de
natuur, of onweerstaanbaar voelde hij zich aangespoord om
voort to gaan langs de eenmaal ingeslagen richting .
u L'arbre >>, zoo riep hij dan uit, s qui bruit, la bruyere
qui pousse, voila pour moi la grande histoire, celle qui ne
changera pas . Si je parle bien leur langage, j'aurai parle la
langue de tous les temps . . . Notre art West capable d'atteindre au pathetique, que par la sincerite de la portraiture . »
In deze nieuwe kunstopvatting vond Rousseau omstreeks I84o een hechten steun bij den slechts een jaar
ouderen Jules Dupre, die even hartstochtelijk van karakter,
met dezelfde voortvarendheid, maar ook met hetzelfde taaie
gednld reeds eenige jaren den kamp had aangegaan met de
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bestaande italianizeerende kunstrichting . Beiden begaven
zich het volgend jaar in gezelschap van Dupre's moeder,
naar Monsoult, een dorp gelegen aan den zoom van het
bosch bij Isle-Adam en brachten temidden dezer liefelijk
vroolijke omgeving rond den oever der Oise, eenige maanden door in een idyllisch samenleven en samenwerken .
Van geheel ander natuurschoon was de oude provincie
Berry, waar Rousseau den volgenden zomer en herfst zijn
kunststudies maakte . Tot de voornaamste stukken, die hij
daar schilderde, behoorden een viiver, een zonsondergang
bij stormachtig weer, en een landschap, dat wegens een
klein stoffagefiguurtje met den zonderlingen naam van (( de
priester )) word gedoopt . In al doze werken lag wederom
iets van de sombere stemming, die enkele jaren to voren in
den kunstenaar domineerde . Hot was thans in Le Fay, een
dorpje in de nabijheid der Kaskaden van Montgerno, waar
hij bij den postmeester dezelfde kamer bewoonde waarin
vroeger Dupre en Troyon eens hadden gehuisd, en Rousseau zich zoo geheel verlaten en droefgeestig voelde .
a Mijn beste Dupre a, zoo schreef hij in een zijner
brieven, a het zien alleen reeds van uw schrijven, heeft mij
geweldig ontroerd ; hot geleek mij op een bevriende stern,
die men plotseling midden in het verschrikkelijk zwijgen
eener woestijn heeft herkend . Avec notre malheureuse passion pour l'art, nous sommes voues a un tourment perpetuel ; sans cesse nous croyons toucher a une verite qui nous
echappe . Wat heeft mij toch aangespoord om een eenzaamheid op to zoeken, die zooveel kwelling veroorzaakt? a
Bovendien kwamen ook geldelijke aangelegenheden
zijn droefgeestig bestaan nog verergeren . a Wat een toestand ! a riep hij dikwerf nit, a altijd to moeten strijden met
de eischen van het materieele leven . Wat een zielelijden ! a
Meermalen was de nood zoo hoog gestegen, dat hij niet in
staat was zijn verblijfkosten to betalen, noch verven to
koopen om aan zijn kunstpassie to voldoen .
Vandaar toonde hij zich blij als een kind, toen hij in
Parijs was teruggekeerd ; hij snelde naar de Avenue Trochot,
waar de wooing stond van Dupre, om bij zijn vriend de
zoo lang verbeide opbeuring to zoeken .
Spoedig was het doorstane lijden weer vergeten, en
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vormden beide kunstbroeders bet plan, om to zamen bet
zuidwestelijk deel van Frankrijk schetsend en schilderend
of to reizen . Dit plan ward uitgevoerd in 1844 en hun keuze
was gevallen op de Landes, een heerlijke streek, waar de
boomen in Februari reeds bloesemen en de rijke oogst in
Juni wordt binnengehaald ; waar een weelde heerscht van
kleur- en lichtkontrasten, die een kunstenaar als Rousseau
tot extase moest opvoeren . Vooral boeiden hem daar de
kleine, onregelmatig gebouwde woningen, leunend met de
rieten daken tegen geweldige boomstammen . Ze bezaten
voor hem een bijzondere aantrekkelijkheid en leverden bet
motief voor een zijner beroemdste schilderijen a De Boerderij n genaamd . Het tafereel behoorde tot die werken,
waarin Rousseau een volkomen afstraling poogde to leggen
der eindelooze schoonheid en daarom nooit voldaan scheen
over bet verkregen resultaat, maar telkens met grooter toewijding, met telkens heerlijker schoonheidsvisioenen voor
oogen, jarenlang aan hetzelfde tafereel arbeidde . Het
kleinste detail werd met de grootste zorg uitgevoerd, de
teerste lichtreflexen met nauwkeurigheid geimiteerd, zoodat
de fijnpenseeling onwillekeurig deed denken aan bet werk
der zeventiende-eeuwsche Hollandsche kleinmeesters .
De zware boomen en bet met stroo bedekte huisje
rechts daaronder vragen de eerste aandacht en bet oog
vermeit zich in den fluweelig-groenen boschgrond, totdat
de beschouwer zich getroffen voelt door bet zoo voile, allesdoortrillende leven, dat zijn oorsprong neemt in de stoffage
van bet landschap en zich van daaruit over bet heele
tafereel verspreidt .
Ook in zijn « Four banal n glansden boschpartijen,
meer veelvuldige nuanceeringen tusschen gummigut en
emerald een symfonie van kleuren vormden, maar beide
schilderingen moesten in schoonheid onderdoen voor zijn
u Marais a nit bet Louvre . Ongetwijfeld behoort dit laatste
doek tot de voortreffelijkste landschappen der negentiende
eeuw en sluit zich om zijn detailuitwerking, evenals de
twee vorige, dicht aan bij de oude Hollandsche meesterstukken . Vandaar zal voor velen, wier oogen gewoon gemaakt zijn aan de zonnige schilderwerken der impressionisten de atmosfeer wat de zwaar, de mat-grijze lucht wat
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ondoorschijnend voorkomen, maai eenieder zal de meesterlijkheid moeten bewonderen, waarmee de zwoelte van een
laten zomerdag is vertolkt . Eindeloos ver kan de blik ronddwalen over een onmetelijke vlakte, die zich uitstrekt tot
aan den voet der Pyrenaeen, wier met sneeuw bedekte
toppen krachtig silhouetteeren tegen den nog helderder
horizon . De bergketen met haar grillig getande toppen, de
opeenvolgende plannen der terreinen, het moeras met zijn
welige vegetatie van waterlelies, wier zacht-groene bladeren
harmonieus samenstemmen met het diepe blauw van het
water, dat alles is zoo getrouw aan de natuur getoetst, zoo
in zonlicht gedrenkt, van zoo doordachte teekening en uitvoering, dat men van uit die meer gebeelde stille vlakte een
tooht voelt naderkomen van vrede en weldadige ingetogenheid, en vanzelf dc verrukking Inedeleeft, die zich van den
artiest meester maakte, toen hij zoo zuiver de aantrekkelijke poezie dier grootsche streek op het doek vastlegde .
Hier toonde Rousseau wederom wat gewichtige rol het
zonlicht speelde om de beoogde stemming in den beschouwer op to wekken . Elke schildering wist zijn penseel om to
scheppen in een enthousiaste hymne aan de zon . « Ik denk
aan niets meer n, zeide eens de artiest, « als ik mij verlustig
in het spel der zonnestralen . ledere schilder, al is hij nog
zoo dwaas in zijn opvattingen, nog zoo traag in zijn fantasie, nog zoo onbeholpen of slordig in z'n technische uitvoering, zal indruk maken wanneer hij de zon kan laten
schijnen in zijn landschappen . Als hij van zijn palet slechts
een vonkje vuur vermag los to maker, dan is hij schilder in
den vollen zin van het wooed en moet toegelaten worden
tot de groote familie der artiesten ; want het is het zonlicht
dat een schilderij doet trillen van een alles bezielend leven . u
Den herfst en winter van het jaar 1845 op 1846 verbleef
Rousseau met Dupre . diens moeder en zwager to Monsoult,
op den zoom van 't bosch Isle-Adam . In plaats van eiken
en pijnboomen, die hij zoo veelvuldig in de Landes had
ontmoet, prijkten in dit bekoorlijk plekje aan de Oise wilgen
en populieren ; geen muerassen, maar malsch groene weiden
golfden naar den verren gezichteinder ; welfde zich in de
Landes een eeuwig strak-blauwe hemel over de verzengde
aarde, in Monsoult hing een weeke, vochtige atmosfeer
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over het landschap, die de kontoeren der voorwerpen deed
vernevelen en rijke studieleverdevoorluchtperspectievische
verschijnselen .
Die groote werken vonden er hun ontstaan, een boschrand bij zonsondergang, een wintergezicht in een bosch en
een boschlaan bij Isle-Adam . Men heeft in deze tafereelen
een verheerlijking willen zien der drie jaargetijden, herfst,
winter en lente . In zijn a Lisiere de fork » vertolkte Rousseau de stemming van een prachtigen herfstavond in een
boog van tinten, die zich beweegt van het schelle, bijna
korrelige citroen-geel door den barnsteengloed naar het
koperrood, verdonkert in het sienna-bruin van verdorde
eikenbladeren om uit to stralen in het voile puiper der
ondergaande zon . Duizend rozige wolkjes drijven langs
den hemel en omkransen een eenzamen, wijdgetakten
reuzeneik .
Het tweede schilderij roemen sommigen als bet beste
van Rousseau's werkeu . Tijd-trotsende eiken staan onregelmatig verspreid in de donkere diepte van een bosch, terwiji
de zon achter het kantwerk der ontbladerde takken wegzinkt in een van vuur laaienden hemel .
Na zijn terugkeer van Isle-Adam, vestigde zich Rousseau voor eenigen tijd op de Place Pigalle to Parijs om uit
to rusten van de doorstane vermoeienissen . Weldra was
zijn atelier een aantrekkingspunt voor verschillende artiesten, en behalve zijn biograaf Sensier en Dupre, trof men er
gewoonlijk aan Diaz, Berot en Campredon .
In dezen tijd van lichamelijke rust, schilderde Rousseau in a Le Massacre des Innocents a de hardvochtigheid
van eenige houthakkers, die zware boomen meedoogenloos
neervellen en vroeg, weinig pieteiteilvol zinspelend op den
Bethlehem ietischen kindermoord, medelijden voor die onschuldige wezens, als was hij overtuigd, dat die boomen
zich bewust waren van de ramp, welke hen trof . De schets
ervan, in grisaille opgezet, bevindt zich in het Mesdagmuseum to s' Hage . Jammer heeft de schilder het tafereel
nooit voltooid ; sommigen toch meenen uit de schets reeds
to mogen opmaken, dat dit tafereel tot de beste werkeu van
den meester zou hebben behoord .
In 1848 eindelijk opende de revolutic voor Rousseau
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de deuren van den Salon en hingen er van den (( grand
refuse n, zooals het publiek den schilder noemde, a L'Avenue )1, a Terrains d'automne », a Lisiere de foret n en
andere . Een eerste medaille viel zelfs aan den kunstballing
ten deel ; doch de artiest, die op hoogere onderscheiding
had gehoopt, zag zich teleur gesteld, en toen bij dezelfde
gelegenheid Jules Dupre, die geen enkel werk ter expositie
had ingezonden, de decoratie ontving van het Legion
d'honneur, kwam afgunst weldra de vriendschap tusschen
de twee kunstbroeders verkoelen en ten slotte geheel verbreken .
Maar in de bosschen rondom Fontainebleau vond
Rousseau een anderen vriend terug in Jean-Francois Millet,
die, op raad van Diaz, met vrouw en kinderen to Barbizon
was gaan wonen . Eenzelfde kunststreven had beide artiesten
weldra bijeengeb:racht ; eenzelfde kunstopvatting deed tusschen beiden een innige vriendschap ontstaan, waaraan
slechts de dood van Rousseau een einde vermocht to maken .
Beider werk vormde een epos, waarin de strijd met de
aarde werd bezongen ; bij Millet was haar vijand de mensch,
die een karig bestaan aan den harden bodem poogde to
ontwoekeren ; bij Rousseau waren het eiken, wier wortels
den grond met geweld doorwoelden om er de noodzakelijkste levenssappen nit op to trekken .
Sinds 1847 werden voor Rousseau de reizen zeldzamer
en bracht hij veelal het grootste deel van het jaar te Barbizon door, somtijds tot diep in den winter . Hij had dat
plekje lief gekregen meer dan eenig ander oord der wereld ;
daar in de eenzaamheid van het bosch was hij gerijpt tot
een artistieke individualiteit, had hij zich opgewerkt tot cen
schilder, die een plaats verdiende naast de Hollandsche
grootumeesters der landschapskunst . Daar in Barbizon
scheen hem alles belangrijk ter penseeling : wijde vlakten,
rivieren en bosschen, in ieder jaargetijde varieerend, telkens
anders belicht, op alle uren van den dag . Daar vond hij
wolken, rozig verguld door de nederdalende zon, dampende
meren van kringelenden morgennevel, vlakten, badend in
middagzonnelicht, bosschen, met bronzig herfstgebladerte,
kortom juist de motieven welke Rousseau bij voorkeur en
met een natuurlijke ingenomenheid behandelde .
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Vandaar vormen zijn in Barbizon geschilderde landschappen een reeks van poetische effecten, in den beginne
voortgebracht onder den invloed eener instinctmatige
emotie, later met een meer berekende, wiskunstige nauwkeurigheid weergegeven, die den dichterlijken gloed wel is
waar verkoelde, maar toch kracht genoeg bleef behouden
om den beschouwer in hooge bewondering op to voeren .
Vooral herfstlandschappen met hun stug rossig gebladerte
van beukenboomen, boschtafereelen, waarin het stille, enge
gevoel van eenzaamheid ligt verwerkt, knoestige eiken
onder een koude belichting der najaarszon zijn typeerend
voor Rousseau's kunstkarakter .
Het strooien dak zijner bescheiden woning to Barbizon
had de schilder door pannen laten vervangen, z'n atelier
zoo gezellig mogelijk ingericht . Daar werden spoedig die
aangename kunstavonden gehouden, waaraan niet alleen
de schilders der Barbizonsche kolonie, maar zelfs Parijsche
artiesten, gaarne deelnamen en waar Diaz, Daumier, Millet
en de beeldhouwer Barye zoo interessant over hun kunstopvattingen wisten to spreken .
Dat was een tijd uit Rousseau's artiestenleven, waarin
de meest zware arbeid licht viel, waarin hij van den morgen
tot den avond hartstochtelijk schilderen kon, zonder vermocidheid of tegenzin to ondervinden . Het uitgestrekte
bosch beschouwde hij als een rijk, waarover de kunst hem
tot koning had aangesteld ; op alle dagen van het jaar, op
alle wren van den dag ging hij zien en telkens wederzien
zijn meest geliefkoosde plekjes ; daar sprak hij met zijn
zwijgende omgeving, daar luisterde hij naar haar stemming,
daaruit koos hij zijn motieven, en overwoog welke lucht,
welk lichteffect het zuiverst stemde met hun eigenaardig
karakter .
Een linnenzak, die zijn sobere maaltijd bevatte, naast
zich, zat hij 's morgens reeds vroeg, als mediteerend onder
het eikenloover en bleef er niet zelden den geheelen dag,
zich verlustigend in de telkens nieuwc schoonheden, die
ieder moment hem openbaarde .
Door een rusteloozen scheppingsdrang scheen Rousseau's kunst onuitputtelijk in vruchtbaarheid, en toen de
publieke opinie een weinig to zijnen gunste zich keerde,
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weal ook vanzelf het materieele levcn voor den kunstenaar
lichter .
In 1851 stelde hij, behalve zijn x Boschuitgang
nog
zes andere beeltenissen ten toon ; het volgend jaar, dat hem
de zoo tang begeerde decoratie van het Legion d'honneur
bezorgde, exposeerde hij een Zonnestemming a en cen
n Landschap na den regen
in 1853 verscheen zijn
Moeras in de Landes » en toen op de tentoonstelling van
1855 niet minder dan dertien doeken den meester roemrijk
vertegenwoordigden, scheen diens naam voor goed gevestigd .
iAangenloedigd door bet steeds toenemend succes, begaf zich Rousseau in 1857 naar Picardie en werkte daar
vooral in de omgeving van Becquigny, een plaatsje nabij
Bohain, ten Noorden van Saint-Quentin . Zijn schilderij
u Het Dorp
waarover een stil genot van schoonheid, als
zonneschijn ligt uitgespreid, behoort tot de beste stukken
uit deze streek . Omstreeks September i86o reisde hij naar
Franche-Comte en ging van daaruit met Millet schetsen
nemen aan de oevers van het meer Morat .
Reeds langen tijd had de kunstenaar de hoop gekoesterd de plaatsen riog eens weder to zien waar zijn jeugd zoo
geheel was opgegaan in de schoonheid der schepping en
zijn artiestenziel zooveel wellust had gedronken . "Ten drie
jaar later de gelegenheid zich daartoe aanbood, begaf hij
zich iiaar de Col de la Fancille en teekende er opnieuw de
Alpen in alle fasen van belichting . Doch het voortdurend
werken in de open lucht veroorzaakte bier den schilder een
longontsteking, die hem den arbeid langen tijd onmogelijk
maakte . Een volkomen herstel verwachtte hij van eene rein
naar Artois, naar Boulogne en Ambletense, die hij in 1865
ondernam .
Tot die reis was hij in staat gesteld door twee jonge
kunsthandelaars, Brame en Durand-Ruel, die voor 14o .ooo
frank een zestigtal stukjes, studies en nog enkele of to maken
komposities van (fen schilder kochten . Zij wisten de waarde
zijner werken steeds stijgende to houden, zoodat in 18g1 bij
den verkoop der verzameling Roderer voor a La Mare au
chene go .ooo fr. werd betaald .
Rousseau's roem groeide steeds aan . In 1866 werd hij
n,
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zelfs in gezelschap van Gerome, Cabanel, Hebert, Baudry,
Corot, Daubigny en anderen in de jury van den Salon
gekozen ; bet jaar daarop volgend benoemde men hem tot
voorzitter der internationale jury van de Exposition universelle to Parijs ; met een groot aantal schilderijen toonde
daar Rousseau de geleidelijke ontwikkeling van zijn landschapskunst . Ook in den Salon van hetzelfde jaar hingen
twee van zijn meesterwerken a Een Gezicht op de Alpen u
en (c Een Boschinterieur van Bas-Breau n . Tegelijkertijd
opende de a Cercle des Arts » in de Rue de Choiseul een
tentoonstelling van meer dan honderci zijner studies, zoodat
bet jaar 1867 een apotheose was van Rousseau's landschapskunst .
Bij de prijsuitdeeling der groote expositie ontving de
schilder met Cabanel, Gerome en Meissonier een der vier
eeremedailles. Hij werd echter geen officier benoemd van
bet Legioen van eer, welke decora.tie hij zeker had verwacht .
Dit scheen den eerzuchtigen artiest een achterstelling toe,
daar Gerome die onderscheiding wel verkreeg en de twee
anderen ze reeds bezaten . Hierover ontstemd en door overveelvuldigen arbeid inwendig gebroken, keerde hij naar
Barbizon terug, en zocht tevergeefs troost bij een vrouw,
die hij onder zijn dak had gehuisvest en opgenomen, gelijk
hij zeide, als un pauvre oiseau battu de l'orage n . Ofschoon
nooit wettig door huwelijksbanden verbonden, bleef deze
vrouw tot aan des schilders dood bij hem vertoeven, en zou
zij, krankzinnig geworden, de laatste levensdagen van
Rousseau verbitteren en het sterfbed van den door de
wereld zoo gevierden artiest zoo diep tragisch makers .
Het verblijf in de Eancilles van 1863 had Rousseau's
gezondheid voor goed geschokt en verouderd was hij naar
Barbizon teruggekeerd ; ook de drukke bezigheden, (lie de
expositie van i867 hem hadden bezorgd, deden zijn krachten voortdurend afnemen en veroorzaalcten een attaque, die
een gedeeltelijke verlamming ten gevolge had . Tot betere
verzorging liet Millet zijn vriend overbrengen naar Parijs,
doch Rousseau kon niet van Barbizon verwijderd blijven
en weldra was Rousseau in zijn natuuromgeving teruggekeerd . Het was alsof de lucht en bet bijzijn van het bosch
den schilder deden opleven ; want op den 4° September
~c
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was de kunstenaar weer in staat een rijtoer to maken naar
zijn meest geliefkoosde plekje . a C'est beau, c'est bon, c'est
frais )>, waren de weinige woorden, die hij sprak . Op 24n
September deed hij opnieuw een wandeling en bewonderde
voor bet laatst zijn oude eiken . (c Voyez-vous ces arbres-la,
je les ai tous dessines depuis trente ans ; j'ai leurs portraits
dans mes cartons », zeide hij vol ontroering . Twee dagen
later ontnam een nieuwe attaque alle hoop op herstel en
deed den schilder langzaam ten grave gaan . Den 22n December stierf hij in de armen van zijn vrienden Tillot en
Millet en werd begraven op bet kleine kerkhof to Chailly,
waar zeven jaar later (24 Januari 1875) Millet hem zou
volgen .
Eenige kunstvrienden plaatsten uit hoogachting en
pieteit aan den ingang van bet bosch, dat de twee schilders
zoo lief hadden, een bescheiden monument, waarin Chapin
beider beeltenissen op een bronzen plaat verheerlijkte .
In plants van een priester, die den mensch kwam verzoenen met zijn Schepper, stond aan Rousseau's sterfbed
zijn onwettige vrouw . De energie had hij gemist dat
schepsel uit zijn woning to verwijderen en als een verloren
zoon terug to keeren tot zijn Vader daarboven in den hemel,
van wien hij zijn kunsterfdeel had opgeeischt en wiens
groote gaven hij had verbruikt in dienst eener pantheYstische wereldbeschouwing . Hem was een hartstocht geschonken voor de schoonheid, een oog om haar to beschouwen, een hart om. haar to beminnen, een hand om haar in
verven to modeleeren, maar de panthelstische strooming
zijner eeuw had den kunstenaar die groote gave ontroofd,
van ons to doen staren in die bovenaardsche wereld van
licht zonder schaduw, van schoonheid zonder de minste
vlek .
Nooit weliswaar had hij zijn kunst bezoedeld door
lage hartstochten in beeld to verheerlijken, maar ook nergens in dat begenadigde kunstenaarsleven vinden we een
rich loswerken uit bet aardsche, een zich omhoogheffen
uit bet geschapene tot den Schepper, bet ideaal van alle
schoonheid ; nergens hooren we een akte van geloof opstijgen uit zijn werken tot Dengene wien hij zijn artistieke
talenten to danken had . Zijn kunst wilde onafhankelijk zijn
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van God en Gods Kerk en alleen voldoening zoeken in de
kunst . Zijn kunst was een loflied op de pantheIstische leuze
p fart pour Part » . Voor Rousseau bestond de geheele
schepping slechts om haar zelve . De zon, de rivier, de eik,
de bloem, tot de kleinste mosplant toe, bestond om zichzelve, en zijn kunst spotte met de in zijn kinderjaren opge(lane godsdienstige overtuiging, dat al bet geschapene
bestond om den lof to verheerlijken van den alwijzen
Schepper . In plaats van in bet kunstwerk eels afbeeldsel
to leggen der eindelooze volmaaktheid, zocht Rousseau's
kunst vobr alles een verheerlijking van den artiest zelven,
een verstoffelijking van diens zieleleven, een uitwerking van
diens stemmingen en gevoelens .
Maar deze, als al 't eindige, aardsche kon hem geen
volkomen bevrediging en rust schenken . Vandaar die telkens
wederkeerende melancholische stemming, dat heimwee naar
lets hoogers, wat hij onmachtig was to vertolken ; dat zoeken
naar vrienden, als de eenzaamheid der natuur, zijn hoogste
ideaal, hem onvoldaan naar z'n atelier had teruggezonden ;
vandaar dat ontembare streven naar menschelijke eer en
voornaamheid, om ten slotte, ondanks zijn natuurlijk gunstigen aanleg voor de onderhouding van Gods zedewet, zijn
heul en heil to gaan zoeken bij een vrouw, waarvoor zijn
inwendige wroeging gees andere verontschuldiging wist to
vinden als dat zij was (c un pauvre oiseau, battu par
Forage » .
Geheel zijn levenlang had Theodore Rousseau een
rusteloozen, immer zoekenden geest getoond, die nooit
tevreden, nooit voldaan scheen over zichzelf en een zeker
kontrast vormde met zijn voorganger, Paul Huet . Huet
maakte de natuur cen afbeeldsel van zijn passies, zijn
melancholia en bet tragische lijden, dat vooral door heftigheid bet gemoed van den mensch poogde to ontroeren . Als
romanticus openbaarde zich in hem een natuurlijke behoefte
om gevoelens van schrik en ontsteltenis bij den beschouwer
op to wekken . Rousseau daarentegen dringt den bewonderaar zijn eigen gevoel niet op, maar laat hem rustig,
ongestoord voor zijn landschappen genieten en hetzelfde
gevoel ondervinden als hij gewaarworden zou bij de beschouwing der werkelijkheid zelve . Oppervlakkig schijnen
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zijn schilderijen zonder effect, maar er ligt zooveel macht,
een zoo aangrijpende waarheid, zooveel eenvoud, stoutheid
en oprechtheid in zijn manier van de natuur to bezien en
to schilderen dat hij daarom alleen reeds aa .n de spits verdient to staan der Ige-eeuwsche landschappers .
Rousseau drong door tot in het binnenste der natuur en
wist de impressie, die hij ontving, de emotie, die hij gevoelde, treffend in verven to vertolken . Hij werkte As een
portretschilder, die het karakter van zijn model door en
door kende en dat alleen zocht to konterfeiten . Ofschoon
een machtig kolorist, gebruikte hij de eenvoudigste, soberste middelen en accentueerde niet minder de teekening dan
de kleur . Vandaar vormde hij een overgang, het verband
als het ware tusschen de oudere landschapschool en het
latere impressionnisme . Rousseau toonde in zijn kunst
kwaliteiten van een beeldhouwer to bezitten, terwijl zijn
positieve geest en liefde voor wiskundige studie hem langzamerhand tot een overdreven artistieke juistheid verleidde .
Hij vond behagen in alles wat scherp was omlijnd, wat
plastisch was en vol rust ; met mos begroeide steenen,
eeuwenoude eiken, moerassen en granietblokken leverden
hem geliefde motieven . Vbbr alles was de eik, de krachtige,
breedgekruinde eik, die zijn zware, knoestige takken tegen
den wolkigen hemel uitspreidt, de boom, die haast in ieder
zijner schilderijen wederkeerde . Alleen in Rembrandt vinden we een meester, die op gelijke wijze als Rousseau zijn
geknoeste eiken wist to behandelen alsof zij levende
persoonlijkheden . waren, die toornden, als een geweldige
regen over hen been striemde .

(Wordt vervolgd .)

C . V . MALTEN .

DE DEENSCHE SCHRIJVER
B . S . INGEMANN
Mijn trein houdt stil aan een klein station . Op eenige
minuten afstand van de spoorbaan, naar de westkust toe
van Sjcelland, ligt eon dorpje midden de lage venen . De
nette, witte huisjes schitterglanzen in 't voile, warme licht
van de Augustuszon tusschen loom-heete bloementuinen
en zwoele boomgaarden, waar waschgoed slap to drogen
hangt in den windloozen, stikkenden namiddag . Ik kijk
naar den naam op hot stationsgebouw en lees : Soro . Een
boor stapt uit bet nevencoupe, twee boeren stappen op,
bij mij . Ze spreken van een paard dat de eene moot verkocht
hebben aan een Duitsch koopman en waarbij de Duitscher,

volgens de meening van den andere, stellig bet dier onaler
de waarde heeft gekregen . i ioo kronen is vast to weinig,
verzekert hij en tracht bet verder to bewijzen door de opsomming der algemeene rashoedanigheden en der individueele verdiensten van bet bewuste beest . Beide denken
een oogenblik zwijgend na, elkaar strak bestarend en de
eerste besluit : Nu, gedaan is gedaan . Dan zwijgen ze weer

een minuut .
Ik wou wel viagen of hot hier in dit dorpje is dat dichter
Ingemann veertig jaar als leeraar aan de Akademie heeft
verbleven, zooals ik van hem vroeger las . Maar ik bedenk
dat zij boeren zijn en, als onze Vlaamsche boeren, wellicht
van dichters niets afweten . Alweer echter herinner ik mij
dat, naar algemeen wordt beweerd, de Deensche boeren
zooveel meer ontwikkeld zijn dan de onze .
Ik waag bet dus . Ja, zoo was bet . Hier leefde en stierf
hij . Hij ligt op bet kerkhof van Sorb begraven onder eon
praalzerk . Ik spreek hurt van zijn werken die ik gelezen
heb . De twee lui zijn waarempel fier en halen verzen op uit
zijn a Holger Danske n en zijn a Morgen-og Aftensange » .
Ondertusschen is de trein tot Ringsted doorgesneld .
Daar stappen ze uit en nemen afscheid met eon handdruk .
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B . S. Ingemann is inderdaad nog altijd een der meest
geliefde dichters van Denemarken . In 't moderne Kopenhagen hoort zijn kunst wel zoo niet meer thuis . Daar zijn
de menschen - de schrijvers en het yolk - al to veel
onder de bedwelmende macht van den evolutie-apostel
Georg Brandes geraakt ; daar drijven ze netjes den spot
met de gevoelens die Ingemann's kunst bezielen : vaderlandsliefde als in het grout verleden met zijn stoer-sterken
eenvoud, geloof aan God met anti-Brandesiaanschen ootmoed . Maar op het platteland, in de stadjes en dorpjes, in
de burgerwonen en boerenhuizen en scholen van de vele
eilanden en van Jutland leest men nog alom zijn vaderlandsche verhalen en zingt men vooral nog zijn innig-vrome
liederen . Hij is nog steeds bij het yolk, na H . C . Andersen,,
de populairste schrijver gebleven . Ik mag hem hier wel
even voorstellen .
Bernard Severin Ingemann werd den 28n Mei 1789 to
Torkildstrup op het Deensche zuider-eilandje Falster
geboren . Zelf heeft hij ziju voornaamste levensvoorvallen
opgeteekend ; hoogleeraar Axel Sorensen heeft die nota's
geordend en ze uitgegeven, na den dood van den schrijver,
onder den titel : a B . S . Ingemann's Levnedbog n . Hij
vertelt hierin zelf openhartig en omstandig hoe hij er als
kleine knaap uit zag : hij had vooral zoo 'n vreemden,
schalk-onderzoekenden kinderblik dat een dominee tot zijn
moeder eens zei : « dat er uit hem of een groot man of een
groote gauwdief zou groeien . a Zijn vader was ook een
dominee, een van de eenvoudige, landelijke van then tijd .
Sinds hebben de Deensche dominees zich aanzienlijk laten
moderniseeren . Bij zijn vader woonden ook een grootvader
en een grootmoeder in . Grootvader was « China-kapitein n
geweest ; 't was een nude zeerob die daar nu in zijn renteniersjaren rustig en boeiend ken zitten vertellen binst de
kalme winteravonden in den hoek van den haard . En grootmoeder ken dat ook goed, al had ze niet zooveel gezien en
beleefd en al deed ze het cen beetje langdradiger en eentoniger . De kleine zat to luisteren met gretige, wakkere
nieuwsgierigheid en het stapelde zich alles zoo bont opeen
in het jongenskopje. Maar hij onthield alles, de oude sagen
en de avonturen . Hij was droomerig en teruggetrokken van
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aard : liefst zat hij in de schemeruren to fantaseeren over al
de wondere Chineesche figuren die aan den keukenwand
zoo drollig en kleurig ophingen en in plaats van met zijn
jeugdige dorpsgenooten to ravotten, ging hij liever kalm
wandelen met vader of grootvader door de stille boschjes
heen naar den nabijen heuvel (( GrSnbakke )) van waar uit
het vlakke Falstersche landschap zoo wijd en mooi en
vredig uitdeinde .
Later herdacht hij then teeren kindertijd op 't geboorteeilandje zoo : (I)
Du var mig hele Verden,
Gij waart mij heel de wereld
Du lille, gronne O,
Gij, klein, groen eiland,
Tusschen de diepe zeeengten
Imellem de dybe Sunde
Og brusende OsterSO !
En de bruisende Oostzee !
Med Pragt staar up fra Gron- Met pracht staat op van Gron[sund,
[sund,
Din Sol hver Morgenstund,
Uw zon elken morgenstond
Ved Kvceld den til sin gyldne En's avonds naar haar gouden
[Slot
[slot
Nedruller i Guldborgsund .
Rolt zij neer in Guldborgsund .
Og bruser fjernt fra Lyset
SundstrOm fra OstersO,

En bruist ver van het licht
De Sund-strooming van de
[Oostzee .
Der skinner en Landsbykirke Daar schittert een dorpskerk
I Deemringen over O ;
In de schemering over het
[eiland ;
For mig den Kirke peger
Voor mij wijst de kerk
Paa Vej til himmelsk Kyst :
Den weg ter melsche kust
Der dObte mig min Faders
Daar doopte mij mijn vaders
[Haand
[hand
Og signed mit Barnebryst .
En teekende mijn kinderborst .
Og neer ved Kirkens Ringmur, En dicht bij den ringmuur der
[kerk,
Hvor Prcestegaarden staar,
Waar de pastorij staat
Skjult Mindernes Alfer hviske, De feeen van verborgen herin[neringen fluisteren
Hvad hemmeligt til mig naar . Wat heimelijk tot mij nadert .
(r) In dit en de andere opgenomen stukjes is de vertaling,
letterlijk .
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Hver Krog i hive Stuer,
Hver Gcest, som glad drog ind,
Hver kcerligt Blik, der til mig
[floj,
Jeg gemmer i stille Sind .

Elken hoek in die kamers .
lederen Bast die blij binnen[kwam,
Elken lieven blik die naar mi i
[vloog
Herdenk ik in stillen zin .

En anden Slcegt der bygger,
Og andre Sjoele bo,
Hvar nu jeg vil soge Sporet
Af hoppende Bornesko .

Een ander geslacht leeft daar
En andere zielen woven
Waar ik nu het spoor zoek
Van buppelende kinder[schoenen .

For vort Aarhundreds Morgen
Med Storm og Lyn brod frem,
Jeg leged paa hin gronne O .
I fredscele Barnehjem .

Eer de morgen van ooze eeuw
Met storm en bliksem uitbrak,
Lag ik op dat groen eiland
In 't vreedzaam kinderhuis .

Hvad skont jeg saa i Legen
Fremglimter end med Lyst ;
De Sjcele, jeg der har elsket,

\Vat schoons ik zag in 't spelen
Straalt voort ook nog met glans ;
De zielen die ik daar heb
[bemind
Groet ik met lieve stem ;
U groet ik, mijn wieg,
Met de streek van zee en zee[engte !
TerwijI mijn zoo ter gouden zee
Neervalt naar miju avondstond .

Jeg hilser med kcerlig Rost ;
Dig hit - r jeg, min Vugge,
Med Ego of Hav og Sund
Imens min Sol mod gyidne Hav
Nedruller mod Aftenstund .

De dagen verliepen er zoo rustig-gelijk . Eens per jaar
was er leven in de pastorij : dat waxen de dagen waarop
de komst van den protestantschen bisschop werd voorbereid en vooral de dag zelf van de komst . Er werd geschuurd,
gekuischt, geschilderd, gekalkt in huis, geharkt, gewied in
den tuiu . En op den grooten dag was 't groot feest .
In I£loo werd de dominee naar Slagelse in Sjcelland
verplaatst . Dat was juist gewenscht . Hier bestond een
Latijnsclie school, die beroemd was door heel Denemarken .
Zoo hoog verheven was er het wetenschappelijk peil juist
niet en het leeraarkorps was nu juist zoo heelemaal uitstekend niet . Dat zult ge straks gelooven . Doch in then tijd
was het al tamelijk veel .
Bernard Severin was nu elf jaar . Daar zou hij dus
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school loopen . Niet zoodra was zijn inschrijving aange
vraagd of de meester kwam eens zien naar den aspirantlatinist . Hij zag er zoo onheilspellend uit en hij had zoo 'n
geduchten. straf-knuppel mee dat van schrik het teere jongetje 't Hoed naar 't hoofd sloeg ; de man merkte het en
sprak geruststellend : n Nee, nee, we zullen 't wel kunnen
zonder dezen strafstok, vriendje ! n Bernard bedaarde en
vertrouwde . Hij ging naar de Latijnsche school . Was me
dat een studie-midden ! Voor jongens die van leeren niet
houden en snaak zijn moest het een aardsch paradijs lijken .
Oude, potsierlijke professors met paruiken en traan-oogen,
met half doove ooren en geen korreltje gezag moesten er
de orde en regeltucht onder de hun toevertrouwde woelige
Deensche jeugd handhaven . De roede werd wel druk gebezigd, maar die schoot nog to kort . En als de schoolopzichter
geregeld kwam ondervragen en de voorschriftelijke uitvoeringen der vale straf-reglementen met zijn would-be
gevreesde tegenwoordigheid meende to verzwaren, was het
uitwerksel heel anders . Wel kletste de roede op de uitgestrekte, vlakke handen van de schoolwet-overtreders, maar
voor eens dat men aan de beurt was kon men wel twintig,
dertig mail in drolprettige lachbuien losbarsten tot stijgende
verontwa€ rdiging van den stijfdeftigen, maar radeloozen
inspector .
Her ergste nog was dat op Slagelse's schoolbanken de
later beroemd gewoiden tooneelspeler Christian Niemann
Rosenkild als leerling zat . Grooter, vindingrijker schavuit
kon men niet uitdenken ; die was de nagel van menige
professors doodkist . Oordeel : hij richtte een heel tooneel
in, dat de doenwijze der professoren natuurlijk in 't belachelijke moest vertolken . Hij en zijn stoutmoedigste medescholieren hielden vertooningen eerst in 't geniep, buiten de
wete van hun modellen, inaar ze waagden het daarna al
eens in 't openbaar . Meester a Trut n moest het vooral
ontgelden . Een ouderwetsch, ziekzeurig ventje, vervelend
als een zaag en hoog-trotsch als een pauw, vreemd lijkend
in een statige kleedij . Daarbij was hij, sedert een brand in
Slagelse, uiterst bang geworden van het vuur en zoo
benauwd van den dood dat hij meende to sterven zoohaast
hij een ongewone rommeling hoorde in zijn maag . Rosen-
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kilde had nu overvloedig stof. Hij had een afgelegde
kostuum van Trut weten to b6machtigen, trad zoo uitgedoscht in de rol van a Trut » op zijn tooneel en kon parmentelijk, tusschen zijn doodsch schoolgezanik zijn maag
aan 't grollen brengen en huilen van schrik voor den dood .
En vijf jaar voor meester Trut waarlijk dood was, stond
het op zekeren morgen reeds gedrukt in de Berlingske
Tidende dat de meester gestorven was : u inderlig elsket of

sine Disciple)) (innig bemind van zijn leerlingen) ! Ge raadt
wel wie het valsch bericht had opgestuurd en hoe Trut's
onbeduidendheid nu door heel 't landje gekend werd .
Zoo stonden de zaken to Slagelse . Dat bleef zoo nog
jaren . Twintig jaar later, toen H . C . Andersen er kwam
leeren, waren de professoren toch al mannen op hun plaats
geworden .
Dat onze schuchtere Bernard in deze oingeving uit zijn
droomerijen werd gewekt en den stroom ietwat volgde,
begrijpt men . Nooit toch deed hij het anders dan met tegenzin, enkel om van de anderen niet begekt of vervolgd to
worden . Hij studeerde zoo goed het kon en had slechts cen
zwak voor Rosenkilde's tooneel, waarin hij puur maar uit
lief hebberij een of andere rol vervulde ; hij leefde bier to
Slagelse vooral met de droombeeldeu van den ouden machttijd die hier uit gebouwen en gedenkteekenen in deze weleer
weidsche, bedrijvige stad alom opdoemde . Toch kon hij
later de lust niet weerstaan al die knepen van zijn jolige
schoolmakkers to boeken in zijn luimige r Christen Bloks
Ungdomsstreger u .
De ongeluksdagen van 2-5 September 1807, Wen Deue-

marken's zeesterkte in de reede van Kopenhagen door de
Engelschen zoo onherstelbaar werd geknakt, de dood van
zijn moeder in 18o8, het afsterven van drie zijner broeders
in 18og, een levensgevaarlijke, langdurige ziekte, waarin hij
hetzelfde jaar ook verviel, brachten den eenzaam nadenkenden jongeling tot sombere droefgeestigheid . Zijn eerste
u Digte » in 1811 en 1812 verschenen, zijn dan ook zwaarweemoedig ; zijn liefderoman a Varners poetiske Vandringer n (1813), zijn tooneelstuk a Blanca )i (1816) zijn we! de
uiting van een a hyper- romantismus n, zooals J . Jorgensen
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terecht getuigt in zijn Duitsche lettergeschiedenis van Dene-

marken . (I)
Langzamerhand toch geraakte hij uit die nare gemoedsgesteltenis . Na zijn benoeming tot leeraar aande s Soro
Akademi n en zijn huwelijk, beide in 1822, werd hij meer
mensch . Doch het romantismus bleef hem in 't bloed . Van
zijn overgevoeligheid ontdaan, zou het nu zelfs levendiger
opslaan in dit oud, vervallen stadje, waar achter het altaar
der kloosterkerk de groote bisschop Absalon, stichter van
Kopenhagen, begraven ligt . Nu wekte Grundtvig's Deensche

vertaling van Saxo's Latijnsche geschiedenis van Denemarken ook bij alien daar nieuwe vereering en geestdrift
voorde verzwonden glanstijden . En Ingemann keek nu meer
dan alien met al zijn bewondering naar die pracht-menschen
van 't oude vaderland en schreef, gelijk Walter Scott,
waarmee de Denen hem vergelijken of liever nog gelijk
onze Conscience zijn geestdrift-zwangere vaderlandsche
romans (( Valdemar den Store)) (1824), a Valdemars Sejr n
(1826), a Erik Menved n (1828), a Kong Erik n (1833),
a Prins Otto of Danmark n (1835), s Dronning Margrethe n
(1836) . De geschiedkundige waarheid kon men wel soms
betwijfelen, maar er sprak zoo 'n warme, nationale zin uit
die romans dat ze genoten werden door heel het Deensche

yolk en heilzaam inwerkten op de soldatenzielen in dagen
van krijg . Na de zegevierende terugkomst uit den driejarigen oorlog 1848-5o mocht dan ook een feestredenaar
getuigen a dat een ruim deel van de eer der overwinning
den stillen schrijver uit Soro toekwam . n Nu nog voelt de
kleine natie zich door de beschrijving der edele daden van
zijn ridders en helden uit het verleden der 13e en 14e eeuw
tot vader landsliefde en stamtrots verplicht .
a Holger Danske n greep echtcr wellicht nog dieper in .
Dit is een vaderlandsch epos dat Ingemann uitgaf in 1837 .
Aan niet een enkelen Deen is de naam van a Holger
Danske n onbekend, ook reeds v66r het verschijnen van dit
boek . Zoo heet een groote Deensche held, wiens leven niet
zeer duidelijk kan worden gemaakt, maar wiens wonder(I) J . JoRGENSEN, Geschichte der danischen Literatur . J . K6sel,

Miinchen, b1z . g i .
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daden, door de legende uitgebreid en vermooid, nu alreeds
eeuwen geloofd en bewonderd worden door alwie Deen is .
Het verhaal werd voor 't eerst geboekt in a Olger Danskes
Kr6nike a in 1534 . Het voorbericht in oud-Deensch luidt
cc Koning Olger Danske's kronijk, die zoon was van koning
G6ttrick en een machtige vorst hier in bet rijk van Denemarken en in Engeland en Babylonie, zooals hierna
beschreven staat . cs
Oorspronkelijk echter moet dat heldenleven eerst in bet
Fransch beschreven zijn . Toen de kanunnik van Lund,
Christiern Pedersen, door Christian II helast werd om de
geschiedenis voor bet Deensche volk op to maken, ontdekte
hij na lang zoeken to Parijs een Fransch handschrift
e L'hystoire d'Ogier le Dannoys, duc de Dannemarche ci,
en naderhand bleek bet dat zijn wondere wapenfeiten ook
in oude Fransche chansons de geste, in Spaansche, Italiaansche en oud-Noorsche sagen bezongen waren . De
naam a Ogier a moest een vervorming zijn van Autcharius,
een Deenschen held uit de 8e eeuw, die in en buiten Karel
den Groote's oorlogen zich en zijn land met roem overlaadde .
Pedersen liet den Franschen tekst in bet Latijn overzetten en vertaalde dan in bet Deensch . In zijn Deensche
lettergeschiedenis van 1795 zegt Rasmus Nyerup dat
Olger Danske's Kr6nike nagenoeg in ieder boerenhuis to
vinden was en er dikwijls uit voorgelezen werd op de heilige
avonden of bij de kaartfeesten, bet hoppeplukken en dergelijke bijeenkomsten n en zoo was bet nog eenigszins in
Ingemann's tijd .
Hij zou nu bet kalme prozaverhaal eens tot een begeesterend epos bewerken en den grooten ridderheld zelf laten
spreken, aanwakkeren, bezielen . Ingemann's dichtstuk is
in vijf deelen verdeeld : I . Thuis . Uitgang naar de wereld ;
II . Holger's jeugd ; III . Zijn heldenleven ; IV . Holger in
bet Noorden en bet Oosten ; V . Zijn verrijzenis .
De oude Denen geloofden dat Holger Danske sedert
zijn opstanding voortaan onsterfelijk blijft leven .
Hoe warm, hoe opjagend, hoe vaderlandsminnend
klonk Holger Danske's stem elken Deen in 't oor ! Hoe
vertrouwelijk ruischte zijn taal alleman nu toe As die van
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een ouden, geliefden bekende, die sedert eenigen tijd min
of meer uit de geesten heen was, maar van wie alleman
toch een en ander wist omdat grootvaar et grootmoe van
hem nog hadden gelezen en verteld . 1)ta herkencle men
hem hij de eerste woorden

Vcer hil.set, mit gamle Fcedre[land !
Du kender mig vel ej ganske?
Engang var jeg en navkundig
[Mand ;
De kaldte mig Holger Danske .

Wees gegroet, mijn

nul vaIderland !
Gij kept mij wel niet gausch ?
Eens was ik een beroemd
Oman ;
Ze noemden mij 11olger
IDanske .

Mit Navn hver Bonde kender
[endnu,
Og glad jeg rcekker ham
[Haanden .
Mit Levnet kommer hver
[Dansk i Hu,
Som glcedes ved Folkeaanden .

Mijn naam kent elke Boer nog,

Du ved det, Landsmoend !jeg
[er ej dod ;
Med Kraft jeg kommer tilbage ;
Jeg er din fuldtro Hjcelper i
[Nod
Paa Daninarks gamle Dage .

Gij weet het,

En blij reik ik hem de hand .
Mijn ]even komt elken Deen
[in 't ,,eheugen,
Die verblijd is oni den volks[geest .
landlieden ! ik
ben niet dood ;
Met kracht kom ik terug ;
Ik ben uw trouwe helper in
[den nood
In Denemarken's oude da[gen . (I)

En moest het nog geen trots en mood en edelen zin
doen opsteigeren als hij, na 't verhaal van zijn ridderlijke,
koene daden, zegt
I alle de Riger og Lande,
Hvorhen jeg i Verden for,
Jeg foegted met aaben Pande
For hvad jeg for Alvor troy .

In alle de rijken en landen
Waarheen ik in de wereld
[vaarde,
Vocht ik met open gelaat
Voor wat ik in ernst geloof .

En Orn var mit Hjoelme[Mcerke ;

Een arend was het teeken van
[mijn helm
;

(i) Als in de nude dagen van Denemarken .
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stod Korsets
[Tegn .
Paa Skjold bar jeg Loverne
[staerke
I Hjerternes milde Hegn .
Paa

Brynjen
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Op het pantser stond bet kruis[teeken .
Onder het schild droeg ik sterke
[wetten
In het teere beluik van mijn
[hart .

Naar Mcend jeg kasted min Als ik de mannen mijn hand[Handske,
[schoen wierp,
Opslog jeg min Ridderhjaelm ; Sloeg ik mijn ridderhelm op ;
De saa, jeg var Holger Danske 7_e zagen dat ik Holger
[Danske was
Og ingen formummet Skaelm . En geen vermomde schelm .
Vil Dansken i Verden fcegte,

Wil de Deen in de wereld
[vechten,
Maar duikt hij aangezicht en
Men dolger Aasyn og Navn,
[naam .
Jeg ved, hans Aand er ej Ik weet dat zijn geest niet echt
[is .
[cegte .
Ik neem hem niet in omhelzing .
Jeg tager ham ej i Favn .
Heerlijk juicht de alom zegevierende held op zijn
wereldtochten tot verdediging van alle onrecht en bestrijding van alle kwaad, den grooten levensaandrang uit van
zijn rustelooze, naar 't eindelooze opwillende ziel . Dat is
a Holgers Sang om Livet » (Holger's zang op het levee)
dat ik nog eventjes, om rijm en rijthme, ook in het Deensch
inoet aanhalen
Jeg saa kun tilbage . Mit Livets .Lyst bortklang
Da toned mig i Sjoelen saa trostelos en Sang ;
Se frem, men ej tilbage ! - Hvad Hjertet attraar,
Maaske dag engang under Solen du naar .
Lad Bolger bortrulle 1 lad Lavet flagre hen!
Rask bruser dog Strammen, frisk Skoven staar igen .
Lad Solen formarkes og Maanen tage of !
Dog Sol og Maane Stiger fuldkarsk over Hav .
Lad rulle det Svundne i Tidernes Elv !
Det Liv, der ej bortfarer, er Sjaelen dog selv .
Har Sjoelens Liv ej Ende, saa er der ingen Dad,
Og vi er dog saa godt som i Paradises fad .
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Der springer en Kilde ved Livstroeets Rod
I Verdenshavet strOmmer Udodeligheds Flod
Og Havet ej oeldes, og Jordens gronne O
Hver Sommer staar forynget i livsgronne So .
Een Draabe kun of Kilden . hvor forst den udsprang !
Een Blomst kun of Grenen, hvor Livets Aebler hang !
Og Haaret aldrig graaner, og Sindet bli 'r ej tungt ;
Men Hjertet gloder evig lyksaligt og ungt .
Hvor Livskilden springer didhen staar min Hu .
Hvor Livstrceet blomstred, der blomstrer det endnu .
Se frem, men ej tilbage! -- Hvad Sjcelen attraar,
Maaske dog engang under Solen du naar .
Men naar under Sol ej Sjcelen, hvad den vil Saa er der andre Sole og andre Stjerner til .
Og slukkes alle Sole og Stjerner engang Dog Livets Kilde springer, hvor evig den sprang .
(V ertaling)
Ik blikte maar terug . Mijn levenslust galmde weg ;
Daar klonk mij in de ziel zoo troosteloos een tang
Zie voor u, maar niet terug ! Wat het hart aantrekt,
Misschien bereikt gij he( toch eens onder de zon .
Laat de baren henenrollen ! Laat het loover henenvliegen !
Viug bruist toch weer de stroom, frisch staat toch weer het wood .
Laat de zon verduisterd zijn en de maan verminderen,
Toch stijgen zon en maan weer vol-sterk over de zee .
Laat vat verdwenen is heenrollen in der tijden stroom!
Het levee dat niet vervliegt is de ziel toch zelf .
Heeft 't leven der ziel geen einde, zoo bestaat er geen dood,
En wij zijn toch zoo goed als in het paradijs geboren .
Daar springt een bron aan den wortel van den levensboom ;
In de wereldzee stroomt de vloed der onsterfelijkheid ;
En de zee veroudert niet en 't groene eiland der aarde
Ligt elken morgen verjongd in de levensgroene zee .
Een drop slechts van de bron, waar zij eerst ontsprong !
Een bloem slechts van den twijg waar's levens appels hangen!
En nooit wordt het hair grijs en 't gemoed wordt nooit loom,
Maar het hart gloeit eeuwig gelukkig en jong .
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Waar de levensbron springt, daarheen gaat mijn gedacht .
Waar de levensboom bloeide, daar bloeit hij nog .
Zie voor u, inaar niet terug! Wat het hart aantrekt,
Misschien bereikt gij het toch eens onder de zon -Maar bereikt under de zon de ziel niet wat zij wil .
Zoo zijn er nog andere zonnen en sterren over .
En dooven alie zornen en sterren eens uit . Toch springt de levensbron, waar zij eeuwig ontsprong .
Terwijl Ingemann de kennis en bewondering voor den
wonderen, zwervenden held bij zijn landgenooten - bij
alien - deed herleven, voerden nu Denemarken's schepen
den naam Holger Danske I, II, III enz ., op hun voorstevens
de wijde zeeen rond . Daar klonk zoo 'n opbeurende toon
uit dat de Denen zich door hun trots op een groot verleden
weer grout waanden in hun kieine grenzen die flog moesten
inkrimpen met de nederlaag van 1864 . . . .
Een even algemeenen bijval verwierf hij in 1839 met
zijn lyrischen bundel it Morgen- og Aftensange s . Zoo echt
iandelijk-Deensch is wel gees enkel kinder boek .
Denemarken was dan -- en is nog altijd - hij uitstek
eon landbouwland . Zijn vele eilanden en eilandjes zijn zoo
afgezonderd, zoo rustig . Daar liggen de hoeven met hun
groote gebouwen op den vlakken grond van akkers en
weiden ; uit de steden en dorpen klinkt geen gerucht van
razende en fluitende fabrieken en geen rookdampen stijgen
uit hooge schoorsteenen naar den verduisterden hemel . Op
de kleiner eilanden storen geen treinen of trains de dag- of
nachtstilte . Als de dag aanbreekt zetten de boeren en boerenzonen uit met de paardenspannen en de boerenwerklie
met zeis en spade en riek naar de mullige akkers en geurige
beemden en keeren terug als 's m idda.g s of 's avonds de
hoorn wordt geblazen of de kerkklokken het einde van den
arbeid tampend verkonden ; de lente wekt er een breeden,
landelijken tooi van boomengroen en bloemenglans en als
de winter de natuur heeft verarmd, dan verdwijnen ook de
teekenen van menschelijke bedrijvigheid . De zonopgang
en -ondergang is er mooi en ver zichtbaar achter de onbelemmerde horizonten met niets clan beukendreefjes en
popeltropjes op de breede vlakte, waarachter de zee to
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ruischen ligt en van waar de frissche windtochten opzwabberen . Het yolk is er huiselijk en onder de strooien daken
blijven voorvaderlijke gebruiken en oude legenden leven en
zoo innig zijn er de rust- en praatuurtjes van de ongestoorde
zomeravonden en winterstonden waar 't lampje bescheiden
gloeit, de roode kachel vonkt en het spinrokken snort . . . De
wereld stemt er zeker tot vroom- en ingetogenheid . \ \-aa r
de menschen onder Gods wijden hemelkoepel leven, arbeidend in de natuur, wier geheime wording en verwisseling
Gods werking onderstelt en waar Gods zegen noodig is
voor alle kruid, daar gaan de nrenschengevoelens ook meer
tot den I-leer, en juist omdat Ingemann die vrome gevoelens
zoo goed heeft weten to raden en to verklanken heeft de
Deensche buitenbevolking in hem den lievelingstolk gevonden van zijn innigste, vaak onuitgesproken maar diep
geloovend, hopend en biddend landmansgemoed .
Dat alles heeft de dichtet eenvoudig en zangerig weergegeven . Op Falster eerst en later op Sjcelland, to Slagelse
en Soro, had hij dat dorps- en buitenleven doorvoeld en de
indruk ervan was in zijn ziel niet verzonken onder de overspoeling van moderne stadsindrukken, zooals 't met veel
jongens van het platteland moet gebeuren . Daarom zijn ook
al de zangen die hij hier aanheft zoo volkomen in eenklank
met de natuur, zoo harmonieerend met het rustige bedrijf,
met den stillen, ietwat voorvaderlijken en trots alles vromen
aard van de Deensche buitenbevolking . Wel leest men en
kan men bij een oponthoud in Denemarken vaststellen dat
de moderne beschaving die van het thans zeer moderne
Koperrhagen uttgaat met haar programma van ongeloof,
zedelijke vrijheidsverkaring, ophitsing tegen de tevredenheid met het lot, de gemoederen van veel Deensche eilanders heeft geschokt en het daar misschien ook eens een tijd
zal komen van a La Terre qui meurt n ; maar de meerderheid der Denen heeft nog zijn landarbeid en zijn landleven
boven het stadsgewemel lief en, ondanks de groote geloofsverzwakking, is het yolk er nog van zijn verleden zoo niet
vervreemd geworden dat het Ingemann's a Morgen- og
Aftensange a niet meei zou voelen, zingen en bidden met
spontanen gemoedsaandrang . Zelf heb ik kunnen nagaan
hoe menige zijner liederen door het overigens niet veel

298

DE DEENSCHE SCHRIJVER B . S .

1NGEMANN

zingend Deensche yolk nog steeds gekend en gezongen
worden .
Ik heb vbor mij de derde uitgave liggen . De teekeningen, die ze opluisteren, doen vbor mij zooveel typen,
en tafereeltjes weer opleven, die ik heb gezien op het
deensche platteland .
Zie hoe ze optrekken in de feestelijke zomermorgenwarmte van den Zondag naar het oude dorpskerkje, terwijl
overal
Nu ringer alle Klokker mod Nu galmenn alle klokken naar
[Skv ;
[de lucht .
Det kimer i fjoerne Riger .
Het beiaardt in verre gouwen .
Hver Sdndag Morgen hojt paa Elken Zondag morgen hoog
[ny
[opnieuw
Stor Glcede mod Himlen stiger . Stijgt groote vreugde naar den
[hemel .
Zie ze kalm-blij opgaan, die boerenlui die daar geteekend staan, vroom nadenkend dat
Det var en Sondag Morgen Het was op een Zondag mor[gen schoon
[skjon
Vor Frelser stod op fra Gra- Dat onze Verlosser opstond
(ven .
[uit bet graf .
Zie die echt-Deensche zichten met die boerenwagens
fangs de zandstraten, op de velden en beemden, met die
ooievaars op de daken in de lente, met die weiden vol vee,
die beluikjes vol kippen, die wind- en watermolens, die
jongens die op hun klompjes naar school gaan, en vliegers
oplaten, die boeren die ploegen en die, op een paard van
het dubbelspan gezeten, blij-neuriend huiswaarts keeren in
den lieven avond met zijn veldgeur, terwijl de zon achter
de boomstammen van een bosch neerzinkt en alles in gloed
zet, het woud, het land en de zee op wier schilferlaaiende
oppervlakte een zeiltje dobbert . . .
De zonnige morgen komt aanzweven en het yolk
leerde van Ingemann
Lysets Engel gaar med Glans
Gjennem Himmelporte .

De engel van 't licht gaat met
[glan s
Door de hemelpoorten .
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Engels

Straale- Voor den stralenkrans van
[krans
[Gods engel
Flygter alle Nattens Skygger Vluchten alle zwarte nacht[sorte .
[schaduwen .
Sol gaar over Verden ud
Med Guds Lys i Oje ;
Se I Vor Herres Sendebud
Gaar paa gyldne Skyer i det
[Hoje .

De zon gaat over de wereld uit
Met Gods licht in 't oog ;
Zie de afgezant van ons Heer
Gaat langs gouden lichten in
[den hooge .

Englen spreder over Jord
De engel spreidt over de aarde
Glansen fra Guds Himmel ;
Den glans van Gods hemel ;
I sin Kaabes Straaleflor
In zijn mantels stralensluier
Favner han Alverdens glade Omsluit hij 't blij gewemel van
[Vrimmel .
[de heele wereld .
Sol ser ind i Slot og Vraa,
Ser paa Drot og Tigger ;
Ser til store . ser til smaa,
Kysser Barnet, som i Vyggen
[ligger.

De zon kijkt binnen slot en hut,
Ziet op heer en bedelaar,
Ziet op grooten, ziet op kleinen,
Kust het kind, dat in de wieg
[ligt .

Og han ogsaa favne vil

En het wil nu ook zijn armen
[slaan
Om den engel in den hooge ;
En het glimlacht nu ook naar
Den engel met Gods hemel(glans in 't oog .

Englen i det Hoje ;
Og han ogsaa smiler til
Englen med Guds Himmel[glans i Oje .
Os har og vor Herre kjcer ;
Ingen Sjcel han glemmer ;
I hvert Solglimt Gud er ncer
Og vor glade Morgensang fortnemmer .

Ons heeft ook ons Heer lief ;
Geen ziel vergeet hij ;
In elken zonnestraal is God
tons dicht
En onzen blijden morgenzang
(verneemt Hij .

Wanneer't eenvoudige dagwerk in Gods wijde natuur
of is, leert de Deen van den ouden stempel zijn kinderen
de bede die hij als kind zelf weleer leerde op school
Til vor lille Gjerning ud
Gik vi smaa fuldglade ;

Naar onze kleine bezigheid uit
Zoo gingen wij, kleinen, vol(blij ;
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Viljen saa den kjoere Gud,
Iljalp os som vi bade .
N u er Dagens Lys udslukt ;
Lukt er snart vort Oje,
Giv vor line Gjerning Frugt,
Fader i det Hoje i
Du, som viser Dag og Nat
Sol og Stja rner Veje !
Livets underfulde Skat
Gav Du os i Eje .
I hver Barnesjcel paa ford
Har Du lagt en Kjcurne
Til en Blomst med himmelsk
jFlor
Herlig som en Stjcerne .
Lad den Kjcerne, underfuld,
Voxe i vort Indre,
Naar der skinner Sol paa Muld,
Og naar Stjcerner tindre !
Lad det Fro opvoxe smukt
Med din Bornevrimmel,
Til at bcere evigt Frugt
I din hoje Himmel !

Den wil zag de lieve God,
Hielp ons, zooals wij erom
[badeu .
Nu is 't daglicht uitgedoofd ;
Geloken is weldra ons oog .
Geef ons klein werk vrucht .
Vader in den hooge!
Gij, die wijst binst dag en nacht
De zon en de sterren hun
[wegen !
's Levens wonderbaren schat
Gaaft Gij ons in eigendom .
In elke kinderziel op aarde
Hebt Gij een kiem gelegd
Voor een bloem met hemelI schen bloei
Heerlijk als een ster .
Laat de wondervolle kiem
Groeien in ons binnenste .
Als de zon schijnt op de aarde,
En als sterren stralen!
Laat het zaad schoon opIgroeien
Met uw kindergewemel,
Om eeuwige vrucht to drag en
In uw hoogen hemel !

De dag is ten erode . De zon is onder . In de lucht en
op het land, op bosch en beemd zweeft kleurgetoover en
vredeglans en in de ziel van het landvolk dat schouwt en
voelt komt de mooie bede, waarmee het boek ook sluit in
een even schoon avondlied, voor groote menschen ditmaal
Slut Fred, o Hjcerte, med hver Sluit vrede, o hart, met elke
[Sjcel,
Iziel,
Som her dig ej forstaar ;
Die u hier niet verstaat ;
Se over By og Dal i Kvoeld
Zie over stad en dal in den
[avond
Nu Fredens Engel gaar.
Nu de vrede-engel omgaat .
Som du, han er en fremmed Als gij, is hij een vreemde
her :
[-hier
Til Himlen staar hans Hu :
Ten hemel gaat zijn gedacht ;
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Dog i det stille Stjcerneskjoer
Han dvceler her, som du .
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Maar in den stillen sterren[gloed
Dwaalt hij hier gelijk gij .

O . leer of ham din Aftensang

0 . leer van hem uw avond[zang :
Fred med hver Sjael paa Jord! Vrede met elke ziel op aarde I
Til samme Himmel gaar vor Tenzelfden hemel gaat onze
[Gang,
[gang,
Adskilles end vort Spor .
Al is ons spoor gescheiden .
Fred med hvert Hjoerte, fjcern
[og ncer,
Som uden Ro mon slaa
Fred med de faa, som mig har
[kjcer,
Og dem, jeg aldrig saa!

Vrede met elk hart, ver en bij,

Fred met hver Aand, som hader
[ mi g
Den skal mig elske vist,
Naar samlet i Guds Himmerig

Vrede met elken geest, die mij
[haat !
Hij zal mij zeker beminnen,
Wanneer vereenigd in Gods
[hemelrijk
Wij hem daar lofprijzen .

Vi ham lovprise hist .

Dat zonder rust mogelijk slaat !
Vrede met de weinigen, die mij
[lief hebben,
En hen, die ik nooit zag !

Axel Sorensen getuigt terecht : (( deze bundel zal
blijven zoolang de Deensche taal zal bestaan ; wij alien
kennen hier in Denemarken die gedichten, die vergroeid
zijn in ons geestelijk leven reeds vooraleer wij ons eigenlijk
bewust waren van hun verheven grootheid .
Ingemann's later werken kunnen het hierbij niet meer
halen . Hij gaf nog meer lyrische schriften uit als zijn ((Blade
of Jerusalems Skomagers Lommebog s (Bladen uit het zakboekje van Jerusalem's schoenmaker) met dichterlijke vertolking van zijn meest overspannen gemoedsgesteltenis
toen hij door enkele booze critici werd bespot : hij schreef
drama's, die echter veelal mislukt zijn als « Salomon og
Sulamith s, waarvan sommige zangen toch de eer genoten
door Hartmann en Lange-Muller to worden getoonzet .
Beter dan in deze werken slaagde hij in verschillende vertellingen, zooals in s Den stumme Froken » (Het stomme
juffertje) en vooral in dat geestig boek vol herinneringen
uit zijn schooljaren to Slagelse a Christen Bloks Ungdoms20
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streger » (De jeugdstreken van Christen Blok) en in zijn
roman a Landsbybornene )) (Dorpskinderen) . Heelemaal
naar den naderenden dood, lien hij gelaten en rustig
voelde aankomen in zijn ziektedagen, heeft hij reeds zijn
gedacht en gevoel gericht in zijn a Guldeeblet n (De gouden
appel), a Blik paa det forste og det sidste n (Blik op het
eerste en het laatste) en hij schreef korten tijd vbbr hij
stierf zelfs een book met het opschrilt a Tankebreve fra en
afdod n (Gedachtenbrieven van een afgestorvene) .
Toen hij in Mei 1859 zijn zeventigste verjaardag vierde

had vereering en dankbaarheid zich bij heel zijn yolk zoo
vastgezet dat uit alle kanten van het Deensch archipel guile
gelukwenschen en huldeblijken hem toekwamen ; op den
heugelijken feestdag waarop in het herlevend Sorb duizenden opgetogen menschen in stoet voor hem voorbijtrokken,
werd hem van wege de Deensche vrouwen een gouden
hoorn toegereikt, die door openbare volksinschrijving was
bekostigd en waarop de voornaamste heldenfiguren uit
zijn romans waren aangebracht . Den 24" Februari 1862

stierf hij en werd onder algemeene deelneming en met
groote staatsie ten grave geleid . Een halve eeuw is het
geleden, een tijdruimte die lang genoeg is, vooral in onzen
veelbewogen, nieuwzuchtige eeuw om vergetelheid uit to
spreiden over menschen en boeken ; maar dat B . S . Ingemann's naam en work nog immer in hot hart van zooveel
landelijke Denen blijft leven is reeds een voldoende teeken
om to zeggen dat boven alle tijden zal blijven uitzweven
de kunst van dezen a cegteste danske Hjerteskjald » - den
echtsten, Deenschen hartenzanger .
ARTH . COUSSENS .

OVER GESCHIEDENIS
Uit eigen verleden .
In het huldeboek dat hoogleeraar KUKTR voor enkele jaren
werd aangeboden bij zijn aftreden to Luik (r), wees professor

HANQUET op het gestadig toenemen, in de laatste decennia, der
historische literatuur in Belgie : e Annuellement it sort des
presses belges, en matiere historique et archeologique, environ
cent cinquante volumes u (2) . Om de degelijkheid dier talrijke
publication to doen waardeeren, verwees hij tevens naar getuigenissen uit den vreemde, en zijn besluit was dat wij then
opbloei van wetenschap zonder overdrijving mogen beschouwen
als eene tweede renaissance (3) .
Die renaissance blijft aanhouden . Wie er aan twijfelen
mocht doorbladere maar even de verslagen van de jury's van
de vijfjaarlijksche prijskampen voor vaderlandsche en algemeene geschiedenis welke in den loop van dit voorjaar in het
Staatsblad verschenen (4) . Twee werken slechts werden bekroond,
omdat de keurraad enkel over twee prijzen beschikte ; maar
naast die twee werken prijkt een rijkdom van-geschiedkundige
gewrochten die met voile recht op dezelfde onderscheiding zouden molten aanspraak maken . De beoordeelaars weten het.
Gelijken de regelen waar ze min of meer ernstige redenen opgeven om dewelke hun voorkeur is gegaan naar de professoren
CUMONT (5) en FREDERICQ (6), liever dan naar Pater DELAHAYE (7)
en hoogleeraar KURTR (8), niet aan eene welgemeende veront-

(1) Melanges Godefroid Kurth (bkd . I, Mimoires kistoriques; bkd . II,
Mimoires philologiques et archiologiques), Luik-Parijs, 19o8 . Zie
Dietsche Warande en Belfort, Juli, agog .
(2) Gem . werk, bkd . I en II, b1z . xxl.
(3) Gem. werk, bkd . I en II, b1z . xxii .
(4) Namelijk in de nummers van den in Februari en den 19n
April 1912 . Opstellers der verslagen namens den keurraad zijn
de heeren LECLERE en LONCHAY, beiden hoogleeraars to Brussel.
(5) Zijn werk Les Religions orientales (Parijs, 2e uitgave, 1go9) is
als de samenvatting zijner studien over Oostersche godsdiensten .
(6) Zij n Corpus documentorum inquisitionis hareticee pravitatis neerlandicee omvat tot nu toe 5 boekdeelen (het eerste verscheen in
1889, het Iaatste in 1906), en gaat tot het jaar 1528 .
(7) Zijn werk Les Legendes hagiographiques (Brussel, 2e uitgave,
igo6) is overbekend .
(8) Over zijn werk La cite de Liege au moyen dge schreven wij
breedvoerig in Dietsche Warande en Bel_fort, 1911, nT 8-9, biz . 200
en volgg .
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schuldiging? En zijn niet al de boeken, die ze in hun overzicht
opsommen en kortbondig waardeeren, doordrongen met een

geest van stevige critiek en onberispelijke methode (r)?
Geen wonder overigens, wanneer men bedenkt dat tegenwoordig zelfs de proefschriften van doctorandi meestal degelijke
bijdragen zijn tot wetenschappelijken vooruitgang . Werd niet
voor enkele maanden de verhandeling van Dr R . Glrs der hoogeschool van Leuven, Les Reformes politiques, adininistratives, judiciaires et religieuses de .7oseph II daps les Pays-Bas autrichiens, princi-

palement sons le ministire du comte de Belgiojoso, door de jury der

universitaire wedstrijden waardig gekeurd op 's staats kosten
to worden gedrukt? Bekwam niet Pater Fr . CALLABY, ord . min .
cap ., een prijs vanwege de Academic des Inscriptions et Belles Letives
to Parijs met zijn proefschrift over Ubertin de Casale (2)? en verwierf niet A . PASTURE, owl-kapelaan van Sint-Juliaan van

Vlaanderen to Rome, to zamen met den titel van Doctor in de
geschiedkundige en zedekundige wetenschappeu to Leuven,
eene staatsreisbeurs to Brussel met eene studie over bet herstel
van het godsdienstig leven in de Nederlanden onder het bestuur
der aartshertogen Aalbrecht en IsabellaI
Dat geheel die wetenschappelijke bedrijvigheid eerst en
vooral der nationale geschiedenis ten goede komt, wien zal het
verwonderen? Gedurig moet dan ook de kronijkschrijver van
Dietsche TVarande en Belforl over inlandsch goed handelen, en
lastig valt het hem dan nog dikwijls zijne keuze to beperken .
Zoo vandaag . Twaalf, dertien boeken liggen voor hem op de
schrijftafel : hoe gedaan om, zonder een gansch nummer to
vullen, over alle eene eenigszins juiste gedachte to geven?
I
Het bijzonderste voorval dezer laatste maanden op historiografisch gebied is ongetwijfeld het verschijnen van het vierde
(I) Onder de Vlaamsche werken in den loop vann het laatste
quinquennium verschenen, worden door de jurysecretarissen
als de merkwaardigste geciteerd, naast enkele werken van den
bekroonden hoogleeraar Paul FREDERICQ, r° voor de vaderlandsche historie : De schilderkunsi van r4oo tot i8oo (Antwerpen, 1907)
en 5'ordaens' leven en werken (Antwerpen, Igo6) door Max RoosEs,
evenals De invloed door Zuid-Nederland op Noord-Nederland uitgeoefend op het erode der X Vile eeuw (Gent, r9o9) door J . EGGEN (zie over
dit werk onze kroniek van Juli r9og), en 2° voor de algemeene
geschiedenis : De gesehiedkundige oorsprong van den aflaat van Portiunkula (Gent, r9ro) door steller dezes .
(2) Zie Dietsche Wanande en Belfort, i 9zl . n r 4, b1z . 389 .
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boekdeel der Histoire de Pelgique van den Gentschen hoogleeraar
Hendrik PIRENNE (r) . Het gaat van de aankomst van den hertog
van Alva, in 1567, tot aan bet verdrag van Munster in 1643 . meer dan vier honderd bladzijden voor een tijdperk van pas
tachtig jaren . Nutteloos ware bet de gebeurtenissen to herrinneren welke de geleerde schijver to verhandelen heeft . Tot
enkele hoofdpunten kunnen ze worden weergebracht : de
opstand der gezamenlijke Nederlanden tegen bet Spaansch
stelsel onder Filips II, de afscheiding der Noordelijke en de
ouderwerping der Zuidelijke provincien ten tijde van Alexander
Farnese, en eindelijk de heropbeuring dezer laatste onder
bet bestuur der aartshertogen en gedurende de eerste regeeringsjaren van Filips IV .
Over de beroerten der XVIe eeuw is zooveel geschreven
geworden en de toestanden zijn vaak zoo ingewikkeld dat
reeds de keuze en de groepeering der to verhalen gebeurtenissen
eene bijzondere vaardigheid vereischen ; maar vooral bet ondetwerp is van zoo brandenden aard om wille van zijne godsdienstige kanten, dat bet niet zelden nog heden to berde komt
bij onze politieke betwistingen, en de behoefte aan volledige
objectiviteit, die der geschiedenis onmisbaar is, vergt hier meer
(Ian gewoon doorzicht, meet dan gewone inspanning van den
geest en van den wil .
Daarom mag bet dan ook vcior alles worden bevestigd als
de hoogste lof die bet werk van PIRENNE kan worden toegezwaaid : aan de vereischte objectiviteit komt de schrijver in
dit vierde boekdeel nergens to kort .
De ontwikkeling van bet nationale leven hlijft hier zooals in
de vorige deelen van PIRENNE'S geschiedenis hoofdgedachte en
leiddraad . Niet enkel personen treden op den voorgrond, maar de
geheele denkende en voelende massa evolueert onder ons ooh, .
Partijen zien we groeien en vergroeien, politieke leerstelsels zien
we worden en veranderen ; de leiders blijven de bewegingen die
ze in 't leven roepen niet immer meester, hunne gedragslijn moeten ze wijzigen naar den drang der omstandigheden en hunne
batterijen verstellen ook dan wanneer ze 't persoonlijk niet
zouden wenschen . Aldus Willem van Oranje . wanneer hij, persoonlijk onverschillig in zake godsdienst - bet was Datenus, geloof ik, die zei dat hij van belijdenis veranderde als van kleed -,
(I) Histoire de Belgique. t . IV . La revolution tolitique et religieuse .
Le rigne d'A.lbert ct d'Isabelle . Le regime espagnol jusqu'd la taix de
Munster . Brussel, 1911 . Over bet derde boekdeel van PIRENNE'S
werk zie men onze kroniek van Februari 1908 .
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na de Pacificatie van Gent den strijd der algemeenheid tegen
Spanje kracht wil bijzetten door eenige inschikkelijkheid op
godsdienstig gebied : de calvinistische herders verstaan zijne
taal niet, en op gevaar of het gros zijner volgelingen to verliezen is hij ten slotte genoodzaakt den mantel der toegevendheid of to werpen en bewijs to geven van proselytisme .
Hendrik PIRENNE draagt er zorg voor de houding van hen
die een hoofdrol gespeeld hebben in de reuzentragedie der omwenteling steeds to verklaren van op het standpunt op hetwelk zij zich plaatsten . Waarom, bij voorbeeld, blijft Filips II
gevoelloos bij de rampen die ons land teisteren ? Waarom
verplicht hij herhaaldelijk Farnese zijnen veltocht in het
Noorden to staken om den strijd to besturen tegen Engeland of
Frankrijk? Eenvoudig omdat zijne Nederlandsche politiek enkel
een ondergeschikte brok is van zijne algemeene politiek . Niet
Nederland om Nederland is zijne leus . maar Nederland om Spanj e
en om het katholicisme in Europa . - De Kerk, van haren
kant, wordt niet verantwoordelijk gesteld voor toestanden aan
dewelke ze geene schuld had, en kwamen de hatelijke maatregelen van Alva het katholicisme ten kwade omdat hij optrad
als de verdediger van de Roomsche leering (i), daar oordeelden
toch de tijdgenooten verkeerd cvaar ze hem het werktuig geloofden der bisschoppen . Deze waren tegen hem, ook om
redenen van politieken aard . - De geweldenarijen der protestanten . eidelijk, worden uitgelegd, niet gewettigd, door
den aard der calvinistische leer en de vurigheid van het
geloof harer aanhangers : voor hen was de strijd tegen Spanje
als een heilige oorlog en het vernietigen van het katholicisme
zoo goed als gewetensplicht .
De staatkundige en de godsdienstige elementen van den
strijd, overigens, worden steeds uit elkander gehouden, de
wisselwerking van de eene op de andere is immer duidelijk
aangetoond en het misverstand dat uit het samengaan van
beide moest voortvloeien als onverlnijdelijk gemaakt .
De bewoners van de Zuidelijke en die van de Noordelijke Nederlanden waren opgezweept geworden tegen Filips II omwille
zijner antinationale politiek ; de niet-katholieken hadden daarbij
nog godsdienstige grieven ; maar de eendracht der algemeenheid sproot uit de gemeenschappelijke liefde voor voorvaderlijke vrijheden en instellingen en kon maar voortbestaan mits
gedeeltelijke en wederzijdsche verdraagzaamheid op godsdien(i) Puike uiteenzetting dier gedachte op b1z .
boek .

PIRENNE'S

125-126
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stig gebied . De katholieken waren minzame schikkingen niet
ongenegen : « Bien rares etaient ceux qui approuvaient la
guerre entreprise pour forcer leurs compatriotes de Hollande et
de Zelande a rentrer dans le giron de 1'Eglise . L'esprit de
proselytisme qui animait les rebelles etait presque completement eteint dan les provinces obeissantes ; elles restaient
attachees a la foi de leurs peres, mais elles n'entendaient pas
l'imposer a ceux qui l'avaient abandonnee (1) . » Bij de calvininisten, integendeel, zijn slechts enkelen toegevend en zij zijn
het alleenlijk, met Duplessis-Mornay, uit politieke berekening
Les pasteurs, qui croient le moment venu de renverser l'idolatrie romaine, ne peuvent admettre cette conduite . S'ils ne
manquent pas de reclamer la paix de religion partout ou les
protestants sont en minorite, a Gand, ou ils commandent en
maltres, it la rejettent avec mepris (2) .' Den Malcontenten kan
het dan niet euvel worden aangewreven, indien ze, weigerend
hun geloof to laten vernietigen op godsdienstig terrein scheiden
van de gereformeerden : « Leur intention n'est pas de deserter
la cause nationale . Its n'abandonnent en rien le programme
patriotique de 1576, puisqu'ils reclament la stricte application
de la Pacification de Gand et de l'Union de Bruxelles . Incontestablement ils se placent sur le terrain de la legalite et on ne
pent rien leur repondre quand ils protestent contre la violation
par les calvinistes des engagements les plus solennels (3) . » De
verzoening der Waalsche provincien met Alexander Farnese
en den koning van Spanje is dan ook eene politieke zegepraal
a La paix d'Arras pr6sente un caractere tres nettement antiespagnol . Si elle restaure l'obeissance au ' prince naturel » , elle
proclame d'autre part le retour du pays a l'autonomie que le
duc d'Albe, en 1567, avait recu mission de detruire . Elle realise,
en somme, le programme de l'opposition que nous avons vu
debuter vingt ans plus tot, lors du depart de Philippe II en
1559 . Par elle, 1'Etat espagnol capitule devant 1'Etat Bourguignon . Elle met fin au systeme de la contrainte et du despotisme,
rend le gouvernement aux nationaux, restitue tons les privileges, chasse du pays les strangers . Evidemment, a moins de
renoncer a sa souveratnete me me, le roi ne pouvait octroyer
aux Pays-Bas de plus larges concessions)) (4) .
Twee figuren . buiten die van den immer weifelenden
Filips II, overheerschen de omwenteling : die van Willem van
bkd. IV, blz . 125 .
blz . 134 . Zie ook blz .
(3) Gem. werk, b1z . 147 .

(1) PIRENNE,

(2) Gem . werk,

(4) Gem . werk, blz . 155 .

142

en passim .
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Oranje, den stichter der Nederlandsche Unie, en die van
Alexander Farnese, den heroveraar der zuidelijke provincien .
Het zal voorzeker de moeite loonen na to gaan hoe ze door
PIRENNE worden geschetst .
Meer dan tot de geschiedenis van het Zuiden behoort Oranje
tot de geschiedenis van het Noorden : na de inname van den
Briel wordt hij in Holland als ingeburgerd en slechts terloops
keert hij nog weder to Brussel als « Ruwaert van Brabant
tijdens het bestuur van Don Juan (i) . Toch is hij de ziel van den
weerstand en zijn doel is het steeds de « algemeenheid », de
zeventien provincien to zamen in het gelid to houden tegen
Spanje . Moeilijke taak voorwaar, die hij ten slotte moet opgeven, veeleer terwille van de voortvarendheid zijner protestantsche wapenbroeders dan terwille der behendigheid zijner
eigenlijke vijanden ! Was hij ongelukkig in den oorlog, op
politiek gebied vond hij nergens zijns gelijken . De aartshertog
Mathias, door den hertog van Aerschot in 't land gelokt om hem
in de schaduw to stellen, wordt een speelbal in zijne handen, en
de hertog van Anjou, een oogenblik de hoop van den katholieken adel, belooft hem door een geheim verdrag veeleer steun
voor de hervorming!
Langen tijd weet hij to blijven binnen de palen van eene
althans schijnbare wettelijkheid en eene voldoende onderwerping aan den « natuurlijken heer » ; slechts nadat hij onder
Farnese vogelvrij is verklaard, weigert hij bepaald, in zijne
roerende Apologie . het gezag des konings over hem to erkennen ;
alleen op de Staten doet hij beroep (2) .
Velen zullen misschien meenen dat het van eerstaf in
Willems' bedoeling lag dat koninklijk gezag bij de eerste
gepaste gelegenheid of to schudden en dat al zijn doen en laten,
jaren Lang, geen ander doel had dan die gepaste gelegenheid to
verwekken . De tragische macht van Oranje's genie heeft bij
dergelijke opvatting enkel to winnen ; edoch zij behoort mijns
inziens tot het gebied der hypothesis veeleer dan tot het gebied
der historische zekerheid, en ik kan het den schrijver niet ten
kwade duiden dat hij enkel de gebeurtenissen laat spreken : in
(i) Hij werd plechtig to Brussel onthaald den 23n September
1577 . Zie PIRENNE, bkd . IV, blz . io3 en volgg .
(2) '(Si vous jugez ou que mon absence ou que ma mort
mesmes vous peult servir - alzoo spreekt hij tot de Staten - me
voila prest a obeir : commandez, envoyez-moi jusques aux fins
de la terre, j'ob6irai . Voila ma teste, sur laquelle nul prince ni
monarque n'a puissance que vous . » Aangehaald door PIRENNE,
gem . werk, b1z . 168 .
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1576, bij het optreden van Don Juan, heet hij het duidelijk « dat
Oranje van geene overeenkomst met den koning wilde weten,
zelfs al bekrachtigde deze de Gentsche Pacificatie (r) .
Deze bevestiging volstaat overigens om ons een kijk to geven
op het voorzichtig en wellicht listig weerhoudend karakter van
den grootenWillem,wiens gedachten en inzichten aldus omfloersd
blijven met eene onoplosbare geheimzinnigheid . Daarom ontbeer ik ongaarne in het boek van PIRENNE den bijnaam van
Zwijger » , dien hij zoolang reeds gedragen heeft, en van denwelken 's schrijvers vroegere beschouwingen (2) mij de verdwijning niet schijnen to wettigen .
Juist door zijne openhartigheid is de hertog van Parma,
Alexander Farnese, spijts overeenkomsten die hoogleeraar
PIRENNE doet uitschijnen, geheel verschillend van Willem van
Oranje . Hij is even geducht krijgsoverste als bekwaam staatsman ; hij gevoelt wat zijne voorgangers in de Nederlanden niet
hadden begrepen, dat het noodig is voor den vertegenwoordiger
van Spanj a in voeling to komen met de bevolking ; en niet zonder
verwondering wordt waargenomen dat hij over onze voorouders
spreekt zonder dien haat en die minachting aan dewelke de
oudere landvoogden hen hadden gewend . Zijne figuur is dan
ook over haar geheel hoogst sympathiek en de bladzijden die
door onzen geschiedschrijver aan zijn optreden in Belgie gewijd
worden, zijn onder de treffendste van zijn boek .
Om de Nederlanden terug to winnen voor Spanje weet
Farnese door gewestelijke overeenkomsten de eenheid der
oppositie to verbrokkelen ; tevens wekt hij door zijne bezadigdheid in het bestraffen der weerspannige steden die voor zijne
overmacht moeten zwichten een geruststellende verwondering
die aan genegenheid grenst. Tucht heerscht daarbij in zijn leger
en sommige zijner krijgsbedrijven, zooals de insluiting en de
inname van Antwerpen zonder vloot of schip, doen geheel
Europa bewonderend opkijken naar zijn stouten dur£ en zijn
wijs en ongewoon beleid . Niet zonder weemoed ziet men dan
ook zijn gedrag in verdenking brengen bij koning Filips en onwillekeurig gevoelt men ontroering wanneer men hem, zwak en
gebroken, eene laatste maal to paard ziet stijgen op reis naar
Sint-Vaast, maar amper de ongenade vermoedend die hem
bedreigt.
Tot daar het eerste deel (livres I et II) van PIRENNE's boek .
(I) PIRENNE, bkd . IV, b1z . 88 .
(2) Zie Histoiye de Belgique, bkd.

volgg .

III, uitgave 1907, b1z . 39o en
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Na Farnese en Oranje is het uit met de groote flguren in
onze nationale geschiedenis . Wel zijn Maurits van Nassau en
Spinola generaals van allereerste gehalte, maar wat ze ook
pogen, de toestand zooals hij is na de inneming van Antwerpen
blijft, op enkele wijzigingen na, zoo goed als onveranderd ; de
twaalfjarige wapenstilstand komt overigens aldra de scheiding
tusschen Noord en Zuid bestendig maken . De aartshertogen
wekken toegenegenheid om den ernst van hun leven en de
waardigheid hunner houding - beide komen in het werk van
den Gentschen hoogleeraar tot hun voile recht -, edoch in den
grond ontkomen ze niet aan de drukking van Spanje en van den
dag of dat ze de overtuiging hebben geene dynastie to zullen
stichten in de Nederlanden, laten ze begaan, gedwee en gelaten,
bijna ontmoedigd om hun lot. In het land eveneens sterft het
politieke leven langzaam weg . Bij eene eerste bijeenroeping
der Staten generaal in 16oo, hoopte men op het weerkeeren der
voorvaderlijke verhoudingen tusschen vorst en yolk, maar de
ontgoocheling volgde weldra terwille van de drukking uit Spanje
en men schikte zich naar het onvermijdbare .
De verschillende gouverneurs, die ons land besturen na den
dood van Isabella in 1633 hebben oorlog to voeren tegen de
vereenigde Provincien en tegen Frankrijk . Geene blijvende
voordeelen kunnen echter de Spaansche wapens meer oogsten,
en het verdrag van Munster in 1648 is over zijn geheel genomen
eene schromelijke ramp : uitgestrekte strooken lands gaan not ;
over aan den vreemde en de zeewegen worden bepaald gesloten : u onze provincien ontsnappen aan de ketterij, maar ten
koste van stoffelijken ondergang (1) .
Het groot belang van bet tweede deel van het boek van
professor PIRENNE ligt dan ook minder in het verhaal der krijgskundige of diplomatische gebeurtenissen dan in de studie der
godsdienstige toestanden, der staatkundige instellingen en der
maatschappelijke verhoudingen van het einde der XVIe en het
begin der XVIIe eeuwen (2) .
En hier weerom hoeven we den Gentschen hoogleeraar to
loven om zijn juisten kijk op de dingen . De periode van dewelke
(I) PIRENNE, gem . werk, b1z . 288 . De schrijver herinnert daarbij aan het woord van Alva : « Il vaut infiniment mieux conserver par la guerre pour Dieu et pour le roi un royaume appauvri
et meme ruine que, sans la guerre, l'avoir entier pour le demon
et les heretiques ses sectateurs .
(2) Over de bladzijden 289 tot 328, die gewijd zijn aan de
geschiedenis van het land van Luik, moeten we hier kortheidshalve heenstappen .
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hij de beschaving to schetsen heeft is geene periode van bloei ;
ze is het zoo weinig dat menige geschiedschrijver geaeigd zijn
zou ze enkel met grijze en grauwe tinten zonder licht of zonneschijn to schilderen . PIRENNE ziet al wat ze jammerlijks aan zich
heeft ; maar hij heeft ook open oog voor bet goede dat zij bevat
en zijne hoofdgedachte kan, me dunkt, met een enkel woord
worden samengevat : de periode die gaat van Farnese tot
aan den vrede van Munster is geene periode van dood of van
erger wordend verval, maar eene periode van langzaam herleven .
De reguliere en de seculiere geestelijkheid, en in haren
schoot vooral de leden van het gezelschap Jesu bij de hoogere
standen en die van de bedelorden bij bet mindere yolk, wenden
de hartelijkste pogingen aan, onder het aanmoedigend oog van
het staatsbestuur, tot de zedelijke en de verstandelijke ontwikkeling van de bevolking . - Van de politieke rechten, die onzen
voorouders waren toegezegd door den vrede van Arras, komt
weinig in huis ; edoch de alleenheerschappij van den vorst blijft
gematigd terwille zelf van de gematigdheid die bet yolk aan den
dag legt in bet opeischen en doorvoeren zijner theoretisch
erkende rechten, en dank zij die wederzijdsche toegevendheid
wordt bet voortbestaan van vele oude vrijheden gevrijwaard en
behouden tot aan bet opdagen van betere tijden . - Eindelijk, de
schrijver wijst met nadruk op de ongewone veerkracht der natie
.die haarzelf weet op to beuren « als een plant die door den storm
geknakt werd doch niet ontworteld » , en door haren handel en
hare nijverheid, hoe zeer ze dan ook afsteken bij den ongewonen bloei van Noord-Nederland, toch deftig figuur maakt op
de wereldmarkt van den tijd .
Ik bepaal mij hij bet ophalen van drie zulke hoofdgedachten ;
ik zou dezelve kunnen vermenigvuldigen . Maar uitwijden werde
hier overschrijven, zoo bondig klaar is alles voorgesteld wat de
beschaving der katholieke Nederlanden na de godsdiensttwisten betreft . Ongemeen lastig was de taak die de schrijver
hier to vervullen had, want, zooals hij bet zelf zegt in zijn voorbericht, « de monarchische en katholieke restauratie, die onder
Farnese begint en onder Aalbrecht en Isabella haar hoogtepunt
bereikt, is tot hiertoe nog weinig bestudeerd en werd nog niet
eenmaal met eene betrekkelijke volledigheid beschreven (i) . n Op
puike wijze is hoogleeraar PIRENNE echter de moeilijkheden van
zijn onderwerp to boven gekomen, en zooals hij zich in de eerste
helft van zijn boek meesterlijk heeft heengewerkt door den
overvloed van geschriften over bet tijdperk der omwenteling,
zoo heeft hij hier door persoonlijke opzoekingen even meesterlijk
(I) PIRENNE,

bkd . IV, b lz . v i .
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voorzien in de schaarschheid der gedrukte literatuur . De honderd vijftig bladzijden door hem aan de herleving onzer gewesten
gewijd, zullen ongetwijfeld blijven, wat nieuwe gegevens ver-

dere opzoekingen ook nog aan het licht brengen, als eene prachtige objectieve schets die slechts in enkele harer onderdeelen
zal moeten hertoetst worden .
Overbodig ware het nu nog den lof to maken van PIRENNE'S
bondigen, klaren schrijfstijl, vol korte lichte zetten en vergelijkingen (r), zooals het ook overbodig ware zich of to vragen
welk der vier tot hiertoe verschenen deelen de kroon spant in
zijne Histoire de Belgique . In de twee eerste heeft hij een machtigen draad van eenheid getrokken door de schijnbaar zoo verwarde geschiedenis onzer middeneeuwsche vorstendommen, en

in de twee laatste heeft hij de gebeurtenissen van op zoo verheven standpunt beschouwd dat zij onze vaderlandsche historie
als verlevendigen en verjongen . Om een en ander zal zijn werk
blijven en zien we de volgende deelen met ongeduld to gemoet .
II
Men duide het ons niet ten kwade dat we bij het werk van
hoogleeraar PIRENNE zoolang stilbleven . Meer dan welk ander
boek over vaderlandsche geschiedenis is het geroepen, terwille

van zijn synthetisch karakter, om ingang to vinden bij het ont •
wikkelde yolk en het geschiedkundig everzicht van dit tijdschrift
zou aan zijne zending to kort blijven, gaf het zijnen lezers geen
breeden kijk op dergelijke geschriften .
Spoediger kunnen we heenstappen over eenige bronnenstudien en monographieen omtrent dezelfde periode, niet omdat hunne hooge waarde in de schaduw gesteld wordt door het
boek van den Gentschen hoogleeraar, maar omdat zij van aard
meer geschikt zijn voor de studeerkamer van den geleerde . Vier
werken hebben we hoofdzakelijk to vermelden
I° Van de Leuvensche hoogleeraren CAUCHIE en VANDER

EssEN

ontvingen we het Inventaire des archives farnesiennes de

Naples au point de vue de l'histoire des Pays-Bas catholiques (2) . Voor

niet professioneelen een droge opsomming, vijfhonderd bladzijden door, van zestiendeeuwsche archivalia ; voor professioneelen, integendeel, eene mijn van inlichtingen omtrent de
regeering van koning Filips II in de Nederlanden .

(I) Bij voorbeeld op b1z .
183, enz .

13, 26, 81, 102, 146, 163, 171, 240,

(2) Publication de l'Acadimie royale de Belgique . Commission royale
d'histoire. Brussel, I9II .
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Dat het archief der familie Farnese bijzonder rijk wezen
moet aan gegevens omtrent onze nationale geschiedenis springt
bij voorbaat in 't oog : twee barer leden, Margareta van Parma,
echtgenoote van Octavius Farnese, en haar zoon Alexander
hebben om beurt onze gewesten bestuurd (1) . Officieele stukken,

private briefwisselingen, persoonlijke a anteekeningen over menschen en gebeurtenissen, dat alles moet in hunne papieren to
vinden zijn en veel van dit alles is ons inderdaad meestal ongeschonden bewaard . Niet min dan 185o bundels brieven, Ig doozen
perkamentvellen en even zooveel banden hebben CAUCHIE en
VANDER EssEN doorgemaakt om hun boek op to stellen . Van alle
oorkondengroepen geven ze opschrift, korten inhoud en datum,
van vele uitgebreide ontleding . In hunne inleiding beschrijven ze
daarbij zorgvuldig het geheele archief, verhalen zijn oorsprong
en zijne wisselvalligheden en doen door welgekozen voorbeelden
zijn nut en belang uitkomen voor de algemeene diplomatische
geschiedenis onzer gewesten .
Over de betrekkingen tusschen Margareta van Parma en
kardinaal Granvelle, de reizen van Armenteros en van Egmont
naar Madrid, de houding van Margareta na de beeldstormerij
en hare ontevredenheid bij de komst van den hertog van Alva,
de pogingen door Alexander Farnese aangewend om to mogen
dienen onder de bevelen van Don Juan van Oostenrijk, de

politiek die hij moest invoeren en de moeilijkheden die hij ontmoette - over dit alles vernemen wij nieuwe bijzonderheden .
Twee interessante voorbeelden
Men weet dat kardinaal Granvelle na zijn vertrek uit de
Nederlanden, waar hij voor alien zoo onverdragelijk was
geweest, een eerepost heeft bekleed aan het hof van Madrid . Is
het dan niet treffend hem in 1583 de verzoenende politiek van
Farnese to hooren goedkeuren ? De kardinaal houdt er aan dat
de katholieke godsdienst behouden blijve, maar hij heeft medelijden met de verdwaalden en keurt bij den aanvang alle geweld
tegen hen af. « Wat ze noodig hebben zijn goede predikanten .
De plakkaten mogen niet op de letter worden uitgevoerd en het
is nutteloos diegenen to verontrusten die geene verergenis geven (2) .
(i) Margareta werd landvoogdes benoemd bij het vertrek van
Filips II in 1558 ; zij verliet ons land den 3on December 1567,
doch enkele jaren later was er %veerom spraak haar met het
bestuur onzer gewesten to belasten . Alexander kwam in de
Nederlanden aan den 18n December 1577 onder bet bestuur van
Don Juan van Oostenrijk en volgde dezen op den 2n Oktober
1578 ; hij stierf den 2n December 1592 .
(2) Brieven nit bundel 1647 . Zie Inventaire . . ., biz . cxci en 198,
nr 384 .
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Men weet dat bet dank aan de Waalsche gewesten is dat
de zuidelijke provincien tot Spanje zijn teruggekeerd en dat bet
geloof in onze streken is behouden gebleven . De eer van then
terugkeer wordt gemeenlijk den grooten toegeschreven . Uit de
briefwisseling van Farnese blijkt bet tegendeel, zoodat CAUCHIEE
en VANDER EssEN bet luide bevestigen : « Le mouvement de
reconciliaton fut avant tout le resultat de 1'action populaire
et les grands n'embolterent le pas au peuple que parse qu ils
y voyaient le moyen de refaire leur fortune, de se creer des
prebendes, d'exiger des recompenses, de favoriser les familiers (1) .
Hebben de uitgevers in hunne inleiding alles uiteengedaan
wat bet Farnesiaansch archief aan nieuwe gegevens bevat?
Voorzeker niet I En zij wijzen er zelf op dat ze niets hebben
benuttigd van al wat de studie der ,godsdienstige, economische
en sociale toestanden der XVIe eeuw betreft . Nu echter de weg

op zoo degelijke wijze door hen is gebaand, zal hij gemakkelijk
worden betreden . En hij is bet reeds inderdaad door eene
studie van Dr . F . VAN ISACKER over de ellende die in ons
land heerschte op bet einde der regeering van Filips II ter wille
der Spaansche soldaten die hier zoo erbarmelijk huishielden (2) .

2o Hoogleeraar LONCHAY van Brussel schreef onlangs eene
korte maar treffende studie omtrent Philt be II et le m ariage des
archiducs Albert et Isabelle (3), die gedeeltelijk bewerkt werd naar
bescheiden uit bet Spaansche staatsarchief van Simancas .
Het belang van de echtverbintenis der aartshertogen voor
onze nationale geschiedenis is bekend : van de vruchtbaarheid
van hun huwelijk hingen de toekomst en de onafhankelijkheid
der Nederlanden af . Die vruchtbaarheid bleef achterwege, en
van daar bij de historici drie iewat onbescheiden vragen : Aan
welke der twee echtelingen is die toestand to wijten ? Kon hij
ook eenigermate worden voorzien? En zoo ja, was de afstand
der Nederlanden in de jaren 1597-1598 van wege Filips II wet
iets anders dan eenvoudig een kluchtspel ?
Hendrik IV, koning van Frankrijk, heeft wel eens den

(1) Inventaire . . ., b lz . ci .xxxvii en voorgaande .
(2) Verslagen van bet Sinainaire historique in bet Annuaire der
Leuvensche hoogschool, jaren 1907, 19o8 en igo9, en de bijdrage Pedro Enriquez de Azevedo, graaf van Fuentes, en de Nederlanden in Annales de la Societi d'Emulation de Bruges, 1910, blz . 218225 .
(3) Overdruk nit bet Bulletin de la Commission royale d'histoire .
Classe des lettres etc ., 1910, nr 6, blz . 364-388 . Brussel, 1950 .
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schijn aangenomen to gelooven aan onmacht vanwege den
aartshertog ; edoch de getuigenissen op dewelke hij steunt
getuigen alleen de kuischheid van Aalbrecht's levenswandel .
Het is integendeel buiten twijfel dat Isabella weinig geschikt
was om moeder to worden . Wij weten dat er geneeskundig
onderzoek gedaan werd naar haren toestand (I), dat weten_
schappelijke middelen haar werden aangeraden en dat zij bedevaart deed, blootvoets, naar Onze Lieve Vrouw van Scherpenheuvel om de vreugden van bet moederschap to bekomen .
Na aldus dit eerste punt to hebben opgehelderd gaat professor LoxcHAY al de teksten na uit dewelke men zou kunnen
besluiten dat Filips II op de physische gesteldheid zijner dochter
zou gerekend hebben om aan de mogelijke gevolgen van den
afstand der Nederlanden to ontsnappen . Uit zijne briefwisseling
blijkt dat hij met Isabella's waarschijnlijke ongeschiktheid niet
onbekend was, doch tevens wordt bet klaar uit zijne daden dat
hij aan een volledige onvruchtbaarheid niet geloofde, maar integendeel gedurende langen tijd de hoop heeft gekoesterd haar
een erfgenaam to zien winnen . Hoe zou bet anders to verklaren
zijn dat hij jaren lang heeft gewrocht en geoorloogd om haar de
kroon to verzekeren van Engeland of Frankrijk? En waarom
zou hij in de afstandsakte der Nederlanden zelve zoovele voorzorgen hebben genomen om den Spaanschen invloed in onze
gewesten to verzekeren, indien hij hij vdorbaat zeker geweest
ware dat die afstand tot niets bestendigs zou hebben geleid ?
Het is een lust die kort-klare studie van professor LONCHAY
voor de lezers van Dietsche Warande en Belfort bondig to ontleden,
to meer daar het hun de gelegenheid schenkt even kennis to
maken met een man, die, spijts de vele uren die hij aan bet
middelbaar onderwijs dagelijks moet afstaan, toch gedurig aan
gelegenheid vindt om onze historische literatuur met nieuwe
studien to verrijken .
30 Van Dr A . PASTURE hebben we kortelings het proefschrift
to verwachten van hetwelk we reeds bij den aanvang dezer
kroniek hebben gewaagd : La restauration religieuse aux PaysBas catholiques sons les archiducs Albert et Isabelle ([596-1633) principalement d'aprds les correspondances de la nonciature et les archives de la
visite ad limina.

Hoogleeraar

PIRENNE,

we hebben bet gezien,

(i) Het verslag van den geneesheer werd door hoogleeraar
LoNCHAY onlangs teruggevonden, zoodat de zaak thans buiten
alien twijfel staat . Zie L . VANDER EssEN, in Archives belges,
bkd . XIV (Igia), blz . 8-g .
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schenkt vooral der reguliere geestelijkheid het reuzenaandeel
dier katholieke restauratie . PASTURE zal vooral handelen over
het aandeel dat der wereldlijke geestelijkheid toekomt en naar
zijne meening is dit aandeel overwegend . Twee der stellingen
die hij inderdaad to Leuven voor het bekomen van den doctorstitel verdedigd heeft, luiden als volgt : ( 1)
((Thesis XII : Le grand agent de la restauration religieuse
daps les Pays-Bas meridionaux, au debut du XVIIe siecle, fut
le clerge seculier .
Thesis XIII : Si le role du clerge regulier dans la reconnaissance catholique a ete plus eclatant que celui du clerge
seculier, it fut cependant beaucoup moins efficace >n .
Eindelijk, 4° van hoogleeraar BRANTS verscheen op het
einde van het jaar Igio eene studie over de regeering der aartshertogen (2) die eene ontleding overwaard zou zijn . Edoch zal
ik dezelve nog aandurven? Reeds schijnt de oplage uitgeput en
de bespreking komt dus na de uur .
Laten we toch het plan van het boek aangeven : na eene
inleiding over de internationale verhoudingen van ons land en
de al of niet wezenlijke onafhankelijkheid der aartshertogen
handelt de schrijver in acht verschillende hoofdstukken over
het landsbestuur in 't algemeen, over de verhouding tusschen
de vorstelijke macht en de volksvertegenwoordiging, over de
regeeringsraden, de ministers en de plaatselijke overheden, over
de wetgevende macht, over de belastingen, over de financieele
politiek en de muntkwestie, over geldzaken en woeker, over
nijverheidspolitiek .
Wie hoogleeraar BRANTS kent met zijne veelzijdige bevoegdheid, zal het niet verwonderen dat vooral de vier laatste hoofdstukken door treffende behandeling uitmunten : vroeg of laat
vinden we wellicht wel gelegenheid om op dezelve breedvoeriger terug to komen .
Dr ALFONS FIERENS .
(Vervolgt) .

(1) Theses quas cum dissertations cui titulus La restauration religieuse. . . Publics proougnabit Alexander Pasture ex Givry . (Universitas
catholica in oJ]ido Lovaniensi . Facultas philosophise et litterarum. rgrrrgra. No XXXVIII) . Leuven, Ig12 .
. Albert et Isabelle . Etudes d'histoire
(2) La Belgique au XVIe stick
politique et socials . Leuven, 191o .

ALLERLE I
EEN ZELF-KARAKTERISTIEK VAN AUGUST STRINDBERG

In de mnaand Mei van het jaar 1897 zond de Deensche
schrijver Georg Brochner aan den vermaarden onlangs gestorven Zweedschen schrijver August Strindberg een lijst met
29 vragen met het verzoek die to willen beantwoorden . Strindberg gaf aan dit verzoek gaarne gevolg, ofschoon hij wist dat
Brochner het plan had de antwoorden to publiceeren . Door
verschillende oorzaken geschiedde dit tot dusver echter niet .
Thans, na Strindberg 's overlijden, heeft Brochner het document weer voor den dag gehaald . Door bemiddeling van bevriende zijde gewerd den heer Frederik van Monsjou een
afschrift van bet merkwaardige papier, welks inhoud genoemde
beer in nauwgezette vertaling doet volgen .
i . Wat is de voornaamste trek in uw karakter?
Antwoord : Een zeldzame vermenging van diepste melancholie en verschrikkelijkste lichtzinnigheid .
2 . Welke eigenschap acht u het hoogst bij een man ?
Antwoord : Dat hij niet kleingeestig is .
3 . Welke eigenschap acht u bij een vrouw bet hoogst ?
Antwoord : Het moederlijke in de vrouw.
4 . Welke bekwaamheid zou a het liefst willen bezitten ?
Antwoord : Te weten \vat bet wereldraadsel en het doel
van ons leven is .
5 . Welke fout zou u het minst gaarne bezitten ?
Antwoord : Kleingeestigheid .
6 . Wat is uw liefste bezigheid?
Antwoord : Het schrijven van drama's .
7 . Wat is het hoogste geluk dat u zich kunt denken ?
Antwoord : Niemands vijand to zijn en ook Been vijanden
to hebben .
8 . Welke positie zou u het liefst willen innemen ?
Antwoord : Een tooneelschrijver to zijn die altijd gespeeld
wordt .
9 . Wat zou u als uw grootste ongeluk beschouwen ?
Antwoord : Den vrede van het gemoed en de rust van het
geweten to missen .
10 . Waar zou u bet liefst willen wonen ?
Antwoord : In den Stockholmschen archipel .
i i . Wat is uw lievelingskleur ?
Antwoord : Zinkgeel en ametist-violet .
12, Wat is uw lievelings-bloem ?
Antwoord : Het alpenviooltje .
13 . Wat is uw lievelings-dier ?
Antwoord : De vlinder .
14 . Van welke boeken houdt u het meest ?
Antwoord : Van den Bijbel ; Chateaubriand : Genie du
Christianisme ; Swedenborg : Arcana Coelestia ; Victor Hugo
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Les Miserables ; Charles Dickens : Kleine Dora ; De Sprookjes
van Andersen ; Bernardin de St . Pierre : Harmonies .
15 . Van welke schilderijen houdt u het meest ?
Antwoord : Th . Rousseau : Paysages Intimes ; Bocklin
Het doodeneiland .
16 . Van welke muziekstukken houdt u het meest?
Antwoord : Van de sonates van Beethoven .
17 . Welken Engeischen schrijver stelt u het hoogst
Antwoord : Charles Dickens .
18 Welken Engeischen schilder stelt u het hoogst ?
Antwoord : Turner .
r9 . Welke mannen der geschiedenis stelt u het hoogst ?
Antwoord : Hendrik IV in Frankrijk en Bernhard van
Clairvaux .
20 . Welke vrouwen der geschiedenis stelt u hoogst ?
Antwoord : Elisabeth van Thiiringen en Marguerite de
Provence, de gemalin van Lodewijk den heilige .
21 . Welk historisch karakter veracht u het meest ?
Antwoord : Men heeft niet het recht iemand to verachten .
22 . Welke verdichte mannelijke figuren behagen u het
meest ?
Antwoord : Louis Lambert van Balzac en de bisschop in
Les Miserables van Victor Hugo.
23 . Welke verdichte vrouwelijke figuren behagen a het
meest
Antwoord : Margaretha in Faust en Serapita van Balzac .
24 . Welken naam vindt u het mooist ?
Antwoord : Margaretha .
25 . Welke Pout kunt u bij anderen het best door de vingers
zien ?
Antwoord : Verkwisting .
26 . Welke maatschappelijke hervorming zou u bet liefst
zien ?
Antwoord : De ontwapening .
27 . Wat eet en drinkt u het liefst ?
Antwoord : Vischgerechten, bier .
28 . Van welk jaargetijde en welk weder houdt u het meest
Antwoord : Van zomerweder na een warme regen .
29. Wat is uw zinspreuk ?
(N . R. Ct .)
Antwoord : Speravit Infestis .
Over de roe uitgave van JACQUES PERK, Gedichten, S . L . van
Looy, Amsterdam, schreef F . Erens in De Groene als volgt
Het is een heele toer voor een menschelijke persoonlijkheid, een eigen individueele stem to doen hooren, en de eerste
to zijn in het zingen van een nieuw lied, wanneer de medezangers zich nog laten gaan op de uitstervende melodien van een
heengaanden tijd . De initiator heeft eindelijk het gevoel, dat hij
niet meer mee kan, hij laat de caravaan haar weg vervolgen en
wanneer hij het stof tegen de ondergaande zon nog ziet wolken
in de verte, grijpt hem aan de onweerstaanbare drang om zijn
geluid to doen hooren, half uit berouw en half nit zucht naar zelfbehoud . En nu blijkt het hem, dat hij een andere was, dan zij
die heengingen en nu van allen druk en dwang ontdaan en
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bevrijd, slaat hij de vleugelen zijner ziel uit in volkomen vrijheid. Geen bloote oppositiegeest, die zich doodloopt en verteert
in vijandelijk streven, geen zucht naar ijdele vertooning, maar
drang van noodzakelijkheid en zelfbehoud van de eigen ziel
deden de bron komen uit den grond en hare wateren zenden
naar de hoogte .
In deze tiende, niet lang geleden verschenen uitgave hebben
wij eene zeer volledige . De uitgever, Van Looy, wiens smaakvolle boekenstoffeeringen niet ten onrechte worden geroemd,
heeft ze in een handig en aangenaam to lezen boekdeel bet licht
doer zien en zooals nit de inlichtingen van Willem Kloos,
daarin vervat, blijkt, heeft de uitgever zich veel aan bet werk
van den dichter Perk gelegen laten liggen . Hij heeft er op
gestaan een zoo compleet mogelijken en keurigen tekst to leveren . Het publiek is niet achtergebleven in belangstelling, want
bet is iets ongehoords . dat in oAzen tijd van onverschilligheid
tegenover gedichtenverzamelingen in weinige jaren reeds een
tiende uitgave noodig werd . En geen wonder, Perk is een
zanger voor iederen fijnbeschaafde, al zijn er daaronder slechts
weinigen welke tot de hoogte van zijn voelen zich weten to
verheffen . De positieve tinteling zijner natuurvisioenen, en de
realiteit van de aanbiddingen zijner vrouwenliefde, geven aan
de litteraire neigingen van bet fijnvoelend publiek een houvast,
zoo stevig, dat wie nu en dan zijn ziel wenscht to verkwikken
door een teug nit een kristalheldere fontein niet kan nalaten er
naar to grijpen en zich even to verfrissen in bet koortsig levensgedoe .
De verzen van Perk zijn er geene die zoo maar over de ziel
heenglijden, die aangenaam streelen als een zoele wind in de
lente . zooals dat zooveel verzen doen der talrijke dichters van
den huidigen dag, maar de verzen van Perk doorploegen de
ziel en waar zij die hebben doorsneden laten zij sporen achter
phosforesceerend van licht . Niet dat hij een werelddichter mag
heeten, een dichter van groote concepties, van een oneindige
varieteit van hartstochten . maar hij was een voortreffelijke
binnen zijn grenzen . Zijne horizonten waren niet wijd, zijn blik
niet die van een profeet, maar hij was een troubadour van volmaakten zang en uiting . Hij was een beperkte, maar op zijn
terrein een meester, doch niet alleen dat, maar iets veel meer
dan dat, hij was een baanbreker . En kan men aan iemand, die
voorop gaat in den stoet, verwijten, dat hij alleen vooruit durft
zien in dichte nabijheid voor zich nit ? Door meer to verlangen,
zou hij zijn evenwicht in gevaar brengen . Genoeg zij bet den
dichter, volmaakt to zijn, to drinken uit zijn eigen glas, al is
dat niet groot . Is Verlaine soms een zoo breede, is hij soms een
profeet? Ook Verlaine was een beperkte, een verfijnde, maar
die met bet scherpst lancet den meest voelbaren snit kon
doen bij den fin-de-siecle mensch . Bij bet lezen van Verlaine
staat men verwonderd de fransche taal zoo geschikt to vinden
tot uiting van waar sentiment. Bij Perk is dit evenzoo met de
onze . Hier staat de mensch zoo onmiddelijk, zoo vlak voor de
natuur, zoo vlak voor boom en berg en beek en rots ziet hij
den mensch, verheerlijkt, verzacht, verhelderd door die lichtvolle impressies, en wederkeerig van den mensch gaat de dichter naar de natuur . naar boom en berg en rots . Daarin stort
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hij zijn voelen, bij den evenmensch opgedaan, en verjongd
treedt hij den evenmensch weer tegemoet . Perk is in onze
letteren eene schoone figuur . Een zekere glans omstraalt hem .
Hij heeft niet den tijd gehad veel to zondigen en men heeft
hem niets to vergeven . Hij laat geen wrok na door het
vlekkelooze streven zijner onbewustheid . Als een meteoor is hij
weggeschoten in het duister . Zijn stem verklonk als die van een
vogel eenzaam in den nacht. Want toen waren de tijden nog
stil, al broeiden en gonsden in de verte de geluiden van den
nieuwen dag . Het is dat schuldelooze van Perk, dat hem genade
heeft doen vinden bij vriend en vijand . Doch al ware lrij blijven
levee . hij zou zijn vijanden hebben beschaamd door de opper
macht van zijn talent . De vorige richting van dichtkunst en
proza was doodgeloopen in leegen vorm . De afschuw voor het
leege dwong hier en elders in Europa den mensch tot volte van
uiting . Men kon niet blijven zijn armen uitslaan in de ijle
luchten der ijdele woorden en de geest zocht zich to vestigen in
het reeele gevoel . Zoo kwamen nieuwe golven van menschelijk
wee en genot nieuwe beelden en indeeen brengen aan onze
stranden . Nieuweren zijn er daarna gekomen, die in de
tachtiger jaren nog maar kinderen waren of nauwelijks geboren .
De meesten dier nieuweren beginnen to verwijten aan de tachtigers -,vat deze aan de vroegeren verweten . dock sleclrts nu en
dan klinkt eene eigen stem, een eigen klank hoven den hekenden koorzang uit .
De recensent van Peak's bundel kan moeilijk aan het suggetieve daarvan ontkomen . De zaden door lien dichter uitgestrooid groeien naar alle zijden om ons heen . en men zou
geneigd zijn over hem kolom op kolom to vullen van het groene
weekblad, (tat bij zijne stichting het eenige orgaan was, waarin
de richting van den dichter werd voortgezet en dat den vunrdoop to aanschouwen gaf van de jonge voorvechters .
hinds het eerste verschijnen van Perks verzen is er nog
weinig gezongen ten onzent, zooals hij heeft gedaan Dat diepinnige . scherpe, niet verdoezelde, welige en melodieuse,
spontane . echt hollandsche geluid hebben slechts weinigen
bereikt . Het is vooral aan het echt doorleefd zijn, dat de
« Mathilde n de onsterfelijkheid to danken heeft . Dat doorleefde
gezeefd door de zeef van een werkelijk dichter, heeft het good
aan den (tag gebracht car den schitterenden edelsteen .
Deze uitgave is eene keurige . zij brengt niet alleen de
« Mathilde ->, maar nog veel andere gedichten en fragmenten .
die niet in de eerste edities waren opgenornen . Ook de voorrede
van Vosmaer met zeer waardevolle en fijn psvchologische aanteekeningen van Willem Kl .oos ; de Inleiding en een precieuse
Narede van dezen : dat alles vooraf gegaan door eene voortreffelijk geschreven historische et aesthetische beschouwing van den
vriend, die meer dan eenig andere de tolk van Perks bedoelingen '-an zijn . Van de a Inleiding n die met de Voorrede van
Vosmaer in de eerste uitgave aan de gedichten van Perk voorafging, zeide Dr . Doornbos, dat ze het beste prozastuk der laatste
jaren was . Niet ieder gezaghebber van de toenmalige republiek
der letteren waardeerde den nieuwuitgekomen bundel en ik
herinner me nog, hoe de anders zoo scherpzinnige en groote
stylist Coenraad Buskers Hnet met eene zekere geringschatting
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sprak van de nieuweren « Jacques Perk en Willem Paap .
Later heeft Huet zijn opinie veranderd en beduid zijne verwachtingen van de ontbloeiende litteratuur der tachtigers .
Daar Binds dus aan de boorden van de Ourthe, in het
vredige Laroche met zijn welig begroeide rotsen zijn de nieuwe
letteren van Holland geboren . Daar Binds aan de welvoorziene
tafel van den hotelier Meunier tusscben la poire et le fromage
borrelden de ideeen uit het onbewuste, die de nevelige vlakten
van Holland voor langen tijd zouden verblijden . Maar de enkele
bron maakt niet de breede rivier en de wateren verkrijgen eerst
hunne kracht, wanneer zij hunne bronnen van alle zij den to
zamen voegen, zooals het gebeurde, toen in de achterkamers
der nieuwe of in aanbouw zijnde Amsterdamsche buurten de
stroomingen zich voegden tot vaste samengang, toen tot ver in
den nacht de verscheurde behangsels en de kreupele stoelen
der Amsterdamsche kamerverhuursters moesten getuigen zijn
van de hevig en stevig gesponnen discussies . Maar voor dat de
beweging van het nieuwe litteraire leven begon stierf Perk . In
de dagen, dat zijn heengaan iederen dag wend verwacht,
passeerde des morgens een vriend bezield met onrustbarende
voorgevoelens langs zijn huis en toen hij de jalousieen van den
gevel alien zag neergelaten, schelde hij aan en kreeg van de
meid de boodschap, dat de « iongeheer )) then nacht was
verleden .
Den slag is de hollandsche-poezie to boven gekomen, zooals
de uitdrukking luidt, maar al moge zij gelijkwaardige woordvoerders hebben gevonden jaren daarna, een meer gevoelvolleu
heeft zij niet gehad . De dichters van het laatst der vorige eeuw
trekken nog op heden meer de belangstelling dan die van het
begin der twintigste . En nog zwijgen zij niet, de dichters van
de tachtiger jaren, al zwijgen zij meer dan in den tijd hunner
jeugd . Den bundel van Perk heb ik gezet naast de weinige
boeken van hollandsche litteratuur, die ik heb in mijn bezit
en verwonderd ben ik zelf to constateeren, telkens en telkens.,
wanneer ik lees en herlees met tusschenpoozen van maanden
en maanden soms, dat die gedichten mij interesseeren, ik er blij
door word en verheugd .
FUTURISTEN . - De futuristen, die een expositie hielden
in den Haag, zijn thans ook naar Amsterdam gekomen . In een
der nieuwe . helderverlichte veilingzalen der firma Roos op
't Rokin hebben ze met hun vieren de ruimte en wordt den
bezoeker de kennismaking met deze curieuze schildersgroep op
alle manieren vergemakkelijkt . Wie dan ook de zaal een keer
aandachtig is rond geweest zal moeten toegeven, dat het futurisme, - na de laatste neo-impressionistische en cubistische
uitspattingen, - hem is meegevallen ; zoo erg buitensporig
als hun luidruchtige manifesten voorspelden stellen deze artii
stieke beeldstormers, die de musea plunderen en de bibliotlieken
platbranden willen, zich bier waarhjk niet aan . Wel voelt ge
dadelijk 't stuurlooze en overdrevene, 't aanstel .lerige en verdwaasde in hun doen ; maar om ze deswege van alle cultuur en
geestelljk contact met grooter voorgangers nit to sluiten lijkt
me toch wat al to voorbarig .
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Om de beteekenis van het futurisine als artistiek tijdsverschijnsel to schatten, moet ge de lyriek, die de leider en woordvoerder Marinetti erover heeft losgelaten en waarvan de
catalogus een kostelijk staal bevat, niet al to letterlijk opnemen ;
noch bij 't bekijken der schilderijen naar de toelichtingen
luisteren, die in drie-talig proza onder de titels staan afgedrukt .
Dat alles is litteratuur . Den schilder kent ge 't best aan wat hij
in eigen schoonheidstaal : die van vormen en kleuren, heeft to
zeggen.
Er is hier, zooals 'k zei, werk van vier schilders, alien Italianen . Want het futurisme is een roes, een haat, een hartstocht,
een waanzin, een woede, die nergens zoo fel als in dit land van
klassieke tradities en eeuwenlange, rijk-vertakte schoonheids
cultuur den hedendaagschen mensch bevangt . Er moet in die
steden vol musea, vol monumenten en vol echo's van langverstorven zang, geen stap zijn to doen zonder den roem en
den luister van het verleden to voelen wegen als een wanhoopslast op eigen wil en verlangen ; daar moet voor de meest-weerloozen en -wondbaren een moment komen, dat de ziel, ziek van
woelen en de contrOle over eigen krachten kwijt, verbijsterd
aan 't gillen slaat, - en 't is die gil en die verbijstering welke
de futuristen vasthouden en verbeelden willen : maar waartoe
eer woord- en toon- dan schilderkunst zich leent.
Ge vindt deze zielsgesteldheid het zuiverst uitgesproken in
het werk van Carra, den krachtigst-begaafde van het viertal .
Na hem komen Severini en Roccioni, wier aanleg meer op
t uiterlijke en zuiver-schilderlijke is gericht, terwijl de vierde,
Russolo . me meer een meelooper dan een overtuigde lijkt .
De eenvoudigste manier om deze vreemde fantasieen begrijpend to naderen is deze : ze aan to zien als ingevulde vlakken kleur, als decoratieve combinaties . De schoonste kleurschikkingen bereikt Carra in zijn groote schilderij De begrafenis van den anarchist Galli en in zijn kleinere De
beweging der maan en Het Station to Milaan . De
kleur in deze werken is niet enkel als decoratief, maar ook als
geestelijk, als gedachte-dragend element van waarde . Naast
hem is Severini een veel lichter en htchtiger persoonlijkheid
als hij in D e z w art e k a t e r het angstgevoel uit Edgar Poe's
bekende vertelling wil oproepen, dan schildert hij een mozaiek
van schoone kleuren, in driehoekige of ruitvormige figuren uitgelegd, waartusschen op twee plaatsen een fluweel-donkere
katerkop met gele of groene flonkeroogen to voorschijn komt .
Maar van de obsessie, waarin na lezing de litteraire kunstenaar
ons laat, worden we bij den schilder niets gewaar .
Voor zijn groote stuk Pan-p a n d a n s wordt veel gelachen,
en terecht ; want die warreling van kleur-vlekken, neerklaterend
in hun rammelend groen en blauw en rood als lukraak uiLgestrooide fragmenten van en legkaart of blokkendoos die zwervende beenen en botsende koppen hebhen zoo iets oer-komieks,
dat de menschen in de zaal erbij moeten gaan zitten om 'n
beetje op hun verhaal to komen van 't onbedaarlijke pleizier .
Maar als ge, met wat aandacht en veel goeden wil . i n de wentelende en schokkende chaos van deze verongelukte film de vast
en fijn-verantwoorde details hebt gevonden en iets van de geestkracht begrepen, welke aan de samenstelling van dit buitenspo-

ALLERLEI

323

rige werk is besteed, - dan zult ge inzien, hoe achter dit zotte
mom van futuristische malligheid een mensch schuilt, die wel
geen wonder van hartstocht of diepzinnigheid, maar niettemin
een echte schilder is .
Hartstocht en stijh- erlangen toont alleen Carra . Al wat in
de futuristische beweging aan diepere, naar de toekomst
groeiende motieven verborgen ligt, zoekt een uitweg in de wilde
en smartelijke fantasieen van dezen zonderling . Van de eigenlijke voorstelling, een begrafenis, is op zijn groote schilderij
niets to zien : 't is een wirwar van snelle lijnen en duistere
kleuren, daarbij nauwelijk iets wat op een menschelijke gestalte lijkt, zich loswikkelt uit de rosse kolk van vliegende
vanen, vlammende kogels en flitsende schichten, to midden
waarvan twee drommen donker aanstortende duivels op elkaar
schijnen to botsen . Midden in 't geweld houdt eer_ blauw-zwart,
fosforiseerend monster stand, en zwaait zijn wapen met het
gebaar van een Satan of van een aartsengel in 't Gericht .
De tweeerlei neigingen, die door 't pogen der futuristen
loopen : die naar de beweging, de koortsige, in duizel-snelle
wenteling gegrepen en weergegeven beweging, gelijk ze ook bij
de neo-impressionisten (denk aan Toorop) gevonden wordt, en die andere : naar het stijlvolle en decoratieve effect, vertoonen zich duidelijk in Carra's schilderij ; doch niet zoo, dat ze
harmonisch samenstroomen tot schoone natuurlijkheid . Het
futurisme is to fel om harmonisch, to rusteloos om schoon en to
zelfverloren om natuurlijk to zijn, om iets voort to brengen dat
zuiver is en van vaste, kalm-verwonnen macht . Het is een
zoeken en tasten, een grijpen en grissen, tot ver over de grenzen
der schilderkunst heen, naar het ijlende moment der sensatie
en van het verbijsterde aanschouwen .
Er hangt van Carra een kleinere schilderij De beweging
der maan . De voorstelling is de futuristische van tuimelende
huizen en zwenkende boomen op een waggelend terrein . Maar
er is daarin een stuk muur, met de vensters, maan-verlicht onder
een blauwen nachthemel ; en in den brand dier zacht en bloeiend
saamgestroomde kleuren leeft dat wondere, wat in woorden
haast niet is weer to geven, maar dat denken doet aan het
lachen eener ziel, zacht en wanhopig . wijl ze lijdt en niet wil
breken .
Dit is de macht en het ontroerend vermogen eener kleurentaal, gestameld door een wel verward en opgewonden, maar
echt en innig-bewogen mensch .
Lijkt het nu niet, die met mij deze allermodernsten zagen,
of sommige kunstenaars van vroeger als Breughel, Jeroen Bosch
en die romantische Albrecht Altdorfer, - droomers alien op
den drempel eener nieuwe cultuur, - dezelfde temptatie's
hebben doorstaan, dezelfde schrikgezichten en angstgedachten
uitgestuipt en neergestort in voorstellingen, wier kinderlijke en
vaak zoo kostbare verbeelding ons, moderne menschen, nog
boeit en verrukt?
't Is waar, dat hun werken rustiger waren en vol van edel
evenwicht : in den brand en 't koortsig dooreenflitsen van lijnen
en kleuren, figuren en allegorieen, aan-werkelijkheid- en aandroom-ontleende vormen en vindingen schokten hun vizioenen
niet uiteen . maar groeiden samen tot een ongebroken, organisch
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schoon, waarvan, na zooveel eeuwen, de volledige zin ons dikwijls, - de hartstocht, die de verbeelding bezielde . ons zelden
ontgaat .
Zonen van een tijd . toen de groote overtuiging der middeleeuwen nog al-omvattend en hecht genoeg was om in de ziel
der gemeenschap en in het hart van den mensch de geestelijke
draagkracht to onderhouden, die de niet to verzoenen tweespalt
der innerlijke dingen met kalme gelatenheid aanvaardt, - zonen
van dien nog door Been eeuwen van twijfelzieke bespiegeling
ondermijnden tijd hebben de oude meesters voor de wedergave
van hun vlijmendste mijmeringen en hun wildsten schrik den
wankelloos-klaren stijl gevonden eener wijde en onverstoorbare
levensrust .
In het futurisme is veel dwaasheid en aanstellerij, veel
overdrijving en artistieke dronkenschap ; maar in de vizioenen
van dien eenen, van Carra, woelt iets dat, wortelend in alley
tijden menschelijkheid, hem verbindt met degenen, die het onzienlijke hun ware werkelijkheid wisten en het schrikwekkende
hun liefste schoon .
MARIA VIOLA,
in Van onzen Tijd, 15 Sept . 'i2 .

CONSCIENCE,
DE VERTELLER VAN DE KEMPEN
Groote woorden en ronkende volzinnen blijven best
achterwege waar het geldt Conscience's talent to belichten
langs de zijde die wel het schoonst en innigst maar tevens
ook het meest eenvoudig blijkt en het minst gekunsteld,
waar het geldt onzen Conscience to huldigen als verteller
van de Kempen .
Geen spitsvondige pen van een bibliotheek-snuffelaar
moet worden ingeroepen om mede to deelen welken indruk
een lastig na-lezen van zijne werken naliet : Conscience
leeft nog in het hart van elken Vlaming ; zijn simpel-schoon
werk, nog door elkeen gelezen, begrepen en genoten, houdt
in aller harten de dankbaarheid warm, en, werpen de ridders
van het woord die ter kruisvaart tiegen voor het bekomen
der Vlaamsche Hoogschool to Gent, op de volksvergaderingen den naam van « Conscience » over de hoofden, zoo
wordt hij opgevangen - en in de Kempen levendiger dan
elders - met losbarstenden geestdrift .
Wie is Conscience niet dankbaar voor zijne Kempische
romans? Voor De brandende Schaapherder uit Avondstonden (uitgegeven in 1846), voor De Loteling ( u itg . i n 185o), Baas Ganzendonck (in t85o), Rikketikketak (in r85o), Blinde Rosa (i85o),
De Gierigaard (in 1852), De plaag der Dorpen (in 1855), Moeder
Job (in 1856), Hat IJzeren Graf (in 186o), om slechts aan de
meest gegeerde en volksgeliefde vertellingen to herinneren?
die eenvoudige verhalen uit den volksmond door Conscience
vermooid bij zijne scheppenswaardige fantaisie, dieper in,gevoeld met zijne weemoedige sentimenteele inborst en
verteld met die vaardigheid en aangeboren vertelkunst die
wij in onze vlaamsche letterkunde hem maar alleen kennen
met als mooie omlijsting de laeide, zoo wijd en zoo eenzaam,
zoo innig, zoo bovenmate schoon en zoo weinig begrepen
en bemind 1
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Binst zijn soldatentijd was 't dat Conscience de Kempen en de heide leerde kennen . Men weet dat Conscience,
toen een jonge onbedachte slecht betaalde hulponderwijzer,
in I83o mede naar de wapens greep en onoverwogen meehielp oni den broederband to breken die pas was hersmeed
tusschen Noord en Zuid .
Ingelijfd in bet Scheldeleger waarvan bet hoofdkwartier Schilde was, bet schilderachtig gelegen dorpje waar de
eerste dennebosschen - van Antwerpen uit - in de begin-nende heide staan, kreeg hij de gelegenheid, hem gegeven
door de verschillende krijgsmarschen en -oefeningen, om
de Antwerpsche Kempen to doorkruisen van Zuid tot Noord
van aan de Wester- tot aan de Oostergrens .
De eerste bivaknacht bracht hij door in den winter bij
sneeuw op de uitgestrekte heidevlake tegen Baelen .
Mijne verwondering was groot . 1k zag niets voor
mijne oogen dan eene onafzienbare vlakte, waarvan de een
tonige witheid bet gezicht verbijsterde . Slechts langs eene
zijde, op een vierendeel uurs afstand begrensde een hoog
mastbosch de kimme, en daarachter wel een uur verre,
schoot de klokketoren van een dorp in de hoogte : bet was
de gemeente Baelen, op de grenzen der provincie Limburg . ) (I)
. . . . « Wij zwierven tot de maand Juli 1831, gedurig in
de Antwerpsche Kempen rond, overal op de dorpen en degehuchten bij de boeren herbergende . u
. . . . n Nu was bet lente geworden ; ik beleefde voor de
eerste maal bet ontwaken der natuur in bet nog oorspronkelijk Kempenland . Jong als de hernieuwde schepping was
mijn hart, frisch en zuiver als de heide mijn droomachtige
ziel . »
. . . . « Ik heb de indrukken van de heide in mij vergaderd, hare kruiden geteld, hare geruchten afgeluisterd, ik
ben in hare geheimen gedrongen en ik heb ze geliefd en
bemind als hadde mijne wiege op hare maagdelijke vlakte
gestaan . »

(I)

Evenals volgende citaten uit Conscience's De Omwenteling

van z83o .
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. . . . (( I-let was insgelijks gedurende den eersten tijd van
mijn soldatenleven, dat ik de bewoners der Kempen, hunne
gewoonten en hunne eenvoudige doch uiterst schoone
inborst leerde kennen en doorgronden . Het Belgisch
fourierken, waar bet met een logementbiljet verscheen,
deed zich spoedig beminnen door menschen, wier karakter
zoozeer met bet zijne overecnkwam in zachtheid, in levenslust en in eene onuitlegbare zucht tot mildheid en tot liefde .
Hij zat met de lieden bij bet vuur rondom den koeketel en
vertelde wondere dingen ; hij voegde de handen to zamen
en bad met hen aan den disch ; hij volgde hen ter kerke en
knielde nevens hen ; hij liep met de jongelieden naar bet
veld en hielp aan den arbeid ; maar bovenal was hij de
lieveling der kinderen, die met hoogmoed aan beide zijne
handen wandelden en niet zelden tranen stortten, als de
Belg, hun goede vriend, naar een ander dorp vertrekken
moest . ))
De idylle met Bethken to Baelen moet er wel toe bijgedragen hebben om aan Conscience de Kempenaars lief to
maken . 't Is nog met eene dankbare ontroering dat hij vele
jaren later dit wedervaren zal verhalen .
Afgemat en ziek kwam bet arme foerierken aankloppen
aan 's burgemeesters huis to Baelen, en in plaats van een
gul onthaal of ten minste een logementbiljet, wachtte hem
bet barsche antwoord : cc de generaal zelf heeft ons verboden
nog een enkelen Belg to herbergen ! n
a Krachteloos, uitgeput van vermoeidheid en schier
bezwijkend van honger, geraakte ik tot bij de laatste huizen
van bet dorp . Daar zag ik eensklaps in de verre velden een
lichtje ! . . . Ik stapte er op aan . . . . Het was een klein leemen
huisje . . . . bewoond door eenen man en zijne vrouw en door
hunne dochter, een meisje van omtrent de zeventien jaar .
Deze laatste beklaagde den armen Belg met luider stemme
en aanschouwde hem met zulk liefderijk medelijden, dat
haar zoete blik alleen mij troost in den boezem goot en mij
als bet ware nit de moedeloosheid opriep .
. . . . Zij hielpen allen to gelijk om den ransel van mijne
schouders to krijgen . . . . Een bed konden zij mij niet geven ;
maar op de schelf, boven bet geitestalleken lag hooi, daarin

328

CONSCIENCE,

kon ik slapen en de baas zou wel zorgen dat ik er geene
koude teed . . . .
Na hot avondmaal vertelde ik hun van mijne ouders,
van mijn vorig leven en van mijn wedervaren op het bivak .
Eer ik tnij tot de rust begeven zou waren wij alle vier zulke
goede vrienden en bekenden, alsof ik sedert mijne kindsheid van het huisgezin hadde deelgemaakt . »
Omtrent tien dagen genoot het fourierke de gastvrijheid in die hut en vertelde 's avonds voor de drie heibewoners geschaard rond bet haardvuur en binst den dag voor
Bethke alleen die aan het venster zat to spinnen .
a Wanneer ik aan de minste beweging van haar hoofd
kon raden dat zij den blik tot mij ging richten, keerde ik met
schuchterheid mijn gezicht ter zijde . . . Onder den indruk
van haar hemelreinen blik voelde ik mij dichter worden door
de opwelling van een voor mij nog onbewust gevoel . . . In
mijn eenvoudig gemoed wenschte ik dat God mij hadde
toegelaten haar brooder to zijn . Hoe gelukkig en hoe blijde
hadde ik mijn leven aan hare zijde gesleten ! »
Schoone liekens duren niet lang en weldra moest het
fourierke opmarscheeren .
(( Allen treurden over het noodlottig afscheid . Bethke
jammerde over haren Belg, die zeker in het woeste en harde
soldatenleven weder ziek zou worden . . .
Toen wij in de verte de marschtrommen hoorden, gaf
Bethken mij twee boterhammen en twee hardgekookte
eieren die zij van de meid van den pastoor had gekregen . . .
Wij drukten elkaar met vochtige oogen de hand . . . Bethken
volgde harem Belg van verre, tot in het dorp .
De eieren welke zij mij had geschonken nuttigde ik
then dag met kloppend hart ; ook eenen der beide boterhammen ; maar den tweeden liet ik tot aandenken in mijnen
ransel . Maanden lang word hij bewaard ; ja zoo lang tot hij
gansch in morzelen was gevallen . n .
Hoe loon het anders of Conscience moest eene voorliefde
opvatten voor de Kempen en de Kempenaars als hij zijn karakter zoo nauw met bet hunne in overeenkomst gevoelde ?
Zachtheid, levenslust, een zucht tot mildheid en tot
liefde I n Daarbij die schuwheid eigen aan den Kempenaar,
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welke bij Conscience een gevoig was van zijne ziekelijke
kinderjaren . - Een edel hart klopte in Conscience's borst .
En zegt ook Diet Trien in De Loteling, als zij, na door
andere vrijwilligers to zijn bespot of onverschillig afgewezen, eindelijk wordt terecht geholpen door een jongen uit
hare streek : a De jongens van ons kanten zijn allemaal
goei menschen v ?
Dat stille sereene Kempische leven is op den huidigen
dag verre to zoeken ; nog leven zij wel die teer- en trouwhartige boeren en kleine menschen, maar enkel nog hoog
in de heide aan de uitkanten van de dorpen op de gehuchten en in kleine onaanzienlijke plaatskens ; over bet algemeen zijn de Kempenaars van landbouwers en kleine lui
werklieden geworden die in de steenbakkerijen, aan de
diamantmolens of op de fabrieken arbeiden, geld verdienen
en geld verbrassen in de kroeg en op den dansvloer . Het
leven op de fabrieken en de navolging van de stad hebben
bet uitzicht der dingen veranderd . En voor herberg- en
kermisleven had Conscience geen zin en rumoerige tooneelen komen Diet in zijne Kempische verhalen voor ;
weliswaar moest, toen hij die vertellingen schreef, de tijd
van de realisten nog komen .
Conscience zou er om treuren moest hij kunnen terugkomen en zijze Kempen Diet meer weervinden .
* *
In zijne Avondstonden (1846), vinden wij de alom in de
Kempen verspreidde legende De brandende Schaa kerder naverteld . Conscience laat ze geschieden op bet gehucht De
Molhovens to Oostmalle .
Doch eerst in 1849, na bet voltooien van zijn historischen roman Jacob van Arlevelde - als hij reeds groote werken : De Leeuw van Vlaanderen, (1838), en vertellingen uit bet
stadsleven, o . a . Hoe men schilder wordt (1843), Siska van
Roosemael (1844), achter den rug had - dacht hij er voor
goed op voor zijn letterkundigwerk partij to trekken uit de
vele en machtige indrukken van de heide en zijne bewoners
die hem waren bijgebleven uit zijn soldatentijd .
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En weer gaat Conscience zweven door de heide, de
pracht genietend van die wijde purpere vlakte waarop de
krekels kriepen, van de donkere dennen eeuwig groen, door
de heide die nieuwe schoonheid brengt bij 't wisselen van
elk jaargetijde . Van dorp tot dorp trok de schrijver, omgaande met de boeren op de hoeven en in de afspanningen, zelf
vertellend om de dorpsmenschen aan 't verhalen to krijgen .
Zoo vinden wij hem herhaaldelijk ten verblijve to Schilde in Het Keizershof waarvan niemand anders dan Baas
Ganzendonk de waard was : daar vernam hij hot wedervaren
van het kleine Lieske dat hij als soldaat gekend had . Hare
geschiedenis vertelt hij in zijn book Baas Gauzendonck doch
met veel karikatuur en een gansch ander verloop dan, volgens de plaatselijke overlevering, hot in werkelijkheid is
toegegaan . Want - en doze omstandigheid is misschien
minder bekend - na voltooiing van zijn roman, las Conscience hot handschrift vbbr in de herberg van Baas
Ganzendonck zelf die er geen beentjes in vond en niet verstond dat de medetoehoorders lachten op zijne kap ! Zoo
waar is het spreekwoord : de, hoovaardigheid bedriegt de
wijsheid .
En waar kwam Conscience verder niet ? To Zoersel
hoorde hij de geschiedenis van den Loteling, to Westmalle
staat nog de oude smidse nit Rikketikketak, to Edegeln, volgens de traditie, ligt Het I.7zeren Graf. Heel de Kempen
door leeft de herinnering voort aan then grijzen goeden
verstrooiden man en de boor, aan wie Conscience eens eene
loom botermelk vroeg, vertelt bet met genoegen aan zijne
zoons en kleinkinderen . Zoo bezocht ik eene hoeve waar op
de eereplaats in de beste kamer de hengelroede to prijken
hangtwaarmede Conscience bij zomertijd kwam kikvorschen
vangen met een rood lapken aan een gekromde speld .
Op zijne zwerftochten vergezelde hem dikwijls Van
Beers . En kregen beide schrijvers dan een verhaal to hooren
dat hun de moeite van bet inkleeden waard scheen, moest
er strooiken-trek worden gedaan en hot lot besliste wie van
beide de stof behandelen mocht . (Herinneren we ons bet
slot van Blinde Rosa waar de twee jonge schrijvers malkander hot geluk benijden bet pas vernomen verhaal op 't
papier to mogen brengen .) Meestal was de begunstigde van
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het lot : Conscience . Alleen De Bestedeling aan beide schrijvers op eene reis door de Kempen verteld to Calmpthout in
De Zwaan, viel Van Beers ten deel .
Pol de Mont (1) weet nog uit die zwerftochten een
avontuurtje to vertellen waaraan hier wei mag herinnerd
u Een bewijs van de vroege populariteit, welke Conscience - in dit zoo weinig geletterd land - heeft genoten,
vinden wij in een avontuurtje, door den Antwerpschen
artistenclub beleefd in het om zijn roovergeschiedenissen
beruchte Zoerselbosch . Na een uitzonderlijk lange, eetlustaanprikkelende wandeling, in eene kermistent aangezeten, hadden onze reizigers vergeefs tot verscheidene
malen toe om « wat eten n gevraagd, en in 't eind, van den
nood een deugd makende, cenige liederen aangeheven, die
de aandacht van de kermisvierende buitenlieden onmiddelijk op hen hadden gevestigd . Plotseling heft een hunner
het beroemde visscherslied aan, door Conscience in Het
Wonderjaar opgenomen
Des winters als het regent,
Dan zijn de paadjes diep, ja diep!
Een der luisterende boeren nadert tot den voorzanger .
Weet gij wel, Mijnheer, n vraagt hij, a dat dit het lied is
van de rooversbende uit het Zoerselbosch ? n
- u Of wij zulks weten ? n luidde het antwoord ; ((was
Wolfgang niet de hoofdman van de bende ? n
- a Welnu, Mijnheer ! n hernam de boer ;
a hier,
waar thans de herberg staat, was Wolfgangs moordkuil n .
Nu was het ijs gebroken, en uit het nu volgende gesprek bleek al spoedig, dat al wat de goede Zoerselnaars
van Wolfgang en de roovers wisten, eenvoudig aan Conscience's eersteling ontleend was .
Toen werd het de beurt van den voorzanger, om de
belangstelling der boeren gaande to maken . Hij verklaarde
dat de schrijver van het bewuste boek aldaar tegenwoordig
was, en noodigde de kermisvierders uit, to raden, wie van
de vreemdelingen Conscience mocht zijn .
(1) Pot DE MONT . Drie groote Vlamingen (Hendrik Conscience,
Jan Van Beers, Peter Benoit) .
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De boer liet zijn oog vallen op dengene van het clubje,
die door de natuur met den weerbarstigsten lokkenbos en
den wanordelijksten baard was begiftigd, en riep vol overtuiging uit : u Kijk ! deze moet het zijn, zie ! n En hij
toonde met den vinger - Heremans !
Nu kwam ook de baas nader, en vergetende hoe hij
straks verklaard had, nooit eten to verkoopen, dischte hij
de toeristen een reusachtig kermismaal op, wat Conscience
later deed zeggen : u Dien dag heb ik het honorarium van
mijn eerste boek ontvangen » .
Daar, to Zoersel, mocht Conscience het eerste a bloemken plukken uit het kransken heidekruid en korenbloemen
dat hij beloofd had voor zijne vrienden to vlechten n . Daar
speelt zijn eerste - en misschien wel zijn schoonste Kempische vertelling, het verhaal van den Loteling .
u Niet verre van het Zoerselbosch, eenzaam en vergeten stonderi twee leemen huisjes nevens elkander .. . »
Doch wat wil ik, echt a gebrillte Pudel » gewijs gaan
ziften en ontleden, als ieder van U, lezers, de schoonheid
van die idylle heeft meegevoeld ; als in alle bloemlezingen
staat gedrukt : Het vertrek van den Loteling, « Het uur
der afreize is verschenen ! Daar, voor de hutten staat een
schoone jonge man, met den gaanstok over den schouder
geslagen en bet pakje op den rug n . Om dit tafereel zoo
roerend to beschrijven moet Conscience hebben teruggedacht, meent Pol de Mont, aan zijn vertrek uit de hut van
Bethken .
En kent elkeen niet van buiten het begin van den
brief then Trien in bet zweet haars aanschijns to schrijven
kwam aan Jan?
u Beminde Jan,
Hoe gaat het al met uwe gezondheid? God zij geloofd,
wij zijn altemaal nog gezond en de os en de koe ook,
behalve grootvader, die ziek is - en wij wenschen u altezamen een goeden dag .
Hier hebben wij ineens Conscience op zijn best .
Boeiende vertelling, oorspronkelijke en juiste typeering,
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prachtige heide-tafereelen en alles zoo eenvoudig verhaald
in een toon die streelt als zachte muziek, den echten volkstoon . Conscience moet gevoeld hebben dat hij daar op
vasten bodem stond, daar hij in hetzelfde jaar dat De
Loteling verscheen (I85o), nog drie schoone Kempische
vertellingen uitgaf : Baas Ganzendonk, Rikketikketak en Blinde
Roza .
De heide is het domein van Conscience en niemand
die het hem nadoet wat hij aan schoonheid brengt in zijne
heide-romans . Als het hooge Noorden aan Bjornson en
Californie aan Bret Harte, zoo behooren de Kempen aan
Conscience .
s In de heide is Conscience op zijne plaats (i) ; hij
verstaat het murmelen der molenbeke, het ruischen van
de denne, het popelen van den populier, het getjilp en
gekweel van het woudkoor. . . .
Juist omdat hij de natuur om zich heen zoo goed
begrijpt of liever gevoelt, gevoelt hij ook de waarde van
den mensch die aan de borst der natuur is gezoogd geworden . (!) Van daar die roerende eenvoud, die beminnelijke
naieveteit die niemand zoo waar, zoo oorspronkelijk zuiver
heeft weten to schetsen . . . n
Tot welke school Conscience behoorde? Welke opvatting Conscience had van den roman?
Hendrik Conscience is slechts Hendrik Conscience (2) : hij heeft van geen meester geleerd ; hij heeft geen
literaire school doorloopen en kent de wachtwoorden der
hoofden niet ; hij heeft alleen in het boek der natuur
gelezen en deelt mede wat hij daar gezien en gehoord
heeft . »
Conscience deed een greep in het leven, maar idealiseerde zijne helden en wist het yolk to boeien . Daarbij
werkte hij met een verbazingwekkend gemak : Hij schreef
niet als Balzac twee, drie maal zijne romans opnieuw . Was
eene geschiedenis uit den volksmond vernomen of een
voorvalletje dat hem had « gepakt a in zijn hoofd tot een
(I) SCHIMMEL, Hendrik Conscience
(2) SCHIMMEL, loC . Cit .

(De Girds, 1(', 56) .
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roman gegroeid, kon hij dat werk weken en maanden dragen,
bet onderwerp bekijken aan alle kanten « maar eens aan de
schrijftafel kwam bet er uit d'un jet . s (I)
a Deze stille vreedzame verhalen, zegt Conscience in
zijne inleiding tot den Loteling, eenvoudig als de grond
waarop zij groeiden, loopen rechtstreeks tegen de heerschende mode in ; zij zijn geen mengsel van dieventaal, van oneer, van overspel, van naakte ontucht, van spottend ongeloof, vernielzuchtige moedeloosheid ; zij doen bij den lezer
bet haar niet to berge rijzen uit schrik voor zijne eigene
deugd en voor de toekomst van bet menschdom . Neen,
neen, bet is de duivel der vertwijfeling en des haats niet,
die ze uitsprak . De natuur in hare onbesmette frischheid
heeft ze to zaam geweven uit eene nederige stof, waarin
slechts bier en daar een zuivere parel der menschelijke ziele
glinstert . Om ze to genieten, mag men niet gansch onttooverd zijn ; zij treffen slechts de allerfijnste snaren des barten ; die broze vezels van levenslust, van lie/de tot God en tot
den evenmensch, welke bet eerst door de wrijving van baatzuchtig zwoegen verrotten en breken .
Juist met die stille verhalen, eenvoudig als den grond
waarop zij groeiden, die tintelen van levenslust van liefde
tot God en tot den evenmensch, heeft Conscience de gevoelige snaar bij bet yolk getroffen .
En hoe kon hij bet yolk doen luisteren ?
u Op een schoonen zomerdag rolde de oude postwagen
van Antwerpen op Turnhout over den steenweg . . . . niet
verre van eene eenzame herberg hield de voerder stil, stapte
van zijnen zetel en reikte de hand aan eenen reiziger die
met een lederen maal in de hand uitstapte . . . a (Begin van
Blinde Rosa .)

Is uwe nieuwsgierigheid niet gaande gemaakt ?
De lezer laat het boek niet meer los : en then vat op de
lezers hebben weinige vertellers als Conscience : hij moet
maar zeggen : u daar gingen twee menschen over de baan
en ge gaat al mee !
I-lierbij denk ik aan Hiawadha die zoo werd geliefd .
(I) GEORGES EECKHOUD : Henri Conscience .
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Om zijn lieflijk welgemoed zijn,
Om zijn wondre kunstbegaafdheid,
Toen hij zong heel 't dorp kwam luisteren,
Al de strijders drongen rond hem,
Al de vrouwen wilden 't hooren
Daar hij 't hart ontgloeide in geestdrift
Of versmelten deed in deernis . » (r)
En het had iets om het lijf wat Conscience vertelde : daar zat
een draad in zijn verhaal . Koudweg beschrijven en cinema-tooneelen voor het oog van den lezer tooveren zooals
nog veel moderne mode is, kon hij niet . s Hij ontgloeide
't hart in geestdrift 1
Hij kon niet schrijven om den vorm, om het genot een
schoonen zin op zijne pooten to zetten als mijn vriend
Anonymus, een punt- en kommazuiger en pezewever met de
taal, die, heeft hij in sonore bewoording een plastische weergave gevonden om een hoekje bosch met vallende gele bladeren to schilderen, om eene rimpeling in den nek van een
stappend paard raak vast to zetten of om het geblaat van
een plat geitje trouw na to bootsen, in zijn dagboek opschrijft plants en uur waar en wanneer hij then parel van
een zin heeft gevonden, een kaarsken brandt voor St . Antonius en later daar weer op denzelden tijd aan 't schikken
en passen gaat om, door dezelfde stemming en orngeving
bevrucht, een nieuw meesterzinnetje of to werpen .
Het yolk is niet meegegaan met de latere schrijvers die
afbraken met de traditie - al was dit hun recht - om een
nieuwen weg op to gaan ; neen, het is zijn ouden Conscience
trouw gebleven en zijne werken zijn het die geel-beduimeld
liggen op de hoeven en uiteenhangend in de bibliotheken .
Veel to klein wordt er over de vertelkunst gedacht door
de meesten onder onze huidige schrijvers wier werken buiten
(zoo hoog boven ?) het bereik van de groote schare staan .
Doch laken wij hen niet die er ons op wijzen dat de
vorm niet mag verwaarloosd : door hun moeizamen stielmansarbeid - om eens uit to drukken wat al de oude
menschen reeds zoolang hebben gedacht - hoopen zij
prachtige materialen op voor de schrijvers die later komen
(r)

LoNGFELLOW :

Hiawadha (vertaling van Guido Gezelle) .
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zullen en, den vorm nemend voor wat hij is : vorm, er klaar
en raak en plastisch mee zullen uitdrukken hunne gedachten
en gevoelens .
*
Het gaat niet op een kunstwerk uit mekaar to nemen
en stuk voor stuk to bekijken en to zeggen : zie dat is
schoon daarom, en dit is leelijk om die reden : de kijk op
't geheel gaat er bij verloren en aan elke ontleding ontsnapt
wat bet voornaamste is in een kunstwerk : het levee!
En dat is bet wat de groote verdienste uitmaakt van
Conscience's Kempische verhalen : het leve?a .
Nog met zooveel fouten mogen die losjes-in-mekaargestoken werken behept zijn, vooral in de oogen van ons
geslacht - wij, die nog zijn verbluft door de machtige
diepvast-in-de-grondsche (vaak in modder en drek des to
jammer) gewrochten van de realisten met hunne rake vastzetting van elk detail, de harmonie van hunne zinnen die
als dichte rangen van welgedrilde soldaten opmarscheeren,
met hunne keur van juiste welgeschikte woorden ; Conscience is hen alien de baas door zijne levenskrachtige vertellingen tegenover die fijn-afgewerkte maar veelal doodgeboren romans .
Want, o, er valt zooveel of to wijzen op Conscience's
werk ! Van Kerckhoven mocht wel veel afbreken al was
zijn hoofdverwijt valsch as Dat Conscience zich aan de
geestelijkheid zou verkocht hebben die hem geld en roem
bezorgde ! » Neen, zijn succes had hij to danken aan zijn
eerlijken rechtzinnigen arbeid !
En eerst en vooral zijn overdreven idealisme . -'k Weet
bet wel, bet idealisme was vroeger zoo goed als nu het realisme of bet neo-romantisme : 't zijn de ismen niet die iets aan
de kunstwaarde van een werk af- of bijdoen, mais it y a

fagots

et fagots !

Conscience in zijne Kempische romans - in geheel
zijn werk ten andere - volgt den raad then George
Eliot (I) misprijst .
a Maak in uwe boeken bet leven een beetje schooner
(I) GEORGE ELIOT : Adam Bede .
u

little .

((Where the story pauses a
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dan het is : de wereld is niet juist zooals wij ze hebben
willen, maar poets alles wat op .. . . plaats uwe slechte
karakters altijd aan de linkerhand en de deugdelijke menschen ter rechterzijde . Zoo zien wij altijd op 't eerste zicht
wie wij moeten gelijk geven en wie veroordeelen . >
Conscience maakt zijne menschen allemaal wit of
zwart : er zijn engelen, er zijn duivelen . Maar menschen
gelijk gij en ik, beste lezers, die veel kwaads hebben en ook
een goeden kant - van u, lezers, verhoop ik : veel goeds
en slechts een kleine schaduwzijde - die kent Conscience
niet .
Voeg daarbij de onwaarschijnlijkheid in het verhoop
der gebeurtenissen en in de taal die zijne menschen
spreken1
Herlezen wij bij voorbeeld de voorrede van Baas
Ganzendonk, het werk nochtans dat het sterkst in het werkelijk leven geankerd ligt : wat een overdreven romantisme
dat alleenlijk onze overgevoelige grootmoeders en oude
tanten nog kan doen tranen storten .
a Wat moet het zoet zijn in het graf ! » denkt Liza .
a Ik heb haar den mond met een kus gesloten s, zegt
de brouwerszoon ! (Een Kempenaar kust zoo gemakkelijk
ni et . )
En wat een tooneel als de brouwerszoon uit het gevang
komt en het lijk van zijne geliefde naar het kerkhof ziet
dragen ! a Hij stoot met woest geweld de maagden van zich,
hij rukt zijne handen ten bloede aan de vijzen . . . . > Goed
dat uit de rest van 't verhaal blijkt dat de jongen is zinneloos geworden
Rikketikketak is wel zijn kempisch verhaal dat het verst
van ons afstaat en het meest is verouderd .
Wat eene droomerij ! Wat eene onmogelijke wereld !
Die pastoor die een jongen kwijnend aan liefdeverdriet
aanmaant priester to worden . Hij gaat loopen uit het Seminarie - dat was er van to denken ! - doolt rond, treurt en
verwenscht zijn geliefde. Zij verslenst en verwenscht hem .
En zoo haast ze mekaar hebben weergevonden willen ze
trouwen en molten ze van Pala !
En welke dialogen I Schoolmeesters die veel Con-
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science hebben gelezen spreken nu zoo. a Ja, ja, de natuur
komt achterna n, zei Whistler . (Aangenomen in dit geval
dat er ook in een schoolmeester een sikkepitje natuur zit !)
En toch houdt het yolk van Rikketikketak ! Die flinke
smid die veel dronken loopt, naar het leger gaat en in rang
stijgt tot den graad van kolonel : Is het niet de type van
den Kempenaar die taai kan werken en eer van zijn arbeid
wil halen, die houdt van een borrel en een pint, en gemakkelijk lets wordt in de wereld, zij het om zijne nauwgezetheid en gewetensvol plichtbetrachten of om het laagje vernis
dat over een Kempenaar gemakkelijk is over to krijgen ?
Herlezen wij ook Het ijzeren graf.
Die oude man die veertig jaar lang zucht in de eenzaamheid bij een graf : ge moet er wel goesting voor
hebben !
En toch weer, wat een stevigheid van moreele kracht
gaat er uit van dit work . Als onze menschen bij dit verhaal
nog kennen ontroerd worden bewijst het wel dat de zinnelijkheid en de rotheid waarin de grootsteden vergaan alle
rangen van onze stadsbevolking en onzen buiten nog zoo
diep niet hebben aangetast .
Schoon is die vertelling al voelen we ze ook zoo hoog
geidealiseerd en al zouden wij zoo iets niet meer opvatten
Een stadsche heer die een boerenjongen aantrekt, hem
de middelen verschaft een degelijk onderwijs en eene
hoogere opvoeding to genieten en hem dan zijne dochter
op den koop toe afstaat !
Neen, de menschen zijn wijzer geworden : de rijke
burgers gooien hunne dochters zbb niet meer we- en zijn
niet meer to bewegen om toe to stemmen in eene onteerende mesalliance : « Hoe zouden wij de schaamte dragen
een klompenmakerszoon die onze dochter bemint ! n
Daarbij de jonge meisjes houden beter hun fatsoen,
kennen de waarde van hunnen stand en zeggen : « Schoenmaker blijf bij uwen leest, of mutatis mutandis : « Boer, neem
eene boerin 'i . Zij hebben Duitsch geleerd ten andere en
kennen bet vers van Heine
((0 die Liebe macht uns selig
0 die Liebe macht uns reich 1
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Also singt man tausendkehlig
In dem heil'gen rom'schen Reich .
Du, du fiihlst den Sinn der Lieder
Und sie klingen, teurer Freund,
Jublend dir im Herzen wieder
Bis der grosze Tag erscheint
Wo die Braut, mit roten Backchen,
Ihre Hand in deine legt,
Und der Vater, mit dem Sackchen
Dir den Segen iibertragt .
Sackchen voll mit Geld, unzahlig
Linnen, Betten, Silberzeug 0, die Liebe macht uns selig,
0, die Liebe macht uns reich !
Dit voor de overdrijving van bet gevoelen .
Wat de techniek betreft : zoo ijl is vaak de compsitie ;
zoo zonder ruggegraat !
n Lees b . v . . De Loteling n, zegt Schimmel a bedrieg ik
mij of is de ingenomenheid die er op uw gelaat to lezen
stond bij den aanvang des verhaals tegen bet einde iets ge
temperd ? Nu wij bet geheel kunnen overzien blijkt ons de
kompositie zoo lusteloos : bet toeval, en niet de logische
orde der omstandigheden beheerscht de handeling en de
gelukkige ontknooping is kinderlijk naief maar ook kinderlijk verrassend . » Van Moeder Job b .v . is de kompositie uiterst
gebrekkig en 't zijn enkel de details, die onze deelneming
wekken ; nit zichzelf heeft de handeling geen levenskracht .
Daarbij is er overdrijving in alles ; er is iets ongezond
week in alle figuren : en die weekheid doet den schrijver
beter slagen in vrouwenkarakters dan in de karakters der
mannen .
Doch laat ons daar niet op ingaan . Zoo suikerzoet is alles bij Conscience ! 't Gebeurt in
zijne Kempische verhalen nooit dat een jonge man in 't
einde zijn liefje niet « krijgt . n
s Hoe komt bet n vraagt George Eliot, « dat de dichters
zooveel fijne dingen weten over onze eerste liefde en zoo
weinig over onze liefde van later? zijn hunne eerste gedichten hunne beste ? of zijn die niet beter welke opwellen na
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scherper doordenken nit eene verruimde ondervinding, eene
dieper geankerde liefde ? »
Conscience was optimist als Cervantes en de meeste
klassieke vertellers uit de tijden van geloof. a 't Zal wel
gaan ! n is de geest die zijne werken bezielt en s Laat ons
altijd kop boven water houden, bet oog op God gericht ?
Hij vermooit bet leven, wel deels naar den geest van
zijn tijd, maar ook uit den drang van zijn eigen temperament en willens bewust om als moralist bet yolk op to
beuren .
Misschien ook hebben zijne menschen to fijne zielen .
Maar geldt dit verwijt wel zoozeer voor zijne vertellingen
nit de Kempen waar in werkelijkheid op die wijde en
eenzame heidevlakte, waar alles den mensch tot inkeer
noopt, de zielen ongerepter blijven en intiemer voelen, en
de menschen hooger staan ((nearer, my God, to Thee ! n
Edoch, Conscience kon wel met beide voeten op den
grond staan en tafereelen schilderen trouw weergegeven
naar bet leven .
Van de samenspraken uit Baas Ganzendonck zijn de
mondsgemeene spreekwoorden zoo maar of to scheppen .
En hoe levend beschrijft hij in Moeder Job de rumoerige
vergadering van de St-Sebastiaansgilde . In De plaag der
Dorren komt hij dikwijls wat to laag tegen den grond : b.v .
waar hij die les van spaarzaamheid aan de huismoeders
geeft . s Uit eene oude brook van vader moot de moeder een
nieuw vest voor haren oudsten jongen weten to maken ; en
als bet voor den oudste to klein is geworden, past hot juist
aan hot broederken dat er op volgt, zoolang tot ge er niets
anders meer dan een good paar zokken voor vader uit
snijden kunt, . . u !
De Loteting is geheel en gansch uit het leven gegrepen,
Om maar op een paar kleine details to wijzen : hoe sappig
waar Trien verklaart dat zij aan haren Jan zal schrijven
eenvoudig wat haar op 't harte ligt, en Loken uitroept
u Maar, sukkel, dat is geen brief ! Een brief moet altijd
beginnen : ((Al bevende neem ik de pen in de hand . . . n
En hoe frisch als Trien to Venlo aan den verloofde van
Loken die haar heeft voortgeholpen dankbaar toezegt : « Ik
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zal voor Loken een brief schrijven en er dingen inzetten
die u zullen doen opspringen van blijdschap ! u Krijgen de
jonge mannen die dit lezen ook geen heimelijk verlangen
naar zulken brief ?
Gernoedelijke humor ! Conscience lacht zooals het
yolk : met zooals de hoogere satyriekers die den spot drijven ook met hun eigen kunst omdat het toch maar kunst is,
als sommige musici, Offenbach b .v . die laten voelen dat zij
in zich eene macht kennen en dat zij vleugelen hebben om
hoog to stijgen als een arend, doch die na een korte pooze
drastisch de bonzende kloppen van de grosse-caisse door
hunne prachtige harmonieen slaan en spottend neerkomen
misprijzend al het verhevene wat zij daarboven zagen .
Maar Conscience was cene sereene edelmoedige ziel
die niet als een dilettante voor het leven post vatte, maar
zijne begaafdheid als eene roeping aanschouwde en een hart
in den boezem droeg vol medelijden voor de simpele schare .
En al is het leven niet zoo rooskleurig als Conscience het
wil voorstellen, er gaat toch een ongemeene kracht over in
het hart van den eenvoudigen lezer uit de woorden welke
de schrijver Moeder job in den mond legt : ac Blijf op Gods
goedheid betrouwen en zeg altoos in u zelve : het zal wel
beter gaan . Wie deze woorden in zijn hart geschreven houdt
is sterker dan bet ongeluk want zij is een onuitputtelijke
bron van kracht en cooed . . n
Na Conscience is er niemand gekomen die het yolk
nog kon doen luisteren en het verder kon opleiden : mocht
hij, die het yolk heeft wakker geschud, die het leerde lezen,
die het zijne eerste les heeft gegeven van kennis van- en
liefde voor onze taal, niet met reden uitroepen : u Ik weet
niet wie na mijnen dood ons Vlaamsche yolk zijn dagelijksche schotel lezing zal opdisschen ! n ?

Wij brengen hulde aan Conscience om de Kempische
verhalen, de schoonste parelen aan zijne lauwerkroon ; wij
zijn hem dankbaar omdat hij de heide heeft begrepen en
bemind en zoo bewonderingwekkend heeft geschilderd
22
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s De Kempen met hun tot ernst stemmende, melancholische vlakten ; die onbegrensde blauwe hemel, die
zich, zoover de blikken reiken, als een zijden tent uitbreidt ;
de slapende vennen en vijvers, met ruischend, reuzelend
riet bewassen en door den langbeenigen reiger bezocht ; de
stille uitgestrekte pijnbosschen, met hier en daar een nestje
tusschen het groen getakte ; de karig begroeide en steenachtige grond, waaruit gele, roode en blauwe paddestoelen
opschieten ; de eindelooze heidevlakte, waardoor, in den
roodbloedenden glans der avondzon, de schaapherder zijn
kudde droomend voortdrijft, en waarboven, langs noord-,
oost-, zuid- en westkant, puntige torentjes hun goudblinkenden weerhaan in de hoogte steken n ; ( I) de heidevlakte, zoo koninklijk purper als lag daaronder een ras van
prinsen begraven ; de heide waarop als gele vuren de wilde
braam met zijne helle bloemen afsteekt ; de heide met hare
kronkelende paden en diepen wagenslag, met hare schaddevuren, met hare kievitten en fluiters en kriepende krekels
in de jonge mastebosschen, de heide met hare eigenaardigmooie lichteffekten . . . .
s de heide, dit schoone oord, waar de ziel in zich zelve
terugkeert en rust geniet ; waar alles zingt van vrede
en stilte : waar de geest, in tegenwoordigheid van Gods
oorspronkelijke schepping, den looden sluier der overeenkomst wegwerpt, de maatschappij vergeet en met vernieuwde jeugd opstaat uit zijne banden ; waar elke gedachte den
vorm van hot gebed aanneemt ; waar alles, wat nict met de
frissche ongedwongene natuur overeenstemt, uit het harte
valt !
0, daar, daar is vrede voor een afgemat gemoed, daar
is nog jonge kracht voor den afgesloofden mensch ! n (2)
Gegroet, Conscience, omdat gij de schoonheid van de
heide hebt begrepen en bezongen !
JOZEF SIMONS .

(I) POL DE MONT : Drie groote Vlamiugen .
(2) H . CONSCIENCE : De Loteling (inleiding) .

CONSCIENCE EN DE POLITIEK
Dat de vreedzame, vaak dichterlijke Conscience aan
politiek heeft gedaan, eens eene candidatuur voor den
Antwerpschen gemeenteraadaanvaardde, ja - want daaraan
stelt de a politicus » zich bloot - door zijne tegenstrevers om
dienswille in de modder werd gesleurd : dat zal voor sommige zijner talrijke bewonderaars, misschien voor velen onder
hen, eene verrassing heeten . Zoo verbeelden wij ons immers
den schrijver niet van De Ayme Edelman, Bavo en Lieveke,
Zeemanshuisgezin, De Loteling en zooveel andere gemoedelijke werken, hoe strijdlustig ook de helden zijn van De
Leeuw van Vlaandeyen . Laten wij ons haasten hier echter bij
to voegen dat de politiek slechts een onaanzienlijk deel van
Conscience's leven innam .
Tweemaal lokte de staatkundige beweging onzen teen
nog jeugdigen schrijver in bet strijdperk, telkens ter gelegenheid eener gemeenteverkiezing to Antwerpen : in 1845
en 1851 .
Hot is in eerstgenoemd jaar dat de eerste poging word
aangewend tot bet vormen eener Vlaamsche partij, onafhankelijk van de beide andere, en zulks to Antwerpen, alwaar, in 1845, de maatschappij De Toekomst bet licht zag .
Eene politieke kleur nam bet nieuwe genootschap niet aan
men had begrepen dat de Vlaamsche beweging nog to
zwak was, dan dat men had mogen hopen hare pogingen
to zien slagen, indien men zich bepaald aan de eischen der
programmas van doze of gene der gezindheden verbond .
De Toekomst behield zich dan ook bet recht voor, naar besten eisch der omstandigheden, haar jonge krachten ter beschikking to stellen van de partij, om bet even welke, die 't
meest zou geneigd zijn hare eigen desiderata in to willigen .
De Toekomst - over wier geheimlievende strekkingen
men in Pol de Mont's Conscience, zijn leven en zijane werken (1)
belang,nekkende gegevens zal aantreffen - wierf man(i) B1z . 57-58 .
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schappen aan to Gent en to Brussel . Conscience was hot
die do zaak op zich nam de Vlamingen uit de Arteveldestad
aan to winrien .
Rond hetzelfde tijdstip was er to Brussel, onder de
Vlaamschgezinden, zeer ernstig spraak eene Vlaamsche
afdeeling van do vrijmetselaarsloge tot stand to brengen .
De Toekomst beijverde zich om het volvoeren van een
dergelijk plan onmogelijk to maken .
Dank zij den invloed van den Duitscher Wolff, werd
besloten dat de Maatschappij voortaan zou bestaan nit
een eersten graad, Heilig Verbond geheeten, en uit een
tweeden, De Toekomst genaamd . Vier verschillende afdeelingen - meesterschappen betiteld - zou elke graad tellen,
een to Antwerpen (het Rubenskamp), een to Gent (het
Arteve .dekamp), een to Brussel (het Agneessenskamp), een
to Brugge (het Breydelkamp) .
Op 9 September 1845 word voor de eerste maal de
wensch geuit de Vlaamsche partij in den to herkiezen
gemeenteraad vertegenwoordigd to zien . Er word dus
beslist dat men zich eerst tot de liberalen, in het toenmalige Antwerpen oppermachtig, zou wenden .
Eene deputatie Vlamingen, samengesteld nit Conscience, de Cuyper, de Laet, van der Voort (Michiel) en
van Kerckhoven, werd tot de hoofclen der liberale partij
afgevaardigd, ten einde voor Gustaf Wappers en Dr . Matthijssens eene candidatuur to vragen op hare lijst, die men merke hot op - niet minder dan 16 namen telde .
Twee op zestien - bescheidener zijn ware moeilijk geweest,
bemerkt met reden Pot de Mont . Doch als een schreeuwende onzin werd het van de hand gewezen . Op eigen
verantwoordelijkheid en met eigen middelen gingen zij nu
den strijd aan, en stelden, door middel van eene tusschenlijst,
hunne candidaten aan het kiezerskorps voor . Manifest op
manifest word verspreid, dag en nacht word er gezwoegd
en geslaafd - doch met eene kleine minderheid bezweken
de twee Vlamingen, en eerst vier jaar later, in I85o, mochten
zij er in slagen den tweeden candidaat gekozen to krijgen .
Reeds toen werd Conscience als verdacht beschouwd, ja
als vijand, als verrader, door hen die de eischen der Vla-
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mingen euvel hadden opgenomen . Bij zijne benoeming tot
ridder in de Leopoldsorde, in Juni 1845 - onder bet gemengd ministerie Nothomb - schreef 1'Independance Belge
dat deze vereering eene a strategic electorale » was . a Nous

reconnaissons assurement que bl . Conscience a ious les titres disi-

rables a celte distinction, mais it est singulier que M . le ministre de
l'Interieur me s'en soil souvenu qu'd la veille des elections . a
Luistert naar den Precurseur van 21 Oogst 1847
a Ceux qui ont soudoyi M . Conscience peuvent avoir eu a
s'applaudir du risultat, mais la cause fiamande point ; que
M . Conscience ail travailli pour le ministire, c'a etc un titre de
plus ajouti a ceux que lui a valu sa trahison . . .

Niet minder hevig waren de aanvallen waarvan Conscience bet voorwerp was ter gelegenheid zijner benoeming
tot leermeester van 's Konings zonen (onder bet Katholiek
ministerie de Theux)
a Conscience, orateur de meeting, a priche des doctrines ultraradicales, schreef laatst genoemd blad in zijn nummer van
24 Juli 1847 . Aujourd'laui Dubaeuf, demain Linguet, cela peut
titre tout ce que l'on voudra, excepte un titre de recommandation
su fsant hour dire un des precepteurs de la famille royale a .

Op dezelfde manier betreurde Die Kolnische Zeitung
deze benoeming : a Sedert lang a, schreef bet Duitsch blad
of liever zijn Belgische briefwisselaar, a heeft deze schrijver
zijne oude loopbaan verlaten, om zich met lijf en ziel in de
armen to werpen der achteruitkruipende partij . n
Conscience zond een langen brief aan den Precurseur,
die hem liet verschijnen in zijn nummer van 26 Oogst
1847 . a Nooit, zegde hij, heeft hij eene openbare politieke
vergadering bijgewoond . Zijne redevoering, uitgesproken
den 6 Februari 1839 ter gelegenheid der sluiting van bet
tooneeljaar der Hoop, nopens de 24 artikelen, is geen bewijs van republikeinsche noch radicale leerstelsels . Wat
bet verraden der liberate zaak betreft, nooit heeft hij tot eene
der groote politieke partijen van Belgie behoord . a Des
qu'un parti reellement national se formera en Belgique, je m'estimerai
heureux d'dtre admis daps ses rangs ; jusque-la je me renferme
daps une sphere d'action, qui n'embrasse pas autre chose que la
conservation des meeurs, des croyances et de la langue de nos Aires, de
tout ce qui nous distingue comme nation, de tout ce qui jeut garantir
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notre indijendance morale et politique, de tout ce qui, enfin, .eut
contribuer au maintien d'institutions sons l'emnire desquelles la
littirature de mon jbays a pu jhrendre de l'essor et du divelobbementn i~

Aangaande het gemis van vertrouwen vanwege zijn
landgenooten, en van achting in den vreemde, wederleggen
de bijval en de talrijke vertalingen zijner werken doze
beweringen, voegde Conscience erbij .
's Anderdaags beantwoordde het zelfde dagblad den
brief van Conscience, wien hetzijne deelneming verweet aan
gesloten politieke bijeenkomsten ten tijde der kiezingen van
1845 en 1847, inzonderheid to Niel .
Hier moeten wij eenige regelen aanhalen van een
ander Antwerpsch blad, het journal d'Anvers .
Sprekende van de ongunstige houding van Frankrijk
ten opzichte van Belgie's handel en nijverheid, dewelke tot
eene duitschlievende strekking (meer letterkundig dan economisch) aanleiding had gegeven, schreef liet Journal
d'Anvers in zijn nummer van II September 1847

Un seul point nous parait essentiel dans cet intermide a moitii
politique : c'est le role actif que l'Allemagne s'y est tout de suite
arrogi . A7 . Conscience et ses amis, vaincus ,ar la riaction libirale,
out trouvi de chauds frotecteurs au deli du Rhin, non, as loujours
en leur qualiti d'ardents catholiques, mais fiartout, en taut que flamands bar excellence .
De uitsluiting van Hendrik Conscience uit den Olijftak,

ten jare 1847, was niet zonder verband met de politiek .
Men weet dat Vleeschouwer met medehulp van Conscience
en de Laet, to lien jare, het weekblad de Roskam stichtte,
terwijl van Kerckhoven - almachtig geworden in de maatschappij Olijftak, die straks ter spraak zal komen - Karel
Nijs en de gebroeders Jan en Theodoor van Rijswijck, den
liberalen Schrobber in hot leven riepen . De tweespalt was
in de gelederen der Antwerpsche Vlamingen geslopen .
Onder voorwendsel dat de uitgave van het weekblad
de Roskam der vlaamsche zake schadelijk was, dock, volgens Ida von Duringsfeldt (I), om reden van antipathie en
afgunsl, werden de drie vrienden, dank zij de kuiperijen,
van van Kerckhoven, in zitting van 4 December 1847, uit
(s) Pol de Nlont, 1 . c .
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den schoot van de doctrinairgezinde rederijkkamer de
Olijftak verbannen .
De mannen van den Olijftak, of liever de drie invloedrijke leden, de secretaris van Kerckhoven, en met hem
Nijs en Verbrugghen, die gezamenlijk het voorstel der uitsluiting hadden neergelegd, begrepen de noodzakelijkheid,
hun gedrag tegenover de Antwerpsche bevolking to verrechtvaardigen, en gaven daartoe een lang manifest uit .
Hot was niet zeer behendig, om hier de woorden to
gebruiken van Edm . Mertens, het opstellen van het manifest toe to vertrouwen aan hem die den maatregel had
uitgelokt en die ten anderen bekend stond als een onverzoenlijke vijand van eenen der drie uitgeslotenen, van
Conscience . Hot barmen van de opstellers van de Roskam,
wanneer men die van den Schrobber in den schoot der kamer
behield en met geen enkel woord hunne handelwijze laakte,
was eene schreeuwende onrechtvaardigheid .
De hatelijke maatregel tegen Conscience en zijne twee
vrienden genomen, toegejuicht door den Pricurseur, werd
gelaakt door het Journal d'Anvers en het Organe des Flandres,
dat zulks hot work noemt van cc une majorite de liberatres
fanatiques )) .
Hot manifest van den Olijftak, door van Kerckhoven
uitgegeven, werd door het gezonde deel der bevolking,
zegt het Journal d'Anvers, met afkeer onthaald .
De uitgebannen leden stichtten, nog hetzelfde jaar,
met het doel den Olijftak to bevechten, de Maatschappij
Voor Taal en Kunst . Zoo machtig groot, schrijft Pol de Mont,
was in Antwerpen het getal der Consciencisten, dat Voor Taal
en Kunst weldra meer dan Boo leden telde . Dezelfde maatschappij gaf hot tijdschrift Het Taalverbond uit .

Men verkeert als in eenen droom, zegt Pol de Mont in
zijne reeds genoemde schets van Conscience, als men
heden, door oudere vrienden hoort ophalen van al den
ongehoorden laster, al den hoon en smaad, den edelen
mensch to then tijde, in zijn eigen vaderstad, aangedaan .
Niet enkel zijn talent, zijn onbesproken zeden, zijne recht-
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schapenheid werden kortweg geloochend, zelfs den zoon
wierp men met slijk : Conscience, zoo strooiden ongenoemden rond, had de hand opgeheven tegen zijne moeder !
Conscience was de moordenaar zijns vaders ! zelfs uit bet
leger, waarvan hij op 21 Mei 1836 was ontslagen, omdat
zijn vijfjarige dienst, op 7 April 1831 aangevangen, alsdan
eindigde - was hij om zijn wangedrag weggezonden ! Men
stelde hem voor als eenen dronkaard, a en nog heden is
menige anecdote, bet totale gemis aan gronden van deze
en andere lastertaal aanduidend, in omloop .

Thans komen wij aan de Gemeentekiezing van
1851 .
De maatschappij Eikenkroon, in November 185o gesticht,
besloot in de gemeentekiezing van November 1851 bet
Vlaamsch grondbeginsel to verdedigen en de candidatuur
van H . Conscience to ondersteunen, a als de Vlaamsche
uitdrukking van 8o .ooo Vlamingen van Antwerpen . n
Conscience was candidaat voor de vijfdc wijk . Als
gevolg op deze beslissing werd door den Board der Vlaamsche Maatschappijen, tot welken de Eikenkroon behoorde, een
plakbrief opgesteld, inhoudende o . a . : a Onze tegenstrevers bevechten door alle middelen de candidatuur van
den beer Conscience, omdat zij de welsprekendheid van
then voorstander der Burgerij en der Moedertaal vreezen .
Wij, integendeel, wij hechten aan deze candidatuur bet
meeste gewicht, omdat wij hoop hebben in zijn uitstekend
talent en in zijnen vaderlandschen moed . n
u Les famands, schreef de Antwerpsche briefwisselaar
der Independancc Belge (28 October 1851), regardent ce nom
(Conscience) comme ayant la valeur d'un Principe, les liberaux le
considerent et a bon droit comme celui d'un adversaire . s

De uitslag der kiezing was
Stemmers
Volstrekte meerderheid
Van Honsens (liberaal)
Conscience

2901

1451
1563

1334

CONSCIENCE EN DE POLITIEK

349

Deze laatste had dus 117 stemmen to kort om de volstrekte meerderheid to bekomen .
Op de twee andere candidaten werd een voldoende
getal briefjes uitgebracht om een herkiezing noodzakelijk
to maken, waarop zij echter, met eene onmerkbare minderheid, bet onderspit dolven .
ED . VLIETINCK .

HERFSTGEDICHT

Voor

GERRY HELDERENBERG .

Fecisti nos ad Te, Domine .

Nog eon, nog een . . . ze rits'len allemaal,
De blaren of de boomen ;
Nog een, nog een . . . 't is 't eeuwenoud verhaal
Van ijdle menschendroomen . . .
Wij zagen ze, in de lente weer gewekt,
De twijgen uitgedreven,
Bleekgroenend, weekdoorzond en fijngebekt,
Lichtgichelend herleven . . .
En vlamde rood der zonne bijtende aem
In 't loome van de luchten, Hoe zaten we in hun schaduw vaak to zaem
Op hoop van zoete vruchten . . .
Toen kwam de herfst, en in de kruinen bronsden
De rozigblonde peren,
'Wijl om de laatste rozen bijen gonsden
Vol onvoldaan begeeren . . .
Wij plukten 't sappige ooft met gretig' hand,
Zou nu ons harte zwijgen ?
Ach, neen, hot aardsche heil en bluscht then brand
Maar doet de vlammen stijgen . . .
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Nu vallen ze een voor een, en ieder laat
De wegen langs, zijn glansen . . .
En hoort de wandlaar waar hij trage gaat
't geklir van zinken kransen . . .
Nog een, nog een, ze rits'len allemaal
De blaren of de boomen . . .
En fluistren ons het eeuwenoud verhaal
Van 't ijdele aller droomen . . .
JORis EECKHOUT .

AAN DE KUST VAN DE ORESUND
Het is ochtend . Alles rondom ademt vrede en geluk .
Strak blauw strekt de hemel zich uit boven de glimlachendglinsterende golven . De zon streelt stralend de groene
helling die grenst aan hot smalle zeestrand . Een zacht
windje doet suizen de fijne, dichte bladeren van de gekromde espen, die zich bier en daar verheffen op de groene
helling . Achter de helling de weg, waar de visschershutten
liggen, gescheiden van elkaar door een tuintje, een plaatsje
of een doorgang, die voert naar het veld . In de tuintjes
voor de hutten prijken bonte bloemen . Stokrozen, violieren,
leeuwenbekken en hel-roode geraniums . Heesters groeien
welig . Ook boomen met dikken, krommen stain, olmen,
linden en lijsterbessen . Rozen klauteren spelend op tegen
de wit gepleisterde geveltjes en paarsche clymatis klimt
zelfs hier en daar tot op het rietendak . Alle hutten hebben
slechts een verdieping en zijn heel laag . De voorgevel
schijnt ]outer venster . Is de voordeur aangebracht midden
in den voorgevel, dan heeft de zucht naar versiering er een
houten portiekje om heen gebouwd, wat niet past bij de
eenvoudige hut . De natuur heeft dit begrepen en de
wingerd, of klimop, kracht gegeven er zich orn heen to
slingeren, en hot houtwerk to verbergen .
Ik zelf woon in een visschershut . En niet in een van
de allerbeste . De voordeur is op zij . Als ik den sleutel in
hot slot steek, steun ik met mijn linkerhand op het rieten
dak . Ik val letterlijk met de deur in huis, want gewoonlijk
vergeet ik dat er een drempel is of to stappen als ik de deur
in ga en plof, pardoes in mijn kamer sta . Ik heb zes
venstertjes, drie voor en drie achter . Gezicht op voile zee
aan den eenen, op een begroeide schutting aan den anderen
kant . Een houten vloer, schoon geschuurd, en niet meer
dan de allernoodigste meubelen . Alles good onderhouden
en netjes . Aan den muur dezelfde platen met vreeselijke en
onnatuurlijke voorstellingen, die men overal aantreft in
gehuurde kamers buiten . Vlak over de huisdeur een deur
naar de keuken . Door de keuken komt men in de twee
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andere vertrekken, waaruit de hut bestaat . De mooiste
kamer, die ik bewoon, wordt 's zomers verhuurd, en
's winters afgesloten .
Zoo vroeg mogelijk baad ik 's morgens in zee . Er zijn
slechts enkele badhuisjes aangebracht op houten steigers
van het strand in zee, en iedei e badgast heeft een bepaalden
tijd waarop hij van het badhuisje gebruik kan maken .
Gewoonlijk beginnen de badgasten eerst om tien uur to
baden en is het haast je-rep-je om plaats to maken voor
anderen . 's Morgens vroeg is er niemand . Dan is de zee
voor mij alleen en kan ik zwemmen zoo lang en zoo ver
ik wil . Groote stilte heerscht zoolang alles nog slaapt .
Visschersbooten met witte zeilen glijden glinsterend voorbij .
Verder in zee een enkele groote stoomboot . Aan den horizon rook van een onzichtbaar vaartuig . En het mooist en
het stilst van alles : het eiland Hveen, in de verte, met de
groen-glooiende hellingen, afgewisseld door witte duinen .
Geen kerktoren verheft er zich, geen rood dak duikt op, het eiland schijnt geheel verlaten to drijven op de koele
morgenbaren .
Later op den ochtend ontwaakt al wat leven heeft .
De kinderen verschijnen het eerst, de visscherskinderen
in havelooze kleeren, maar met gebruinde gezichtjes en
vroolijk lachende oogen en mond . Ook de kinderen uit de
stad, die bier gezondheid komen opdoen en heel den dag
spelen en lachen met de arme visscherskinderen . Al verschil van stand is bier weggegleden . De rijke jongen uit de
stad speelt even vroolijk met hot a schip s van den armen
visscherszoon, (een plankje dat aan een touw wordt voortgetrokken), als de arme jongen met hot mooie schip, dat uit
de stad is meegebracht door den rijken makker . En als de
rijke jongen in het badhuisje wordt uitgekleed en in zee
zwemt, werpt de arme aan het strand vlug zijn kleeren uit
en haast zich naar zijn makker toe . Heel den morgen is het
cen geplas, gelach en gestoei aan het strand en in het
water .
In de middagsuren is het strand bijna verlaten . Dan wandelen er alleen oude menschen, die het gekrioel der kinderen
niet verdragen kunnen .
De kinderen zeif zijn in het bosch .
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Van bet strand voert een breede laan er heen .
Dichtbebladerde beuken, eiken statig hoog met krachtig
gekromde takken en reusachtig breeden stam, verheffen
zich als wachters langs beide zijden van de laan . Links
een groot, oud landgoed . Daar woont de graaf, die beer en
meester is van heel bet dorp . Een deftig woonhuis, in
zuiver Empire stijl, omgeven door een grooten tuin vol
wondcrschoone boomen en bloemen . Links van bet woonhuis, de boerderij en bijgebouwen . Het bosch, waarheen
de breede laan leidt, behoort ook tot den grond van den
graaf. Heel groot is bet niet, maar bet schijnt bet to zijn
doordat de groote, oude, dichtbebladerde beuken en eiken
zoo dicht opeen staan, dat de zonnestralen er nauwelijks
kunnen doordringen . Een reuzenwoud schijnt bet, en bet is
dus niet to verwondere . , c'n
at de kinderen er's middags « jacht s
en « roovertje s spelen . Hel groen is bet mos dat de bodem
bedekt en waarop paddestoelen prijken helder-wit en geelbruin . In bet bosch vergeet men de nabijheid van de zee,
want haar ruischen dringt niet heen door den dichten muur
van bet bladerloof. Maar in onze ziel ruischt een bede van
vrede . . .
Tegen den avond trekken de kinderen weer naar bet
strand . Maar de menschen, die kennen de groote aantrekkelijkheid van wei en veld tegen schemerdonker, verlaten de
zee en bestijgen een der smalle doorgangen tusschen de visschershutten, van waar de weg voert naar bet veld . In de
onmiddellijke nabijheid der hutten, met een laag hekwerk
ervan gescheiden, uitgestrekte vlakten, karig met gras en
halmen bedekt . Daar drogen de visschers hun netten, daar
zien wij ze hangen en uitgespreid . Op de dorre vlakte volgen
korenvelden en bebouwde akkers, afgewisseld door boschjes
van laag kreupelhout en een heel enkel maal een kleine boerenhofstede . De atmosfeer is geurig en frisch als nergens
anders, vooral klaver en thymis strijden om den voorrang.
Smalle paadjes, die de korenvelden scheiden, juist breed genoeg voor een mensch, herinneren mij aan bet land waar ik
thuis boor . . . . Het is alsof geen zee, die zoo boos kan opbruisen, me scheidt van bet zonnige Vlaanderen . Alsof nooit andere klanken dan de Vlaamsche om me been geklonken hebben, alsof heel bet visscbersdorp een droombeeld was . Ik ben
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thuis .. . Door het koren ruischt een zachte avondwind . Op
eens sta ik op een heuvel en een frissche wind waait om
me heen . Voor me een golvende zee van donkere boomtoppen en daarachter het droomend oog van de watervlakte .
Ik vlij me veer om to luisteren naar den avond die bosch
en veld in slaap wiegt . Om of to wachten het oogenblik waarop de nacht ook mij in zijn armen sluit, vol vrome vrede . ...
Maar nu ben ik niet meer thuis, in het zonnige Vlaanderen . Want geen kerkklokken zijn tot me doorgedrongen,
de zonsondergang is niet ingeluid en geen klokketonen
hebben me aangekondigd dat de nacht nadert . Nergens
een kerktoren . .. De donkere stilte begint me to drukken en
ik loop terug, denzelfden weg dien ik gekomen ben . Als ik
de hutjes nader zie ik de visschersnetten fantastische vormen aannemen . Het is alsof ik elfen een rondedans zie
uitvoeren en de netten de schaduwachtige omheining vormen die de elfenkindertjes beschermen moet . . . De groote
kokervormige netten schijnen loopgraven boven den grond,
waardoor de elfen verdwijnen zullen . . . Neen, juist daar uit
komen zij aangehuppeld, luchtig wit met schitterende loovertjes op hoofd en haar . .. Ik druk me tegen het hek van
een visschershut, en wend het oog of van het veld met zijn
fantazie beelden . . . .
Dan is de werkelijkheid daar .
Een hoesten en steunen dringt uit de hut tot mij door .
Ik blijf staan . Was het verbeelding? Neen ! Weer hoor ik
het en nog eens en weer . . . Ik ril en loop voort . Een eind
verder een schel gelach . . . Zoo heb ik nog eens hooren
lachen - een lach dien ik nooit vergeten zal, dien van een
waanzinnige . Zou hier ook zoo'n ongelukkige huizen ? Onmogelijk! Blijde kinderen, vroolijke badgasten . - Toch .. .
weer die lach . . . Ik stop mijn ooren toe en loop voort .
Daar schreeuwt een klein kind . . . Neen, jammeren is
het, en ik zie hoe een licht wordt opgestoken in het kleine
achtervertrekje, terwijl het jammeren voortduurt . Ik blijf
kijken en zie een vrouw een kind uit de wieg halen en het
aan haar borst leggen . Maar het kind schreeuwt jammerend
door, en wendt tegenspartelend het hoofdje of van moeders
borst . Ik zie dat de vrouw de hand voor de oogen houdt, en ik haast mij naar huis .
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Op mijn kamer blijf ik voor het open raam staan en
staar naar de zee .
De golven zuchten nadenkend en diep . Het water
dreigend donker en koud waakt over veld en bosch . Een
stille grootheid rust over de zwarte onpeilbaarheid die zoo
goed weet to verbergen de geheimen die op den bodem
sluimeren . . .
Maar nu weet ik dat ook de lachende visschershutten
met hun guitig glurende venstertjes een geheim to bewaren hebben . . .
De nachthemel doet sterrenliederen nederdalen op al
wat leeft en de liederen zingen zacht suizend in slaap al
wat ademt . ..
Den volgenden dag ga ik op verkenning uit .
Ik begin met de hut waar uit het hoesten tot mij
doordrong en ik hoor dat een vijf-en-tachtigjarige visscher
daar zijn laatsten kamp strijdt met een hevig borstlijden.
Zoon en schoondochter met zeven kinderen wonen bij
hem in .
Hot lachen was het lachen van een krankzinnige . De
ongelukkige, die in het hutje woont, is niet geheel van
zijn verstand beroofd, doch daarbij mismaakt, lam en stom .
In den zomer wordt hij in huis gehouden om de kinderen
aan hot strand niet to verschrikken . Maar zoodra de badgasten vertrokken zijn, zit hij dag aan dag aan het strand .
De zee schijnt hem to kalmeeren . Hij wordt verzorgd door
een oude moeder, die ook de weduwe van haar oudsten
zoon in huis heeft met vijf kinderen .
De moeder, die to vergeefs haar kind trachtte to stillen,
is de weduwe van een visscher, die verdronk vlak voor de
geboorte van dat kind . Zij moet een schoonvader verplegen,
die krom en stijf is van de rhumatiek . . . .
En als ik mijn weg vervolg, vind ik in bijna iedere hut
een leed, waarvan de meeste badgasten niet het minste
vermoeden hebben, - want de bevolking bewaart haar
geheim even gierig als de zee . . . .
De ouden en zieken worden moedig en vol toewijding
verpleegd door hun naasten . Neen, zij mogen niet sterven,
want met hun dood verschijnt het zwaard dat hen alien
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vernietigen zal . Dan moet het hutje ontruimd en staat het
gezin op straat . . . .
Want de jonge graaf, aan wien heel het dorp behoort,
heeft nieuwe wetten ingevoerd . Aan den ouden graaf
betaalden do visschers jaarlijks een handvol kronen, waarvoor zij de hut bewonen mochten, maar zelf in orde moesten
houden . De visschers, die tijdens het leven van den graaf
hun hut op die voorwaarden bewoonden, mogen tot hun
dood op dezelfde voorwaarden blijven . Maar nieuwe bewoners zullen een hooge huur moeten betalen .
Getrouwde zoons, of dochters, trokken met kinderen
altijd bij de ouders in, zoodat het goedkoop wonen was
voor meer dan een gezin .
Sterft nu de zieke schoonvader, of de oude schoonmoeder, dan moot de jongere generatie er uit of . . . betalen .
En betalen zal niemand kunnen . De bevolking is arm, de
vischvangst levert weinig op .
De oude visscher en zijn vrouw, bij wie ik woon,
betalen den graaf vijf-en-twintig kronen per jaar . Als de
visscher en zijn vrouw sterven, wordt de huur minstens
vierhonderd kronen, wat de zoon en schoondochter, die bij
de oude lui inwonen, niet zullen kunnen inbrengen .
De visscher is doof en stijf en tot niets anders in staat
dan netten knoopen en brandnetels hakken voor het varkensvoer . De oude vrouw kan niet loopen van de jicht en
ligt met open beenen meestal to bed in een alkoof in de
keuken . De schoondochter doet het huishouden en de zoon
is visscher, dus meestal op zee .
Maar niemand laat zich neerdrukken door het dreigend
zwaard . Vroolijk gaat een ieder zijn gang, vol vertrouwen
op een Voorzienigheid die alles schikken zal ten beste .
Vroom is het yolk hier op zijne wijze . De oude vrouw
naast mij in de keuken in haar alkoof, hoor ik iederen Zondag morgen een half uur nit den Bijbel voor lezen .
's Avonds zingt zij met haar man psalmen, of liever
zingen beiden ieder op hun manier, want de oude man
is zoo doof dat hij zijn vrouw toch niet volgen kan . Als het
mij hinderde zouden zij het gaarne voor mij laten, zeide
de oude man goedig . Maar natuurlijk verg ik dit offer niet .
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Toen ik eens met hem over godsdienst sprak en zeide
Ja, de visschers zijn gewoonlijk nog al godsdienstig, in
alle landen n, antwoordde hij heel plechtig : a Dat komt,
Mevrouw, omdat je op zee toch zoo heel erg alleen bentt
met Onzen Lieven Heer i .
D . LOGEMAN-VAN DER WILLIGEN .,

Denemarken, Augustus 1912 .

POPULUS ITALICA
Hoog houden in de ruimende geluchten
De popels hunne kruinen opgericht,
In d' heerlijkheid van 't zomerzonnelicht
En 't henentiegen van de windevluchten .
De toppen suizen blije ruischgeruchten
Waar 't briesbejegend loover lenig zwicht,
Waar't wederkeeren in de blaren sticht
De zindering der hooge luchtgenuchten !
Te heffen onze kruin ten open dag
En luide licht, waar zij in vrijheid mag

Door 't breed beweeg der winden zijn gedreven ;

In zindring

zich den Adem mee to geven
Die uit de hoogten toe to waaien plag,
Dat is nog vreugd in dit laagvlakteleven !
CANTECROOI .

DE GRONDLEGGERS
DER SCHILDERSCHOOL
VAN BARBIZON
(Slot)

II
Theodore Rousseau was pantheistisch in zijne natuurverbeelding ; hij voelde dat er een groote band gelegd was
om hemzelf en de hem van alle kanten omringende zichtbare en onzichtbare wereld en meende een atoom uit to
maken van dat eene, groote, machtige geheel, hetwelk al
het bestaande in zich omsloten hield . Als Rousseau een
boom schilderde, dan beschouwde hij dezen als een heel
klein onderdeel van die ontzagwekkende al-goddelijke
eenheid, waartoe hij zelf behoorde en trachtte diens wonderbaar samenstel hetzelfde leven in to storten, als ook hij
putte uit die algemeene levensbron . Aan deze pantherstische
wereldbeschouwing is het grootendeels toe to schrijven,
waarom de schilder alle voorwerpen die hem omringden
met zooveel liefde tot in de kleinste bijzonderheden nauwkeurig poogde weer to geven ; voor hem was alles een deel
der godheid, even verheffend, even belangwekkend, even
uitbeeldenswaardig .
Corot daarentegen bekommerde zich weinig on-1 de
voorwerpen zelf, die in het landschap lagen opgesteld,
maar wel om de lucht, die ze omhulde . Corot beschouwde
de voorwerpen als onsamenstemmende tonen, die door de
atmosfeer tot een melodieus muziekstuk moesten worden
gekomponeerd .
Rousseau c'est un aigle, quanta moi je ne suis qu'une
alouette, qui pousse de joyeuses petites chansons dans mes
nuages gris n, met deze weinige woorden gaf Corot een
karakterschets van zijn eigen kunst en die van zijn vriend ;
in den eene domineerde de kracht, in den andere een
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teere bekoorlijkheid . Beiden verheerlijkten de po&ie der
schepping, maar de een bezong haar in machtige alexandrijnen, de andere in luchtige trippelmaat . Rousseau accentueerde in zijn landschapschildering den vorm, Corot zocht
in de kleur de vertolkster zijner dichterlijke ontboezeming .
Wanneer de eerste met zijn leerlingen over bet schilderen zich onderhield, dan wees hij er telkens op, dat de
lijn in bet uit to beelden landschap hoofdzaak moest zijn .
Voor hem was bet lijnenspel bet architectonisch gedeelte
der schildering ; bet geraamte, dat door de kleur moest
worden bekleed en bezield ; bet schema, dat 't palet in
verdere detailleering moest uitwerken .
Corot bekende volgaarne dat zijn kunsttalent zich niet
openbaarde in de teekening zijner landschappen, maar
voornamelijk in de kleur . Vandaar wanneer Corot scherpomlijnde voorwerpen wilde uitbeelden, dan bereikte zijn
schilderkunst nooit haar voile hoogte en waar de menschelijke figuur op den voorgrond treedt in zijn landtafereelen,
daar heeft hij doze, slechts zelden, meer dan middelmatig
gekonterfeit .
In Rousseau's natuurvertolking verschijnt elke boom
en bij voorkeur de eik, als een sterk, machtig . trotsch
gebouwd wezen, dat triomfantelijk den breeden kruin tegen
den hemel uitspreidt, als bewust van zijn kracht tegen elk
geweld der elementen .
Corot schilderde zijn struikgewas tenger, met dun, licht
gebladerte, wiegend en trillend bij de geringste koelte .
Vandaar was de herfst niet zijn bevoorrecht jaargetijde ;
dan teekenden de stugge bladeren aan de donkere, half
kale takken zieh to scherp omlijnd of tegen de strak grijze
lucht Maar hij hield van de lente, als de bladknoppen der
boomen zoo juist openbloeiden en bet jonge, frissche groen
een diaphanen sluier spreidde over de dunne, lenige
twijgen .
In tegenstelling met Rousseau, was alles wat hij schilderde zacht, teeder en bekoorlijk en hij verlustigde zich bij
voorkeur in bet wage en onbestemde der natuuratmosfeer,
als de lijnen vernevelden, de kleuren verdoezelden, de
voorwerpen als vervloeiden en verdampten achter een
doorschijnenden, parelgrijzen nevel .
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In Rousseau trad meer de beeldhouwer naar voren,
die zijn landschappen boetseerde in de taaie verf met
krachtige, forsche omtrekken, Corot's werk gelijkt op zoet
vloeiende verzen, op een symfonie, uit zuiver klinkende,
vibreerende kleuraccoorden saamgesteld . « Rousseau approached nature in broad daylight . . . as a cool-headed man
of science ; Corot caressed her and flattered her, sung her
woving lovesongs, till she descended to meet him in the
twilight hours and whispered to him, her beloved, the
secrets which Rousseau was unable to wring from her by
violence . v
Corot's kunst nam haar uitgangspunt in het klassicisme,
doorleefde de opkomst en bloei der romantische richting,
zag het realisme van Courbet verschijnen en leidde tot de
impressionnistische beweging, die in de laatste tien jaren van
Corot's langdurig leven voortreffelijk werk produceerde .
In den aanvang van zijn artistiek optreden zocht Corot
de schoonheid der natuur in gloeiend roode zonsondergangen en stormende luchten, in rotsen en dalen, komponeerde z'n landschappen naar de regels der klassieke school
en hield, als Claude Lorrain, van juist gekozen boommassa's op het eerste plan, waarachter vergezichten in
atmosferische diepte zich uitstrekten .
Rousseau versmaadde gaarne alle stoffage of verlevendigde zijn landschappen met houthakkers en boerinnen,
menschen voornamelijk, die innig met de natuur samenleefden ; Corot bevolkte zijn tafereelen met nymfen en
amouretten of maakte z'n landelijke gezichten tot decoratieve omgeving van dramatische scenes . Waarin echter
Corot met Rousseau overeenstemt is de liefdevolle waardeering en weergave aller licht- en luchtverschijnsels, de
stemming, die hij in het landschap, als in een levende
persoonlijkheid wist uit to drukken ; juist om die laatste
eigenschap behoort Corot ongetwijfeld tot de voornaamste
uitbeelders van het paysage intime, gelijk de groep rondom
Barbizon werkende schilders dit verstond .
Jean-Baptiste Camille Corot kwam ter wereld den
17en Juli 1796 to Parijs, in de Rue du Bac, no 37, waar zijn
vader een kapperswinkel bezat . Z'n grootvader was uit de
omgeving van S6mur in Bourgogne naar Frankrijk's hoofd-
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stad gekomen en verdiende als pruikenmaker voor zich en
zijn gezin een fatsoenlijk burgerlijk bestaan . Twee jaar na
de geboorte van Camille verhuisde de familie naar het
hoekhuis der straat, dat uitzicht gaf op den Pont royal,
naar welke brug de jeugdige schilder later zijn eerste landschappen zou schetsen .
In doze nieuwe woning zette de moeder een goed
beklante modeszaak voort, waarin zij als meisje was werkzaam geweest, zoodat den ouders een ruimer inkomen werd
verzekerd en zij aldus in staat gesteld werden groote zorg
to besteden aan de opvoeding van hun zoon .
Nadat Camille in zijn kinderjaren eerst to L',Isle-Adam
en vervolgens to Parijs een elementair onderwijs had
genoten, volgde hij, Binds April 1807, vijf jaren lang, de
lessen aan het gymnasium to Rouaan . Tot 1814 zette hij
zijn studies voort to Poissy, werd daarna bij een familielid
in een modemagazijn geplaatst en kwam kort daarop in
betrekking bij een manufacturier, Delalain, wiens winkeldevies (( In den kalief van Bagdad n bekend was aan iederen
bewoner der Rue St .-Honore .
Reeds in zijn prille jeugd had zich bij Camille het
verlangen geopenbaard van schilder to worden, doch de
vader, die als prozaIsch handelsman geen hoogere idealen
kende, meende dat zijn zoon in de kunst geen genoegzaam
bestaan zou vinden, en weigerde derhalve beslistz'n toestemming . Acht voile jaren duurde die tegenstand, totdat de
vader eindelijk bezweek voor hot aanhoudend verzoek van
Camille en diens verlangen inwilligde, op voorwaarde dat
de kunstenaar in spe met een jaarlijksche toelage van
15oo fr . zou tevreden zijn .
Camille bedacht zich geen oogenblik, kocht palet en
penseelen en zette op zes-en-twintigjarigen leeftijd de eerste
schreden op zijn weldra roemvolle loopbaan . Hij hield
ervan nog dikwijls aan then dag, waarop hij voor de kunst
geborer. werd, terug to denken en to vertellen, hoe hij toen
vrij en frank met linnen en verf naar de Seine ging, om bij
den Pont royal z'n eerste schilderij to maken ; hoe het heele
winkelpersoneel en alle meisjes van het modemagazijn de
straat opliepen, om mijnheer Camille in zijn nieuwe hoedanigheid van schilder aan den arbeid to zien .
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Doch spoedig was bet eerste enthousiasme bekoeld en
bemerkte Corot dat zonder bekwamen gids bet euge pad
der kunst allermoeilijkst viel to bewandelen . Hij zocht
daarom naar een leermeester, die z'n artistieke leiding op
zich wilde nemen en vond dezen in Achille Michallon, (1)
een bekwaam schilder van ongeveer gelijken leeftijd, die
langen tijd op bet atelier van Valenciennes zich in de kunst
had bekwaamd . In 1817 was hem de ((Prix de Rome)) ten
deel gevallen en juist had hij zich, kort na z'n Italiaansche
studiereis in Frankrijk's hoofdstad gevestigd, toen bet toeval hem in vriendschappelijke betrekking bracht met Corot .
Deze vatte weldra de diepste bewondering op voor dat
machtige kunsttalent, weiks voile ontplooiing, helaas, door
een to vroegen dood werd gestuit .
Van die hoogachting voor zijn leermeester getuigden
Corot's eerste werken ; bet waren met liefdevolle zorg uitgevoerde kopieen naar Michallon's schilderijen, waaronder
diens a Alpen in de zonneschijn s voor Corot een bijzondere
aantrekkelijkheid bezat .
Toch bleef ook zijn levensleus, evenals die van Rousseau, natura artis magistra en doorwandelde hij met krijt en
schetsboek in de hand, de omgeving van Sevres, St . Cloud,
Ville d'Avray, schilderde in bet bosch van Fontainebleau,
to Rouaan en Dieppe of stelde zich tevreden met dak- en
schoorsteenmodellen, die hij op den Montmartre nakrabbelde .
Nog geen jaar lang had Corot Michallon's leiding
gevolgd, toen de dood van dezen hem dwong naar een
anderen leermeester om to zien . Zoo kwam hij op het atelier
van Victor Bertin, een volbloed klassicist, wiens kunstopvatting echter hoegenaamd zonder invloed bleef op bet
werk van Corot . Van grooter beteekenis was voor hem de
kennismaking met Edouard Bertin (1797-1871), een der
weinige overgebleven steunpilaren der meer en meer bouwvallig wordende klassieke richting .
Dezen ontmoette hij to Rome in 1825, waarheen Corot
op het voorbeeld van zijn leermeesters was vertrokken,
om er enkele jaren de cinquecentisten to bestudeeren, zijn
(i) Voor Michallon en Valenciennes, cfr . Studii'n,

1910,

afl . V .
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portefeuilles met 'n menigte schetsen to vullen en zich dan
in Parijs als volleerd artiest to vestigen .
Onder de Barbizonners was Corot de eenige die deze
kunstreis naar Italie ondernam, de anderen volgden bet
voorbeeld van Rousseau en bleven in Frankrijk zeif, in
welks natuur zij hun eigen Rome, hun eigen Italie vonden .
Doch, gelijk al deze naturalisten, voelde Corot's poetisch
aangeboren temperament zich to bekneld in de strakke
boeien van konventie en atelier ; hij wilde ze afschudden
zoodra de gelegenheid zich aanbood . Hij verlangde een
eigen weg, een persoonlijke manier, een door hem zeif
gevormde taal, om zijn dichterlijk gemoed to kunnen uitzingen, zooals hij in zijn binnenste waarnam en voelde .
Wat Rousseau als instinctmatig van zijn vroegste jeugd of
had nagestreefd, namelijk de natuur als zijn eenig leerboek,
als de machtigste schilderij van den grootsten Kunstenaar
to bestudeeren en na to werken, daartoe zou eerst Corot na
jarenlange studie geraken .
Te Rome behoorde Camille tot de meest gevierde leden
van den Franschen kunstkring, waarvan Guerin, de toenmalige directeur der Fransche academie, Bodinier, Schnetz
Aligny bet klassieke element vertegenwoordigden en die
gewoonlijk hun vrije avonduren lustig doorbrachten in bet
cafe Greco of in de herberg « della Lepre n .
Corot onderscheidde zich van zijne vrienden zoowel
in talent als onvermoeide werkkracht . Rome zelf scheen
hem weldra voor zijn studies to klein en hij doorkruiste de
omgeving der stad in alle richtingen, overal schetsend,
overal schilderend ; nu eens was het Acqua Acetosa, of
Civita Castellana, dan weer bet Sabiner- en Albanergebergte, dat hem telkens nieuwe motieven leverde voor zijn
studies ; zelfs Napels bleef niet onhezocht en slechts noode
kon de schilder scheiden van zijn bekoorlijk, in verrukking
opvoerend natuurschoon .
Er hangen uit die eerste leerjaren van Corot twee tafereelen in bet Louvre, een gezicht op bet kolosseum, dat in
1825 ontstond en een blik op bet forum, hetweik drie
maanden later werd gepenseeld . Wel schijnt op bet eerste
gezicht dezer architectonische schilderingen, de klassieke
richting den nog immer zoekenden meester, voor haar zoo
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gedunde gelederen to hebben gewonnen, doch bij nauwkeuriger toezien bemerkt men reeds in kiem den fijngevoeligen artiest van later, die met rose, lila en oranjetinten
luchten wist weer to geven, geheel verschillend van die gezocht-poetische lucht-verbeelding zijner to Rome werkende
landgenooten .
Tot denzelfden tijd mogen me rekenen zijn schildering
van bet Palazzo Doria, van den Engelenburcht, van het
eiland Margherita en andere italiaansche landtafereelen,
waarin de renaissance-gebouwen nog als koeliezen moesten
dienen om zijn landschappen to verdiepen, maar waarover
een parelmoeren lucht is gespreid, die den teeren, stemmingsvollen Barbizonner doet vermoeden .
Het was to Rome, dat de jonge kunstenaar zich die
vaardigheid van techniek eigen maakte, waardoor hij later
zoo vlug en ongedwongen, als spelend, zijn dichterlijke
gedachten in beeld zou zetten .
Voordat ik in Italie kwam, zoo vertelde hij gaarne, kon
ik nauwelijks de eenvoudigste teekening opzetten ; wel had
ik twee volle winters op Bertin's atelier gewerkt, doch
mijn vorderingen aldaar waren van hoegeuaamd geen beteekenis . Wanneer op straat twee menschen rnet elkaar
stonden to praten, haalde ik mijn schetsboek voor den dag
en begon ze to teekenen bij eon of ander lichaamsdeel, bij
het hoofd bijvoorbeeld ; maar dan gingen zij plotseling
uiteen, terwijl op mijn papier nog niet veel meer gekrabbeld
stond, dan enkele gedeelten van den kop .
Kinderen zaten op de stoop eener kerk to spelen ; doch
voor mijn teekening voltooid was, werden zij door de moeder weggeroepen . Op doze manier kwam mijn schetsboek
vol met toppen van neuzen, voorhoofden en pruiken . Hierover misnoegd nam ik het besluit, niet naar huis terug to
keeren, alvorens een volledige teekening to hebben afgemaakt en word ik aldus gedwongen, om in massa's to
schetsen, de teekening in groote partijen aan to leggen,
zonder mij om de detaileering to bekommeren .
Do cerste de beste groep, die ik onderweg ontmoette,
begon ik aldus met enkele hoofdlijnen neer to schrappen .
Bleven do personen langeren tijd op dezelfde plaats praten,
dan daalde ik moor in bijzonderheden of en werkte de
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partijen geleidelijk uit ; duurde hun onderhoud slechts
korten tijd, dan bezat ik ten minste bet karakter van hun
stand, hun gebaren, hun algemeene houding .
Men kan deze teekenmethode van Corot en diens steeds
toenemende technische vaardigheid stap voor stap volgen
in een menigte schetsen van italiaansche meisjes en jongens, van straatventers en zigeuners, zooals onze schilder ze
in hun druk levensbedrijf dagelijks op zijn kunstwandelingen
ontmoette ; de meeste dezer teekeningen missen nog die breede, impressionistische streek, waardoor hij later zoo krachtig
relief aan zijn stukken wist to schenken, maar getuigen veeleer van groote nauwgezetheid in de vormweergave, zooals
de klassieke school deze van haar leerlingen eischte .
Na twee en een half jaar van rusteloozen arbeid achtte
Corot zich genoegzaam bekwaam, enkele stukken ter expositie in to sturen naar den Parijschen Salon . De schilderij,
die de ruine voorstelde eener Romeinsche brug (c le Pont
de Narni » was geheel in academischen trant gekomponeerd
en bezat in hoofdzaak, nog alle hoedanigheden der oudere
school . De rotsige oevers, op bet voorplan aangebracht
met bet duel, den achtergrond to doen wijken, de linker
groep boomen, scherp tegen den hemel zich afteekenend,
herinnerden in behandeling de manier van Lorrain ; alleen
de lucht en de over bet landschap spelende zonnestralen
overtroffen in teerheid van tint, wat de vroegere richting in
dat genre ooit had geleverd • En 't was aan die fijnheid van
harmonieuse lichttonen to danken, dat dezelfde schilderij op
de verkooping Desfosse in 1899 bij de kunstwereld zoo
groote belangstelling ondervond .
Vijftig jaar lang schilderde Corot haast onafgebroken
voort en slechts zelden werd er een Salon geopend, waarop
de kunstenaar niet met een of meer werken vertegenwoordigd was . Zoo hingen er in den Salon van 1831 vier door
hem ingezonden tafereelen ; drie ervan behandelden Italiaansche motieven, een gezicht namelijk op Furia, een
klooster bij de Adriatische zee en « La Cervara n, een door
ossen getrokken wagen in een rotsig landschap . Het vierde
stuk gaf een doorkijk in bet bosch van Fontainebleau, dat
hij omstreeks October 1822 voor bet eerst had bezocht .
Dit eerste, door hem gepubliceerde werk, waarin hij
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bet natuurschoon van zijn eigen vaderland weergaf, werd
twee jaar later gevolgd door z'n a doorwaadbare plaats n,
een schilderij van een meter vijf-en-zeventig, bij twee meter
vijf-en-veertig, dat hem een tweede medaille bezorgde .
Doch zijn scherp persoonlijk karakter als landschapschilder trad eerst duidelijk naar voren in zijn « Gezicht op
Soissons n, dat volgens Moreau Nelaton in 1834 werd
gepenseeld .
Nog nooit had Corot een zoo overheerlijke bekoorlijkheid uit bet landschap doen schijnen, nog nooit had zijn
talent zbo rijk zich ontplooid, zbb los zich getoond van
academische traditie . Hier verscheen hem de natuur voor
bet eerst als een vorstin, aan wier uitbeelding hij alle
kracht en talenten zou blijven wijden, tot hij haar alles
overtreffende schoonheid zoo nauwkeurig mogelijk had
geportretteerd . Haar bleef hij kopieeren in duizenderlij
stand, in vluchtige schetsen, met enkele kleuren aangetoetst,
om deze later op z'n atelier uit to werken en order den
invloed eener dichterlijke fantasie, bet ideaal to verwezenlijken, wat zijn verbeelding hem telkens schooner voortooverde .
In bet begin van zijn kunstenaarsleven had Corot's
dorstende fantasie in Italiaansche natuur bevrediging gezocht, tot driemaal toe ondernam hij die moeilijke reis naar
bet Zuiden, doch was telkens onvoldaan teruggekeerd .
Op zijn tweeden tocht had hij, behalve Pisa en Florence, ook Venetie bezocht, was daar in kennis gekomen
met Leopold Robert, wiens gewild idyllische werken niet
zonder invloed bleven op den voor indrukken zoo ontvankelijken Corot . Denzelfden rozigen en blauwtonigen hemel
van Robert, voor welken bet toonaangevende publiek toenmaals in verrukking geraakte, vinden we terug in de
natuurtafereelen van Corot . Zoo openbaarden zijn schilderingen in den Salon van 1835 a Hagar in de woestijn n en
een « Landschap in Riva n den to Venetie onderganen invloed van den Franschen meester der (i Madonna del Arco n .
Gelukkig beperkte zich deze vreemde, kunstmatige
inwerking tot slechts enkele tafereelen ; want reeds bet
volgende Saar in zijn ((Winter in de Campagna )) was de
schilder tot zijn vroegere manier teruggekeerd .
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Zoo verscheen achtereenvolgens in 1837 een gezicht
op het eiland Ischia, in 1838 een blik op de oude bergvesting Volterra, in 184o een vlucht naar Egypte, thans in
het kerkje van Rosny ; in 1842 wederom een landschap uit
Italie .
In al deze werken domineerde, gelijk vroeger, een
romantisch aangelegd talent, dat een voorliefde koesterde
voor beschadigde boomen en half met mos begroeide
rotsen, voor slingerplanten, die zich tegen verweerde muren
van rumen omhoogvlechten .
Een interessante studie in dien romantischen trant
bezit het Haagsche museum Mesdag ; we vinden daarin
dezelfde frischheid van opvatting en pikante levendigheid
van tint, als in Corot's kleine tafereelen uit deze periode
rondom 1845, doch die we slechts zelden ontmoeten in
diens grootere werken, waarin hij, misschien om den
modesmaak van het publiek to streelen, dichter op den
voet de academische manier volgde .
Zijn eigenlijke richting had de kunstenaar reeds aangegeven in z'n « Avond n van 1839 ; de teere melancholia, die
er zweefde over het wegdommelende landschap, de mysterieuse stilte, die er woelde over de vlakte, als de duisternis
langzaam neerdaalde en boomen en weiland omsluierde,
was het thema, dat Corot, sinds hij zijn eigenlijke, geheel
persoonlijke manier gevonden had, bij voorkeur ontwikkelde .
Th . Gautier was enthousiast over zoo 'n avond van
Corot, die hem als vanzelf in verzen deed neerschrijven
«
»
»
»

La cigale se tait et Yon n'entend de bruit,
Que le soupir de 1'eau, qui se divise et fuit .
Sur le monde assoupi des heures taciturnes
Tordent leurs cheveux bruns, mouilles de pleurs nocturnes .
» A peine reste-t-il assez de jour pour voir
» Corot, ton nom modeste, ecrit dans un coin noir . »
Een tweede schrede voorwaarts op dienzelfden weg,
deed de schilder met zijn « Zonsondergang n, dien hij het
volgend jaar publiceerde . Ook daarin toonde hij hoe de
vaderlandsche natuur iangzamerhand hem haar geheimenissen scheen to ontsluiten, hoe de omgeving van Parijs
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den kunstenaar meer en meer begon to boeien en haar
hoogste schoonheid to openbaren .
Vandaar bleef de reis, die Corot omstreeks 1843 over
Genua naar Rome maakte, van weinig invloed op zijn
eenmaal, thans vast bepaalde richting . Wel verschenen er
nog uit then tijd enkele historische stukken, als (t De Verwoesting van Sodoma n (1844), a Homerus met de herders
Daphnis en Chloe » (1845), maar tegelijkertijd bezong Corot
in heerlijke kleuren de teere stemming van den morgen,
een a Avondkalmte to Ville d'Avray n (1843) en stortte zijn
dichterlijk gemoed uit in vaderlandsche natuurtooneelen,
naar streng persoonlijke visie in beeld gezet . En zijn werken
vielen niet minder in den smaak dan z'n vroegere klassiekromantische landschappen . In 1842 ontving hij voor zijn
u Bosch to Fontainebleau, het kruis van 't legioen van eer,
van welk korps hij een-en-twintig jaar later tot officier zou
gepromoveerd worden ; de jaren 1848 en 1855 zagen hem
een gouden medaille behalen ; in 1848 koos men hem als
negenden commissaris met 353 van de 8o1 stemmen en twee
jaar later als zesde jurylid der expositie met 33o van de 615
stemmen .
Daar Corot zijn heele leven vrijgezel bleef, viel het
reizen hem gemakkelijk en kon hij, zonder veel moeite, de
schoonste plekjes van Frankrijk voortdurend bezoeken en
schilderen . Z66 bracht hij de lente en den zomer gewoonlijk door buiten op het land en werkte in den winter op
zijn bescheiden atelier to Parijs, dat zich na z'n tweede italiaansche reis beyond op den Quai Voltaire, no 15, in 185o
Rue des Beaux-Arts no 1o en van 1853 tot aan zijn dood
Rue de Paradis in de voorstad Poissonniere .
Gelijk bij Rousseau vormde ook het hoofdelement in
Corot's werken de stemming, die hij uit zijn eigen gemoed
wist over to storten in het uitgebeelde landschap . Het liefst
zocht hij deze in de dichterlijke behandeling van schaduwwerpende boomen, van glimmende waterspiegels en van
dauw opwerpende weiden, als de zon nog niet was opgegaan, of als zij s'avonds wegdook achter de kimme, gevolgd
door een stoet van duizend rozige wolkjes .
Dan stond de schilder midden op het veld in zijn Iangen, blauwen kiel, een wollen muts op het hoofd, de pijp
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in den mond on vermeide zich in hetbespieden en weergeven
van dat half ontwaken of langzaam ter ruste gaan van bet
wegnevelende landschap . Dan staarde hij vaak urenlang
roerloos op then doorzichtigen sluier, welke over weiland
en geboomte was neergedaald en een vredevolle stemming
spreidde over de schemerende omgeving . Had zijn verbeelding dat alles tot in de kleinste bijzonderheden opgenomen,
dan snelde hij naar z'n atelier en penseelde onder den drang
van een poetisch enthousiasme zijn zorgvuldig verdeelde
boomgroepen, zich minder bekommerend om nauwkeurige
teekening, dan wel om den indruk van boom en weiland in
kleuren to materialiseeren, als de eerste of laatste lichtstralen
glansden door de trillende atmosfeer .
Naar datzelfde vibreerende effect zouden ook de latere
impressionnisten streven, door Corot's kunstprinciepen tot
hun uiterste gevolgtrekkingen door to voeren, ((Tout flotte »
was een der gevleugelde woorden, die de kunstenaar gaarne
gebruikte, om bet kringelen van den dampkring in z'n
schilderijen to verduidelijken .
Hoe Corot in merg en been dichter was, als hij de natuur in haar meest verrukkelijke phasen beschouwde,
leeren wij uit een aan Dupre gerichten brief .
s On se leve de bonne heure, a trois heures du matin,
avant le soleil ; on va s'asseoir au pied d'un arbre, on regarde et on attend . On ne voit pas grand'chose d'abord .
La nature ressemble a une toile blanchatre ou s'esquissent
a peine les profils de quelques masses ; tout est embaume,
tout frisonne au souffle fraichi de l'aube . Bing ! Le soleil
s'eclaircit . . . . le soleil n'a pas encore dechire la gaze, derriere laquelle se cachent la prairie, le vallon, les collines de
1'horizon . Les vapeurs nocturnes rampent encore comme
des flocons argentes sur les herbes d'un vert transis . Bing !
Bing 1 . . . un premier rayon de soleil . . . un deuxieme rayon
de soleil . . . . Les petites fleurettes semblent s'eveiller joyeuses . Elles ont toutes leur goutte de rosee qui tremble . . . les
feuilles frileuses s'agitent au souffle du matin, . . . dans la
feuillee les oiseaux invisibles chantent . . . . Its semblent que
ce sont les flours qui font la priere . Les Amours a ailes de
papillons s'ebattent sur la prairie et font onduler les hautes
herbes . . . . On ne voit rien . . . . tout y est . Le paysage est
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tout entier derriere la gaze transparente du brouillard, qui
au reste . . . . monte . . . . monte aspire par le soleil . . . . et laisse,
en se levant, voir la riviere lamee d'argent, les pres, les
arbres, les maisonnettes, le lointain fuyant . . . On distingue
enfin tout ce que l'on devinait d'abord . »
Met een dichterlijke ontboezeming, een lied aan den
avond, eindigt de schilder zijn brief . « La nature s'assoupit . . . . cependant fair frais du soir soupire dans les feuilles ;
la rosee emperle le velours des gazons . . . . les nymphes fuient . . . . se cachent . . . . desirent titre vues . . . . Bing ! une etoile
du ciel qui pique dans 1'etang . . . . Charmante etoile dont le
fremissement de l'eau augmente le scintillement, to me regardes . . ., to me souris en clignant de 1'oeil . . . Bing ! une
seconde etoile apparait dans 1'eau ; un second oeil s'ouvre .
Soyez les bienvenues, fraiches et charmantes etoiles. . . .
Bing ! Bing! Bing 1 trois, six, vingt etoiles . . . . Toutes les
etoiles du ciel se sont donnees rendez-vous dans cet heureux
etang . . . . Tout s'assombrit encore . . . L'etang seul scintille . . .
C'est un fourmillement d'etoiles . . . L'illusion se produit . . .
Le soleil etant couche, le ciel interieur de 1'ame, le soleil
de fart se leve . . . Bon ! voila mon tableau fait . n
Toch beperkte Corot's natuuruitbeelding zich niet
alleen tot de koele morgenschemering en de stille stemming
van den wegsomberenden dag, maar ook de nacht, in zijn
geheimnisvollen toover, het buiige triestige weer op een
herfstnamiddag behoorde tot het gebied, waarop de schilder
lauweren oogstte . Het hoofdbestanddeel echter zijner werken bleven de natuurstemmingen in den morgen ; dan
stond hij tegenover de natuur, in het voile bewustzijn van
zijn groote kunstenaarsgaven, vol eerbied en hartstochtelijke liefde . Haast iederen morgen reeds vobr het opgaan
der zon verliet de schilder zijn woning, om zich te verlustigen in dat wegnevelen der lijnen, dat vervloeien der
vlakken, dat daarop inwerken der langzaam rijzende ochtendzon en die als in duizend prisma's kleurrijk gebroken
lichtstralen tegen den teer rozigen hemel in magische effecten
to vertolken .
Ook in den avond icon hij urenlang staren op de insluimerende natuur, doelloos kijkend in den zachten, stillen
avond, als de natuuromgeving in grijze verneveling weg-
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doomde en een plechtige rust dalend zich uitspreidde over
bosschen en velden . Dan stond hij verrukt, wanneer het
maanlicht van achter de wolken den donkeren hemel deed
glanzen, ais het gleed langs iepenblad en berkenstammen
of tintelde tusschen de rimpelingen van een zacht bewogen
water . Dat alies gaf hij weer, maar doorleefd, bezield met
zijn artisticiteit, gehuld in een sluier van zelfdoorvoelde
poezie .
Ville d'Avray was het bevoorrechte plaatsje, dat Corot
zoo gaarne in kleuren bezong . Vanuit St . Cloud was het,
door een heerlijk park, in een half uur to bereiken ; men
kon ook vanuit Parijs per spoor gaan naar Chaville, en van
daaruit een frissche wandeling maken door nog niet gecultiveerde bosschen, naar het rechtsgelegen dorpje . Corot,
die de eenzame stilte der natuur zoo liefhad, moot then
ivandeltocht meermalen hebben gemaakt .
Aan beide kanten geurde het welig opschietende groen,
terwijl de verre achtergrond was begrensd door de blauwe
schemerende hoogten der omgeving van Versailles . Heeft
men die hoogten bereikt en is men aan de andere zijde een
weinig omlaag gedaald, dan wordt men bij het verlaten van
't bosch verrast door een tooverachtigen aanblik . Stille
vijvers spreiden aan beide zijden, tusschen bebloemde
oevers, hun spiegelende watervlakten uit . Zilvcr-populieren,
wilgen en berken mengen zich met het donkere groen der
andere boomen, waar het roode dak en witte muren van
een vriendelijk landhuisje schuchter uit het dichte boschwerk to voorschijn komen .
Op die plek had Corot's vader in 1817 een kleine
woning gekocht, waar Camille in zijn jonge jaren gewoon
was de lente en den zomer door to brengen . Daar zat hij
in het koele loover op mooie zomeravonden droomend to
turen, als zilver-grijze nevels uit de vijvers opdampten en
rozeroode wolkjes aan den avondhemel achter den horizon
langzaarn verdwenen . Dikwijls bleef hij, als alien reeds
sliepen, een groot deel van den nacht, tegen het open
venster zijner kamer geleund, geheel verzonken in de
beschouwing van den hemel, van hot water en de boomen .
Dan was de stilte over de diep rustende natuur als tastbaar ;
niet het minste geruisch stoorde den droomer op dozen
24
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afgelegen heuvel en urenlang bracht hij zoo door ; immer
starend in de verte, op de lichte nevels, die uit het water
omhoogstegen .
Onder Corot's avondstemmingen behoort a Le Passeur u
tot de meest bekende . Nog trekt do reeds ondergane zon
enkele vurige strepen langs den rozig verbleekenden hemel,
waartegen in krachtig omlijnde massa's de zware boomen
zich afteekenen . Gelijk Rousseau behandelde hier Camille
de boomen als levende wezens, die met uitgestrekte armen
den veerman schijnen to smeeken, bij hen een onderkomen
to zoeken tegen den vallenden nacht .
Minder gelukkig toont zich Corot's kunstopvatting
waar zij beproeft hot onzichtbare van den nacht to verzienlijken . Op a Hot Meer n in het museum van Reims zweven
aan den hemel, door maanlicht overglansde wolkjes, terwijl
heel in de verte een lichtje van een woning schittert door
de blauw-grauwe omgeving . Men mist er die altijd jeugdige,
dartelende, van blijheid stralende schoonheid, die in zijn
lentemorgens ligt verscholen ; een zekere drukkende somberheid, als in het werk van Millet, heeft de plaats vervangen van luchtige opgeruimdheid ; toch bleef bij Corot die
melancholie van een allerfijnste teerheid doortrokken, waar
doze bij Millet veelal hard en stroef was in beeld gebracht .
Corot bleef ook hier de diep voelende dichter, Millet de
redenaar, wiens schilderijen als in zwaar gebouwde perioden medelijden vragen voor den zwoegenden proletarier .
Opgewekter verschijnt Corot's kunst in den hellen
vollen namiddag, als de heete lucht zich kringelt rondom
berkenstammen en een kerkje scherp zich aflijnt tegen den
loomen, grijs-blauwen hemel . Tot een der beste schilderingen in dit genre rekent men zijn a Gardameer u, waarover een stortvloed zich heeft uitgegoten van sprankelend
zonnelicht . Men wist do voortreffelijkheid van dit stuk to
waardeeren ; want uit de vroegere verzameling Lutz kwam
het voor den prijs van a31 .ooo fr. in het bezit van Arnold
en Tripp .
Doch het waren vooral de werken van Corot's latere
jaren, die den kunstenaar tot die hoogte hebben opgevoerd,
welke hij thans inneemt . Doze hebben hem op een lijn
gesteld met landschapschilders als Hobbema en van Ruys-
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dael, Claude Lorrain, Turner en Constable . De meester
zelf moge dan ook al gebukt zijn gegaan onder het aantal
zijner jaren, zijn kunst echter scheen to staan buiten den
tijd en bleef immer toenemen in kracht en jeugdige frischheid, als bezat zij de gave der onsterfelijkheid . Juist in de
werken dier laatste periode toonde zich Corot den minst
realistische der Barbizonners . In then tijd vooral zag hij,
gelijk Mix het uitdrukt a passer et repasser devant lui des
beautes qui effacent a ses yeux toutes les beautes de la
terre ; formes aeriennes, visions enchanteresses, mais fugitives, qui allument et charment son genie et qui semblent
ne se montrer quo pour lui porter le defi de les prendre
telles, qu'elles lui ont apparu . a
Taine verhaalt in zijn a Philosophic de I'Art a, hoe er
in het leven van iederen artiest twee richtingen zijn to
onderscheiden . In de eerste, die zijn jeugd en mannelijke
jaren omvat, bestudeert hij de voorwerpen met angstvallige nauwgezetheid ; hij houdt ze steeds voor oogen en
geeft zich alle moeite om ze met overdreven nauwkeurigheid weer to geven . a Arrive a un certain moment de la vie,
it croit les connaitre assez, it n'y decouvre plus rien de
nouveau, it laisse de cote le modele vivant et avec les
recettes qu'il a ramassees dans le courant de son experience,
it fait un drame on un roman, un tableau ou une statue .
La premiere epoque est celle du sentiment vrai, la seconde
celle de la maniere et de la decadence . a
Doch Corot heeft die stelling gelogenstraft ; hij bleef
tot aan zijn dood de na.tuur beschouwen als uitgangspunt
zijner kunst en tot op hoogen Ieeftijd kon men hem zien
studeeren in de donkere boschlanen van Fontainebleau ;
welke studies hij uitwerkte op zijn atelier . Daar kon zijn
vruchtbare fantasie het daarbuiten geziene kombineeren en
landschappen op het linnen to voorschijn tooveren van een
bekoorlijkheid door geen sterveling ooit vermoed . En altijd
hield zijn geest zich daarmee bezig . Zelfs op zijn sterfbed
zou hij verteld hebben, hoe hij in een droom een overheerlijk, duidelijk gedetailleerd landschap had aanschouwd .
a Hemel, wat is dat mooi ! a riep hij uit, (( nog nooit heb ik
zoo 'n verrukkelijk natuurtafereel gezien ; wat is dat kostelijk voor een schilderij ! i)
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In het begin van zijn lcunstenaarsleven hield Corot
zich getrouw aan de natuur ; met een zekere angstvallige
nauwkeurigheid gaf hij zijn omgeving weer en liet de voorwerpen duidelijk zichtbaar in hun omtreklijnen . Eerst na
een vijftiental jaren in lien trant to hebben geschilderd,
vervangt hij zijn meer fijne penseelbehandeling door een
breederen opzet van kleur, door een meer veronachtzamen
van de lijn, terwijl in de laatste twintig jaren van zijn leven
z'n realisme langzamerhand zich veredelt tot een dichterlijk
uit natuur geboren idealisme .
De werken uit Corot's eerste periode steken wel is waar
gunstig of bij zoovele voortbrengselen der klassiek-romantische richting van then tijd, doch staan diep in de schaduw
bij de voortreffelijkheid zijner latere schilderijen . Daarin
tintelt grootere frischheid en doorschijnendheid van kleur,
meent men de omgeving van voller leven to zien trillen en
schijnt het dunne loover als door een koelte zacht bewogen .
Daar waait een tocht in die landschappen, maar een
tocht, die slechts zelden aangroeit tot een storm ; vlakke,
rustige landouwen strekken tot den horizon zich erin uit,
maar nooit woeste bergruggen ; stilstaand, zacht golvend
water wisselt of met grond en geboomte, maar het bruisende,
met geweld zich omlaagstortende water bezat voor hem
geen belcoring . Alles was kalm en rustig, een weerspiegeling
van het gemoed des kunstenaars, dat nooit stormen had
gekend .
Boomen schenen in Corot's landschapskomposities onmisbaar . In haast al zijn tafereelen vinden we er lcleine en
groote, alleenstaande of dicht bijeen gegroepeerd ; veelal
was dan de blik op den met atmosfeer als overgoten achtergrond hoofdzaak, terwijl de boomen dienden, om de perspectivische wijking nog sterksprekender to maken .
Evenals Diaz trok ook Corot zich gaarne in het bosch
terug en schilderde, van alle kanten als in een netwerk van
bladeren gewikkeld, hot natuurinterieur van loover en zonneschijn ; aldus ontstonden zijn a Lenten en ((de Peek,)) uit
het museum to Reims .
De slechts zelden zich volkomen tevreden toonende
kritiek heeft Corot wel eens verweten, dat hij z'n boomen
to algemeen heeft behandeld, ze niet genoeg specifieerde,
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zoodat de boomsoort vaak zich rnoeilijk laat onderscheiden .
Er ligt in dat verwijt een zekere waarheid, die haar grond
vindt in Corot's eigenaardige kunstopvatting . Voor hem
toch was de boom gcen individueele persoonlijkheid als
voor Rousseau, maar hij beschouwde dozen op de eerste
plaats als kompositie en stemmingsmiddel ; bet lag niet in
zijn plan gelijk hijzelf meermalen opmeikte, een potret to
maken van een boom, maar vobr alles zocht hij de silhouette, de dichtheid en kleur van bet loover to verbeelden
en zoo groot mogelijke afwisseling to brengen in de structuur en omtrekken der geschilderde boomen .
Minder varieerend toonde hij zich in de kleur van bet
loover en scheen bij voorkeur meer to houden van bet zachte
groen der pas uitbottende berken, van de grijze kleuren
der wilgen en elzen of van de zilveren tinteling van iepen
en populieren, boomsoorten, welke juist veelvuldig in de
omstreken van Parijs werden aangetroffen . Doch als stemmingsmotieven werken Corot's boomen op buitengewone
wijze, wijl hij niet minder dan Rousseau, zijn eigen zielsbewegingen vermocht over to storten in die van leven
trillende boomgroepen . Watteau en zijn school hadden
naar een dergelijke weergave van bet landschap gestreefd,
Constable en de Engelsche aquarellisten waren nog dichter
dat streven nabijgekomen, alleen Corot met zijn Barbizonsche volgelingen hadden bet toppunt dezer individueele
stemmingskunst bereikt .
Corot beschouwde, misschien nog meer dan Rousseau,
de natuur als bet kunstelement bij uitnemendheid en hij
plaatste daarom gaarne z'n stoffage van menschen en dieren
ver op den achtergrond van zijn tafereel, omhulde ze met
een licht-rooden morgennevel, of schilderde soms zijn
omgeving zonder eenige stoffeering . In lien trant is bet
stukje uit bet Rijksmuseum to Amsterdam « Etang dans un
bois n . Daar ziet men een vijver glanzen tusschen donker,
dichtopeengegroeid geboomte . In majestueuse rust rijzen
de stammen van bet linkerwoud omhoog . Door de struiken
been, die op den voorgrond zich verwijden tot een spelonk,
kan de blik onbelemmerd doordringen tot bet diep donkere
binnenste van bet bosch .Debronzen schaduwen der boomen
in de lichten door een teer zilvergrijs gehoogd, ordenen zich
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tot een groentintige gamma van de rijkste nuanceering,
welke in zwakkere betoning wordt herhaald in het ongerimpelde, klaar-weerspiegelende water, dat is afgesloten
door een boomenrij, weggrijzend in de morgenschemering .
In zijn lente-tafereelen plaatste Corot gaarne nymfen,
als stoffage, die hij liet dansen in rozigen ochtendnevel,
spelen met amouretten of zich baden in een killers, kristalhelderen vijver . Maar meer nog, en juist in z'n meest
frissche landschappen, ontleende de schilder zijn figuren
aan het dagelijksch levensbestaan, gelijk hij ze in de landelijke omgeving van Parijs zoo dikwijls aan den arbeid had
gezien en vond in z'n herders en visschers, bloemenplukkende meisjes, vrouwen en dartelende kinderen overvloedig
leven en kleurafwisseling voor zijn weiland- en boschmotieven .
Al deze figuurtjes, in hoe kleine afmeting zij gewoonlijk
ook zijn opgezet, nemen op Corot's landschappen, weliswaar
een ondergeschikte plaats in, maar schijnen Loch allernoodzakelijkst in diens eigenaardige natuurkomposities .
a Velen van zijn tafereelen a, aldus Lanoe en Brice in
hun boek over de Fransche landschapschildering, a zouden
op zichzelf niet kunnen bestaan ; hoe klein van proportie
de figuren zich ook voordoen, ze zijn van groot gewicht in
Corot's werken . Men neme bijvoorbeeld zijn nymfendans ;
het landschap daarop is allervoortreffelijkst vertolkt, de
groep nit kleine figuren opgebouwd ; neemt men echter de
groep uit de omgeving weg, dan is de indruk van het
geheel verloren . Nog duidelijker komt dit aan het licht, als
men uit Corot's schilderijen, waarop een enkele figuur in
een hoekje is verscholen, dat figuurtje door een rotsblok of
boschje probeert to vervangen ; de eens frappante werking
verandert oogenblikkelijk en het landschap is bedorven . n
Ook wat de kleur betreft, vervullen in Corot's buitenscenes, de figuren, hoe nietig ze ook schijnen, een niet onbelangrijken rol . Zijn a Blanchisseuses n bijvoorbeeld uit
het museum van Reims geven met haar geel en blauw
gekleurde hoofddoeken en rokken een vroolijken aanblik
aan het zilvertonige landschap, waarin zacht groene boompjes en wegschemerende huisjes zoo bekoorlijk zich loswerken van den even bewolkten lentehemel .
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We zouden hier op Corot's tafereelen de woorden
kunnen toepassen, waarmede Goethe eens de kunst van
Claude Lorrain teekende : a Die Bilder haben die hochste
Wahrheit, aber keine Spur von Wirklichkeit . Claude
Lorrain kannte die reale Welt bis ins kleinste Detail auswendig, gebrauchte sie als Mittel, urn die Welt seiner
schonen Seele auszudri cken . Und das ist eben die wahre
Idealitat, die sich realer Mittel so zu bedienen weisz, dasz
das erscheinende Wahre eine Tauschung hervorbringt, als
sei es wirklich . »
Corot heeft gedurende zijn leven honderd een en twintig schilderijen in den Salon tentoongesteld ; slechts drie
ervan waren met groote mythologische of allegorische figuren gestoffeerd . Misschien het beroemdste tafereel in dat
genre was a 1a Toilette, n dat in 1899 uit de verzameling
Desfosse den aanzienlijken prijs opbracht van I85 .ooo frs .
Ook op decoratief gebied heeft Corot somwijlen gearbeid, maar hij beschouwde dan den to beschilderen muur als
een opengeslagen venster, waardoor hij naar een landschap
keek . In then trant behandelde hij zijn kerkelijke schilderingen, zooals bijvoorbeeld in de St . Nicolas du Chardonnet
to Parijs en in Ville d'Avray . Zijn a Doop van Christus u
van 1843, waarin de levendige groene, goud-bruine, blauwe
en roode tinten terugwijzen op de studie der italiaansche
renaissancisten, behoort tot zijn beste werken op religieus
gebied .
Een enkelen keer waagde Corot zich, als bij uitzondering, aan het genre en doet dan onwillekeurig denken aan
Pieter de Hoogh of Jan Vermeer, vooral aan den laatste, als
hij zijn jonge vrouwen, een mandolin tokkelend, deed neerzitten in een romantisch idyllische olngeving . Aan Pieter de
Hoogh herinneren zijn interieurs, zooals « Het Atelier, >
een stul je, dat uitmuntte in warmte en fijnheid van tint .
Toch toonde hij zich geen fijnschilder als deze XVIIe-eeuwsche Hollandsche meesters, maar zette zijne concepties op
met impressionistisch breede voordracht .
Tot aan zijn achtenzeventigste jaar genoot Corot een
buitengewone gezondheid, die hem in staat stelde, de
poezie en schoonheid van het leven met voile teugen in zich
op to nemen . ((Laat me werken ), schertste hij als zeventig-
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jarige grijsaard, lachend tot zijn vrienden, a ik heb nog
vierendertig jaar den tijd », tot bet begin namelijk der
nieuwe eeuw . (( Over mijn levenslot heb ik mij volstrekt
niet to beklagen 1), zoo zei hij nog enkele dagen vobr zijn
dood tot z'n vriend FranSais, (c integendeel, achtenzeventig
jaar lang is mij gezondheid, liefde voor de natuur, voor de
kunst en voor arbeid geschonken . Mijn familie bestond uit
brave menschen ; goede, trouwe vrienden heb ik gekend en
ook van mijn kant meen ik nooit iemand eenig Teed to
hebben veroorzaakt . n Doch sinds den herfst van 1874 trad
bet verval van krachten tamelijk spoedig in . Op den negenen-twintigsten December kon hij nog aan een feestmaaltijd
de gouden medaille in ontvangst nemen, die zijn vrienden
als blijk van waardeering hadden doen slaan . Op den 22en
Februari 1875, des avonds om elf uur, stierf de schilder in
de voile glorie van zijn zich nog steeds ontwikkelend talent .
De achting, die Corot's kunst reeds gedurende zijn
leven ondervond, stelde here in de gelegenheid, groote
sommen gelds aan weldadige doeleinden to besteden,
waardoor hij der bijnaam van a Le pere Corot n ontving .
Hij had in zijn goede dagen over een rente van 40000 frs
to beschikken en vond er zijn grootste genot in, den evenmensch daarmee wel to doen . Zoo schonk hij bij bet beleg
van Parijs in 1870, 25ooo frs aan de hulpbehoevenden . De
weduwe van zijnen vriend Millet deed hij 10000 frs toekomen en kocht een huisje voor den verarmden en blind
geworden karikaturist en schilder Daumier . a Ik zou den
man wel eens willen zien, a had hij dezen gezegd, (( die bet
wagen zou, je op straat to zetten )) . En zoo waren er velen,
die Corot's weldadigheid in ruime mate ondervonden .
De schilderijen van den Barbizonschen grootmeester
waren spoedig gezocht en werden duur betaald . Alleen bet
aantal schilderstukken en schetsen, die zijn naastbestaan
den na des schilders dood, uit z'n atelier ter verkooping
aanboden, bracht een som op van meer dan 400000 frs .
DochCorot's grootheid als landschapschilder zou eerstvoor
goed gevestigd worden door een tentoonstelling van 1889,
waarop een veertigtal van zijn beste tafereelen geexposeerd
hingen . Deze deden ten voile zien, wat macht van dichterlijke gaven de schilder in zijn stemmingsstukken had
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ontwikkeld en toonden bet kunstminnend publiek, dat
Corot de schepper was van onsterfelijke meesterwerken, de
grootste dichter en de meest teergevoelige ziel der XIXde
eeuw, gelijk Fra Angelico de meest teergevoelige was der
XVde en Watteau de grootste dichter der XV IIIde eeuw .
Leerlingen in strengen zin heeft Corot nooit gehad ;
wel oefende hij een krachtigen en heilzamen invloed uit op
een menigte artiesten, die, in navolging van Rousseau,
Barbizon als het centrum kozen van hun kunst .
Misschien zouden we, als eigenlijken voortzetter van
Corots conceptie en techniek, den landschapper Louis
Francais kunnen beschouwen, die evenals de Barbizonsche
grootmeester, de eenvoudigste natuurmotieven met frappante poetische bekoorlijkheid wist to behandelen . Ook
Antoine Chintreuil komt eenigszins den meester nabij,
vooral in zijn stille avondstemmingen, waarin hij visschers
op effen waters hun idyllisch bedrijf laat uitoefenen .
Charles-Francois Daubigny ging er groot op zich eenigszins tot Corot's leerlingen to mogen rekenen, en zelfs op de
latere impressionisten, als Sisley en Pissarro, Boudin en
Lepine valt Corot's invloed niet to loochenen .
Wanneer we nu de techniek van Rousseau en Corot
vergelijken, dan valt bet op, hoe Rousseau steeds uitging
van een middelpunt, waaromheen hij bet overige gedeelte
van bet landschap ordende en daaraan ondergeschikt
maakte, Corot daarentegen zette terstond de hoogste partijen op bet doek . Rousseau streefde ernaar, alle details zoo
nauwkeurig mogelijk uit to werken, Corot poogde voor alles
de vluchtigheid van zijn eersten indruk to grijpen en in
beeld to brengen . Rousseau gebruikte, om schitterende
effecten to bereiken, niet zelden lazuurverven, Corot's
schilderingen zien er uit als waren zij (c alla prima n behandeld . Bij Rousseau behouden de voorwerpen hun waste
kontoeren, Corot laat de omtrekken verzweemen, zoodat de
geheele natuurbeeltenis schijnt to trillen van leven en atmosferische beweging . Zijn schilderwerk is als de melodie
eener hooggestemde, teer bestreken, bevende viool, die een
gevoel opwekt dat al het aardsche rondom ons doet vergeten en voert naar een verre, vredevolle, heilige wereld .
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»
»
»
»
»
»
»

Mon cceur est en repos, mon ame est en silence,
Le bruit lointain du monde expire en arrivant
Comme un son eloigne qu'affaiblit la distance
A 1'oreille incertaine apporte par le vent .
J'ai trop vu, trop senti, trop aime dans ma vie .
Je viens chercher vivant le calme du Lethe .
Beaux lieux, soyez pour moi ces bords, oil l'on oublie .
L'oubli seul desormais est ma felicite . »

Beide schilders legden de grondslagen der naturalistische school in Frankrijk, die op het voorbeeld der Engelschen, eigen natuur, eigen omgeving tot model kozen
hunner schoonheidsverbeelding en in dat landschap de
materie vonden, waaruit zij als in steen konden houwen
hun verstoffelijkte inwendige gemoedsbewegingen ; in
beider kunstuiting vond het latere geslacht de princiepen,
waardoor de impressionistische school van Batignolles het
landschap tot nieuwe atmosferische evolutie kon opvoeren .
C . V . MALTEN .

DE DROOM VAN DEN SULTAN
De donkre nacht sleept traag zijn slapelooze stonden
- Een dolkenketen van herinneringen - voort ;
En iedre dolk zijn krimpend harte wreed doorboort,
Zijn krimpend harte, aan bange wroeging vastgebonden .
Daarbuiten huilt de storm uit duizenden van monden,
Als 't jammerend geschrei, nu rijzend, dan gesmoord,
Van vrouwen wereloos en kindren, laf vermoord ;
Als 't luide wraakgeroep van 's Nazarener's wonden,
Waaruit een regen nederplast om hem van bloed . . .
Wanneer op eens, van uit den purperlaaien gloed
Van bliksemflits op flits, het zwarte zwerk doorblakend,
Opdoemde voor Sultan's van schrik versteven oog
Een donderend kanon, dat wrakevlammen spoog,
In 't gansche Turkendom dood en vernieling brakend .

Wevelghem .

P. V. H.

OVER LETTERKUNDE
III
PORTUGAL
Het is de oude geschiedenis, althans wat de Europeesche
zuiderlanden betreft . 't Geen we in de jongste maanden met
Portugal zagen gebeuren, werd jaren reeds in de letterkunde
voorbereid .
Zoowel immers als de Spaansche literatuur vermeit zich de
Portugeesche in 't gesternte der politiek .
Gaan we een tweetal jaren achteruit, onder de leiding van
een der onzen, then velen ook anders als hun besten ]eider kozen .
Zijn beroemde boek « Om de oude Wereldzee » (r) besluit
Dr Kuyper met een relaas over Portugal . Ter inleiding kunnen
we daaruit 't een en 't ander gebruiken .
Vooreerst wordt vastgesteld dat in Portugal meer dan in
't ridderlijke Spanje het burgerlijk element op den voorgrond
treedt . Het Portugeesche yolk zal dus arbeidzamer zijn dan
't Spaansche . 't Is trouwens van huis nit een zeevarende natie .
Toch is de Portugees lang niet zoo wel ter tale als de
Spanjaard, trager is hij in zijn bewegingen, loomer in zijn
hooding ; als 't er op aankomt, actiever en doortastender, maar
(r) 'k Neem deze gelegenheid to baat om to vermelden
dat van Dr Kuyper's merkwaardigsten letterkundigen arbeid
een Fransche vertaling is verschenen bij De Wit to Brussel
Autour de I'ancienne Mer du Monde . » Men moet in 't geval
zijn van de beide bewerkers, Mr . Hebbelynck en Dr. Jul .
Kleyntjens, om die zware taak aan to durven . Beiden immers
zijn thans in de beste jaren van hun werkkracht, en ze hebben
hier getoond wat regelmatige arbeid en zorgzame toewijding
binnen enkele maanden tot stand to brengen vermag . Elke zin
is gewikt en gewogen ; en waar het wetenschappelijk werk zich
tot de kunsthoogten der literaire beschrijving verheft, blijven ook
de vertalers in 't spoor, en hun Fransch deint in het rhythmisch
beweeg van Kuyper's stalen taal . Zie vooral Kleyntjens' vertaling van a Palestina » . Een genot, als vergelijking tusschen Nederlandsche en Fransche stijlkleur, en van wege een onzer
studie-kameraden een ons allen deugddoende les dat ook een
Germanist, als hij wil, zich voorbeeldig kan bekwamen in
Fransche stijleerkunst .
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eer hij aanpakt, langer dralend . Met den Spanjaard heeft hij
hooge fierheid gemeen, die zich zelfs tot persoonlijken trots kan
ontwikkelen, zoodat een Portugees b . v . nooit het kleinste
pakje zelf in zijn hand mee naar huis zal dragen, maar steeds
een Gallego achter zich aan laat loopen . En, wat hem bovenal
kenmerkt, hij heeft nit bet Moorsche bloed de zucht o vergenomen. o m to schijnen en to schitteren . Bij ons moet 't in huis
goed zijn, maar juist orn zijn huis bekreunt de Portugees zich
weinig . De huizen zelfs van de meer gegoeden zijn noch groot
noch sierlijk, en de meubeleering laat veel to wenschen over .
Voor de straat daarentegen doet hij alles . Hij kleedt zich steeds
a quatre epingles, en bootst, zonder een fat to zijn, steeds zooveel hij kan, de high life na . Vooral de vrouwen, maar toch ook
de manner, houden er van om zich met goud en diamant to
overladen . Aan elken vinger een ring is ver van zeldza am . Zelfs
bij de laagste klasse werkt dit zoo stork dat met name de
Ovarinas, een eigen klasse van vischvrouwen, die steeds in
haar geslacht huwen, soms voor meer dan duizend franks aan
allerlei sieraad om 't lijf hangen . De kieine goud- en zilverwinkels zijn in Lissabon dan ook legio, en als ge op een feestdag deze uitstalling van overdadige weelde aanziet, zoudt ge
wanen u onder een yolk to bewegen dat financieel aan heel
Europa de loef afstak .
En feitelijk is 't Portugeesche yolk, ondanks al zijn werklust, een noodlijdend yolk . Beide groote partijen, Regenera
dores en Progressistas, zijn eendrachtin in dit eene : bet yolk
uit to zuigen .
Een caricaturist beeldde reeds jaren geleden then toestand
niet oneigenaardig uit, door op zijn plaat den blijden intocht
des konings in Lissabon of to teekenen, en daarbij een geraamte
met een boerenhoed op den voorgrond to plaatsen . Een agent
loopt toe en vraagt of hij in zulk costuum zich voor bet oog des
konings durft vertoonen en wil hem op zij dringen, maar de
boer antwoordt : Wat wilt ge? Ik moet mijn koning bij zijn
blijde inkomst eereu, en de ontvanger der belastingen heeft me
zelfs mijn huid niet gelaten .
De belangen dezer wereld hebben trouwens bij 't geloovige
yolk no- niet zoo 'n overweldigend groote plaats ingenomen .
Maar zoowel als in Spanje is in Portugal de godsdienstige
praktijk veel minder stemmig dan bij ons .
Het kerkgebouw dient niet enkel voor den eeredieust maar
ten minste evenzeer voor bet onderling verkeer . Het is bij de
kerk dat men elkander opwacht, bet is in de kerk dat men zich
met elkaar in aanraking stelt, en het is uit de kerk dat men
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saam huiswaarts wandelt . - Een schaduwzijde hiervan is dat
de geestelijke invloed der Kerk niet al to hoog staat . . . Al
duldt men de vrouwenkloosters, de vorming van mannelijke
congregation wordt tegengegaan .
Het landvolk en de kleine middenstand stelt ook in Portugal
op godsdienst prijs . maar de dusgenaamde beschaafde stand
in de groote steden verviel, gelijk schier overal elders, in een
agnostisch indifferentisme of in pessimistische twijfelzucht .
In haar book « Portugal a vol d'oiseau » schreef Madame
Rotazzi : Er is geen land dat keuriger wetten bezit, maar ook

geen land waarin de afstand tusschen de wetten en bet leven
grooter is .
De hasardspelen ziin verboden, maar nergens tiert bet
hasard- en lotspel als daar . Er bestaat leerdwang sinds de wet
van 2o September 1844, maar er zijn nog boven 7o o/o analphabeten . Er is een stel kostelijke sociale wetten ingevoerd, maar
de belanghebbenden onder bet yolk maken er geen gebruik van,
en al deze wetten blijven een doode letter. Prachtig schematiseert men er in de bureaus, en in de Cortes oreert men er met
hooge welsprekendheid, maar dit alles blijft als een oliedrop op
de wateren van bet volksleven drijven .
Een voordeel heeft Portugal : bet lijdt niet aan de weeen
van een geleerd proletariaat . Het heeft slechts een Universiteit,
en die eene Universiteit telt nog geen 2000 studenten ; voor een
bevolking van over de vijf millioen een ongewoon laag cijfer .
De Universiteit van Coimbra telt vijf faculteiten : theologie,
rechten, medicijnen, meetkunde en philosophie ; bet vreemde is
dat de letteren er niet vertegenwoordigd zijn en dat de philosopbische faculteit zich bepaalt tot de wis- en natuurkundige
wetenschappen . De doctorstitel wordt slechts bij uitzondering
verleend . Maar een Portugees, die middelen bezit, gaat liefst
naar Parijs studeeren . De in Frankrijk gediplomeerde doctoren
zijn er verre van zeldzaam, en, wat ook de aandacht trekt, meer
dan eel staatsman die den doctorstitel voert, is geen doctor
in de rechten, maar doctor in de medicijnen, in Frankrijk gedoctoreerd .
Het Hof in Portugal was op grootschen voet ingericht en
daardoor duur. Reeds de drie groote paleizen van Necessidades,
Ajuda en Belem wijzen hierop . Het Portugeescbe yolk houdt
van vertoon . De staatsiekoetsen behooren tot de rijkste van
alle hoven .
Koning Carlos was allermiust een onbeduidend vorst, maar
zijn verdiensten lagen minder op politiek terrein . Hij was man
van studie en stelde bijzonder belang in de diepzee-onderzoe-
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kingen, en ook was hij een zeer verdienstelijk artist . Zijn
aquarellen, vooral zijn zeegezichten, hadden in de kringen der
beste kunstenaars naam gemaakt . Doch de droeve historie van
Beieren's koning zegt genoegzaam, hoe de artistieke zin die ook
in het geslacht de Braganza's niet vreemd was, nu juist niet de
beste geschiktheid verraadt voor het voeren van het koninklijk
bewind .
Men zag het den koning aan dat hij zich niet gelukkig
voelde . Ziju zware gestalte en korte nek deed cut nog to
meer uitkomen, maar reeds op zijn gelaat teekende zich een
trek, die verstaan deed, dat hij zich met zekere fataliteit aan een
ver van gelukkig lot onderwierp . Er lag iets in zijn uitdrukking
van die passieve overgegevenheid, die geen vrede met zijn toestand heeft en toch niet beter weet dan zich aan then toestand
to onderwerpen . Geen trek die zich tot een lach plooide . Niet
stroef, noch stug, maar iets van het onverschillige van de fata-

liteit . Zoo heel anders dan Koningin Amelia, die natuurlijk den
gang van zaken even donker inzag, maar, echt Bourbonsch,
zich door geen tegenspoed uit het veld liet slaan en met haar
heroieke natuur en haar altoos gelukkig humeur over elke
dreiging van het noodlot triomfeerde . Koningin Amelia is zulk
een echt vorstelijke verschijning . Het incessu i'atuit Regina was
zoo ten volle op haar toepasselijk . Men had ze moeten zien,
verheven van gestalte, gelijk de Bourbons dat plegen to zijn,
het hoofd fier omhoog, het gelaat de uitdrukking van innemende
vriendelijkheid, een lack die den vurigsten republikein ontwapende en echt-koninklijk in haar gang . Daarbij gehuld in een
prachtigen donker purperen mantel, die in lange sleep achter
haar door hofdames gedragen werd . . . Haar tegenwoordigheid
van geest en haar vorstelijke majestueuse houding bij den
moordaanslag hebben mij dan ook in het minst niet verwonderd .
Zoo fatalistisch als de Koning gestemd was, zoo spotte zij met
wat haar ook drukte . Wat de spreukendichter van de « deugdelijke huisvrouw » zong, dat zij « lacht om den nakomendeu
dag n werd aan haar in letterlijken zin vervuld . En die lach was
niet de lach der onbezonnenheid, want in den grond is zij ernstig en vroom gestemd, maar ze triomfeert door haar heroieke
natuur over bet lot dat haar neder wil drukken .
'Tot zoover Dr Kuyper .
En laat ons nu nagaan wat er intusschen ter voorbereiding
der latere staatkundige gebeurtenissen in de letterkunde voorviel .
De romantische periode, die van verre Hugo navolgde in
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't proza en Lamartine in de poezie, was ook in Portugal een
tijdperk van groote vruchtbaarheid .
De veelschrijver Camillo Castello Branco bezat meteen
toch de kunst bet lezend publiek to boeien, en zijn beide meest
gelezen werken heetten, toevallig als men wil : o 0 Regicida
en « A Filha do regicida s 't Waren historische romans, jawel,
maar dat belette niemand op bet huis van Braganza een modernen zijblik to slaan . Misschien nog meer opschudding werd
verwekt door bet bijna gelijktijdig verschijnen van twee zeer
contrast eerende boeken « 0 que foram os Portuguezes », den
besten roman van Mendez Leal, een apotheose van 't oude
Portugal, en bet ook in 't buitenland bekende : e Een Jaar aan
't Hof » van Andrade Corvo, een beschimping van 't hedendaagsche vorstenhuis .
In de lyriek en in 't drama sloeg Amorim op de groote
trom . Hevig satirisch was zijn tooneelstuk a Sociale Gebreken » .
Dat alles behoort tot de romantiek, dus tot bet tijdvak voor
xS65 .
Dan komen de Portugeesche Modernen . Dank zij pers en
post en spoorwegen was de West-Europeesche a beschaving
stilaan in 't landelijk Portugal doorgezijpeld, en a bet hartje
van Afrika a, zooals de Portugeezen zelf hun vaderland heeten,
begon zich to koesteren in de verlichting . Het focum was de
universiteit . Vandaar nit ging de zegen over 't land ; de nieuwe
school heette dan ook : Eschola de Coimbra . 't Was inderdaad
de literaire vesting der jongeren ; een orkaan van smaadschriften
storm<le los op 't oude romantisme . Weg met grootspraak en
vertoon, met den opgewonden cultus voor 't verleden, met
lyrisch bombast en onechte praal . Eenvoud en gezond verstand
o bom senso e born gosto ! » Op twee jaar tijd waren de letterkundige kaarten in Portugal omgekeerd .
De nieuwe leiders waren jongens van twintig : Anthero de
Quental en Theophilo Braga . Toch putten ze hun theorie in de
practijk van een oudere : Joao de Deus Ramos (183o-18g ;) . Deze
was gees strijdersnatuur ; maar wel een dichter zoo buitengewoon dat een Italiaansch kritieker bet waagde hem to noemen
den grootsten liefdepocet van de ige eeuw . '_Mar Deus zong
van God en de vrouwen, en de nieuwe school trok hij zich
verder niet aan .
Anthero de Quental was heel anders . Gelijk zooveel Portugezen van naam kwam hij van de Acoren (1842) . Hij studeerde to Coimbra in de Germanistiek, en zijn dichterschap
wortelde in de studie van den Arischen voortijd . Hij werd dan
ook een soort Portugecsch Bouddhist, een man van meditatie
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en pessimisme . Anthero is een vaderlandslooze van 't slag der
Heine's en der Leopardi's . Maar evenzeer als Heine was deze
drooinerige melancholieker een voorbeeld van kamplust . Zijn
sonnetten, zijn a Beatrix a, zijn a Fiat lux a en vooral ziju « Odes
modernas » (i) schuimen van zwartgallige revolutiezucht . En
't geniale van dezen steeds levensmoeden mensch ligt vooral
hierin dat een grimmig dichter als hij steeds in zich zelf nog rust
vond en harmonie om zich aan bedaarde, stevige studie to
zetten, als blijkt uit zijn meesterlijke prozawerken : Consideracoes
sobre a philosophia da historia litterarea portugueza, A poesia na actualidade, Tendencias geraes da philosophia na segunda inetade do secolo
XIX . Zooveel zwoegens, en toch bleef Portugal in zijn geheel
zooals Quental het gevonden had . Hij kon't niet langer harden,
en hij pleegde zelfmoord in 18gi .
Levenslustiger, veerkrachtiger, maar dan ook opgewekt oppervlakkiger, bleef zijn maat, de razende werker Theophilo
Braga . Ook hij is op de Acoren-eilandeu geboren, nl . to San
Miguel, in 1843 . Hij studeerde daar op 't Liceo Ponta Delgada,
en liet, 16 jaar oud, zijn eersten dichtbundel los : Folhas verdes ;
alles lyriek, en van de lichtste .
In 1861 kwam hij op de hoogeschool to Coimbra om er in de
rechten to studeeren . Ook in dat vak vond hij poezie : Poesia do
direiho ; en hij zette daarbij de wijsgeerige geschiedenis van 't
menschdom in verzen : Visdo dos tempos . Daarop vol.-den nog
twee andere dichtbundels van den student : Tenapestades sonoras
en A Ondina do Lago . Intusschen was hij ook aan 't snuffelen
geraakt in 't vaderlandsche verleden en aan 't luisteren naar 't
zingende yolk : Beurt om beurt gaf de student uit : Historia da
poesia popular portugueza, Cancioneiro popular, Romance fro geral,
Historia do direiho portuguez, Os foraes, en, voor al 't andere, een
reuzenwerk dat hij begon in i86o en eerst afkreeg in 188o, elk
jaar een bundel : Historia da lifteratura portugueza .
Een werkduivel als deze drong zich nevens den zuiverdergenialen Anthero als leider der nieuweren op .
In 1872 werd Braga professor in de Portugeesche Letterkunde, to Lissabon, aan het Corso superior de lettras . Zijn methode
verklaarde en verdedigde hij in Theoria da historia da lifteratura
portugueza . Braga had een cultus voor Aug . Comte . 't Was de
Georg Brandes van 't Zuiden . Hij verspreidde het modern wijsgeerig stelsel door een eigen tijdschap 0 Positivismo, en de
beginselen er van legde hij bloot in een didactisch werk : Trayos
(1) Veel daarvan werd in 't Duitsch vertaald door W . Storck .

rs
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gerats de philosophia positiva comprorados pe las descobertas scientificas
mnodernas .
Nog vond Braga tijd om mee to doen aan journalisme en
politiek . Hij wend een der groote koppen van de republikeinsche
partij, wier geest vooral door zijn schrijven werd gevoed . Na
'8o kreeg de letterkunde bij Braga enkel het uitspanningsaan
deel, en voortaan werden zijn drukste werkuren gewijd aan
staatkundige en sociale geschiedenis . Weer was er geen stoppen aan : Historia universal, esbofo de sociologia descriptive ; Historia
das ideas republicanas ; Solufoes positivas de politica portugueza; Dissolufao do systema monarchieo constitutional ; Systeina de sociologia . Met
zijn vrijen tijd had hij onderwijl het volgende gedaan : In 1869
een dichtbundel Torrentes, hetzelfde jaar Cantos populares do
archipelago Aforiano . In 1871 gaf hij de werken uit van Christovam
Talgao, een dichter uit de 16e eeuw, vervolgens eene Antologia
portugueza, een Parnasso portuguez moderuo . Hij hield voordrachten
over Voltaire en Michelet, stichtte ter gelegenheid van het
derde eeuwfeest van Camoes de Bibliographia Camoniana, huldigde
Petrarca op zijn jubilee in 19c4, gaf nit Contos tradicionaes de povo
portuguez (1885), 0 Povo portuguez uo seus costumos, crenzas e tradifoes (x885) . Sedert jaren was hij de ziel van de door hem gestichte Revista das tradicoes portuguezas . Nog verzamelde hij
Questoes de litteratura y arte (1881), Historia da pedagogia em Portugal
(1888), Modernas Ideas na litteratura portugueza, A Patria portugueza .
Waaruit wel blijkt dat Portugal in de buurt ligt van 't land
der Alfonso's en der Lope de Vega's .
Intusschen bleef de eigenlijke literatuur in 't gesternte van
't zwaarmoedig nadenken en de pessimistische uitheemsche invloeden .
Onder de Coimbras trad naar voor dichter Guerra Junqueiro,
een wijsgeer met naturalistischen kunstsmaak, die zich 't eerst
op ironische wijze openbaarde in A Morte de D . jxodo . Veel erger
nog tegen de behoudsgezinden was Patria, een reeks dramatische tafereelen, waaruit weeral de satire stortte op 't huis
der Braganza's . Daartegenover bezong hij met krachtig-roerend
lyrisme de ellenden van 't landsche Volk in Os Simples .
Nevens Junqueiro was ook opgetreden Gomes Leal, die met
den Italiaanschen Carducci wou wedijveren . Zooals deze zijn lofzang aan Satan aanhief, zong Leal zijn hulde aan den AntiCkrislo, den held van de oproerige wraak .
Ook op 't tooneel, waar de groote Garrett in romantisch
idealistischen zin de zegeningen der negentiende eeuw had
ingeleid, kwam ontgoochelde werkelijkheid de planken bezetten .
Antonio Ennes schiep een reeks actueele stukken, waarin zoo-
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niet de revolutie, dan toch onheilspellende dreiging gromde, die
in de sociale drama's van Ernesto Biester en vooral van D .
Joao de Camara er niet op verminderde .
Maar het algeheele yolk in Portugal is niet zoo gauw bewerkt . De menschen wonen er zeer verspreid : de landelijke

bevolking is verreweg de talrijkste . Grootstedden buiten Lissabon
en Porto heeft Portugal niet . Genoeg om Porto jegens Lissabon
in een verhouding to zetten die steeds verre van vriendelijk is .
Daarover schreven G . de Beauregard en L . de Fouchier in him
prettig boek ((Voyage en Portugal)) een pittige bladzijde
a Porto est la rivale jalouse de Lisbonne . A cela des raisons
et des pretextes . D'aboid Porto travaille et produit, et Porto se
plaint qu'on gaspille a Lisbonne l'argent gagne a Porto . Porto
est, a tous points de vue, un centre de premiere importance et
Porto se plaint de ne pas avoir dans le gouvernement une part
proportionnee . Lisbonne possede un port admirable, tandis que
Porto se plaint de n'avoir que son Douro, etonnement pittoresque,
mais sinueux, pen profond et d'entree difficile . Enfin, a tort on a
raison, Porto vous a les allures d'un cadet de famille qui critique son acne et cache mal son desir de prendre sa place .
Aussi Porto est frondeur, Porto « bouge „ ; quoiqu'au nord,

it est la bas le midi et l'on verra si jamais sevit la mevente, de
quoi est capable un midi septentrional . En attendant, Porto ne
craint pas les emeutes et s'est offert, it y a quelques annees,
une demi journee de republique a grand orchestre . La tentative
n'a pas ete heureuse, ce qui donnera du moins l'occasion de
recommencer . A supposer pourtant que cela reussisse it faudra
que tons les ministres, tons les prefets, toes les gouverneurs
soient de Porto, on alors Porto refera des emeutes en faveur de
de la monarchie .
Onder den invloed van al die emancipatie-letterkunde had
zich in igor een nieuwe partij gevormd : de Regeneradores .
Naar Spaansch gebruik vroegen die Du ook hun beurt om als
regeering op to treden . Hinze Ribeiro leidde de conservatieven,
Luciano de Castro de liberalen en Franco de regeneradores .
Franco toonde zooveel karakter dat hij sedert 19o6 niet enkel 't
land bestuurde als minister-president maar ook met den koning
deed wat hij wou . In 1907 ontbond hij de Kamers en speelde hij
zooveel als dictator . Er was middel voor een man als Franco,
om zijn eigen eer- en heerschzucht to voldoen en toch ook
's lands belangen to dienen . De beide aangehaalde Franschen,
in hun zeer voorzichtig reisrelaas over 't schoone land . dat
ook een rijk land zou kunnen wezen, hadden ter loops op de
vraag waarom Portugal dit niet was, zelf geantwoord
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o On peut se demander s'il n'y aurait pas de tres serieuses
economies a introduire dans les finances, ou tout au moins si
un meilleur usage ne pouvait titre fait de la fortune publique ; si
le nombre des emplois, notamment des emplois militaires,
n'excede pas considerablement les besoins ; si une moralite
suffisante regne dans toutes les spheres de l'administration ; si les
impots sont justement repartis ., Un gouvernement d'affaires ne
serait-il pas mille fois preferable a un gouvernement de politique, daps un pays que la politique a si souvent eprouve?
Dat wilde nu Franco op eigen houtje verwezenlijken .
Wat er verder van Franco was kan u Dr Kuyper ver-

tellen

Franco beschikte over zeer ruime middelen ; iets wat het
vermoeden wettigt, dat bij hem althans persoonlijke baatzucht
buiten 't spel van zijn politiek bleef . Bij ontmoeting geeft hij u
evenmin den indruk, dat het hem to doen is om sociaal to
schitteren . Hij is eenvoudig in zijn voorkomen, en zelfs in zijn
kleeding zonder jacht op den fijnen snit van 't high life . Hij
bewoonde een niet to groot, echt burgerlijk huis . Van artistieke
meubeleering was Been sprake . Hij scheen de eenvoud in eigen
persoon, en drukte then eenvoud ook nit in zijn omgeving . Hij

is daarbij niet groot van persoon, eer slank dan breed gebouwd,
en alleen zijn scherp gelaat en de forsche uitdrukking in zijn
oog zeggen u, dat in deze door niets buitengewone figuur een
krachtige geest met ontembare wilskracht schuilt .
Franco kende staathuiskunde . En verschillende goede
decreten werden uitgevaardigd . Hot werkmanslot werd verbeterd ; de zondagrust geregeld, een ziekefonds gesticht, landbouw
en handel begunstigd . Eereposten en sinecuren werden afgeschaft, maar . . . toch ontving de koning weer een voorschot van
3 millioen en een verhooging van zijn burgerlijke lijst . Voor
zijn nieuwjaar 19o8 kreeg Franco zelf volmacht om al zijn
vijanden zonder vonnis naar de kolonien to verbannen . Dat was
het laatste . . . Den I n Februari r9o8 vielen Koning Carlos I en zijn
zoon, kroonprins Luis Filip, in de straten van Lissabon onder de
moordende kogels .
Franco, met al zijn outwerpen voor kies- en belasting- en
justitie-hervorming, vluchtte 't land nit . En Manuel II, negentien jaar oud, onder leiding van zijn moeder, begon zijn regeering . De monarchistische partijen schaarden zich om den troon
en verzoenden zich met elkaar om de orde to handhaven . De

koning beloofde grondwetherziening en nieuwe kiesrechtregeling . Hij bezocht zijn heele land, en overal was hij welkom
Maar ook 't gezonde deel van Franco's hervormingen was
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met zijn heengaan gevallen en 's lands politiek werd zoo ziek
als ooit .
Aldra had de roman literatuur op Franco beslag gelegd .
Abel Botelho, de schepper van den grooten romancyclus
Pathologia social)) gaf als vijfden bundel : Prospero Fortune . In
dezen merkwaardigen roman werden met vurig republikeinsche
tendenz, maar levendig aanschouwelijk en met groote letter
kundige begaafdheid, de toestanden onder bet koningdom
geschetst . Cesar Moncada, de held, is een vermomming van
Franco, een krachtdadig maar dweepzuchtig doordrijver, wiens
uitstekende bedoelingen voor 't gemeenebest een reukje krijgen
door zijn onverzadelijke hebzucht . Moncada komt van den
buiten, maar beschouwt Lissabon als zijn operatieterrein . Wij
dringen door in 't leven der hoofdstad, maar 't is veeleer om
terug to deinzen : van elk slag der menschelijke verdorvenheid
komt een type to voorschijn ; les passions humaines, en dan nog
niet in 't marmer van Jef Lambeaux, maar in morsende modder
die heel 't leven der natie overspat . De algemeene welvaart
stikkend in de jacht naar persoonlijk genot . Zal Moncada de
Augiasstallen zuiveren of zelf worden besmet ? Dat zullen we
vernemen uit bet vervolg van de reeks . Maar zelfs bij den
pessimistischen Botelho is alle hoop niet verdwenen : Langs
deze vaalt der menschelijke vuilnis stroomt bet kristallen
beekje der liefde . Een kiem van hoop voor een volgend geslacht .
Dat ook de toekomst verloren is, zoo luidt de thesis van
Fialho d'Almeida, wellicht een der sterkst-satirische van alle
hedendaagsche zedenschilders . Uit zijn podzie komt Lissabon
als een tweede inferno to voorschijn . Zoo razend ging Almeida
to werk, dat de heele hoofdstad in verontwaardiging opstond
en dat de dichter vluchten incest . Maar zijn boeken liet hij
achter . En elk intellectueel Portugees wil toch weten wat
Almeida over e de stad der misdaden n weet to vertellen . Geen
literatuurwordt to Lissabon drukker gelezen dan zijn drie bundels
Lisboa galante, Vida ironica, Pasquinades . Almeida toog naar Amerika en stierf er v6or enkele maanden een raadselachtigen dood .
Roman en tooneel en lyriek hadden zooveel bommen gelegd
aan 't Braganzahuis dat men 't einde kon voorspellen zonder
profeet to zijn . 't Bleef dan ook niet lang nit . Manuel mocht zoo
vriendelijk en zoo goedwillig zijn als hij maar kon, zijn moeder
mocht in hare vergevingsgezindheid tegenover de natie de heldhaftigheid nabijkomen . 't Kon ailes niets baten . De Revolutie,
sinds zoo lange jaren reeds in de bij uitstek politische letterkunde van Portugal losgelaten, gin ; in 't werkelijk leven haar
logischen gang .
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Gustave Regeisperger, de bekende Fransche publicist, gaf
daarover bondig verslag
« Durant l'ete, diverses tentatives
insurrectionnelles avaient donne lieu a des arrestations ; des
officiers superieurs avaient meme ete compromis . Vers le milieu
de septembre des bombes furent trouvees dans la demeure d'un
republicain . Malgre la gravite de ces faits, le roi avait essaye
de faire acte de clemence et, quelques jours avant l'ouverture
des Cortes, it signa un decret d'amnistie en faveur de journalistes,

condamnes pour injures de la famille royale ou excitation a la
revolte . Cependant rien ne pouvait plus arreter le mouvement .
L'assassinat d'un depute republicain, le Dr Bombarda, par un
officier atteint de folie, fut une premiere circonstance fortuite
qui contribua a surexciter la foule . Mais ce qui provoqua la
revolution, ce fut la presence dans le port de Lisbonne de navires de guerre qui avaient recu l'ordre de quitter la rade le
5 octobre . On savait depuis longtemps que le corps des officiers
de marine, et meme le commandant de 1'escadre, 1'amiral Candido dos Reis, etaient assez generalement gagnes aux idees
republicaines et, pour ce motif, on avait envoye la flotte aux
Acores, pendant les elections de septembre ; on voulait
1'eloigner de nouveau .

Mais ce fut de cette flotte que partit le signal auquel la
nuit du 3 octobre, des affilies au carbonarisme portugais penetrerent dans un quartier d'infanterie et en firent sortir le regiment qui, de concert avec un regiment d'artillerie, vint occuper
une position strategique . En meme temps un officier d'administration, Wachado dos Santos, ouvrit au peuple les portes de
l'arsenal . Apres un combat d'uue trentaine d'heures, 1'avantage
resta aux insurges . De leur cbte les cuirasses avaient bombarde
le palais de Necessidades, d'ou le roi s'etait enfui en automobile
vers Maira ; rejoint par sa mere et sa grand'mere, it alla s'embarquer avec elles a Gibraltar et gagna l'Angleterre . Du cote
des insurges, 1'amiral Candido dos Reis, croyant, a un moment
donne, la partie perdue, s'etait suicide .
u La rapidite et l'audace du coup de main fort bien prepare

avaient surpris les monarchistes, qui n'opposerent aux insurges
qu'une resistance insuffisante . Le 6 octobre, la Republique fut
proclamee a l'Hotel de Ville et tin gouvernement provisoire
etabli . Le regime nouveau ne tarda pas a etre reconnu et
accepte dans les principales villes de province .
Tot het presidentschap van het voorloopig bewind werd
geroepen . . . . Theophilo Braga . Nagenoeg eensgezind was de
overtuigiug dat hij de man was om de nieuwe republiek bij de
Mogendheden to doen erkennen .
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Dat liep inderdaad goed van stapel . Intusschen immers had
de Regeering aan de pers haar programma overhandigd, grootendeels bet werk van Braga zelf : De voornaamste artikelen
luidden : ontwikkeling van bet openbaar onderwijs, inrichting
van 's rijks verdediging to land en ter zee, verbetering van bet
rechtswezen, waarborg der vrijheden, uitdrijving der geestelijke
orden . scheiding van Kerk en Staat, regeling van den burgerlijken stand, versterking van 's lands financien .
En zoo vadsig-traag de Cortes waren geweest, zoo zenuwachtig-vlug ging bet nu . Decreet op decreet werd uitgevaardigd,
en 't eerst moesten bet de religieuzen ontgelden . . . . Daartegenover staan ook echt nuttige hervormingen, door Braga met moed
en met spoed bewerkt : Voor de financien immers werd Braga
de voortzetter van Franco's bezuinigende zuivering : monopolies werden afgeschaft en 't belastingstelsel met rechtmatiger
verdeeling toegepast . In de arbeiderswetgeving was Braga
minder gelukkig : Pas had hij het recht tot staking afgekondigd,
toen meer dan honderd verschillende ambachtskorpsen naar
bet nieuwe wapen grepen, en bet heele land in rep en roer
zetten op 't gevaar of de Republiek in haar wieg to smoren .
Na regeling der nieuwe kiesomschrijvingen, waarbij Porto
beter dan vroeger werd bedacht, kwam bet tot de verkiezingen
van 28 Mei 1911, voor een Constituante . De monarchisten
bleven thuis en alles liep kalmpjes af . Terwijl in den geest van
bet Voorloopig Bewind de nieuwe Grondwet werd vervaardigd,
kwam de verkiezing tot bet presidentschap aan de beurt . Braga
stelde zich niet als kandidaat . Manoel de Arriaga werd verkozen, en toen hij na veel zoeken een ministerie had gevormd,
tradTheophilo Braga, zwoegensmoe, in zijn bedrijvig studieleven
terug.
Als de politieke wespen hem nu maar met ruste laten : Hoe
ruiminzichtig ziju staatkunde ook wenschte to zijn, bet positivisme kon niet anders dan sectarisch werken in de politiek .
Nu vervolgt de Republiek zonder de letterkunde haar weg .
Een rozenweg is 't nog Lang niet . Op een jaar tijd drie ministeries gaat inderdaad de stoutste verwachtingen to boven .
JUL . PERSYN .

BOEKENNIEUWS
TACITUS ALS KUNSTENAAR EN GESCHIEDSCHRIJVER, door Dr M . CLAEYS BOiiAERT, S. J ., XXVIII en 267 blz .
- Leuven, Keurboekerij, 2912 . - Uit HUMANIORA, ie reeks,
Philologische verzameling, V . 3 .25 fr .
Een eersteling, geen zwakkeling . Zoo dacht ik bij het einde
eener eerste lezing . Een verder onderzoek versterkte dit gevoelen
en vergrootte het heerlijk genot, eigen aan het lezen van een
ernstig goed doordacht en vlot geschreven werk .
Van al de Romeinsche schrijvers is er geen die op Nederlandschen bodem meer to huffs is dan Cornelius Tacitus . Twee
Nederlanders hebben aan zijne bekendmaking een onsterfelijken roem verworven . Justus Lipsius, wegens zijne ongeevenaarde uitgave, die alleen volstond a om hem eene plaats onder
de vorsten der wetenschap in to ruimen n, mocht er op bogen
aan Tacitus een nieuw leven gegeven to hebben . Hooft . door
zijne meesterlijke vertaling, deed Tacitus kennen in breedere
kringen Gene schonk Tacitus aan de wetenschap, deze aan het
yolk . - Bij het heropbloeien in 't Vlaamsche land van de wetenschap door eigen taal is het een verheugend feit dat een jeugdige
Vlaamsche philoloog zich andermaal in Tacitus' onsterfelijke
gewrochten heeft verdiept en nu den Vlaamschen lezer en gansch
bijzonder den Vlaamschen leeraar der Humaniora op de hoogte
brengt van de moderne Taciteische studieen .
P . Claeys' werk gaat over Tacitus als kunstenaar en
geschiedschrijver . Die twee zijden van den man kennen, moeten
zelfs klaarheidshalve afzonderlijk beschouwd en behandeld
worden ; diensvolgens is het boek in twee hoofddeelen ingedeeld . Toch is de scheidingslijn vaak eene louter ideale ; de
twee standpunten zijn dikwijls onafscheidbaar, b .v . waar het
de oorspronkelijkheid van Tacitus geldt . Al wie dan den
geschiedschrijver wil kennen mag zich niet tot het tweede deel
beperken ; ook in het eerste heeft hij veel to leeren .
Het boek vangt aan met een bibliographisch overzicht, niet
eene dorre opsomming van werken en schriften, maar eene
goed ingedeelde, zorgvuldig opgemaakte lijst van belangrijke
moderne uitgaven, vertalingen, studieen met daarbij eene korte
aanduiding hunner strekking en, meestal, een wel overwogen
oordeel hunner waarde . Dit overzicht op zichzelf bewijst reeds
dat de schrijver niets verwaarloosd heeft om geheel op de
hoogte to komen van zijn onderwerp . Dat het daarbij niet gebleven is bij eene oppervlakkige kennismaking met de aangehaalde
werken . blijkt duidelijk en overvloedig nit de talrijke bladzijden
waar hij in oneenigheid geraakt met moderne Tacituskenners,
hunne beweringen wikt en weegt, hun betoog nauwkeurig
onderzoekt en ten slotte zijn eigene meening voordraagt, steeds
gesteund op eene vaste, dikwijls schrandere bewijsvoering .
Het geheele werk van P . Claevs rust op eigen studie, eene
grondige, en wat het onderwerp betreft, volledige studie van
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Tacitus . Hij lent den man en zijn werk ; hij heeft zijne gewrochten met nauwgezetheid ontleed en langs alle zijden beschouwd ;
hij heeft zich ingewerkt in zijn geest, in zijn tijd, in zijn midden ;
hij heeft doorgedrongen tot de ziel van den Romein . Door die
studie is eene eigene zienswijze ontstaan, eene persoonlijke
diepe overtuiging, en die overtuiging wordt dan ook met
warmte voorgedragen, en, waar het pas geeft, met gloed verdedigd . - Schrijver is, natuurlijk, een bewonderaar van Tacitus
en beschut dezen tegen alle onverdiende aanvallen . De bewondering maakt hem echter niet kortzichtig . Tacitus, als waar
genie, stond wel boven zijne tijdgenooten, hij stond niet buiten
zijn tijd . Hij lijdt aan zekere gebreken van de historiographie
zijner dagen . Schrijver verbergt het niet, hij herhaalt het menigrnaal en past steeds op Tacitus' werk de princiepen toe eener
gezonde historische critiek .
In het eerste hoofdstuk van het eerste deel wordt een vraagstuk der methodeleer behandeld ; het lezen van Tacitus in de
Humaniora . Dan wordt onderzocht hoe Tacitus zichzelven
voorstelt, hoofdzakelijk in de voorredenen ; verder worden
achtereenvolgens besproken de oorspronkelijkheid van den
schrijver, de stijl, de beschrijving en de compositie van het
verhaal . Het tweede deel is toegewijd aan de historische
waarde zijner geschiedwerken . Een aanhangsel behandelt
speciaal liet vraagstuk Tacitus-Plutarchus .
In die verscheidene hoofdstukken volgt schrijver nagenoeg
dezelfde methode . Korte en bondige uiteenzetting zijner gedachten, gestaafd door voorbeelden . Die voorbeelden zijn niet
talrijk maar doeltreffend . Daardoor wordt het werk echt genietbaar ; de bewijsvoering is genoegzaam gesteund en wordt toch
niet to zeer belemmerd door eene opeenhooping van teksten .
Zoo is de schrijver er in gelukt in een niet to omvangrijlc werk
cene grondige en volledige studie van den kunstenaar en
geschiedschrijver to leveren . Wellicht zal bij den lezer de
gedachte oprijzen dat P . Claeys to dikwijls den voorkeur geeft
aan die voorbeelden die hem de gelegenheid verschaffen verkeerde opvattingen to bekampen en terecht to wijzen . Dat geeft
aan geheel het werk een zweem van strijdlustigheid . Doch de
schrijver heeft het zoo gewild ; het wend met opzet gedaan, uit
het verlangen, zoo luidt het in de voorrede, aan den lezer ook
Tacitus' critici to doen kennen . Men vergete daarbij niet dat de
discussie leven en beweging brengt in een onderwerp dat anderszins wel wat dor mag schijnen, en dat zij daarenboven den lezer
tot nadenken uitlokt en tot verdere eigen studie aanspoort .
Wij mogen dan den schrijver gelukwenschen met zijn
eerste werk : het is de vrucht van langen en ernstigen arbeid ;
het getuigt van uitgestrekte kennis ten dienste van een helder
verstand ; het draagt den stempel van echte, beproefde wetenschap . Tevens mag het gelden als een uitstekende gids voor
latinisten, voor minnaars van Tacitus en gansch bijzonder voor
leeraars, in de studie en in de verklaring van den grooten historicus .
Wij voegen hier nog bijzondere gelukwenschen bij voor de
goed verzorgde taal . Ik vermoed dat de schrijver in dit opzicht
vele moeilijkheden to doorworstelen had, dat het namelijk eene
overgroote krachtinspanning is geweest het onderwerp, dat een
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eerste maal, als doctorate dissertatie, in het Fransch werd ingestudeerd en voorgedragen, to herdenken en verder nit to werken
in het Nederlandsch, zonder dat van de eerste redactie werkelijke sporen zijn achtergebleven . Dat is voor hem een eeretitel
to meer . Daarmee heeft hij ook op het Vlaamsche letterveld
zijne sporen verdiend .
J . SENCIE .
L'HUMANISME BELGE A L'EPOQUE DE LA RENAISSANCE, par A. ROERSCH . - Brussel, Van Oest, 191o,
174 blz .
Wat beduidt eigenlijk Humanisme? Het is een innig gevoel
van bewondering voor de Grieksche en Romeinsche beschaving
voortgebracht door uitsluitelijke studie en navolging der oude
schrijvers . Dat komt eerst voor in Italie, echter v66r den invloed
der Italiaansche humanisten, met Petrarca (t 1374) en Boccaccio (t 1375) vooraan, in onze noordelijke gewesten merkbaar
werd, treft men reeds, hier to lande, meer dan een geleerde aan
die genoegen vond in het bestudeeren van oude schrijvers wier
werken door kloosterlingen waren afgeschreven en in kloosters
zorgvuldig bewaard . Daarmee ondernamen ze soms eene reis
naar het schiereiland om hunne studies voort to zetten .
Wanneer men den gang der ontwikkeling dezer Renaissance
gadeslaat, wordt men weldra door twee kenmerkende feiten
getroffen . Ze komen ons klaar voor na gelezen to ltebben hetgeen Prof. Roersch over dit tijdperk mededeelt ; en het wekt
verwondering op dat de schrijver er niet aan dacht ze als gevolgtrekking aan het einde van zijn alleszins verdienstelijk boek to
doen uitschijnen .
In alle landen was het Latijn de voertaal voor de geestesaangelegenheden . Maar indien men in Italie, zonder de Grieksche schrijvers to verwaarloozen, er zich hoofdzakelijk op
toelegde oude Latijnsche schrijvers uit to geven en to bestudeeren, zoo komt, in de Nederlanden, eene andere richting voor,
waarvan de reden van ontstaan mij ontsnapt . Men houdt er zich
ook met Latijnsche schrijvers onledig, maar geeft echter meer
den voorkeur aan de Grieksche . Onze landgenooten dragen, in
de eerste tijden van het Humanisme, het meest bij om, door
hunne gewrochten, de kennis van de Grieksche letterkunde in
de geleerde wereld to verspreiden en den krachtigsten stoot to
geven tot het aanleeren van de Grieksche taal . De oorzaak ervan kan niet gezocht worden in den invloed van bet College der
Drie Talen der Leuvensche Hoogeschool : de inrichting van
Busleyden dagteekent immers slechts nit het jaar 1518 . Nu veel
vroeger vindt men, hier to lande, geleerde mannen die zich met
de Grieksche letterkunde ernstig bezighouden . Op aandringen
van S . Thomas van Aquino, vervaardigt Willem van Moerbeke
(geboren omtrent r215, Aartsbisschop van Korinth van I277 1-86) eene Latijnsche vertaling van Aristoteles, waardoor hij
zich wereldberoemd maakt . Alexander Hegius, geboren to
Heek in Westfalen in 1433, bestuurder van het College der
Broeders van het Gemeene Leven to Deventer, schrijft een
Latijnsch gedicht met het doel een bewijs to leveren dat de
Grieksche taal dient bestudeerd, om welke wetschap ook, zelfs
wiskunde, to kunnen beoefenen .
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Een tweede feit had de schrijver ook wel mogen aanstippen .
Buiten Italie, zijn de voornaamste humanisten der XIVe, XVe
en der eerste helft der XVIe eeuw bijna uitsluitend Vlamingen
of Noordnederlanders ; en, zelfs in Frankrijk, zijn bet onze landgenooten die de kennis der oude schrijvers verspreiden . Het
zelfde wordt waargenomen voor de kunst, voor de opschriftenkunde, de aardrijkskunde, de wis- en natuurkundige wetenschappen . Gedurende drie eeuwen staat Vlaanderen aan bet
hoofd der wetenschappelijke beweging in Europa, en wordt
hoogstens door Italie geevenaaard . De godsdienstige woelingen
der XVIe eeuw kwamen aan deze grootsche ontwikkeling een
einde stellen .
Deze waarnemingen komen mij voor als eene natuurlijke
gevolgtrekking van bet werk van Prof . Roersch . Spijtig genoeg
zoekt men ze to vergeefs in zijne studie . Laten wij nu de hoofdbestanddeelen van bet boek samenvatten .
Eerst wordt onderzocht wat bet meest in onze gewesten,
bijdroeg tot de ontwikkeling en den bloei van bet Humanisme .
Zulks is vooral to wij ten aan de Broeders van bet Gemeene
Leven of Hieronymieten . Hun moederhuis werd gesticht in
1387 to Windesheim, nabij Zwolle, door Gerrit of Geert
Groote . (1) Een hunner beroemdste aanhangers was de schrijver
der Navolging Christi . Alhoewel Thomas a Kempis zijn wereldberoemd werk in 't Latijn opstelde, merkt men duidelijk, mijne aandacht werd mij erop gevestigd door P . Delehaye, zijne Nederlandsche oorsprong door de menigvuldige flandricismen die men in bet boek ontmoet . De humanistische richting
werd ook door de Hertogen van Burgondie allerbest begunstigd,
en bet was zelfs Filips de Schoone die aan Erasmus de geldelijke middelen verschafte om, aan de Leuvensche Hosgeschool,
zijne studies voort to zetten . Merkwaardige bijzonderheden
komen deze denkwijze staven, namelijk zel :ere mededeelingen
over Petrus de Ponte, den blinde van Brugge, en Robert
Gaguin die to Calonne op de Lei in 1433 bet licht zag . Deze
ontwikkeling van bet Humanisme bekwam echter zulken snellen
vooruitgang slechts door de onlangs ontdekte boekdrukkunst .
door Hegius to Deventer sterk ondersteund, door Gaguin to
Parijs ingevoerd en aldaar door den Gentenaar Josse Badius
Ascensius voortgezet . Otn klaarder de werking onzer humanisten to doen uitschijnen schetst Prof . Roersch, in acht kapittels, eenige van hen of in allerbelangrijkste levensbeschrijvingen . De eerste studie wordt gewijd aan Roger Rossen
(Rutger Rescius, j-2 Oct . 1545 . Al de geleerden van then tijd
nemen de gewoonte aan hun familienaam to vergriekschen of to
verlatijnschen), een kind van Maeseyck, -- hij noemt zich soms
Dryopolitanus, - bevriend met Erasmus . Rescius doceerde
to Leuven, in bet College der Drie Talen, over Grieksche
schrijvers ; hij stichtte eene drukkerij en gaf een groot aantal
Grieksche schrijvers uit . Zijne lessen werden gevolgd door den
Diestenaar Cleynaerts, schrijver van eene Grieksche spraak(i) Men mag zich verwonderen dat aan Prof. Roersch, zoo
goed op de hoogte der bibliographie van bet onderwerp, bet
baanbrekend werk van AcQuoY (Het klooster to Windesheiin .
Utrecht, 188o, 3 din .) onbekend bleef.
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kunst die niet minder dan 3oo uitgaven beleefde, en voor het
aanleeren van vreemde talen een overtuigde aanhanger was der
rechtstreeksche methode . Na Rescius wordt gehandeld over een
Kartuizer, den Gentenaar Livinus van der Mande (Lmvinus
Ammonius, 13 April 1485-1556) . Hij leefde lange jaren in bet
Kartuizerklooster van Royghem (bij Gent) en de boekerij van
Besancon bezit van hem, in handschrift, 107 Grieksche en
Latijnsche brieven, waardoor wij vernemen hoe innig die humanisten met de oude schrijvers ingenomen waren, ja zelfs er
vurig op verliefd .
Met nog meer genoegen leest men de levenswisselvalligheden van eenige medehelpers van Erasmus . Hilarius Berthoif,
to Lede, wellicht ook to Gent geboren, die allerbest den naam
van Hilarius droeg . Hij was een lustig gezel en een vriend van
Vives . Hij vertoefde eenigen tijd aan het hof van Margareta
van Valois, de gekende schrijfster van bet Heptameron, en
stierf aan de pest to Lyon in 1533 . In Lyon kwam Berthoif in
betrekking met Rabelais, toen geneesheer aan het Groot H0spitaal, en het is wel eene juiste gissing van Prof . Roersch to
veronderstellen dat Bertholf hem de Vlaamsche woorden voorschreef dewelke men in Kap . IX van Pantagruel ontmoet . Door
de Fransche Rabelaisianisten wordt er meestendeels over
gezwegen ; ook zal het niet onnuttig zijn ze hier over to schrijveu . Pantagruel op wandel zijnde ontmoet Panurge en vraagt
hem wie hij is en wat hij verlangt . Panurge antwoordt eerst in
't Duitsch, vervolgens in Arabisch, Italiaansch . Engelsch, Baskisch en dan zegt hij in 't Vlaamsch : Heere, ik en sbreeke auders
geen taele dan keys ten teele ; my dunk( noghtans, al en see ih a niet een
woordt, mynen moot veyklaert geizoegh wet ik begeere : ,Qeeft air uyt berimhertigheyt yets waer van ik gevoet magh zvn . Was Bertholf een aangenaam man . een ander begunsteling van Erasmus was een
dronkaard : Felix Rex (De Koninck), een Gentenaar soms door
Erasmus, - om welke rede, men weet het niet, - Polyphemos
(de beroemde) benaamd . Overal zocht hij ondersteuning ; en na
tot het Protestantisme overgetreden to zijn, werd hij de inrichter
en bestuurder der boekerij van Hertog Albert van Brandenburg
to Konigsberg, alwaar hij stierf in 1549 . Vrai contyebandiey de
l'humamisme betitelt hem Prof. Roersch, enkel, als Bibliothecaiis,
heeft Rex zich een verdienstelijken naam verworven .
Daarna handelt de schrijver over drie mannen die tot het
geleerde tijdvak van bet Humanisme toehooren . Men hepaalde
er zich niet meer bij heel eenvoudig handschriften of to drukken ;
men vergelijkt de verschillende handschriften van een en netzelfde werk om den juisten tekst van den schrijver vast to stellen
en men tracht de zegswijze van den ouden schrijver door uitleggingen to verklaren . Pieter Fantin van Thielt (1556-1611) was
een uitstekend h elleni.s t . Hij verbleef to Parijs bij den beroemden Angerius Gislenus Busbecquius van Komen (1522-1592),
ontdekker van het Momumentum Amcyyanum ; van 1584 tot 1596
was hij professor in 't Grieksch, en als dusdani,g de opvolger
van den Antwerpschen Andreas Schott, aan de hoogeschool to
Toledo ; en, naar het vaderland teruggekomen, word Pa .ntin
deken van Ste Gudulakerk to Brussel ; en bet is als deken dat
Rubens zijn portret schilderde, hetwelk nu in hat MuseumPlantin bewonderd wordt . Frans de Maulde (Modius) van
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Oudenburg (1556-1597), een echt dwalende ridder, ondernam
nog meer reizen dan Pantin ; maar ontmoette ook meer tegenkantingen . Hij bestudeerde hoofdzakelijk Latijnsche schrijvers .
Meer beroemd is Wynants Pighius van Kampen (152o-1604), die
men, nevens Smetius (De Smedt) van Westwinkel, als den
grondlegger der Latijnsche opschriftenkunde mag aanzien .
Pighius was bibliothecaris van Granvelle en werd later kanunnik van Xanten . Zijne handschriften, evenals zijne Anneles,
bezitten nog altoos eene voortdurende wetenschappelijke
waarde .
Het boel: sluit met eene levensschets van Simon Ogier van
Sint Omaars (1549-1602) die veel minder humanist dan Latijnsche
dichter is ; en nog zijn zijne gedichten slechts van geschiedkundig belang, daar hij, aanhanger der Spanjaarden, de toestanden en de gedachten der Spaansche partij door zijne verzen
bekend maakt .
Het book van Prof . Roersch boeit den lezer met enkel door
hetgene hij er in leert over de wetenschappelijke richting der
humanisten ; men wordt er ook in kennis gebracht met de intieme
levens- en denkwijzen van die mannen verliefd op de beschaving
der Grieken en der Romeinen . Door menigvuldige kleine wetenswaardigheden weet de schrijver ons op de hoogte to stellen van
hun dagelijksch leven . Zijne studie berust op eene grondige en
wetenschappelijke kennis van bet behandeld tijdval : ; men leest
bet met een waar genoegen en ontmoet er vele bijzonderheden
tot nog toe weinig of zelfs onbel:end . Ook koesteren wij de
hoop dat Prof . Roersch, beter clan wie ook bekend met het
leven der Nederlandsche geleerden van vorige eeuwen, ons
weldra eene algemeene geschiedenis zal schenken der philologie
in Belgid : bet Vlaamsche land zou er hem dankbaar voor wezeu,
want daardoor zou een nieuw kleinood aan de wetenschappelijke
kroon van Vlaanderen gehecht worden .
ADOLF DE CEULENEER .

DE HAARBAND VAN DE KONINGIN door KANUNNIK
Sh EEHAN . - J . W . Van Leeuwen Hoogewoerd, 89, Leiden .
1912, 346 blz . Prijs : 1 .75 flor .
Kan . Sheehan is voornamelijk ten onzent bekend sedert
bet verschijnen van zijn werk : Min nieuwe kahelaan . Daar ging
het over Iersche toestanden en het boek mna .akte zulken opgang,
o a . omdat bet karakter, het leven van bet Iersche yolk zoo
trouw was weergegeven .
Bij het verschijnen van dit nienwe werk werd er gezegd
dat dit boek nog meer ophef zou maken . Dit geloof ik nu niet .
De koningin, waarvan bier spraak, is Maria Antoinette van
Frankrijk, vrouw van Lodewijk XVI ; ge krijgt door dit verhaal
een goed beeld van dit schrikwekkende tijdperk, waaruit toch
veel waarheid en een machtig nieuw levee is gegroeid . De
haarband van Marie Antoinette wordt afgekocht van den beul
Samson en bewaard als eene relikwie, m a.ar doet nog dienst om
onder het nieuwe regiem der Bourbons, die tegen hunne
politieke vijanden heel onredelijk to werk gaan, bet ]even of to
koopen van de jonge gravin de Brignon, aan wie niets anders
feitelijk kon ten laste gelegd worden dan jeugdige roekloosheid
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ter gelegenheid van een begin van oproer tegen het nieuwe
regeeringstelsel .
Voornamelijk in het slot is Diet altijd alles natuurlijk en
meer dan eens zegt men bij bet lezen : to romantisch ; maar
toch zal het boek gaarne gelezen worden en is de lezing ten
zeerste aan to bevelen, omdat het bier gaat over eel) tijdperk
dat nog meer zou moeten gekend worden, dat het op uitzonderingen na, waarover de meeningen kunnen uiteenloopen geschiedkundig getrouw is en de voornaamste mannen der
Fransche onwenteling en zij die daar rond leefden hier voorkomen, niet alleen de hoofden van de omwenteling zelf, maar
ook Talleyrand, Andre Chenier, Mirabeau, La Fayette, enz .
De vertaling is goed .
E . Vi .
LE SOCIALISME MUNICIPAL EN ANGLETERRE ET
SES RESULTATS FINANCIERS par RAYMOND BOVERAT .
Deuxieme edition . - Paris, Rousseau, rue Soufflot, 1 4, 1912 .
Tot in de tweede helft der verledene eeuw waren de
gemeenten om zoo to zeggen uitsluitend administratieve en
politieke vereenigingen, maar nu worden ze van langs om meer
als economische aanzien, die voor de economische belangen
van de gemeentenaren moet mede zorg dragen . De meeningen
loopen er over uiteen in hoeverre gemeentebedrijven aan to
prijzen zijn, want eerst en vooral heeft de gemeente eene overheidstaak en komt zij aan het noodige geld door belastingen .
Bedrijfsondernemingen zijn eigenlijk voor de burgers .
Dat alle gemeentebedrijven noodzakelijk socialisme zouden
zijn kan men moeilijk houden staan : zoo b .v . voor bedrijven
die toch als monopolie zouden moeten bewonnen worden, als
zijn trams, het verzorgen met water, de verlichting, die Loch de
straten van de gemeente noodig hebben . Vrije mededinging zou
hier toch nooit het geval zijn .
Men kan verstaan dat de gemeente bedrijven onderneemt
om ze beter uit to voeren dan ze het anders zouden zijn .
Er wordt soms gezegd dat gemeentebedrijven een eerste
stap zijn naar het collectivisme ; maar er mag niet vergeten
worden dat eigenlijk collectivisme maar zou beginnen wanneer
de geheele voortbrenging door de gemeenschap bezorgd werd
en dat de eenige gemeentebedrijven die bestaan als zaken
worden geexploiteerd, juist als waxen ze het door kapitalisten .
Maar dit wil nu volstrekt Diet zeggen dat alle gemeentebedrijven to wettigen zijn en dat het to wettigen is wat zoo
dikwijls tot gemeentebedrijven aanleiding geeft : de zucht om
winst to doen
Engeland is het land waar, althans in sommige groote
steden, wel het meest gemeentebedrijven zijn . Het boek van
Boverat is in drie deelen verdeeld : vooraan wordt er gehandeld
over de verschillende gemeentebedrijven ; in het tweede deel
over de inrichting van die bedrijven, ten opzichte van hunne
werklieden en bedienden, en in het derde deel over het geldwezen van die gemeenten en de uitslagen in dit opzicht door de
gemeentebedrijven bekomen .
We schrijven hier de twee eerste zinnen of van het voorbericht tot de tweede uitgave, waardoor men seffens kan zien
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welke de stelling is van den schrijver : e Quatre ans se sont
ecoules depuis la publication de la premiere edition de cet
ouvrage .
De nombreux exemples sont venus s'ajouter a ceux que
l'on possedait deja de la complete incapacite de 1'Etat et des
municipalites au point de vue industriel et commercial .
Er is wel to bemerken dat de schrijver to veel de meeningen
huldigt van de liberale volkshuishoudkundigen, maar zijn boek
is Loch hoogst belangwekkend, juist omdat Engeland aan bet
hoofd staat dezer beweging . Niet alleen de gemeentebedrijven
die we algemeen kennen, vinden we hier weer, als trams,
waterleidingen, electrische verlichting, electrische krachtverdeeling, werkmanshuizen, slachthuizen, enz ., maar ook bet
bezorgen van zuivere melk, bet maken van moortel en plaveien
uit den afval van de verbrande straatvuiligheid, bet maken van
mest, bet maken van zeep, olie, smeervet, enz . als overblijfsel
van gasfabricatie, bet bewinnen van hoeven, bet exploiteeren
van oesterputten, enz.
In geldelijk opzicht, enkele uitzonderingen aan kant gelaten, hadden die gemeentelijke bedrijven geene gelukkige
uitslagen : zeer dikwijls moesten groote leeningen aangegaan
worden en de belastingen verhoogd en men schat dat de
schuldbrieven van de gemeenten ongeveer 10 °/o in waarde
daalden als gevolg van de verhooging der gemeenteschulden .
Men is er in Engeland zeer mee bekommerd wat er zou kunnen
gedaan worden om to beletten dat de gemeenten to veel aan
gemeentebedrijven gaan doen . Velen zouden willen de schulden
van de gemeenten beperken in dezen zin dat bet hun niet zou
toegelaten zijn boven een zeker vermenigvuldiger van bet
belastbaar inkomen to ontleenen ; anderen meenen dat bet
mogelijk zou zijn aan de gemeenten to verbieden winst to
maken met hunne gemeentebedrijven, want hier is tech de
groote oorzaak waarom sommige gemeenten zelf bedrijven
hebben aangegaan ; er zijn nogal personen die denken dat de
gemeentenaren die geen belasting hetalen geen kiezers zouden
mogen zijn voor de gemeente en ook niet de gemeenteambtenaren, en dat er moet ingegaan worden tegen bet gebruik
bestaande in vele Engelsche steden, dat de kiezers, den druk
niet voelen van de belastingen omdat zij woven in gehuurde
gebouwen en de belastingen samen met de huur door den
eigenaar worden opgestreken .
Dit bier is bet besluit van den schrijver : (c 10) Que les
depenses locales augmentent bien plus vite que la reteable
property, c'est-a-dire que la valeur de la propriete imposable ;
21) Que la dette locale augmente plus vice, elle aussi, que
la rateable property ;
3o Que les municipalites se trouvent melees aux problemes
les plus difficiles ;
4° Qu'elles ne font des profits sur leurs entreprises industrielles que lorsqu'elles possedent un monopole ; qu'il n'y a
guere que sur la fabrication du gaz qu'elles gagnent reguliere
ment ; que meme dans ce cas leurs profits sont peu importants ;
que leur comptabilite est mal tenue ;
5 1, Que le municipale trade (gemeentebedrijf) gene, de mille
facons, 1'entreprise particuliere et s'oppose a son progres ;
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6° Qu'il est a la fois imprudent et injuste de donner le droit
de vote a des personnes qui ne paient pas d'impot et d'en priver
ceux qui en paient le plus . »
E . VL .
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06 ONZE KUNST, November 1912 . - Dirick 7acobsz. Vellert
(N . Beets) . - Twee Allegorische Poriretlen van Vorstinnen nit het
Huis van Medicis, door Suttermans (Pierre Bauthier) . - Hedcndaagsche Meubels (slot) (Corn . Van der Sluys) . - Kunstberichten
uit Amsterdam, Brussel, den Haag, enz .
<06 VLAAMSCHE ARBEID . - Veruit het merkwaardigste
wat ons de Cons cience-literatuur van bet eeuwfeest heeft
gebracht is het Vlaamsche Arbeid-nummer aan den Meester
gewijd : Portret van Hendrik Conscience door Alwis Rossbach . Remembrance aan Hendrik Conscience, gedicht van Gerry Helderenber„ muziek van Albert Hansen . -- De honderdste geboorteverjaring van H . Conscience, mede een hulde aan tijdgenooten in
de kunst en den strijd . - Conscience in de Kemnen (Em . van der
Straeten) . - Brief van 7ey De Cock over Conscience. - Conscience en
zijn eersle roman ((In 't Wonderjaar n (Karel van den Oever) een
brok Antwerpsch leven en Antwerpsch geknoei nit then tijd,
met fac simile van een handschrift van P . F . Van Kerckhoven
over de veranderingen in n het Wonderjaer, n en een plaat
nit de eerste uitgave - De vroegere Duitsche Letlerkunde over
Conscience (Alwis Rossbach) . - Antwerben in het werk van Conscience (Joz . Muls) . - Hendrik Conscience (Em . Van der Straeten) .
- Verzen van Emiel van der Straeten (5 stuks), van Karel van
den Oever en van Clemens Besseleers .

oG

DE KATHOLIEK, Mei 1912 . - Geschiedenis en Synthese (Dr
J . Sassen) : De zegetocht der overdreven analytische geschiedschrijving is gestuit, de toekomst der synthese verzekerd . Om de Sixtijnsche Vulgaat (J . Van den Dries), vooral over de
handelwiize van Pans Sixtus jegens Bellarminus . - Hedendaagsche Apologie III . (St . Deenen) : oordeel van oud-Hoogleeraar Matthes over den Talmud, Petrus Canisius' uitgaven, nl .
Van Kasteren's a Eerste brief van den Apostel Petrus », Hollenberg's cc Zegepraal der Pauselijke Onfeilbaarheid op het Vat .
Concilie, » en Knuif's n Naar het Rijk des Lichts » .
- io Juni 1912 . - Het Begrip der Ziel in bet 0 . Testament
(E . Driessen) . - Lelterkundige Kroniek : Over Jonckbloet's « Bij
het Allerheiligste » , Binnewiertz' Zen dichtbundel, enz . - Juli 1912 . - Een stem van over de Zee (M . S .) : een merkwaardige Japaneesche edelvrouwe, de jonggestorven Kartini . -
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Spanje, zijn godsdiensiig leven (J . Keuller) . - Nieuwe uitgaven : o . a .

Cam . Couillant : La Reforme de la Prononciation latine .
- Augustus-September 1912 . - Eigenaardig-schoone
feestverzen van Binnewiertz voor Mgr . Callier . - Atheensche
kunst (Jos . Kleyntjens) . Een merkwaardig sociaal artikel, want
het behandelt vooral de inwerking van bet Atheensche leven
op de kunst . - Waardoor weer achteruit (Adr . Hollenberg)
Blijkens de laatste volkstelling zijn de Katholieken in Holland
weeral gezakt : to veel Roomschen huwen laat of huwen in 't
geheel niet . -Over eene Bibliograjie van Nederlandsche katholieke tijdschr ften (B . Kruitwagen) : wat er alles aan Roomsche periodieken to zamelen valt binnen't kleine land - Verzen van Dr Van
Koeverden, Fr . Berthold, Cosst . Eeckels . - In de e nieuwe
uitgaven e bespreking o . a. van : Dr H . Kuljer : a Het zedelijk
karakter der Reformatie gehandhaafd tegen Rome . » - Letterkundige Kroniek : o . a . over Marie Koenen's a Witte Burcht » ,
Sheehan's s Haarband der Koningin » , Coloma's e Boy)), Hahn's
o Peregrin » , Bazin's a Davidee Birot » , Linnebank's e Dagboek
van mijn Roomsche Reis », Jul . Persyn's a Hoogstraatsche
schooluitgave van Dr Schaepman's Gedichten, » enz .
- October 1912 . - Nog een Nederlandsche Kardinaal (Dr Gisb .
Brom) : Dr Brom gaf, naar aanleiding van 't nieuwe Nederlandsche kardinalaat van Mgr . van Rossum, een geschiedkundig
overzicht der Nederlandsche kardinalen - Thans brengt hij er
no .- een in de lange rij : nl . Johannes van Goessen, een staatkundige der 17e eeuw, gehecht aan 't huis der Habsburgers . Spanje (J . M . L . Keuller) : de strijd tegen de Kerk in den loop
der iqe ecuw . - Onze Doopnarnen (J . J . Graaf) : hot slot van doze
boeiende en voor eenieder belangwekkende studio . - Los Seises
(M . Kessels), de geschiedenis van den bekenden dans in de kerk
van Sevilla . - Verzen van Felix Rutten en van G . H . van
Haastert . - Recensies o . a . over het jongste bock van Melati
van Java a Koninginnen met en zonder kroon » .
46 DE STUDENT, September 1912 . - O . a . Zuiverheid van
Taal : een beamenswaardig artikel . - lets over Liturgie . - Over
beschaafde Uitspraak . - Abstine, Sustine . - Volkstaal : Voortzetting
van de flinke folkloristische bijdragen van Jef Goossenaerts .
DE GIDS, September 1912 . - Een jubileum-nummer
gewijd aan Mevr . Bosboom-Toussaint, bij haar eeuwfeest . De
Liefde in den Leicester cvclus (J . Prinsen J . Lz .) : 't Is voor Prinsen
het book van ((de Liefde in al haar uitingen » . - Over Mevronw
Bosboom-Toussaint (Fr . Erens) . - De Cornetjes, een fragment van
een novelle uit Juf. Toussaint's jeugdjaren, in handschrift teruggevonden door Dr Dyserinck . - Brieven van A . L . G . BosboontToussaint (J . .Bosboom Nz ), tot het jaar 1842 . - Drie brieven van
Juj'rouw Toussaint aan Willem De Clercq (J . N . van Hall) . Verder
uit de brieven van Mevr Bosboom-Toussaint aan Mr . Is . da Costa,
Mevr . Elise van Calcar, Ds . O . G . Heldring en Mr . G . Groen
van Prinsterer .
- October 1912 . - Lodewijk van Deyssel (Just Havelaar), in
bewondering voor van Deyssel's jongste work : a Frank Rozelaar o : a In deze eeuw van experimenteeren schijut sours geheel
de van Deyssel-figuur mij toe zelf een enorm en levend experiment to zijn : het experiment van 't individualisme, dat in telkens
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wisselende wijze zich to handhaven zoekt en tot zijn synthese
tracht to komen .
.o6 VOLKSKUNDE, 7-8, 1912 . - Volkslzuinor en Volksgeest
(Victor de Mevere en Leo Verkein) : Navertelling van een
dertigtal goeie Vlaamsche moppen . - Spreekwoorden, Zegswijzen
en Uildrukkingen op volksgeloof berustend (A . De Cock) : ditmaal de
rubriek : Het Menschelijk Lichaam . - Uit de Scandinavische
Landen (D . Logeman-van der Willigen) : recensie van bet Festskrift til H . J . Feilberg, fra nordiske sprog, og folkemindeforskere paa Aars Dagen, den 6 August 1911 . - Uit onze nude
a Kint-baerenden Man, in Dicht
Schrijvers (Maur-Sabbe)
beschreven door beer Philippus Jongherycx, pastoor in Coolkercke, 1898 .
0 6 DE LELIE, October 1912 - Liederen van Helena (K . van
de Woestijne) . - Praatjes over den Waaier (B . Cliffors', met tal
van sierlijke platen . - De Waclzter (Marie Koenen) : Marie
Koenen is de koningin onzer neo-romantiek - Lets over het
dienstboden-vraagstuk (Joh . Wigman) . - Modekroniei? . De Strijd
tegen de nzoderne Zedeloosheid (slot) (Prof . Mausbach) . - Hoe
geleerd Nederland denkt over het .4lcoholgebruik door kinderen (P . Fr .
Ildefonsus) : a Alcohol is in iederen vorm voor het kind
vergift ; (lit is geen stelling meer maar een axioma .
.v7, DE NATUUR, Augustus 1912 . - Keuze van het Type van
Jut Pananzakanaal (J . Ruckert), duidelijk geillustreerd . - Het
Zwarte Roodstaartje (T. E . Bouman) . - lets over de A-deelijes der
radio-actieve stofen (G . L . de H . L .) . - Onze Brandsioffen (D . Stavorinus) : VVatergas . - De T)zeorie der Panspermie in het liclzt der
inoderne wetenschap (D . Daalder) . - Vanille (M . van Slooten) .
- September 191x . - Holbc,-aoners onder de vogels (J . hlendr .
van Balen) . - Een inerkwaardig Nest (J . Havenhorst', van een
kleine wesp, de « odynerus oviventris a . - In en oin den Boortoren (P . Kok), in 't Limburgsche kolenveld . - Portretten van
nuttige Vogels (J . Daalder) : winterkoninkje, kievit, buizerd,
specht . - Bezoek aan a Vulcaansoord by Terborg (Z . P . Bouman),
een vakmanskijkje in een ijzergieterij .
- October 1912 . - Berkeninonografie (D . J . Van der Ven)
met mooie landschappen . Kvrenati oz in de graze O'odheid : naar
aanleiding der bezetting van Benghasi door de Italianen . - Textiele sierkunst (Stavorinus) . De Ring van « Granznze (Z . P . Bouman) .
- De Menagerie van Lodewijk Napoleon (G . A. Evers) . - lets over
den rystbouw en de Rajstbewerking in 7apan (Mimosa) . - Hot Kiezelgoor en zijn technische Toepassingen (Dr A . J . C . Snijders) . - De
technisch uilvoering van Panainakanaal (J . H . Ruckert) .
oo BIEKORF, Augustus-October 1912 . - O . a . De Tzjdrekening
der oortydsche tijdvakken (J . Claerhout) . - Oude Volkenhunde (J .
Filliaert) enz .
06 DE LEVENDE NATUUR, i October 1912 . - In den
zwainmentijd(J . Thyssenl . - Excursie in Drentc (G . Mulder), met
eigenaardi ;e plaatjes . - Krabben van onze Kust (D . J . Tesch) Nog ids over uilen : een geestig causerietje . o
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- i5 October 1912 . - Curiosa (E . Heimans) : eendenmossels . - Kieskeurige zwammen (B E . Bouwman) . - Een nieuwe
Plant voor de Nederlandsche Flora (H . R. Hoogenraad) : Thesium
pratense Ehrh .
VAN ONZEN TIM Juli-October I9I2, wekelijksche
nummers . -- Laurens Alma Tadema (M . Viola), bij den dood van
den grooten schilder . -- De a Spaansclae Kapel » to Florence (B .
Molkenboer), slot van de fijn-kunstzinnige studie . - Tragiek en
Tragedie (H . W . Moller), slot van de belangrijke Vondel-studie .
- Het Paard in de Prentkunst (M . Viola) . - Internationale Teuloonstdling van hedendaagsche religieuze Kunst to Brussel (Felix Timmermans) . - De h . Bloedprocessie to Brugge (Okt- Steghers) . - Marie
Koenen's c, De Witte Burcht » ( M . Viola), een welverdiende lofprijzing aan 't heel mooie book . - Oud-christehke literatuur (D .
J . P .) . - M . Herbert (W . De Veer), aanbeveling van de verdienstelijke katholieke Duitsche romanschrijfster en dichteres . Roomsche Boeken : Coloma's a Boy », Anna van Krane's a De
Groote Zondares u, Sheehan's n De Haarband van de koningin » .
- Weener Tentoonstellingen (Frits Leurvelt , Sesezzion . - Vlaamsche Muzich (Ruth Klop) : « Benoit's Oorlog » . - Carl Larssonen
David Edstrom (M . Viola) : de twee befaamde Zweden, de schilder en de beeldhouwer . - Uit a de Tuinen der Koninginuen
naar John Ruskin . - Tentoonstelling : Walter Vaes (Maria Viola)
een goedkliukend lofartikel voor onzen Antwerpschen schilder
van stadsgezichten en stillevens . - a Gangen en Wegen u door
Frans Erens (Maria Viola) : zaakrijke recensie over het werk en
rake ontleding van's mans merkwaardig talent, zoo fijn meestal
en soms zoo slordig . - Het Sonnet (B . Van Meurs), een leutig
sonnet . - De Nieuwste Literatuur (L . J . M . Feber), een
con brio en con amore geschreven prachtstijlstuk . Hamerende gedachten en knetterende woorden . De individueelste
kunst komt er slecht van af. Enkel de evolueerende tachtigers,
Van Deyssel en Boutens hebben zich voor de toekomst gered .
- In de aanteekeningen een lezenswaard stukje over de sfinx .
- Kairo (Wr.) : een prettige wandeling door de stad . -- De
Dichter Humilas en zijn werk (F V . Toussaint van Boelaere) : de
kunstgenoot van Verlaine goed geschetst en met keurige aanhalingen verklaard . -Over Helden en Heldenvereering ( L . J . M . Feber) :
weerom een van die schitterend-karaktervolle bijdragen, zooals
we er steeds van Feber mo .-en verwachten . Hooge beschouwingen uitgaand van Thomas Carlyle's boek : a Zes Lezingen
over Helden, Heldenvereering en Heldengeest in de Geschiedenis » . - In alle nummers voortzetting van « De Tragedie
eener Koningin a, vertaling van Albertine Steenhoff-Smulders .
In elk nummer ook verzen, o . a . van Marie Koenen .
Met den aanvang van den nieuwen jaargang - den I3n van Nederlands katholiek puikperiodiek komt weer een
lekkere verrassing : Prof. Mr Struycken opent een nieuwe rubriek : a Over Staatkunde a . Hij vangt aan met een serie diepgaande beschouwingen over a Grondwetsherziening a en ontleedt
het a Koningdom a als rechtsvorm . - Kinderportretten van Toorop
(Maria Viola), een fijne ontleding, met een heerlijke reproductie .
- Het Avondgebed (C . Eeckels) : mooi impressionistisch proza .
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0 6 STUDIEN, dl . LXXVII, Afl . 2 . - Dejeugd van d'Esfinoza .
(W . Mulder : Knappe samenvatting van P . V . Dunin-Borkowski's boek over de wording van Spinoza's wijsbegeerte - Dickens' verhouding tot zijne ouders . (P . Zeegers . : Algemeen
wordt aangenomen dat Dickens' verhouding tot zijne ouders
niet zoo geweest is, als van een rechtgeaard kind verwacht kan
worden . P . Zeegers brengt omstandigheden aan het licht, die
wel geschikt zijn, om dat oordeel merkelijk to wijzigen . - De
ware vrijheid van bet inenschelijk verstand (J . J . Louwerens) .
Degelijke uiteenzetting van de scholastieke leer over de vorming van begrippen en beginsels . Maar zou het nu haast geen
tijd worden, om het positief gedeelte van Kant's Krifih, eerder
als een voortzetting, dan als een tegenstelling van S . Thomas'
denkleer to gaan beschouwen? Want wat is dat gedeelte in
hoofdzaak anders dan een uitleg van den intellectus agens, en een
diepgaande bepaling van de analogie onzer kennis ? - Het oude
Seininarie to Cnlenborg II . ( F .Strater . - Voorts boekensehouw
en een interessante mededeeling van H . Bexersbcrgen over bet
motu proprio a Quantavis diligentia . n
- dl . LXXVII, Afl . 3 . - De ware vr~heid van het anenschelik
verstand, (G . J . J . Louwerens) : De menschelijke redo, zoo
betoogt de schrijver, heeft haar eigen vrijheid en zel .fstandigheid
maar binnen de grenzen door de natuur aangewezen Zij is
gebonden aan de objectieve waarheid en als kenvermogen van
een beperkt en sociaal wezen is zij . waar eigen kracht to kort
schiet of gevaar van dwaling dreigt, ook gebonden aan bet
gezag en de verstandige leiding van anderen . Binnen die grenzen en op die voorwaarden ma; ze vrij en zelfstaudig werken .
- Drie kruishyinnen (J . Boelen) : Interessante verklaring en
mooie interpretatie van het Panne Lingua, het Vescilla Regis en
bet Landes crucis attolamus . - Het vonnis van Pieter Panne (C . Dirickx) : Rake weerlegging van een Jezuietengruwel : de moordpoging op Prins Maui-its . - Over Christus Verrijzenis (L . Steins
Bisschop) : Diepgaande verklaring van den invloed welken de
verrezen Christus onmiddellijk uitoefent op ieders persoonlijke
verlossing . - Boekbessreking . - Mededeeling .
+04 DE BEWEGING, Juli igi2 . - Het Mondeling Exanen voor
Onderwijzers (J . Koopman . - Uit eigen Rijk (Alb . Verwey) : een
proeve uit weeral een nieuwen bundel poezie van den steeds
ijverig dichtenden denker . Gedichten van Aart van der Leeuw,
Bloem, Willem van Dooren, A . van Bruell . - In de Boekbeoordeeling een beschouwing over de toestanden bij het tooneel in
Duitschland, recensie van a Aus dem Tagebuche einer dentschen Schauspielerin n door Helene Scharfenstein .
- October 1912 . - In Russische gevangenissen (Jac . Israel .
de Haan) : schrijnende dingen door den schrijver zelf gezien,
vooral in de kin dergevangenissen . - .4lner-ikaansche Reisherinnesingen (H . P . Berlage), slot van de leerrijkebeschouwingen van
den krani,*en bouwmeester . - Van Vogels en Menschen (Nine
van der Schaaff), de beste novelle die we tot nog toe van de
begaafde . verbeeldingrijke schrijfster lazen . - Aan den Bode van
het Lot (W . L . Penning), weer een goed vers van den blinden
dichter . - Kunst en Geest in Literatuur (P . N . Van Eyck) minder
gunstig, Boutens' Carmina : Van Eyck oordeelt bier van nit
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een denkbeeldige en bedenkelijke hoogte . - Politieke Kroniek
(G . Burger), den grooten Duitschen Katholiek, naar aanleiding
van de uitgave zijner a Ausgewdhlte Werke » en zijne a Ausgewdhlte Briefe n door Kosel, Miinchen .

ALLERLEI
In De Gids van September geeft Fr . Erens zijn globale beoordeeling over Mevr . Bosboom-Toussaint als volgt : Langen tijd
heeft zij als eene grootvorstin in ons land getroond, wanneer men
let op bet aanzien dat zij genoot. Toch was haar gevoelssfeer, hoe
vreemd het ook moge lijken, eene scherp begrensde . Er bloeien
dan ook uit hare romans geene stemmingen op . Zij zijn niet omhangen door een dampkring van pessimisme, ook lacht er niet uit
een zin van humor . Er is iets kouds in haar werk . De warmte, die
er nog in ligt, ontving zij uit haar geloof . Zelfs in de romans van
Flaubert en Zola ligt eene stemming . De handelende personen
daar krioelen dooreen tegen een somberen onafzienbaren horizon . Zij hebben hunne eigene atmosfeer . In de romans van
Mevrouw Bosboom voel ik er geene . Er ligt in haar verhaal
een lichte pedanterie, een didactisme dat niet bekoort . Zij is
geheel zielkundige : dat is hare kracht en grootheid . Haar stijl
is volkomen onartistiek . Zij bekommert zich weinig of de sleep
harer volzinnen stof en onkruid meevoert in zijn gang : zij
heft hem niet op tot luchtigen tred . . . Beter nog dan van
levende beelden bij hare figuren to spreken . zou ik hare werken
willen vergelijken met oude kunstig bewerkte gobelins . De
gobelin is droger van voorstelling dan de schilderij en men mist
in hem den gloed en het leven ; daarvan daarenboven is de uitdrukking der gezichten en der gebaren daarin ietwat verwrongen,
stijf en onbeholpen . Doch het geheel geeft den indruk eener
deftige antiquiteit .
Om zich in de waarheid to verheugen, is 't noodig dat de
Warande-lezers ook eens een andere klok dan de feestklok voor
von Kralik hooren luiden . Van een der best onderlegde
kenners der nieuwste Duitsche letterkunde in ons land . kregen
we 't volgende
Ik lees in 't laatste nummer met veel belangstelling en
eenige ergernis een artikeltje over Richard von Kralik . welks
auteur F . V . H . in een nota beweert dat ik over gezegden heer
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Kralik ook wat geschreven moet hebben : « luchtig, doch (sic !)
kort » . Transeat, mijn ergernis raakt de nota niet, maar het
artikeltje in zijn geheel . Het is geschreven door iemand, die
Kralik blijkbaar niet anders kent, dan door een feestnummer
hem gewijd door den Gral. Nu, een feestnummer is een toastnummer, een nummer opgesteld in banket- en cha :npagnestemming, en in champagnestemming schrijft men geen geschiedenis . Aldus in 't algemeen . Maar in dit geval moet men bizonder
op zijn hoede zijn : want de Gral is 't orgaan van den Gralbund,
en van den Gralbund is Kralik de stichter, de leider en de geldschieter . Indien F . V . H . Kralik kende, dan zou hij weten, dat
Kralik, vOor zijn bekeering, een vrij onbeduidend modern
dichter was, dat hij eerst, na zijn bekeering, een groot man, een
((genie)), een « Proteus », een wereldhervormer geworden is .
Maar hij wie? Bij datzelfde soort menschen voor wie de Maasbode de ware Roomsche krant was . Want ziet ge, Kralik heeft
een kultuurprogram gemaakt, hij is de vaandrig van de katholieke kultuur der toekomst, een gedienstige Monsignore heeft
aan zijn vaandel den zegen verschaft van Zijn Heiligheid, en nu
trekt Kralik door de bergen en dalen van Duitschland : qui
m'aime, me suit . Wie hem volgt is eenn uitverkorene van Israel .
Maar wie durft redeneeren en zeggen : We weten nog een
anderen weg naar't Beloofde Land, die krijgt het vaandel rond
zijn hoofd dat bet kletst en is een afschuwelijk Philistijn of
erger : een modernist . Kralik met zijn program is de Wet en de
Profeten . Ik zal van dat program geen kwaad spreken . Het
bevat veel goods, maar dat goods is geen nieuws - geen nieuws
voor geboren katholieken . Kralik, de bekeerling, heeft Amerika
nog eens ontdekt . Evenwel, bet program zonder de verken is
een dood program, en men kent de vruchten niet aan den boom
maar den boom aan de vruchten . Ik heb de vruchten geproefd .
Ik geloof dat ik daarin zoowat de eenige ben in ons land, en in
elk geval ik durf wedden dat F . V . H . bet niet gedaan heeft . Ik
heb ze niet alle geproefd, God bewaar me . Kralik schrijft ongeveer een book per maand, de marktbedervende veelschrijver
die hij is . Maar 't is niet noodig alles van hem to proeven, na
eenige sneedjes verliest ge allen lust . Zijn « Kulturstudien » zijn
nog 't leesbaarste - hij schrijft goed proza -- maar hoeveel
« Lesefriichte » zijn daarbij, aanteekeningen bij de boeken die
hij gelezen heeft, recensies, zal ik maar zeggen, en hoeveel
oppervlakkigheid en feitenverloochening waar hij aan 't synthetiseeren gaat, hoeveel fantastische bouwsels, droomen en herscnschimmen . Zijn e Kunstbiichlein » viel mij bij eerste lektuur
zoodanig mee, dat ik bet onmiddellijk begon to vertalen - 'k heb
de vertaling weldra gestaakt, ik stuitte op to veel malligheden .
En dan zijn drama's! zijn epossen ! Zijn a Graalsage » bb v . is
nuchter, berijmd proza, niets meer, een dorre, kunstlooze, ziellooze verzameling van al de episoden der Graalsage . Onleesbaar! Zijn « Heptalogien over de Fransche Revolutie, jawel,
't is een heptalogie en is dus veel grooter! kunst dan een simpele
trilogie of een nog simpelder drama, maar dat is dan ook bet
eenig groote wat or aan is . 't is niet alleen onspeelbaar, maar
als ge't kunt lezen, twijfel ik aan uw smaak . Nee, het weinige
wat Kralik aan levende, blijvende kunst heeft voortgebracht,
beperkt zich tot eenige lyrische gedichten . Zijn beteekenis
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wordt mateloos overschat . Zijn bijval heeft hij to danken aan
zijn e gute Gesinnung », aan zijn journalistiek talent en aan zijn
goedertierenheid jegens de katholieke schriivers : als je maar
een katholiek onderwerp in den zin van 't u Kultuurprogram n
behandelt, ben je al gauw een groot dichter . Zijn bijval zal
kortstondig wezen, want hij is to luidruchtig .
'k Schei uit, anders word ik ook luidruchtig . En bovendien,
ik krijg slaap.
In Manzoni's correspondentie verraste ons de volgende
bladzijde, die door velen met hetzelfde genoegen als 't onze zal
worden gesmaakt
Milan, cc 3 novembre 1821 .
Lorsqu'un Francais cherche a rendre ses idees de son
mieux, voyez quelle abondance et quelle variete de a modi » it
trouve dans cette langue qu'il a toujours parlee, dans cette
langue qui se fait depuis si longtemps, et tous les jours . dans
tant de livres, dans tant de conversations, dans taut de debats
de tons les genres . Avec cela, it a une regle pour le choix de
ses expressions, et cette regle it la trouve dans ses souvenirs,
dans ses habitudes de chaque jour, qui lui donnent tin sentiment
presque sur de la conformite de son style a l'esprit general de
sa langue ; it n'a pas de dictionnaire a consulter pour savoir si
un mot choquera, on s'il passera : it se demande si c'est francais
on non, et it est a peu pres sur de sa reponse . Cette richesse de
tours, et cette habitude a les employer, lui donne encore le
moyen d'en inventer a son usage avec une certaine assurance,
car l'analogie est un champ vaste et fertile en proportion du
positif de la langue . Ainsi ii peut rendre cc qu'il y a d'original
et de nouveau dans ses idees par des formules encore tres
rapprochees de l'usage commun ; et it peut marquer presque
avec precision la limite entre la hardiesse et l'extravagance .
Imaginez-vous au lieu de cela un italien qui errit s'il n'est pas
toscan, dans une langue qu'il n'a presque jamais parlee, et qui
(si meme it est ne dans le pays privilegie), ecrit dans une langue, qui est parlee par un petit nombre d'habitants de l'Italie ;
une langue, dans laquelle on ne discute pas verbalement de
de grandes questions ; une langue, dans laquelle les ouvrages
relatifs aux sciences morales sent tres cares, et a distance ; une
langue, qui (si l'on en croit ceux qui en parlent davantage) a
ete corrompue et defiguree justement par les ecrivains, qui ont
traite les rnatieres les plus importantes dans les derniers temps ;
de sorte que pour les bonnes idees modernes it n'y aurait pas
un type general d'expressions, dans cc qu'on a fait jusqu'a cc
jour en Italie . Il manque completement a cc pauvre ecrivain cc
sentiment, pour ainsi dire, de communion avec son lecteur,
cette certitude de manier un instrument egalement connu de
tous les deux .
Qu'il se demande si la phrase qu'il vient d'ecrire est italienne ; comment pourra-t-il faire une reponse assuree a une
question qui n'est pas precise? Or, que signifie-t-il a italien
dans cc sens? Selon quelques-uns cc qui est consigne dans la
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Crusca, selon quelques autres, ce qui est compris dans toute
l'Italie, ou par les classes cultivees : la plupart n'appliquent a
ce mot aucun sens determine . Je vous exprime ici d'une maniere
bien vague et bien incomplete un sentiment reel et penible : la
connaissance que vous avez de notre langue vous suggerera
tout de suite ce qui manque a mes idees ; mais j'ai bien peur,
qu'elle ne vous amene pas a en contester le fond . Dares la
rigueur farouche et pedantesque de nos « puristes ' it y a, a
mon avis, un sentiment general fort raisonnable ; c'est le besoin
d'une certaine fixite, d'une langue convenue entre ceux qui ecrivent et ceux qui lisent : je crois seulement qu'ils ont tort de croire
que toute une langue est dans la Crusca et dans les ecrivains
classiques . e t que, quand elle y serait, ils auraient encore tort
de pretendre qu'on 1'y cherchat, qu'on l'apprit, qu'on s'en servit ;
car it est absolument impossible, que des souvenirs d'une lecture it resulte une connaissance sure, vaste, applicable a chaque
instant, de tout le materiel d'une langue . Dites-moi a present
ce que doit faire un italien, qui ne sachant faire autre chose,
vent ecrire . Pour moi, dans le desespoir de trouver une regle
constante et speciale pour bien faire ce metier, je crois cependant, qu'il y a aussi pour nous une perfection approximative de
style, et que pour en transporter le plus possible dans ses ecrits,
it faut penser beaucoup a ce qu'on va dire ; avoir beaucoup lu
les italiens dits classiques, et les ecrivains des autres langues,
les fran~ais surtout ; avoir pane de matieres importantes avec
les concitovens ; et qu'avec cela on pent acquerir une certaine
promptitude a trouver dans la langue, qu'on appelle bonne . ce
qu'elle peut fournir a nos besoins actuels ; une certaine aptitude
a 1'etendre par 1'analogie, et un certain tact pour tirer de la
langue francaise ce qui peat titre mele dans la notre, sans
choquer par une forte dissonance, et sans y apporter de l'obscurite . Ainsi avec un travail plus penible et plus opiniatre, on
fera le moins mal possible ce que, chez vous, 1'on fait bien,
presqu'avec facilite . Je pense avec vous que bien ecrire un
roman en italien est une des chores les plus difficiles ; mais je
trouve cette difficulte dans d'autres sujets quoiqu'a un moindre
de.-r6 ; et avec la connaissance non pas complete, mais tres
sure que j'ai des imperfections de 1'ouvrier, je sens aussi d'une
maniere presqu'aussi sure qu'il en a beaucoup dans la matiere . . .
MANZONI . (I)

(t) Carteggio Manzoniano, blz 542 -544.
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Wat mij voor dit gehoor zeer praktisch en tegelijk
overeenkomstig de bedoeling dezer jaarlijksche leergangen
lijkt, is de ontwikkeling van eenige gedachten over de taak
der Meisjesscholen . - Ofschoon ik daarbij de lagere school
niet uitsluit, en ook een woord wil zeggen over hooger
onderwijs voor dames, heb ik voornamelijk het oog op de
middelbare scholen, met of zonder Staatsprogram, scholen
voor meisjes van 12 a 13 tot ig a 2o jaren .
Onnoodig to verklaren, dat gij in het geloof aan de
juistheid mijner op- en aanmerkingen niet behoeft to leven
en to sterven . Het doel is maar eenige ideeen wakker to
slaan, en al sla ik misschien erg onhandig, als ze maar
wakker zijn ben ik tevreden .

De school moet zijn de voorbereiding tot het leven .
Die voorbereiding omvat twee dingen : de vorming van het
karakter, de ojbvoeding en de ontwikkeling van het verstand,
het onderwijs . Nu is onderwijs zoowel als opvoeding per se
ouderenplicht : de school is er maar, om, wat de ouders
niet kunnen, aan to vullen, en wat de ouders verkeerd doen
to verbeteren . Feitelijk komt daarmee de opvoeding grootendeels, het onderwijs geheel en al ten laste van de school .
Dus is het zaak voor de schoolbesturen met aandacht rond
to zien, welke eischen het latere leven aan de volwassenen
stelt, ten einde van hun school een deugdelijke opleiding
tot dat leven to maken .
Nu kan men terstond met de wet in de hand op mij
afkomen en zeggen : filosofeer maar niet langer, hier is het
program, dat hebben wij to volgen, - uit is de praat .
Uit is de praat nog niet .
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(i) Les in de Nederlandsche Vacantieleergangen voor Dames,
Oogst 1912 .
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Vooreerst zijn veel besturen aan dat Staatsprogram
niet gebonden ; stellen hun eigen vakken en lesuren vast
kunnen dus, onder dat opzicht, van hun school maken wat
zij willen . Maar ook wie, gedwongen of vrijwillig, dat Staats •
program volgen, hebben nog wat anders to doen dan een
voudig to prijzen wat de heeren in Brussel wijzen . Zij
immers dragen voor hun leerlingen de onmiddellijke verantwoording ; mogen dus minstens wel eens nagaan, of bet
voorgeschreven program beter kon en dus moest zijn . De
overheid heeft recht, zeker, om tegenover bepaalde tege-moetkomingen van haar kant, ook bepaalde eischen to
doen gelden ; om tegenover bet recht op subsidie van
harentwege, de vervulling van enkele plichten to stellen ;
in casu bet volgen van een bepaald program . Doch daarmee is niet gezegd, dat die overheid ook metterdaad een in
alien deele goed en verstandig program voorschrijft . Dat is
zelfs dadelijk aan twijfel onderhevig, wijl ze eenzelfde
program voorlegt aan scholen voor kinderen van alien
stand en van alle streek, terwijl toch elke stand en elke
streek eigenaardige eischen stelt .
Men kan ook gereedelijk toegeven, dat zoo 'n program
is voorgedragen, bediscussieerd en eindelijk goedgekeurd,
door knappe advokaten, doktoren, ingenieurs, eeconomen
en wat er verder aan honorabiliteiten in de Kamers zit ; dat
bet door een excellente Excellentie aan Z . M . den Koning ter
onderteekening is voorgelegd ; dat bet ten slotte met al de
ontzagwekkende gewichtigheid van een wettig geboren
Wet in den Moniteur verschijnt, - men kan dat alles toegeven en zich tegelijk heel goed voorstellen, dat nuchterverstandige en degelijk-praktische huismoeders bet ding
met een skeptisch hoofdschudden ontvangen .
Want ieder in zijn vak . Een medicus zal u vertellen
hoeveel kubieke meter lucht elke leerling noodig heeft en
aan welke hygienische eischen de banken moeten voldoen ;
een ingenieur levert dan met passer en teekenhaak een
aannemelijk plan en raamt de kosten ; de oeconoom zoekt
nu, uit welke bronnen de benoodigde geldenkunnen worden
opgepompt ; de advokaat eindelijk stelt de regelen vast,
volgens welke Schoolbestuur en Staatstoezicht bet gemakkelijkst met elkander in oonflikt kunnen komen . Maar, -
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immers ieder in zijn vak : wat volwassen dochters en
gehuwde vrouwen van een bepaalden stand noodig hebben
to kennen en to kunnen, dat weten alleen de moeders bet
best . Die hebben bet doorgaans uit eigen ondervinding .
Of en in hoever de vrouw in de politiek meezeggenschap kan of rnoet hebben, blijve hier een open vraag .
Maar zeker, dunkt me, heeft zij bet recht gehoord to
worden, wanneer haar belangen besproken worden en

in de wetten des lands een bindende formuleering krijgen .
Ook ziet niemand in waarom arbeidsters, waar bet hun
loonen en rusttijden geldt, zich wel - en moeders, waar
bet de belangen hunner dochters raakt, zich niet zouden

doen hooren . Dat behoeft niet to gebeuren op socialisten
manier of op de wijze der Londensche suffragetten . Doch
waarom zouden zij geen succes hebben, als zij met
gepaste bescheidenheid en -- dat moet er helaas bij - met
bescheiden geduld hun gegronde wenschen aan de bevoegde
overheid to kennen geven?
I
En welke dan die wenschen in zake meisjesscholen zoo
al konden zijn ?
Geheel overeenkomstig met datgene wat in onze dagen
van volwassen burgerdochters en gehuwde burgervrouwen
wordt verlangd . Tenzij immers de genade dringt of de
omstandigheden dwingen, gehoorzaamt ieder meisje vroeger of later aan de stem der natuur, die haar roept tot
levensgemeenschap met een man ; en ik spreek van burgerdochters en burgervrouwen, omdat uit de burgerklasse bet
groote contingent der leerlingen onzer middelbare meisjesscholen voortkomt.
Welnu, hiermee is reeds terstond een hoofdpunt van

bet program dier scholen gegeven : HUISHOUDEN . Men versta
dit woord in ruimen zin ; begrijpe er onder al wat tot
keuken en kleerenkast behoort ; daar zijn dingen bij, die
ieder meisje moet leeren, en andere dingen die slechts to

pas komen aan meisjes van zekeren stand . Het onderwijs
omvat de theorie en de praktijk ; zij op de lagere school reeds
elementair, op de middelbare school echter u itgebreid ; en

416

BEN EN ANDER

worde vergezeld door de opvoeding tot de vier kardinale
deugden der huisvrouw : zuinigheid en vlijt, orde en overleg .
Men zegt : er bestaan huishoudscholen ; de ouders, die

willen, kunnen dus naar wensch bediend worden .
Huishoudscholen zijn er . Ik onderstel, dat zij goed
zijn . Zeker zijn ze goed voor mij, want ze bewijzen juist
wat ik wil beweren n .l . dat op het gros der meisjesscholen
niet genoeg huishouden wordt geleerd . Ze zijn ontstaan
doordat steeds meer de behoefte werd gevoeld, waarin de
bestaande scholen maar niet wilden voorzien, de behoefte
aan huishoudonderricht .
Men moge dus eindelijk eens beginnen met wat reeds
lang had moeten gebeuren, en elke meisjesschool in zekere
mate hervormen tot een huishoudschool . Tachtig A negentig
procent der leerlingen immers hebben later een huishouden to besturen ; en alien moeten later min of meer in een
huishouden behulpzaam zijn !

Het is bovendien niet alleen in het belang der leerlingen ; maar ook in dat der scholen zelf. Komt de gewenschte
verandering niet, dan zal het getal huishoudscholen toenemen en de concurrentie met de bestaande inrichtingen
wordt nog scherper .
Nu zal iemand bij het nagaan der aanbevelende advertentien, die in deze Augustus-maand bijzonder talrijk in de
kranten staan, bemerken, dat op veel pensionaten ook
huishouden, een « ecole menagere s, op het program staat.
Jawel, maar io staan daar zooveel andere vakken om-

heen, dat voor huishoudingsonderricht wel weinig, to
weinig tijd moet overschieten ; huishouden moet echter
geeri bijvak maar hoofdvak zijn ; - 2° zijn die andere vakken dikwijls van zulk een acrd, dat men het vermoeden
niet van zich kan afzetten, dat het huishouden, gelijk het op
zulke scholen wordt geleerd, ver uit gaat boven den stand
der meeste leerlingen .
Maar de ouders zijn toch vrij, beweert men verder .
Bevalt ons prospectus hun niet, dan kunnen ze een andere
school voor hun kinderen kiezen .
Antwoord : r 0 de overdrijving, daareven gesignaleerd,
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is een nagenoeg algemeene kwaal ; een algemeenheid die uit
de concurrentie heel goed verklaarbaar is, maar die voor de
keus der ouders niet zoo 'n groote ruimte overlaat ; 2° de
school moet ookvoorkomenwat onverstandige ouderswillen
misdoen, en aan moeders, die maarburgervrouwen zijn, doch
van hun dochters mevrouwen willen maken, geen gelegenheid bieden, om then socialen moord op hun stand to
plegen . Het is inderdaad die zucht naar hooger-dan-zijnstand-leven,, die zich overal en in alles uit, maar voor alle
klassen van den burgerstand een waarlijk doodelijke kwaal
mag heeten, die zich ook bij bet samenstellen der programs
van de meeste burgerpensionaten duidelijk openbaart ;
maar die door de School, waarin telkens nieuwe geslachten
hun vorming krijgen, niet mocht bevorderd, maar met alle
kracht en eensgezind moest worden tegengewerkt .
Vraagt dus een schoolbestuur, waar bet den tijd vandaan moet halen om uitgebreid huishoudonderricht to
geven, dan is bet antwoord gereed : schrap, of besnoei ten
minste, andere vakken die minder nuttig, vaak niet noodig
zijn ; vakken, die op bet program van een burgermeisjesschool even dwaas pareeren als een echte struisveer op een
dienstmeidenhoed . We hebben toch bitter weinig aan die
meisjes, die na hun pensionaatsjaren met smaak een
Franschen roman kunnen verslinden doch volstrekt onmachtig zijn om met fatsoen een Vlaamschen aardappel to
schillen en to koken . We hebben bitter weinig aan de
meisjes, die zich met gracie langs de straten kunnen bewegen en ontzettend vinding- en woordenrijk zijn op bet stuk
van japonnen en blousen, maar totaal onmachtig om een
kous to stoppen en hun eigen rok niet kunnen verstellen
die zij met hockey of lawn-tennis hebben gescheurd . Toch
zijn zulke exemplaren geen zeldzaamheden .
Nu spreek ik nog niet van bet voornaamste, van de
gevolgen die bet leven in zulke pensionaten voor de zedelijhe vorming heeft : die kinderen, als ze later in hun kring
zijn teruggekeerd, weten zich niet to beperken, to behelpen ;
eischen wat zij in de hun natuurlijke levenssfeer niet
kunnen vinden .
Dat wreekt zich dan ook weer in bet waatschappelijk
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leven . Dat de huwelijkskansen voor burgermeisjes dalen is
een feit . Een feit van allertreurigste beteekenis ; voor die
meisjes, natuurlijk ; maar tegelijk voor de gansche samenleving, die de ceconomische gevolgen ervan to dragen
krijgt . Welnu, hoe verklaart ge dat feit? Uit het overschot
aan vrouwen alleen niet ; dat is tamelijk constant . Ook de
zedeloosheid der mannen, die om minderwaardige redenen
ongehuwd willen blijven, heeft niet then omvang, dat zij
oorzaak zou kunnen zijn van het gedwongen celibaat van
z66 veel meisjes . Zeker is niet de minst vruchtbare oorzaak
hierin gelegen, dat degelijke jonge mannen, die met een
bescheiden maar toch toereikend kapitaal een burgerzaak
moeten drijven en kinderen moeten grootbrengen in hun
stand, to weinig meisjes ontmoeten wier huishoudelijke
kennis en huishoudelijke deugden waarborg genoeg bieden
voor een flink burgerlijk bestaan . Nog eens, dit is niet
de eenige oorzaak ; doch het is er 66k een en de middelscholen zijn daarvan grootendeels de schuld . Werd op
hun program, ten koste van een massa ballastvakken, aan
theoretisch en praktisch huishoudonderwijs een ruimer
plaats gegund, dan zouden die scholen ongetwijfeld veel
meer gewilde huishoudsters, veel meer bekwaam hulppersoneel in moeders eigen gedoetje, en veel meer, ook onder
huishoudelijk opzicht, huwbare dochters afleveren dan
thans het geval is .

Mocht men willen opwerpen, dat keukenmeiden en
naaisters 66k moeten leven, dan zeg ik . ja, maar zoo min
mogelijk op kosten van een burgerbeurs . Het groot aantal
dier kunstenaressen - vaak martelaressen - van de naald,
is trouwens juist een symptoom dier verwoestende weeldeziekte van onzen tijd . Wij meenen echter, dat een vol-

wassen burgermeisje en een gehuwde burgervrouw, ook uit
de meer gegoede kiassen, zich zelf, om het zoo uit to
drukken, moet kunnen benaaien en bekoken . En heeft ze
in drukke tijden of in dagen van ongesteldheid een noodhulp van doen, dan moot ze kunnen zeggen niet alleen, doch

ook kunnen wijzen : dat moet zus en dat moet zoo . Een
waarheid, die, hoe elementair zij moge wezen, toch als le
tout dernier cri op 't stuk van normaal burgerleven dreigt
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to gaan klinken ; en veel jonge dames zullen er met
hautaine minachting hun neusje voor optrekken . Doch ik
herinner mij steeds de klacht van een weduwnaar, die,

toen zijn jonggestorven vrouw en later zijn moeder het
huishouden bestuurde, zich finantieel vrij ruim kon bewegen ; maar die sinds zijn nichtje -- een pensionaatbloem
- de sleutelmacht in handen kreeg, zijn jaarlijksch budget
met vier a vijfhonderd franken zag verhoogd . Waaruit deze
conclusie valt to trekken, dat onhuishoudelijke vrouwen de
grootste belastingen zijn, die een man kunnen drukken,
en dat de eerste belastinghervorming die ter sprake komt,
gerust mocht heeten en zijn : een grondige verbetering van
het program der middelbare meisjesscholen .
II
Met betrekking tot hetgeen een vrouw als echtgenoote
en moeder to wachten staat heeft ook de middelbare school
niets to onderwijzen . Wel op to voeden, en ter dege .
Doch niets to onderwijzen . Wij raken hier bet teere punt

der « Sexuelle Aufklarung n, dat ik om zijn actualiteit niet
geheel kan voorbij gaan . Ge zult echter wel willen bekennen
de mogelijkheid, om een bepaalde persoon over een bepaald punt van goeden raad to dienen, maar tegelijk de
onmogelijkheid, om in het openbaar en in het algemeen iets
meer to zeggen dan dit
Io Geen inlichtingen, tenzij gevraagd ; en dat nog niet
altijd .

2o voor alle gevraagde inlichtingen vooreerst en bij
voorkeur naar de eigen moeder verwijzen . Slechtswaar een
verstandige moeder ontbreekt, d . i . een moeder die met
reden ondersteld wordt noch de dreigende gevaren to
schatten, noch den noodigen takt to bezitten - slechts char

zou een verstandige onderwijzeres in sommige gevallen met
vrucht eenige inlichtingen kunnen geven . Meer is hierover niet to zeggen dan nietszeggende algemeenheden .
Opvoeding echter is, vooral op dit punt, van ongelijk
grooter waarde dan onderwijs . Sterk staan tegenover eigen
en anderer hartstocht is niet alleen, noch vooral, een zaak
van het verstand, maar van het hart ; geen kwestie van
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weten maar van willen . Zelfrespekt en zelfbeheersching, dat
zijn de beste preventieven . En geen beter middel tot beide

deugden dan de veelvuldige, de dagelijksche Communie .
Zij is de bron der kracht ; en om een kind eerbied voor het
eigen lichaam in to boezemen lijkt me geen motief hooger
en krachtiger dan het diep besef der waardigheid, waartoe
dat lichaam door de H . Communie wordt gewijd .
III
Zonder godsdienstigen ondergrond trouwens is alle
zedelijke vorming een bouwen op drijfzand . Een bewijs
voor deze stelling wordt hier wel niet verlangd ; de resul-

taten overigens der zoo gezegde godsdienstlooze opvoeding
spreken al to luid . Doch een verklaring is wellicht niet
overbodig . En zoo zijn we aan een tweede punt van het
program : GODSDIENSTONDERWIJS .
Een geregelde cursus van meer uitgebreid godsdienstonderricht na de Katechismusjaren is in onzen tijd, ook

voor meisjes, ten hoogste gewenscht . Die hoogste wenschelijkheid moge blijken uit de volgende overwegingen
In veel gevallen is het eerste, lagere, Katechismusonderwijs zeer gebrekkig. In 't algemeen gesproken, niet door
een tekort aan ijver bij de docenten, maar door een tekort
aan medewerking bij de ouders en door het overgroot aantal leerlingen . In groote parochien staat de geestelijke, na
alle mogelijke splitsing in parallelkiassen, soms nbg voor
8o en meer kinderen . Doch gesteld, dat het katechetisch
onderricht was wat het zijn moest, dan blijft nog de kennis,
den kinders daarmee ingegeven, uit den aard der zaak heel
oppervlakkig .
Daartegenover staat, dat ook de opgroeiende meisjes
tegenwoordig veel meer hooren en lezen dan in de dagen
onzer grootmoeders ; dat ook in meisjeshoofden vragen
rijzen naar het hoe en waarom der waarheden en voorschriften onzer geloofs- en zedeleer . Een deugdelijk fondament nu, waarop een overtuighig staan kan, vast en veilig,
moet in de leerjaren worden gelegd .
Daar is echter aan uitgebreider en ietwat grondiger
godsdienstkennis, meer dan een persoonlijk heil verbonden .
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De meisjes van nu, vooral de pensionairen van wat hoogeren stand, worden later de echtgenooten van meer ont

wikkelde mannen, voor wie zij dan ook in het godsdienstig
en zedelijk leven een a hulpe n moeten zijn ; die zij dus in
hun godsdienstig en zedelijk denken en doen moeten kunnen begrijpen ; met wie zij moeten kunnerr praten . Paulus,

de Apostel, die den vrouwen in de Kerk het zwijgen gebood,
dringt erop aan, dat zij hun mannen in huis over godsdienstige dingen onderhouden . Preeken zijn daarmee natuurlijk
niet bedoeld ; dan liep de man, en terecht, het huffs uit .
Maar op zijn tijd en op zijn plaats een opwekkend woord, in
toestanden van twijfel en onverschilligheid een degelijken

steun - niet door lamenteeren maar door redeneeren dat moet de vrouw den man kunnen bieden, en van niemand
neemt hij het gemakkelijker en dankbaarder aan .
Die meisjes eindelijk worden de moeders van het
volgend geslacht ; van zonen en dochters, die op hun beurt
steun zullen noodig hebben in hun godsdienstige meeningen,
in hun zedelijke princiepen . De meesten maken een Sturmund-Drangperiode door, waarin de hartstochten losstormen

en waarin behalve de tien geboden, ook de twaalf artikelen
in het gedrang komen . Tot wie zullen die kinderen met hun
angst en hun twijfel en hun schuld, tot wie zullen ze dan
liever gaan dan tot hun moeder? Doch als moeder dan niets
anders ter beschikking heeft dan wat gemeenplaatsen en
wat flauwe Katechismusherinneringen? Dan gaan die kinderen weg of komen niet eens bij hun moeder, die hen niet
begrijpen, zeker niet met verstandig redeneeren helpen kan .
Dat is hard voor zoo 'n moeder, maar voor de kinderen zelf
hard en gevaarlijk . Bij moeder moet een kind nooit to vergeefs om hulp komen in zijn nood, vooral niet in zijn zielenood . uc Als een kind ziek is, heeft iemand gezegd, en 't is
niet bij zijn moeder, dan is het bij vreemden . a Dat is
vooral waar voor ziekten van de ziel . Want zonden vergeven
dat kunnen de biechtvaders, maar zielewonden genezen
dat kan moeder alleen .

Nu ben ik wel zeker, dat op het program van alle
katholieke scholen godsdienstleer bovenaan de rij der vakken prijkt . Moge echter vragen of die eereplaats op som-

mige scholen niet eon klein beetje to veel tot het gedrukte
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prospektus bepaald blijft . Voor leerlingen van 15 jaar en
ouder, die voor 't overige een onderwijs en een opvoeding
krijgen die hun alle lektuur en alle kringen toegankelijk

maakt, is een uur godsdienstonderwijs per week volstrekt
onvoldoende en zijn twee uren nog niet to veel .
Intusschen is godsdienstonderricht niet genoeg, is
eigenlijk maar middel tot het doel : een diepgevestigde overtuiging en een krachtig, welbewust godsdienstig leven . Het zij me vergund hier nog even buiten mijn boekje tegaan
en een woord to zeggen over een program van opvoeding . Twee uitersten dienen bier gemeden . Van den eenen kant

lijkt me zoo' n krachtig godsdienstig leven niet to worden
bevorderd door overdreven vromigheid, die met de eigen
zoetelijke sentimentjes bij Onzen Lieven Heer en zijn
Heiligen coquetteert, en au fond een ziekelijke zenuwtoestand of geestelijke hoogmoed is . Niet to worden bevorderd

door het voorhouden van onnavolgbare voorbeelden en het
voorschrijven van op den duur onuitvoerbare maatregelen ; - geen moraal in de wolken, maar een moraal
onder de voeten, waarop men staan en gaan kan ! Niet to
worden bevorderd eindelijk door het kind to omschansen
met alomtegenwoordige waakzaamheid en to wapenen (?)
met hypervoorzichtige wereldvrees . De deugd, die altijd
moet bewaakt worden, is de bewaking niet waard ! Al to
dikwijls zien wij die teere kasplantjes, wier fleur en geur
jarenlang tusschen vier pensionaatsmuren werd beschut,
tegen de stormen van het later leven niet bestand . Degelijh
dus moet de godsdienstige vorming zijn ; ernst moet heerschen in alle oefeningen van godsvrucht, vastheid van wil
gekweekt tegenover alles wat het jonge leven op school
reeds brengt en het later leven nog brengen zal . Sterke
vrouwen moeten gevormd, die, ook op godsdienstig-zedelijk
gebied, willen wat is recht en ook weten wat zij willen .
Van den anderen kant dient opgepast voor een laissezaller en laissez-faire, zoodat men tevreden is als de kinderen
het niet al to grof maken . Het godsdienstig leven ontaardt
dan in een ziellooze sleur, een snort mechaniek, waarbij
het hart met warm wordt en de blik zich niet verdiept en
verbreedt over het eigen innerlijk bestaan . Voor het zede-
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lijk leven echter heeft het niet tijdig ingrijpen, omdat het
a nog maar kleinigheden » geldt, de meest betreurenswaardige gevolgen . Evenwel niet ontijdig ingrijpen . En - hier
onderstreep ik flog eens de gedachten, die Fr . Van Cauwelaert voor u ontwikkelde - altij d het eergevoel eerbiedigen,
zoodat het persoonlijkheidsbewustzijn niet gekrenkt en
daarmee de groote hefboom tot groote daden, ook tot
groote daden van zelfbeheersching en zelfopoffering, niet
verzwakt of gebroken worde .
Zietdaar twee hoofdstukken in het program der meisjesscholen : huishoudonderricht en godsdienstleer . Beide
theoretisch en praktisch to geven .
IV
Nog enkele punten wenschte ik ter overweging voor to
stellen, die meer bijzonder door onze tijdsomstandigheden
worden aangegeven .
De vrouw staat tegenwoordig in velerlei openbare
betrekkingen naast den man, is zijn eekonomische gelijke
geworden, gezwegen van de vrouwen die in de nijverheid
werkzaam zijn, 't zij thuis, 't zij in de fabriek . - Wij zien
vrouwelijke advokaten en vrouwelijke artsen ; wij zien vrouwelijke docenten in lager, middelbaar en hooger onderwijs ;
wij zien vrouwen op de kantoren der handelsfirma's en op
de bureelen van Rijk, provincie en gemeente ; wij zien
vrouwen van Regeeringswege belast met belangrijke zendingen, als het onderzoek naar woningtoestanden, levensvoorwaarden, kindersterfte enz . 't Is waarlijk niet meer
s cherchez la femme)) ; de vrouw dringt zich op,
In Belgie is dat nog niet in zoo 'n voelbare mate het
geval, doch, als alle teekenen niet bedriegen, dan krijgt ge
hier die overstrooming ook .
Overstrooming ! Want het feit dat de vrouw buiten het
gezin, zelfstandig, een beroep uitoefent, heeft een veel to
grooten omvang en duidt op een ongezonden socialen toestand . Naar de oorzaken vorschen ligt buiten de bedoeling
dezer voordracht . Zeker is, dat die toestand niet op stel en
sprong kan veranderd worden ; en verstandig zal het zijn
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zich in bet onvermijdelijke to schikken en de gewenschte
maatregelen to beramen . (r)
Zetten wij de princiepen voorop . Drie algemeene waarheden gelden als beginsel in zake uitoefening van een
beroep door de vrouw.

io De vrouw is voor menig beroep geschikt ; dat
beroep mag zij dus per se uitoefenen . Per se d . w . z . indien
en voor zoover hoogere plichten dit niet beletten . Onder
hoogere plichten verstaan we bier, behalve de godsdienstplichten in engeren zin : de waarneming van bet huishouden en de opvoeding der kinderen .

2° Vele alleenstaande vrouwen - vrijwillige en onvrijwillige celibatairen, bestorven en onbestorven weduwen zijn tot onderhoud van zichzelf of van anderen tot de uitoefening van een beroep gedwongen . Ook veel gehuwde

vrouwen, wier mannen een niet alleszins voldoend loon
ontvangen .
3° Aan de vrouw moet alle beroep ontzegd worden,
waarvan de uitoefening haar physieke of moreele kracht
op den duur to boven gaat ; d . i . waartoe ze lichamelijk of
verstandelijk to zwak blijkt, of waardoor ze in de vervulling
barer hoogere plichten belet of in hooge mate belemmerd
zou worden .

We hebben nu voornamelijk met de twee eerste stellingen to doen . De derde volgt overigens uit de eerste . Is bet waar dat de vrouw menig beroep uitoefenen kan en
mag en dikwijls moet, dan is bet noodig
a) dat zij gelegenheid hebbe om zich tot dat beroep to
bekwamen ;
b) dat zij geholpen worde om bet aangeleerd beroep
uit to oefenen ;

c) dat zij alle voordeelen geniete, die zij naar recht en
billijkheid van haar arbeid mag verwachten .
Voor ons is alweer alleen bet eerste punt van belang ;
nl . dat de vrouw gelegenheid moet hebben zich tot een
vrouwelijk beroep to bekwamen . Welnu, to then einde

(r) Vgl : Soc . Arbeid voor en door de Vrouw . Voordracht op de

Vijfde Kath . Soc . Week to Amsterdam, igro .
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lijken mij vaksckolen het eenige goede middel . Laat me deze
gedachte wat breeder uiteenzetten .
Voorop sta, dat op vakscholen, zoowel als op scholen
die meer een algemeene ontwikkeling beoogen, huishoudonderricht en godsdienstleer steeds op het program moeten
blijven . En vooraan! Ingericht natuurlijk volgens den leeftijd der leerlingen en volgens den maatschappelijken stand

die het beroep, waarin zij zich komen bekwamen, meebrengt . - De meeste tijd en zorg zal overigens aan de theoretische studie en de praktische beoefening van dat beroep
gewijd worden . Om dat hoofdvak heen de bijvakken die
ermee in nauwer verband staan : niet to veel ! Niet wat wel
eens to pas zou kunien komen, noch wat zich casu quo van
zelf wijst en oplost . - Vakscholen zijn gewenscht niet
enkel voor hoogere doch ook voor meer gewone, daarom
echter niet minder noodige vakken : naast scholen voor onderwijzeressen, ziekenverpleegsters, fraaie en nuttige handwerken, mogen inrichtingen gelijk de boerinnenpensionaten
bloeien en groeien ! - Eindelijk zouden die beroepen, die een

langere studievoorbereiding eischen, geleerd moeten worden
op middelbare en hoogere vakscholen . B .v . het beroep van
apothekeres, inspectrice van den arbeid en dergelijke . En
hier raak ik de kwestie van universitair onderwijs voor
dames ; waarbij wat langer dient stilgestaan .

Veel mannen en vrouwen zijn daar op tegen . Veel
mannen omdat zij het land hebben aan concurrenten ; die
gaan we voorbij . Andere mannen en al de vrouwen, die
zich tegen universitair onderwijs voor meisjes verklaren,
wijl zij vinden, dat het deels uitgaat boven wat het meisje
kan, deels omgaat buiten wat het meisje past.
Voor hun bezwaren voel ik wel wat ; doch zij dunken
mij niet overwegend .
Vooreerst ligt het niet in de bedoeling der voorstanders,
om de meisjes bij zwermen naar de hoogeschool to drijven .
In Nederland stonden in het pas gesloten academisch jaar
voor de 4 universiteiten en de technische hoogeschool niet

minder dan 686 vrouwelijke studenten ingeschreven . In
Duitschland 4532 . Dat is abnormaal . Zulke cijfers wijzen
op nog andere factoren dan cekonomische wantoestanden ;
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ook op een ongezond feminisme ; ook op modezucht . Men
vraagt zich of hoeveel van die meisjes physiek en, in nauw
verband daarmee, intellektueel-sterk genoeg zijn om bet
academisch curriculum ten einde to loopen ; en dan, hoe
veel doctoressen van bun gediplomeerde kennis, ik zeg niet .
een basis voor verderen wetenschappelijken arbeid, doch
nuchterweg : een kostwinning zullen maken . De meesten
hunner trouwen immers later toch en hadden dus beter
gedaan met wat anders to leeren en zich anders to vormen .
Want - de voorstanders ontveinzen zich dit euvel bok
niet - op de universiteit gaat de huishoudelijke geest eruit,
al heeft die er vroeger ingezeten . Men is en pension ; men
heeft zijn tailleuses, tailleurs en modisten ; men heeft van al
wat op huishoudelijke zorg lijkt geen andere zorg, dan rond
to komen met de toegestane gelden ; men is studente enfin .
Blijft men nu ongetrouwd, dan is dat zoo 'n ramp niet .
Maar ik zal den man niet zalig verklaren die zoo 'n Minerva
kind tot vrouw neemt, noch de kinderen die haar tot moe
der krijgen . Huisvrouwelijkheid en moederlijkheid eischen

deugden, tot wier ontwikkeling bet studentenleven juist
niet bet voortreffelijkst milieu is . -- Eindelijk mag er iets
waar zijn van de bewering dat de fine fleur der vrouwelijkheid, dat eigenaardig charme der echt vrouwelijke manier
van doen en optreden, min of meer plaats maakt, niet voor
iets mannelijks, doch in ieder geval voor iets onvrouwelijks
dat onsympathiek aandoet . Een verlies, waarover men zich
niet luchtig moet heenzetten met to verklaren, dat dit een
kwestie van smaak is en over smaak niet valt to twisten, of
een zaak van conventie, die, goed bekeken, geen reden van
bestaan heeft . Neen, aan die uiterlijkheden zit een heel
stuk der vrouwelijke psyche vast, een stuk natuur ; en die
wordt nooit verminkt of verkracht zonder schade .
Maar tegenover dit alles valt bet beginsel niet . Gegeven
nl . de geschiktheid van een meisje om een beroep uit to
oefenen waartoe hoogere studies noodig zijn ; gegeven ook de
vereischte gezondheid en talenten om die studie met succes
to volbrengen ; gegeven eindelijk de geringere of grootere

kans dat zoo 'n meisje langeren tijd voor zichzelf of anderen
den kost zal moeten winnen, wel - dan zie ik niet in
waarom zij Been hoogstudente zou mogen worden . Bezwaren en gevaren blijven er altijd ; trouwens bij welke onder-
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neming ter wereld ontmoet men ze niet? Zijn ze o . a . ook
niet verbonden aan het hoogeschoolleven der jongens ?

Aan veel bezwaren intusschen zou to gemoet gekomen
en veel gevaren zouden worden ondervangen, als dat meisje
zich kon inschrijven aan een damesuniversiteit .
Veel is er to zeggen voor een afzonderlijke hoogeschool
voor meisjes . Onder de vele theorieen, die in hot laatste
kwart der vorige eeuw sours al to voorspoedig ter wereld
kwamen, is er geen zoo spoedig door de praktijk doodgedrukt dan de zoogenaamde coeducatie . Wij zien of van
grovere sexueele excessen ; wijzen echter terloops hierop,

dat vele lessen in de theorie en praktijk der medische wetenschap, waarin beide seksen tegenwoordig zijn, allerminst
geschikt mogen heeten om het fijn gevoel, dat tusschen de
geslachten ten opzichte van elkander moet bestaan, onverlet to bewaren, laat staan to ontwikkelen . Doch in alle
faculteiten zal golden, dat de interseksueele aantrekkingskrachten schade doen aan de gewenschte oplettendheid bij

het onderwijs . Voor dit feit is men zelfs in het land der
breede opvattingen en royale proefnemingen, in Amerika,
niet blind kunnen blijven . Ook moest men daar de onder
vinding opdoen dat van het goede gevolg, hetwelk men van
coeducatie voor de mannelijke jeugd verwachtte : minder
ruwheid en meer kieschheid, heel weinig to bespeuren viel .
Eerlijkheidshalve moet ik zeggen, dat doze twee resultaten
der coeducatie openbaar werden gemaakt door een votum
van leeraren bij het middelbaar onderwijs ; doch dat men
aan de hoogeschool zeker geen betere gevolgen kan ver
hopen is duidelijk ; uit gelijke praemissen volgt eenzelfde
besluit ; aan de universiteit zijn de a praemissen a echter
nog heel wat ruimer . In Duitschland trouwens, waar men
met coeducatie nog al wegliep, doch waar nu zelfs stemmen
opgaan voor scheiding der geslachten op de laatste klassen
der lagere school, - in Duitschland is men door ondervinding wijzer geworden en verleden jaar tot de stichting eener
afzonderlijke universiteit voor meisjes overgegaan . Hot
eerste schooljaar opende met 5oo leerlingen . De pogingen,
sinds eenige jaren in Engeland aangewend, om tot een
meisjeshoogeschool to geraken, bewijzen dat men ook daar
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de gemengde universiteit niet algemeen als het beste beschouwt.
Over de inrichting van zoo 'n damesuniversiteit -- of

zij externaat of internaat zou moeten zijn, of het onderwijs geheel of gedeeltelijk door vrouwelijke professoren zou
worden gegeven, over den omvang van het program en
der afzonderlijke vakken, en over andere vraagstukken zou
men kunnen disputeeren . (i) Veel zou in den beginne als
proef moeten gedaan, ten einde later definitief geregeld of
veranderd to worden . Er is en blijft ook : de finantieele
moeielijkheid .
Hoe dan ook, zoolang zulk een inrichting er niet is,
sta de universiteit ook voor meisjes open . En de katholieken moeten niet wachten met hun dochters erheen to
zenden totdat de beste en meeste der baantjes, die op vertoon alleen van een doctorsdiploom toegankelijk zijn, aan
andere, niet katholieke dames zijn vergeven . In Beieren is
dit gevaar reeds niet meer denkbeeldig ; en dat zulk een
vrijwillig achterblijven voor de katholieke zaak van onberekenbaar nadeel is - cekonomisch niet alleen - ligt voor
de hand . De bezwaren zijn van katholiek standpunt uit,
niet principieel ; de gevaren zijn voor een goed deel to
vermijden of to verminderen b .v . door dat de dames eigen
corporaties vormen, eigen kosthuizen hebben, en door
andere instellingen, die rijper wijsheid dan de mijne goed
en oorbaar acht . Dit is mij duidelijk : dat meisjes-hoogeronderwijs niet langer is to weren of to keeren ; en dit
andere : dat het een algemeen katholiek belang is van
groote beteekenis, dat aan katholieke meisjes met bekwamen spoed gelegenheid gegeven worde om de hoogere
studien in katholieken geest en in cen katholiek milieu to
beginnen en to voltooien . En nu weet ik zeer wel, dat bij
anderen, die het gezag dragen, de beslissing rust, waaraan
alien zich zullen onderwerpen ; maar de wensch moge mij
van het hart, dat de tijd niet verre zij, waarop onze Alma
Mater, die tot hiertoe niets dan zonen voortbracht, ook
met fierheid haar dochters aan het Vaderland kan toonen .
(i) Zoo kon o . a . overwogen worden de wenschelijkheid, om
de medische speciaal-studie der meisjes to bepalen tot vrouwenen kinderziekten, en of, met het oog daarop, de algemeene
geneeskundige studie niet belangrijk kon worden ingekort .
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Dit over de hoogere studien . Tot de middelbare school
terugkeerend zou men, in verband juist met de tijdsomstandigheden, die ook zooveel meisjes naar de universiteit
voeren, deze vraag kunnen stellen : zou op het program der
middelbare meisjesscholen niet een uur per week kunnen
worden uitgetrokken voor het onderwijs - althans in de
hoogere klassen - in de sociologie? Dat klinkt vreemd .
Maar we leven en bewegen ons in de sociologic . De wetenschap van onzen tijd, van de naaste toekomst is sociologie .
De hoofdinhoud der kranten is sociologie . De praktische
geloofsverdediging is grootendeels praktische sociologie .
Ja, men kan de wereld, die der mannen ten minste, in
twee groote groepen deelen : ze zijn allemaal, min of meer,
of socialist of socioloog .
Moet nu de vrouw bij de beweging van geesten en
gemoederen louter lijdend, hoogstens belanghebbend voorwerp blij ven? Mag zij ook ni et een beetj e belangstellend en bedrijvend onderwerp zijn? Er zijn - aldus ongeveer een boek
dat ik overigens niet aanbeveel (Hilda van Suylenburgh) er
zijn vrouwen, die u desgewenscht met tranen in de oogen zullen verzekeren dat zij zielsveel van huh man houden, en tegelijk volmaakt onverschillig zijn voor de sociale toestanden
waaronder die man zucht en zwoegt . Niet uit gebrek aan hart,
maar uit gebrek aan verstand, aan begrip van die toestanden . En de moeder die waarachtig belang stelt, niet in de
rokjes en broekjes van haar lievelingen, maar in hun toekomst, mocht zich toch wel wat warm maken voor de
groote vragen wier oplossing in dezen of genen zin op die
toekomst van zoo 'n geweldigen invloed kunnen zijn . En
ook om zich zelfs wil, mag de vrouw wenschen een beetje
begrip to hebben van de vrouwenbewegirig en haar gronden
en doeleinden ; van het feminisme met zijn verschillende
stroomingen ; van tientallen andere zaken, waarin ze middenin staat, maar waarvan zij niets begrijpt en waarvan de
kennis toch heusch voor een beschaafde, ontwikkelde vrouw
van veel grooter belang is dan de regelen volgens welke een
a grande reverence » moet worden gemaakt .
Ik durf nog wat verder gaan, en vragen of zelfs de
politick niet wat meer meisjesaandacht waardig is . Niet om
zichzelf, maar om de omstandigheden . Om dezelfde redenen
die voor de kennisneming van de sociologische beginselen
25
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en toestanden pleiten : die meisjes worden de vrouwen van
mannen die aan politiek moeten doen, de moeders van kinderen wier toekomst van alle politiek den gevoeligen weerslag zal ondervinden . En voor haar zelf is de politiek
evenmin een ding dat zij langs haar koude kleeren kan
laten heengaan : van de wetten, die tot stand komen, d . i .
van den uitslag der verkiezingen, draagt ook zijzelf de
gevolgen . Nog meer : uit beginsei kan iemand tegen alle
actieve deelneming van de vrouw aan bet politiek leven
zijn ; maar toch niet minder de teekenen des tijds verstaan
en van den nood een deugd maken . Welnu, vrouwenkiesrecht hangt in de lucht . In sommige staten is bet ; in alle
staten spreekt men ervan ; en of bet ooit in Belgie komen
zal - actief of ook passief, algemeen of beperkt, onder
socialistisch regiem of zelfs zonder socialistischen drang,,
wie kan bet zeggen? In geen geval moet men met alle politieke scholing der vrouw wachten totdat wij voor bet voldongen feit staan . Dan zitten plotseling eenige duizenden
vrouwen met hun stembriefje to kijken als een man b .v .
met een haakpen . Om deze en boven aangehaalde redenen
komt bet mij niet zoo dwaas voor om aan de meisjes der
hoogere klassen van de middelbare school een elementair
begrip to geven van de geschiedenis der politieke partijen,
van hun beginselen en de naaste gevolgen daarvan voor bet
sociaal-eekonomisch leven . Dit kon gedeeltelijk in de lessen
over de Geschiedenis des Vaderlands gebeuren . Doch bet
veiligst ware voorloopig indien de priester, die godsdienstonderricht op de school geeft, to gelegener plaatse de
beginselen der katholieke Staats- en maatschappijleer in zijn
katechetisch onderwijs invlocht .
V
Wat echter alle onderwijzeressen - en ik richt me bier
in 't bijzonder tot bet bestuur der pensionaten - voor hetwelzijn van hun land en de gezondheid van dat deel der maatschappij dat binnen Belgie's grenzen leeft en strijdt, - wat
zij alle doen kunnen en doen moeten is : van Vlaamsche
meisjes maken Vlaamsche vrouwen ; dat is : den Vlaamschen geest in Vlaamsche meisjes aankweeken, en then
niet verdringen door den Franschen geest erin to duwen, o
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zoo zacht, maar o zoo zeker ! Op welke wijze dit moordproces
op het Vlaamsche yolk geschiedt kan ik niet in detail aangeven ; doch jarenlang moest men het beleven, en flog heeft die
ramp geen einde, dat duizenden meisjes, die als Vlaamsche
kinders ter kostschool kwamen als franskiljonsche jonge
dames naar huis keeren . Moeten daaruit de echtgenooten
groeien van mannen, die Vlamingen zijn en Vlamingen
willen blijven, maar die het niet zullen en niet kunnen
blijven, dan aan de zijde van een Vlaamsche en Vlaamsch `
voelende vrouw? Kunnen dAt de moeders worden van het oprechtVlaamsch geslacht, waarop het land voor zijn voile herleving reeds to lang heeft moeten wachten? 0, wat verschilt de
geest der opvoeding op zoovele onzer pensionaten van then
echten Vlaamschen geest, die zich kenmerkt door zoo'n
diepen degelijken godsdienstzin, zoo 'n natuurlijke kieschheid, zoo 'n ongekunstelden eenvoud, zoo 'n hoog besef van
eer en plicht ! Voorwaar, de Vlaamsche questie - d . i . de
questie of een volk laerleven zal of sterven moet, - de Vlaamsche
questie zou al een groot eind verder bij haar oplossing zijn
en in haar diepste hart reeds zijn beslist, indien al de
Vlaamsche pensionaten hun taak beter hadden begrepen,
als zij meer Vlaamsche vrouwen en moeders hadden opgevoed ! De vervlaamsching der Gentsche hoogeschool zou
reeds een voldongen feit zijn, als krachtiger Vlaamsche
geest geleefd had in de Vlaamsche zonen der Vlaamsche
moeders -- die hun kinderen echter niet konden geven wat
zij zelf nict hadden - dank zij bun pensionaatopvoeding !
Ik weet wel, de schuld dat Vlaanderen nog niet weer
Vlaanderen is, weegt niet alleen op U . Er zijn ook kostscholen voor jongens - nog al to veel - waar de Vlaamsche
leeuw zijn tanden niet mag laten zien, tenzij om deemoedig
to glimlachen tegen de fransche Marianne, en geen klauw
mag roeren, tenzij geganteerd met een fransch glaceetje !
Ah, ik denk immer aan die instituten, als ik onzen portier
bezig zie met pekel to gieten over de keien van ons kerkpleintje, ten einde allen groei van gras en onkruid in de
kiem to dooden . Tonnen van pekel over die kweekvelden
van Vlaamsch onkruid ! De vloek der onvruchtbaarheid
over die scholen . . . scholen ? Waar een yolk wordt opgevoed ? 't Zijn abattoirs, waar een volt : wordt vermoord !
Langzaam ; maar zeker .
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Doch wijl de moeder ongelijk veel meer aan het kind
geeft dan de vader geven kan, drukt hot grootste deel der
schuld op de meisjespensionaten . Gij dus, die de vrouwen
en moeders vormen moet, begrijpt toch eindelijk eens den
plicht jegens uw land ! Onttrekt den edelen Vlaamschen
stam niet langer zijn beste levenssappen, zijn levensmerg,
zijn Vlaamsche vrouwen ! Vergiftigt niet langer met vreemd
venijn dat krachtige, reine blood, waaruit de Leeuwen
moeten spruiten ! Verbastert niet langer het schoonste wat
de -,code God onder zijn zonne wassen doet, het lieve
Vlaamsche kind ! En mocht ge onverhoopt in de liefde tot
uw land en Volk de kracht niet vinden om to broken met de
traditie, krachtens welke fransch en Frankrijk synoniem
zijn met fijn en beschaafd, doch Vlaamsch en Vlaanderen
eensluidend met onbeschaafd en grof ; met de traditie,
volgens welke Vlaamsch en Vlaanderen alleen maar deugen voor boeren en boeven, voor mijnwerkers en lagere
ambachtslui, voor dienend personeel, voor armen aan geest
en aan geld, -- als ge, zeg ik, in de liefde tot uw eigen
stain den mood niet kunt vinden om met die vervloekte
traditie to broken, dan doe ik een beroep op uw liefde tot
God en tot Christus' Heilige KerI . Dit toch hebben de
verkiezingen allerduidelijkst getoond aan wie het tot dan
toe nog niet zagen, dat, indien het katholicisme bier in
Belgie flog een toekomst heeft, het alleen is in het Vlaamsche land en door den Vlaamschen geest ! De prachtige
leuze echter : (( Vlaanderen voor Christus )) wordt geen
werkelijkheid, tenzij eerst vervuld worde door al wat Vlaming is : a Alles voor Vlaanderen n .
Laat dus die a Section flamande » van uw programs
geen stiefkind blijven eener valsche fransche werkzaamheid ! Geeft den u vertrouwden kinderen zooveel mogelijk
Vlaarusche lessen, leert ze Vlaamsch bidden, leert ze Vlaamsch
denhen, leert ze Vlaamsch voelern ; maakt er door-en-doorVlaamsche vrouwen van, die, na de hooge eerzucht om
God to dienen en to beminnen bovenal, geen edeler hartstocht kennen, dan eens de fiere vrouwen to worden van
onvervalschte Vlaamsche kerelen en de vruchtbare moeders
van rasechte klauwaarts .
R . LIGTENBERG, O . f . M .

NAAR 'T LAND VAN FOGAZZARO
De Edengaard is gesloten, dat weten we alien, het
Aardsch Paradijs bestaat niet meer ; maar zou bier en
daar, verspreid over onze wereldwoon, niet cen brok ervan
overblijven? Overal waar een plek bekoorlijke natuur bet
oog noopt en verrukt ; waar in kunstomstraling de schoonheid bloeit ; waar de ziel in de omhelzing van 't eindelooze
en eeuwige voor Gods liefde opengaat - overal daar meen
ik een glimp to ontwaren van 't primitieve geluksoord . En,
om zich to bepalen bij natuurschoon alleen, - zonder
gewag to maken van de stralende kathedraal met haar
levende sacramenten of van bet sacrament der kunst inhoudend in 't stoffelijk teeken den zegen van bet ideaal - wat
al zulke bevoorrechte plaatsen in dit ons aardsche dal !
Zelfs op onzen kleinen, beperkten bodem .
Kan men zich iets dichterlijkers denken dan, bij voorbeeld, een stuk Kempenland in de ongestoorde stilte van
zijn vennen enbosschen, van zijn heidevlakte, waarover de
wind suist, de vogel zwindt, bet bieken gonst? - Een
heidevlakte in 't ongerepte van den morgendauw, wanneer
ieder bloeiend sprietje tintelt als diamant, de nevel zacht
over de omlijning der bosschen hangt en de stijgende zon,
schuchter en goudstralend, er door breekt?
Of wil men zich verplaatsen op den boord onzer
Noordzee, wat al statige tooneelen ! - wanneer de machtige
baren komen aangerold, ruischend van levensmysterie en
levenseindeloosheid, in schuim opbrekend op bet strand ;
en bet oog, zoover bet duiken kan, enkel ontmoet eene
onmetelijkheid van water en lucht, beantwoordend aan die
andere onmetelijkheid die ieder hart draagt : de zucht naar
geluk en bestendigheid . - Of, is bet met den nacht, dan
weift bet wijde uitspansel met zijne sprankelende starren
zich boven ons hoofd en mengt, bij den zang der baren,
den zwijgenden zang der wentelende werelden .
Doch buiten ons land, over de grenzen, wil ik uitvliegen, naar 't land waar de schoonheid bloeit, waar bet
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stralen der kunst als een weerglans is van het blauwen der
lucht, het tintelen van 't licht, naar 't immer toelachende
en onweerstaanbaar boeiende Italie .
Italy ! Italy 1 . . . Land of the Madonna
roept Longfellow uit, waar Elsie, zijne zachte heldin uit
The golden Legend, het uit de hoogte van den St . Gothard
aanschouwt . En zij voegt er bij
How beautiful it is! It seems a garden of Paradise
En Goethe, in zijn Mignon, bezingt
das Land, wo die Zitronen bliih'n .
Italie, de droom van alle artistenzielen ; het verwezenlijkt ideaal van alle harten dorstend naar schoonheid in
verband met warm menschelijk leven en hooger geestesleven . Daar, in dat bevoorrecht land moeten zeker de
meeste brokken heengezeild zijn van 't uiteengeworpen
Aardsch Paradijs .
Andersen verhaalt in een zijner sprookjes van een
reusachtigen tooverspiegel door een boozen spotgeest vervaardigd . Iedereen, die daarin blikte, zag de schepping
heel verwrongen en afschuwelijk geworden . Ik herinner
mij niet meer door welk toeval die spiegel in scherven
word gebroken, zoodat microscopische stofkens ervan,
overal gedragen, de harten der menschen binnendrongen,
hunne blikken verwrongen, en zij in alles enkel afschuwelijkheid ontwaarden . Diep-dichterlijke opvatting van den
zoo geniaal-dichterlijken Andersen 1 want een hart bedorven
of versteend, kan geen blijde schoonheid moor genieten of
ontdekken . Zoo, in gansch omgekeerden zin, verbeeld ik
mij wat geschiedde met het Aardsch Paradijs . Word het
gesloten, afgesperd door den engel met hot vlammende
zwaard, voor eeuwig uiteengeworpen, dan toch leeft het,
in gedeelten, voort overal waar eenige schoonheid lacht,
eenig geluk bloeit ; overal waar de liefde, in kunstomstraling
of in levensluister, heerscht .
En zeker is geen land zoo rijk aan zulke plaatsen als
hot bontrijke Italie . Vreemd genoeg, wanneer ik mijn
geheugen onderzoek om zulke rare schoonheidsindrukken
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op to delven, komt mij in de allereerste plaats een Campo
santo voor den geest .
Maar welk een Campo santo
't Was voor acht jaar, toen ik na lang afgeloopen tijd,
met zijn gewoon levenswisselvalligheden, mij weer beyond
op den gezegenden Roomschen grond, driemaal geheiligd

door de wijding van godsdienst, kunst en historie . En 't was
's morgens vroeg, in de onbezoedelde maagdelijkheid van
den dageraad, dat, wachtend om de eerste plechtige mis
van Pius X in St . Pieters bij to wonen, mijn oog gelokt
werd door een opschrift boven eene getraliede deur : Campo
santo dei Tedeschi. Een schok doorvoer mij . Daar moest onze
Schaepman rusten I daar in dat enge ruim, omsloten door
ongemeen hooge muren, waarover de witte klimrozen, in
geurige trossen, in al de weelde hunner Aprilpracht, neerhingen . Daar, onder Rome's blauwen hemel, in de schaduw
van de machtige St . Pieters-koepel, in de ongestoorde
stilte van de Eeuwige Stad, rustte de rustelooze zwoeger
voor eeuwig recht en maatschappelijke orde, de bezielde
zanger van schoonheid en vrede . Bloemen, vrede, glorie

omgaven zijn graf, en herschiepen zijn rustoord in een tuin
van bekoorlijke wellust, een flauw afbeeldsel van den
verloren wellustgaard .
Maar ik bezocht onlangs een levend Aardsch Paradijs
de Valsolda van Fogazzaro, de omlijsting van zijn meesterwerk Il piccolo mondo antico, de verblijfplaats van Franco en
Luisa met hun onschuldig kindje Ombretta, het poetische
landschap dat voor Fogazzaro zelf de omkransing was van
zijn leven, lijden en liefde .
't Was op 't einde van September . Vicenza, de
geboorte- en gewone verblijfplaats van Fogazzaro, hadden
wij onderwege bezocht, maar slechts uit de verte de bevallige bergen van Monte Berio aanschouwd, waar zijn villa
stond . Maar langs Porlezza aangekomen op het Luganomeer, zouden we langer verblijven to midden der scenery
die met Piccolo mondo antico nu voor immer vergroeid is . In
San Mamette afgestapt, was een van onze eerste zorgen de
bedevaart naar Oria to ondernemen, naar die Villa Fogazzaro die, in den roman, het huiselijk geluk van Franco en
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Luisa bergt, in de wezenlijkheid nog als bewoond is door
den nobelen geest van een uitgelezen dichter .
Want alles is gebleven zooals tijdens zijn leven ; alles
draagt nog den stempel van zijn keurige cultuur, zijn
soberen eenvoud, zijn verhevenheid van denken en voelen .
Geen spoor van pronk of weelde ; alles van de grootste
eenvoudigheid en voornaamheid . Afgesleten familiemeubelen, tot vrienden geworden als getuigen van vroegeren
tijd ; portretten van dierbare wezens - van den ouden
vromen oom die tot model diende voor Zio Piero, van
vader en moeder Fogazzaro, van den aanbeden, jong-ver .
loren zoon Mario vooral (dit hangt heel alleen in de Loggia) ;
boeken in alle vertrekken ; de gesloten piano waarop de
dichter placht to fantazeeren . En alles, gaanderij, loggia,
uitziend op bet meer, op bet spel van wisselend water,
helgroen of donkerblauw, kalm of gram, omruischend villa
en tuinen met de poezie van zijn lied . Ik zeg : tuinen, want
niet alleen ligt achter de villa de tuin in terrassen, bet
giardine pensile, waar Franco dichterlijke struiken plant : den
strengen cypres, bet oleo fragrans ; maar voor bet huis strekt
zich nog, eveneens bet meer langs, de eigenlijke moestuin,
waar bet Bran turco gedoogd werd, waar de aloe hare stekers
boven bet water verheft, uit den muur groeiend, en pijn en
cypressen donker afsteken tegen de lucht . Midden in,
tusschen de twee tuinen, wat achteruit op de villa, verheft
zich de kerk die geene parochiekerk is en slechts driemaal
's jaars opengaat . - De parochiekerk is Albogasio inferiore
- Il sagrato dell' Annunziata - die wij onderwege, komende
van San Mamette, bewonderd hadden, fier gezeten, half
weg den berg, op eene terras waaruit zij bet meer beheerscht . Dat is voor mij een der bekoorlijkste plekken van
de heele Valsolda, en hoevele telt zij er niet !
Maar wat wil ik villa en streek beschrijven? Ik heb
zooeven Piccolo mondo antico herlezen . De villa is er nauwkeurig in geteekend ; bergen, meer, lucht en boomen
worden met eene liefde en poezie bezongen die boven alles
staan dat een kortstondig verblijf kan ontdekken . En daarin
leven, denken, voelen die onsterfelijke typen die nu voor
eeuwig vergroeid zijn met de dichterlijke omlijsting ; die
voor de Valsoldezen - en voor gansch de lezende wereld -
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medemenschen zijn geworden . met wier wel en wee men
innig begaan is . - Worden de zichtkaarten in San Mamette met verkocht onder den naam Cartoline del Piccolo
mondo antico % - Wie den boeienden roman niet kent zal
niets verstaan aan mijne geestdrift, en voor wie hem gelezen
heeft zijn beschrijvingen overbodig . Ik zal mij dus bepalen
bij persoonlijke indrukken van deze onvergetelijke dagen .
Zooals ik zeide, staat de kerk van Albogasio inferiore
op eene reeds tamelijke hoogte, het meer bekijkend en
beheerschend . Bergen, meerkom, slingerende paden, schilderachtige huizen, dit alles verleent haar eene prachtige
omlijsting, maar zij staat kalm en statig, enkel een mikpunt
voor bewonderende blikken . Uit San Mamette wordt zij
bereikt door een reusachtige trap van i29 treden - la Calcinera - in de rots gehouwen . 't Is daar dat in den roman
een der pakkendste tafereelen gebeurt, dat Luisa, het hart
vol verontwaardiging en verwijt, de oude Marchesa komt
afwachten om recht to vorderen, en dat, van op de hoogte
van het Sagrato de vrouwen haar toeroepen : Scioya Luisa !
Scioya Luisa! Eilaas 1 haar kindje, haar onschuldig Ombretta,
heeft den dood in 't meer gevonden, terwijl zij zint op haat
en wraakneming . Hoe diep Fogazzaro gaat in de psychologische beschrijving van 't menschelijk gemoed dat weten
alleen dezen die het poema doorgrond hebben der echtelijke
liefde, zooals het in al zijn pracht en waarheid beschreven
is in 't huwelijksleven van Franco en Luisa : de godsdienstige vader zich buigend onder de hand Gods, de reeds tot
vrijzinnigheid neigende moeder nu gevoelloos wordend
voor al het bovenaardsche en vertroostende, en, woest,
enkel haar kindje meer zoekend op het Campo canto waar
het ter ruste werd gelegd .
Ook dit Campo santo bezochten wij onderwege . Het
ligt in een vouw van den berg, half weg tusschen Albogasio
en Oria, een kleine tuin met gras en bloemen overgroeid .
Het hekken was open en wij traden binnen . Vruchteloos
zochten wij natuurlijk naar Ombretta's graf, zooals het zoo
poetisch beschreven wordt in Piccolo snondo moderns, wanneer
op 't einde Piero Maironi zich bekeert en al zijne geliefden
in den dood komt groeten . Ook Fogazzaro's graf is er niet,
maar aan weerszijde van een soort altaar rijzen de marmeren
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platen ter gedachtenis van 's dichters innig-geliefde zuster
Ina en van haar gemaal Danieli. Toen wij twee dagen later
de kerk van Albogasio inferiore binnentraden, ging men
juist een dienst celebreeren ter zielelafenis van lngenieur
Danieli-Fogazzaro .
Ik spreek altijd van Albogasio inferiore, en inderdaad,
al staat dit dorp al hoog op den berg, nog wordt bet
beheerscht door zijn naamgenoot van boven : Albogasio di
sopra, veel hooger gezeten en uitspiedend uit eene dwarreling van loggia's, zuilen, terrassen, loof en groen . De kerk
steekt boven dit alles uit, en schijnt als deze van beneden
den waterspiegel to willen bereiken, maar haar schoon is
bet niet waard, gelijk dat van de Annunziata . Wij konden
er ons later van overtuigen, niet then eersten dag, al
trachtten wij uit Albogasio inferiore dat van daar boven to
bereiken . Onmogelijk 1 scheen bet ons, wil men niet armen
en beenen breken . In de heele Valsolda is er geen enkele
via carrozzabile, Diets dan slingerende paden - « waarin
geen ezel kan ronddraaien n zegt Fogazzaro - en de ronde,
gladde keien, die het plaveisel vormen, zijn zoo slibberig
dat men uitschuift telken stond . Nu, alles is maar een
gewoonte, en de diepe landelijke rust, die men geniet in
eene streek waar geen auto kan zoeven, geen stof u bevuilt,
geen stank u walgt, is wel eenige vermoeienis waard .
Wat had Fogazzaro gelijk, die zijn land wilde bewaren
in zijn primitieve, wild-poetische schoonheid ! die daarom
een vijand was van breede, gemakkelijke wegen, langs
waar banaliteit en toeristengewoel zouden binnendringen .
Wij weken dus terug voor bet klauteren naar Albogasio
di sopra, en keerden terug naar de vriendelijke herberg
Stella d'Italia, nevens de landingplaats van San Mamette,
waar wij logies hadden genomen . Onmogelijk beter of
goedkooper to zijn . De waard, Signor Ortelli, heeft Fogazzaro gekend . Heel op 't einde van zijn leven, kwam de
groote schrijver tien dagen overbrengen in de herberg
Valsolda, alsdan door onzen waard gehouden ; waarschijnlijk om de eindbeschrijvingen van zijn laatsten roman Leila
naar de natuur to schilderen . Verrukkelijk is bet verblijf in
de Stella d'Italia, aan den boord van bet meer, midden in
't gebergte, in de dichte nabijheid der kerk . Doch om die
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to bereiken is het Been kleinigheid . Tusschen al de
steile wegen der Valsolda, verdienen de trappen, die naar
't heiligdom leiden, nog een prijsken . En wanneer men,
met moeite en krachtinspanning, in hot zweet zijns aanschijns, boven is geraakt, wat gebeurt er dan? - Of wel,
is het in den dag, is de kerk gesloten, gelijk al de kerken
van die streek . Ofwel, is het u gelukt de eenige mis 's morgens vroeg bij to wonen, wordt ge onmiddellijk daarna,
onherroepelijk, buiten gezet door een koster die zijn plicht
kent . - Zoogezegd is het land niet veilig en loopt er veel

raar yolk rond, omdat de grens nabij is . Dit was de reden
ons door den onvermurwbaren koster gegeven, en lieftallige
nonnetjes, die wij op onze wandelingen ontmoetten,
beaamden het . - En daarom moeten de brave menschen
buiten Gods tempel vliegen .
Ook de kerk van San Mamette beslaat eene plaats in
Paccolo mondo antico . 't Is daar dat, in den Kerstnacht, Franco
en Luisa met Ombretta naar de middernachtmis gaan .

Onder de leiding van Ismael varen zij met de boot, door
den sneeuw been, uit Oria naar San Mamette toe . De oude
oom is, pacifiek, to huis gebleven en laat de poetieke
menschen begaan .

« De kerk was reeds gansch vol en ook de vrouwen
moesten blijven staan achter den rug der eerste bank . Ester
(eene jonge vriendin van Luisa) gelastte zich met Maria
(de ware naam van het tweejarig Ombretta), en deed ze
zitten op de bankleuning terwijl de koster de keersen van
het hoogaltaar aanstak . . . Maria plaagde Ester met allerlei
vreemde vragen
«Voor wie steken ze die lichtjes aan? n
«Voor Onzen lieven Heer . n
« Gaat hij nu naar bed, Onze lieve Heer ? n
« Neen, zwijg . n
« En 't Kindeke Jezus? Is het al in 't bed ? n
a Ja, ja u, antwoordde Ester zonder denken, om een
einde to maken .
Met den muilezel ? n

Oom Piero had eens aan Maria een lomp houten muilezeltje gebracht dat zij verafschuwde ; en, wanneer zij
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grillig koppig was, legde hare moeder ze in bed met then
mullezel onder bet kussen, onder bet to harde kopken .
a Zwijg, babbelaarske ! n sprak Ester .
u Ik niet in bed met den muilezel. Ik zeg j5aydon . u
u Zwijg ! Luister naar 't orgel thans ! u
Al de keersen waren nu aangesteken en de organist op
zijn post gestegen begon zijn oud instrument aan to prikkelen, als om bet wakker to maken, en trok er gramme
grommelingen uit . Op bet oogenblik dat eene bel klonk en
bet orgel al zijne grootsche stemmen aanhief en de missendieners en de priester to voorschijn kwamen, vatte Luisa
in 't verborgen, als eene verliefde, de hand van haar
gemaal. n
't Is dat iets gewichtigs op handen is . Franco heeft bet
heldhaftig besluit genomen zich van al zijne dierbaren to
verwijderen, daar de grootmoeder, onrechtveerdig, zijn erfdeel voor zich houdt, en bet brood to gaan verdienen in
't vrije Italie, ver van de aan Oostenrijk verslaafde streek .
Men is in de heugelijke jaren 50 .
Wij zagen bet vriendelijke San Mamette niet in den
strengen winter, onder sneeuw bedolven, maar wel in de
Septemberweelde . San Mamette is als de slagader der
Valsolda . Schuilende in de opening der rotsen, aan den
boord eener kleine baai, niet ver van den stroom die uit
bet gebergte heenborrelt, laat bet zijne huizen mollig en
vroolijk rusten op den bergkant of aan weerszijden eerier
plaats met arcaden . Maar, naar de kerk toe, of eens deze
voorbij begint bet klimtnen . Een kinderspel scheen ons
dat van den dag to voren, toen wij ons waagden op die
glibberige paden . Ditmaal stegen wij recht bet gebergte in,
op goed valle 't uit, niet links van San Mamette naar den
kant van Oria toe, maar rechts en zonder bet to weten naar
den kant van Cressogno . Of liever - want Cressogno is op
den boord van 't meer - waren wij op weg naar bet hooge
Loggio . Hooger, altijd hooger steeg bet pad, wilder, altijd
wilder groeide bet landschap . Wij verwijderden ons van bet
meer dezen keer en slechts door de kloven van 't gebergte
of en toe zagen wij bet schitteren in de diepte, hadden wij
een glimp van 't bekoorlijk verzilverde water door bet loof
been . In eens, op onze linker hand, rees bet fiere Castello,
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zich gevaarlijk wagend tot op den rand der rots en de heele
vallei beheerschend . Koninklijk is zijn optreden . En nu
droomde ik slechts van het to bereiken, want ik herinnerde
mij dat het 't geboortedorp is van Luisa, dat daar het poetieke huwelijk tusschen haar en Franco gebeurt midden in
den nacht . Maar wij waren er van afgezonderd door den
heelen afgrond, en vruchteloos vroegen wij aan iedereii
voorbijganger of een weg, op dezelfde hoogte als de onze,
er naartoe voerde . Altijd kregen wij het zelfde antwoord
eerst alles afdalen en aan den anderen leant weer opklimmen . Dat was ons to veel, al lachten ons uit de verte tat
van dorpen toe, die wij misschien onderwege zouden ontmoet hebben : Drano achter Loggio, en nestelend in 't
allerdiepste van 't gebergte Dasio nog hooger dan het hooge
Puria . Hoe verrukkelijk is dit alles ! Intusschen bereikten
wij Loggio en met het kronkelende pad steeds verder to
volgen tusschen loof en groen, zijne kerk die, als naar
gewoonte, gansch alleen prijkt to midden eene groene zode .
Prachtig is het uitzicht daar . Recht tegenover heeft
men de grootsche rots met Castello erop, in de verte de
dorpen van Puria, Dasio en Drano loerend uit 't gebergte .
De eenzaamheid is volkomen, de landelijke frischheid
verkwikkend . En hoe typiek-schoon rijst die kerk daar !
Wat hebben die Italianen een ingeboren zin van schoongevoel ! Immer richten zij hunne tempels op de schilderachtigste piek, aan den boord van 't meer of in 't wild gebergte,
afgezonderd, vrij kijkend op 't omringende landschap . Onderwege ook hadden wij tat van Madonnakapellekens
ontmoet, versierd met fresco's door een traliewerk beschut .
Eenvoudige wilde bloemen staken daar niet zelden in, de
offerande van godvruchtige handen . Ook op de huizen
vindt men soms muurschilderingen, die bij lange niet
kwaad zijn . De ruime kerk van Loggio is insgelijks geheel
met fresco's bedekt . Wonder genoeg was de tempel open,
zoodat wij daar een oogenblik konden rusten, vooraleer
eene beslissing to nemen over den verderen weg .
Eene vrouw had ons aangeraden naar Cressogno to
dalen, achter de rotsen die San Mamette beschutten, en
daar eene barca to nemen, want een weg is er langs het
sneer niet . Maar zij had ook gesproken van eene cascade,
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wat vender dan de kerk van Loggio, op den weg van Puria .
Die wilden wij nog eerst bezichtigen . Nog een kleine inspanning ! Nog wat hooger geklommen op de altijd gladdere
ronde keien ! En eindelijk een tooneel dat wezenlijk de
moeite loont . Schuimend spat bet wateu uit eene niet aanzienlijke hoogte, maar zoo frisch is bet landschap, zoo
weldoende de rust, bet verkwikkende groen, bet ruischend
lied van den vloed, dat men uren daar zou doorbrengen in
dichterlijke mijmering . Eene vrouw was haar linnen aan
't spoelen in de beek . Nog eens vruchteloos getracht een
weg to ontdekken naar Castello toe . Vriendelijk en gedienstig gelijk alien die wij aanspraken, stond zij ons to
woord . Alleen is bet sours moeilijk ze, man of vrouw, to
verstaan ter wille van bet dialect zoo meesterlijk door
Fogazzaro weergegeven in Piccolo mondo antico . Al de u's
worden u's, waarschijnlijk onder den invloed van bet naburige Zwitserland, en zij kappen bet einde der woorden af .
Zoo wordt Puria : Puri .
Nu bleef ons enkel nog to dalen, bet dorp van Loggio
door, immer meer naar 't meer toe, langs lachende weiden
overlommerd door machtige noten- of kastanjeboomen .
Wat al bloemen overal ! en zuivere lucht, en gezonde
oogenverblijding! Zoo was de heele weg naar Cressogno
toe eene vreugd, niettegenstaande de sluwe keikens, die
nog gevaarlijker worden bij de discesa,
Cressogno, waar wij ons uit nood begaven, is weer een
der voorname plaatsen van Piccolo mondo antico, maar ik
herinnerde bet mij toen niet . De oude Marchesa Oisola
Maironi woont er met Karen kleinzoon Franco en 't is in
haar villa, daar, dat bet diner gegeven wordt op haren
naamdag, 21 October (Ste Ursula) in de openende bladzijden van den roman . Het huffs staat langs bet meer, half
erin, gelijk de villa Fogazzaro to Oria, en ook gelijk deze,
een stuk van bet Sagrato innemend waar de kerk zich verheft . Insgelijks gelijk to Oria, kruipt de weg onder de villa
our naar bet meer to voeren . Onmogelijk deze schilderachtige bochten en kronkelingen to beschrijven .
Gelukkig voor ons was de kerk van Cressogno, evenals
die van Loggio open, - bet was een uitzonderingsdag,
scheen bet, - want de bootman, then een gedienstige
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vrouw had laten halen, moest eerst zijne beesten voederen
of naar den stal brengen . Wij zouden dus wachten, en
waar konden wij zitten, tenzij in de kerk ? Hot is ook meer
op zijn Italiaansch, als de tempel Gods open blijft, een
schuilplaats naar ziel en lichaam . Daareven hadden wij er
een voorbeeld van . Op bet gras, waarop bet eenvoudig
kerkske zich verheft, in hare eenzaamheid volgens 't gebruik
dier streek en met enkel bet meer als horizont, kwam een
wit ezelken aangedraafd . Hot trippelde zoo lustig, maar
hield opeens stil en begon to grazer . Ik vroeg mij of of bet
zoo alleen, zonder meester, liep, al was bet beladen, maar
neen, voor den ingang der kerk, aan de deur, stond een
kort, dik manneken, half in twee gebukt . Hij had de klink
geheven, de deur op een kier gezet, en prevelde een gebed
met herhaalde kruisteekens, terwijl zijn ezeltje zich vergastte
aan 't mollige gras . Heel bedaard sloot hij dan de deur en
ging zijn dier vervoegen . - Gemeenzaam gaat dat Volk om
met zijnen Schepper en met de schepsels van then Schepper .
Wij hadden wat langer to wachten dan bet ezeltje en
moesten ons gebed langer rekken dan zijn meester, maar
eindelijk verscheen onze barcaiolo op bet strand, en begon
zijne boot, - een breed, plomp gedoe, - sprakeloos, maar
met vinnige gebaren, klaar to maken . Rap en werkzaam is
bet Volk bier in 't Noorden ; 't heeft Diets van de loome
traagheid der Zuider-Italianen . Zelfs een zeil word op
korte stonden opgeheschen, en in den zachten avondschemer
begonnen wij to varen naar San Mamette . Zalig-vreedzame
indruk na een dag vol wonnige indrukken ! Doch allengs
pakten zich donkere wolken op, en 't dreigde to regenen .
Wat een regen is in die berglanden, dat wisten wij al lang .
Wij hoefden toch niet to vreezen : onze bootman wist aanstonds raad ; altijd zonder een woord to zeggen, veranderde
hij bet zeil in eene tent, waaronder wij gansch beschut
waren tegen de weldra kletsende druppels, en gaf aldus
eene verluchting meer van Piccolo mondo antico . Immers bet
is in zulk een boot, en bij slecht weer, wanneer de breva
woedt, dat Pasotti, zijne doove vrouw en de curatone van
Puria uit Casarico naar Cressogno overvaren, om bet heugelijke diner, waarvan hooger spraak is, bij de Marchesa
Orsola bij to wonen.
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Wij volgden den weg omgekeerd, en moesten de
angsten niet verduren der arme Signora Barborin, die
vreesde to vergaan . Veilig landden wij aan in de darsena
van Signor Ortelli en lieten gerust de regen den heelen
avond neerplassen . Onze taak was toch voor dien dag
afgedaan .
De volgende was, eilaas ! de laatste van ons verblijf .
Ditmaal zouden wij Castello bereiken, kost wat kost . Hot
viel ons ook niet moeilijk : een rechte baan voert er uit
Casarico naartoe . Als ik a recht a zeg, dan moot men dat
verstaan in Valsoldezen zin, waar, volgens Fogazzaro,
s het bevallig en listig wegelken alle middelen zoekt om
niet to komen waar de wandelaar wil . » Uit de arcaden van
Casarico neemt men den weg die nimmer den rand van den
berg verlaat en hooger, altijd hooger stijgt, met gedurig
het moor aan zijne voeten . Ditmaal is men dan niet in enge
bergslonden, maar in het voile, open ruim, in zonneglans en
blauwe lucht, met steeds veranderende uitzichten van water
en bergen, naarmate de hoogte toeneemt . Prachtig zijn die
uitzichten : de harmonieuze lijnen van meerkom en horizont, de steeds wisselende hellingen waar noten- en kastanjeboomen, en moerbezen- en accaciagewas, doorspikkeld
worden met het tengere, poetisch-grijze loof der olijfboomen . Welke verrukking het water door dien wuivenden
sluier in de diepte to ontwaren ! En wat weelde van bloemen overal ! Asters, gelijk ze in onze tuinen groeien, wild
in 't gras bloeiend, kleine roze anjelieren, ciclamens met
bedwelmenden geur omringd door hunne driehoeluge bladeren . Wat de viooltjes in 't voorjaar zijn, dat zijn nu doze
herfstbloemen, in overvloed het gras bespikkelend .
Zoo zingt Fogazzaro
Al tempo de' ciclami gl' impromise
La donna it cor, sen rise
Al tempo delle viole . . . (r)
Want niet alleen in het proza zijner romans leeft zijne
dierbare Valsolda ; dozen eigenlijken naam heeft hij gegeven
(r) In den tijd der ciclamens belooft het meisje hem haar hart,
in den tijd der viooltjes lacht zij er mee . . .
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aan een aanzienlijk gedeelte zijner verzen ; en daarin zijn
peerlen to lezen . Zijne poezie ontluikt daarin als de geurigbekoorlijke wilde bloemen die wij plukten : in refine lucht,
in voile natuur, even ongekunsteld en vrij .
Toen wij bet hooge Castello bereikten, was bet panorama wezenlijk betooverend . Aan den eenen kant hebt gij
de heele kom van 't meer, met zijne bochten en baaien,
zijn gordel van statige of stoute bergen, en de reine lucht
daarboven ; aan den anderen de bergstreek die wij gisteren
bezochten : de diepe vallei met San Mamette aan den mond,
Casarico, Cadate, Albogasio inferiore, Oria aan den boord
van 't water, rechts ; en links bet wilde Loggio, dan Drano,
dan nog dieper den berg in Puria en Dasio ; de cascade in
de diepte, ruischend tusschen rots en groen . Vorstelijk is
bet uitzicht . En vorstelijk ook troont Castello aan den rand
zijner rots . Duizelig wordt men wanneer men in de diepte
blikt .
Waardige omlijsting voor die verhevene tooneelen
waarin Fogazzaro optoovert, niet alleen bet jeugdig geluk
van Franco en Luisa, huwend in bet stille des nachts,
maar het hooge beeld van Luisa's stervende moeder, eene
christin in al de volheid van het woord, eene reine, heilige
ziel . Dat weet Fogazzaro altijd aaneen to paren : het vuurvolle, doch altijd kuische gevoel der jeugd en de vrome
sereniteit van de dalende stonden . Zoo is in zijn allerlaatsten roman Leila, waar de grijze schrijver met jeugdigen
gloed den hartstocht van een paar minnaars schetst, de
ware heldin, eene oude jonkvrouw, die haar leven ten baste
geeft om die minnaars voor't geloof terug to winnen . Doch
nergens blijkt dat beter dan in de schoone bladzi}den waar
Donna Teresa Rigey, de moeder van Luisa, beschreven
wordt . Deze edele vrouw woont tegen de kerk van Castello,
waar in den nacht het huwelijk van de twee jonge lieden,
heimelijk, moet plaats hebben, vermits de Marchesa Orsola
hare toestemming heeft geweigerd . Uit Oria, waar hij aan
'bet meer (in de Villa Fogazzaro) woont, komt Ingenieur
Ribera, de broeder van Donna Rigey, de brave Zio Piero,
bij maanlicht, den kleinen Venetiaan Giacomo Puttini, to
Albogasio di sopra opzoeken . Beiden moeten getuigen zijn .
.En daar Fogazzaro even humoristisch fijn is als diep .pathes6
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tiek, krijgen wij allerkomiekste beschrijvingen van bet
ometto, Sior Zacomo, met zijn Venetiaansch accent, zijn
beven voor een dragonder van een meid, en de wijze waarop
de koster de twee getuigen, in bet pikdonker van de trappen

met een waslicht voorgaat .
Maar nog eens, wij zagen dit alles bij klaar daglicht,
niet met maneschijn, en wel ons ! Want wij volgden, maar
omgekeerd, den zelfden weg als Zio Piero en Sior Zacomo ;
dat is to zeggen wij daalden van Castello naar Albogasio
superiore . De helling is daar niet zoo steil als op den klimmenden weg uit Casarico, maar ik kan mij toch niet goed
verbeelden hoe bet's nachts mogelijk is in de diepte niet to
storten . De zelfde ruime, prachtige zichten als in 't opwaarts gaan verrukten ons, zoodat ons heele wandeling een
Edenvreugd was .
Wij vonden de kerk van Albogasio di sopra, evenals
die van Castello, gesloten, en waren to moe om in bet
eigenlijke dorp rond to slenteren . Nu dan maar enkel den

berg afgedodderd larigs de slingerende paden of zwaaiende
bochten van de breedere baan . Onderwege ontmoetten wij
eene soort tooverheks die met schrikkelijk misbaar en
schelle stem ons met een vloed van woorden overrompelde
over een verloren gallina. Ten minste was dat bet eenige
woord dat wij vatten konden . Daar wij gansch onschuldig
waren aan den moord of bet verlies barer gallina, lieten wij
haar aan haar verdriet over, en bereikten haast Albogasio
inferiore, langs waar de Calcinera ons weldra zou leiden
naar San Mamette .
Doch vriendelijke nonnekens kwamen juist uit de
Annunziata en, uit bijzonder voorrecht, leenden zij ons den
sleutel om er een oogenblik to blijven bidden . - 's Middags
en 's avonds (voor bet Ave Maria) gaan de kerken voor een
half uurken open om de klokken to luiden, de melodische
klokken van de meerstreek .
Toen wij buitenkwamen, aarzelden wij een oogenblik
of wij de richting van Oria zouden nemen om nog een blik
to werpen op de Villa Fogazzaro . Den volgenden Zondag
( 29en September) zou een gedenksteen er worden tegen

aangelegd, hulde van al de bewonderaars en vrienden van
den grooten schrijver, den beminnelijken man . Maar neen,
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al die plekken leven nu voor immer in ons geheugen . En
zijn zijne boeken niet daar om gemoed en geest van den
dichter voor immer levend to maken ? Leeft de Valsolda
zelf niet voor eeuwig in den boeienden roman
Luistert hoe Fogazzaro bet geliefde meer-schoon beschrijft
(i De zon daalde achter de kim van Monte Bre en de
schaduw verduisterde snel de steile kust en de huizen van
Oria, teekende, met diep violette kleur, bet profiel van den
berg uit op bet lumineuze groen der golven die schuinsch
liepen naar 't Westen, grootsch nog maar zonder schuim,
in de vermoeide breva . Het huis Ribera was bet laatste om
to verduisteren . Geleund tegen de neerstortende wijngaar-

den van de helling, met olijfboomen doorspikkeld, schrijdt
bet over bet wegelken dat bet meer langs loopt, en steekt
in voile water zijn bescheiden gevel, omgeven ten Westen,
naar bet dorp toe, door een mijmerend tuinken op twee
verhoogen, ten Oosten naar de kerk, door een klein terras
op pilasteren geworpen, die een stuk kerkhof innemen . . .
Nu sliep bet meer met schaduw bedekt en omgeven . Enkel
ten Oosten hadden de verre grootsche bergen van den
Lario eene glorie van ros goud en van amethyst . De eerste
avondkoelten brachten de bloemen der passiflora in beweging, verzamelden in middenmeer, als in jacht, de grijze
wateren, meedragend een frisschen geur uit de bosschen . . . n

En wat later, als Franco en Luisa, in den maneschijn,
op bet meer varen : « . . . en bet golvende meer en de hooge
tragische bergen en die oogen der zaken strak kijkend uit
de maan en de maneglans zelf, alles werd voor Franco
vervuld met zijn eigen onuitsprekelijk gevoel . . . »
Dat is de poezie der Valsolda in proza, poezie van een
landschap vol refine schoonheid, verhevene lijnen, Sursum
corda-roepende hoogten, weerstralend uit een hart vol
kiesch gevoel en warme liefde, uit een geest waar edele
bezieling bet niet wint van zuivere bedoeling .
Doch de poezie in vers is niet minder expressief, bij
voorbeeld dit stuk waar Fogazzaro eene stem verleent aan
al de klokken der Valsoldastreek . - De klokken hebben
daar inderdaad, zoowel als aan den kant van Como en
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Lecco, een eigenaardigen toon van melodieuzen en poetischen weemoed .
Eerst zijn het de klokken van 't eigen dorp Oria
Ad occidente it ciel si discolora,
Vien l'ora - delle tenebre .
Dagli spiriti mali,
Signor, guarda i mortali !
Oriamo . (z)
En van den anderen kant van 't meer galmen de klokken
van Osteno terug
Pur noi, sull' onde
Moviam da queste solitarie sponde,
Voci profonde .
Dagli spiriti mali,
Signor, guarda i mortali !
Oriamo . (2)
En eindelijk uit het gebergte, van 't hooge en verre
Puria, klinkt het
Pur noi remote ed alte
Fra le buie montagne
Odi, Signore .
Dagli spiriti mali,
Guardi i mortali 1
Oriamo . (3)
a Oriamo s, kaatsen al de dalen terug, en in koor
klinken nu al de klokken
Il lume nasce e muore ;
Che riman dei tramonti et delle aurore?
Tutto, Signore,
Ten Westen kwijnt des hemels kleur,
Komt het uur - der duisternis .
Tegen de booze geesten,
Heer, beschut de stervelingen,
La,at ons bidden .
~2) Enkel wij, op de golven -Bewegen uit deze eenzame kust,
- Die a stemmen . - Tegen de booze geesten, enz .
(3) Enkel ons afgezonderd en hoog - Uit de donkre bergen
- Hoor, Heer . - Tegen de booze geesten, enz .
!r)
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Tranne 1'eterno, al mondo
t vano . (r)
(t t vano )), kaatst de echo ; maar even trouw zijn die
verzen de echo, de weerklank van Fogazzaro's diep-geloovige ziel, hoog-verheven geest . Ja, met voile overtuiging
riep hij aan de weerkaatsende wereldbergen dat alles,
behalve het Eeuwige, is ijdel ; met zuchtend gemoed slaakte
hij den kreet : o Oriamo n . Naar't eeuwige steeg zijn geest,
naar 't hooge, verhevene trachtte zijne ziel, en de rythmus
van zijn levengeleerd en warmvoelend hart was het gebed .
Misschien nooit roerender dan in de slotbede van zijn
heelen bundel

PREGHIERA
Signore, se offesa soffersi
O da Tuoi nemici o da servi,
Se chiusami l'ira nei nervi,
Opposi, superbo, agli avversi
Il tacito spregio del core,
Ancora concedi ch' io soffra
Per me the ho peccato, ch'io t'offra
Ancora per quelli dolore . (2)
Is het heldhaftigste op aarde het vergeven van 't ongelijk, dan schijnt me die bede van den ten dood gekwetsten
dichter wel een blijk van heldhaftigheid . Want het wil me
lijken dat zij als de laatste zucht was van een gebroken hart .
Veel beproevingen had Fogazzaro to verduren, onder
andere het verlies van zijn eenigen zoon . Erg gevoelig was
hij ook aan de veroordeeling van zijn II Santo . Verre van
(r) Het licht wordt en sterft ; - Wat blijft er van avond en
dageraad? - Alles, Heer, - Behalve 't eeuwige, ter wereld
Is ijdel .
(2) GEBED : Heer, indien ik beleediging leed
Of van Uwe vijanden of van dienaars,
Indien ik, de gramschap in mij sluitend,
Hoogmoedig aan de tegenstrevers bood
Het zwijgende misprijzen des harten,
Gedoog dat ik nog lijde
Voor mij die heb gezondigd, dat ik lijde
Ook voor hen smart.
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mij zijne theorieen to verdedigen, of de modernistische
strekking zijner droomerijen voor to staan . De Kerk heeft
gesproken en aan hare kinderen hoort uitsluitelijk de gehoorzaamheid toe. Te oordeelen echter naar zijne onderwerping en naar zijn poging om in u Leila n' s 11 Santo a to
herstellen, komt men tot de overtuiging dat, al moge hij
ook gedwaald hebben, zijne bedoelingen zeker edel waren .
Zijn poging met « Leila n lukte wel is waar niet . Het werd
evenals « I1 Santo n op den index geplaatst . Maar dat heeft
de dichter niet meer beleefd .
Evenwel waren zijne laatste dagen door de miskenning
zijner zuivere inzichten verbitterd, en het is niet to verwonderen zoo een melancholische toon heerschend is in de
verzen van zijn eindleven . Wat is anders zijn allerlaatste
stuk dan een smartkreet
SCENDE LA SERA
. . . Ove si pugna, an posto
serbato m'e .

VALSOLDA .

Scende la sera ed io,
All' albeggiar si franco,
Supino al posto mio
Giaccio ferito e stanco .
Giaccio degli astri a fronte
Sopra una vinta altura ;
Fu ardente it Sol, sul monte
Fu la giornata dura .
Mi suona in van l'immenso
Fragor del campo intorno ;
Manco e non ho piu senso
Di gloria ne di scorno .
Servii l'Onnipotente,
Or gli domando pace .
Col viso all' oriente
Morir quassii mi piace .
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O stella della sera,
Mi guardi st ; the hai?
Forse, alta amica e vera,
La sorte mia to sai .
Forse perche non diedi
Tutto ii mio sangue ancora,
Comanda Iddio the in piedi
Io sorga e in piedi io mora .
E sia, sorgiamo, avanti !
Non pieghi it cor ne tema .
Aprasi a Lui davanti,
Versi la vita estrema . (r)
Ik kan mij niet anders voorstellen of die verzen, zoo
smartelijk fier, zoo zelfverloochenend wrang, werden geschreven in de afzondering der Valsolda, tusschen de
bevriende muren, waarin nog al die nobele gedachten, al
die trachtingen des harten schijnen to waren . Hun melancholie is de echte klank dezer woon, zooals we ze, verlaten,
aanschouwden .
Doch andere verzen geven een anderen klank, vol
lijden ook, maar minder mat, meer tragisch-warm en
I)

Waar gestreden wordt, is een post mij bewaardVALSOLDA .

De avond daalt en ik, - Bij 't aanbreken des
dags zoo stout, - Uitgestrekt op mijnen post - Lig gekwetst
en af.
Lig met de sterren in 't zicht - Op een bemeesterde hoogte ; Gloeiend was de zon op den berg - Zwaar was de dagtaak .
Rond mij vergeefs - Ruischt het geweldig geluid des kamps ; Ik bezwijk en heb Been gevoel meer - Noch voor glorie noch
voor verachting .
Den Almachtige heb ik gediend, - Nu vraag ik hem rust . Met het gelaat ten Oosten - Lust het mij hierboven to sterven,
0 sterre van den avond, - Gij beziet mij zoo ; wat hebt gij ? Misschien, vriendinne hoog en trouw, - Weet gij mijn bestemming .
Misschien daar ik heel mijn bloed - Nog niet heb gegeven, Beveelt God dat ik opsta - En staande sterve .
Het zij, gerezen, vooruit ! - Mijn hart kenne vaar noch vrees . Het ontluike zich voor Hem -Stortendzijnlaatsten levenstocht .
DE AVOND DAALT . -
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levenszwanger . Het zijn die prachtige verzen aan de
~~ Demeter dea n : Il canto dell' angoscia e dell' orgoglio ..
Daar slaat het leven zijn barenklotsing op het strand,
daar vangen de lippen er het wrange zout van, hoort men
het a fragor del cameo intorno », voelt men den heeten
kamp der gloeiende verwachting . - En immer, als een
referein, klinkt de muziek des harten
E suonava la musica dolore .
E suonava la musica stupore .
Zoo eindigen die strofen zoo berstensvol van angst en
verlangen, totdat het sluite op
E suonava la musica preghiera,
E suonava la musica speranza .
De smart wijkt voor de hoop, de biddende hoop, en
eindelijk is de gehoorde klank de klank der glorie .
. . . La musica nel cielo suonar gloria .
Weergaloos is de pracht dier ode . Zelden klonk der
menschen taal met voller trillenden toon, maar die toon
behoort tot een andere sfeer dan de matte, moede verzen
waarin Fogazzaro zijn levensweemoed uit . Zij werden
geschreven in de Eeuwige Stad, to Rome, voor de meesterwerken der antieke kunst, in Michel-Angelo's chiostro ; en
niet in den openluchtluister aan 't Lugano-meer . Ook is
zeker heidensche nasmaak van smartenwellust er niet aan
vreemd, terwijl de Valsolda-ingeving enkel rein en verheven, ten hemel-wijzend is .
Ongerept is de Valsolda in haar Aardsch-Paradijzische
schoonheid . Ongerept ook in de reine atmosfeer hunner
ingeving blijven de bladzijden, waar Fogazzaro de pracht
bezingt van meer en bergen, van hemel en water ; waar hij
de kuische liefde schildert tusschen man en vrouw, het
verrukkelijk engelachtig beeld teekent van het kind of de
serene gelatenheid van naar het graf dalenden . Veel
bloemen heeft de dichter gelezen in zijne dichterlijke
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bergen, de geurige, wilde bloemen die, met voor- of najaar, ze in een bonten mantel omhullen, maar de kostelijkste van al was de onsterfelijk-bloeiende bloem uit den
Edengaard : de levensbloem der poezie .

5 November zgz2 .

M . E . BELPAIRE .

IN TERRA PAX

Nu treedt de God van goedheid aan
in den mirakelnacht .
Kom, willen wij Hem tegengaan,
geleid door 't licht, dat op de baan
uit wondersterre lacht?

Hebt gij het kleed der deernis bij ?
Want och, Hij is zoo arm,
en 't is zulk nijpend streng getij .
Ik breng niets dan mijn boete-pij,
en 't hart, van liefde warm .
Maar u - die steeds den Heer behaagt,
die rein als lelie zijt,
en 't wit gewaad der maagden draagt u siert de mantel, bont bekraagd,
die keizers is gewijd .
En Hij, Hij is der keizers vorst .
We gaan Hem to gemoet .
Ik, die soms niet meer hopen dorst,
voel thans het flakkren in mijn borst
van aangevuurden moed .
0, o die zang ! Hoort gij dit lied,
zoo vrees-bedarend zacht ?
Kust nu een Zuidenwindje 't riet ?
Is het de zucht der aarde niet,
droomend van bloemendracht?

s In terra pax u . . . . Vrede voor al'!
Voor mij dus ook? Kom vorrt!
Ik heb, d66r hemelklanken-val,

uit gindschen schaamlen schapenstal
mijn Jezus' stem gehoord !
CONSTANT EECKELS .
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Middernacht was voorbij, toen wij in Venetie aankwamen .
Onderwege was er door ons, luidruchtige Gentenaars,
met geestdrift gesproken geworden over het Italiaansche
opera-gezelschap, dat den vorigen winter zoo veel bijval
had gevonden in de zangminnende stad van Leie en
Schelde . Niet enkel de uitvoerders werden geprezen, ook
het Italiaansche repertorium rees in onze waardeering,

omdat het ons met tal van eigenaardige kunstwerken kennis
had laten maken . Een enkele uitzondering werd gemaakt,
namelijk voor de Gioconda van Ponchielli . Al heette dit stuk
populair in heel Italie, in Gent was het zoo good als
gevallen . Doch gelijk het gewoonlijk gaat in dergelijke
omstandigheden, de meeste dillettanten zochten zich niet

eenmaal rekenschap to geven van de oorzaken, die den val
voor gevolg hadden gehad : acme tooneel-decors, ziekte van
een zangeres, afwezigheid van het ballet, een al to mager
orkest . Zij stelden het feit even vast en liepen weg voor
het einde van de vertooning .
In den trein tusschen Milaan en de Dogenstad had
mijn verdediging van Ponchielli's fijn, schilderachtig en
gedistingueerd werk, dat ik reeds eenige jaren vroeger
ingestudeerd had, niet meer bijval gevonden dan bij mijn
vorige proeven van then aard in de Arteveldestad .
De schoonheden, waarop ik wees, werden halsstarrig
geloochend en toen ik de kranige barcarolle voor wilde
zingen, stopten de juffrouwen zich de ooren en de woelige
heeren begonnen to brullen van

- Sisken is getrouwd !
Zoo gek zwaaide een Roeland met een doos door de
kleine ruimte, waarover wij beschikten, dat hij een ruit van
het portel brak .

Dadelijk kwam de treinwachter toegesneld en daar
de schuldige weigerde zich bekend to maken, werd het ons
verboden, na onze aankomst in Venetie, het station to
verlaten, vooraleer de rekening effen was .
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Van daar een vertraging, die de meesten korzel
maakte.
Eindelijk werden de deuren geopend en de gids
bracht ons vobr een tiental kleine gondels, die beneden de
perrontrappen van bet stationgebouw op bet donker s Canal
Grande n gereed lagen . Zijn welsprekendheid was niet
overbodig, om de dames to doen beslissen hun lot toe to
vertrouwen aan dat waggelend bout en die akelige kerels,
die er erger dan moordenaars uitzagen .
Met een beer en een paar dames nam ik plaats in bet
eerste bootje en wij zeilden dadelijk af, stadwaarts in, naar
bet Hotel Manin, waar wij verwacht werden .
- Kwart vbbr een uur, dofte de taal van mijn gezel,
die in den rooden schijn van zijn sigaar op zijn horloge
had gekeken .
Weldra hoorde ik, dat een tweede bootje volgde, daarna een derde, eindelijk een heele processie, waarvan echter
niets to zien was op den zwijgenden vloed, die onder talrijke bruggen en tusschen een dubbele rij klompig-hooge
huizen heenslingerde .
Bij bet station hadden wij duizend gele lichtjes op bet
water zien wiegewagen, doch naarmate wij omen langen
weg voortzetten, werden zij bleeker en zeldzamer en eindelijk doofden zij geheel uit . Slechts enkele kleine goudbrokjes van sterren wemelden nog om ons been .
Al was bet huiverig donker op den plas, toch beleefden
wij bet mysterie van een ideaal-schoonen zomernacht.
Wij hoorden niets meer dan bet gedruppel van de roeispaan,
die door den loggen man achter ons op bet bootje met bet
grootste gemak bewogen werd, zoodat wij over een meer van
donker-zoete olie schenen to glijden . Bij den draai van een
straat riep hij den makker, die hem van dichtbij volgde,
eenige vlugge dialectwoorden toe, welke ik niet verstond .
Daarna viel de stilte weer in, plechtig, betooverend,
terwijl een koele zeebries ons in bet aangezicht luwde .
Ik dacht aan Geethe, die in een der paleizen, die wij
voorbijschoven, moest gewoond hebben, evenals aan de
gloedvolle verzen, waarin Lord Byron de verloofde van de
baren had verheerlijkt .
- Hier is het ergens, dat Richard Wagner zijn laatste
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dagen heeft gesleten, sprak mijn makker, die Italie meer
dan 8ens bereisd had .
Ik herinnerde mij onze woordenwisseling in den trein
en steide met genoegen vast, dat bier door mijn rumoerige tochtgenooten even sterk als door mij de pakkende
tegenstelling met dit woelig tooneel gevoeld werd, -want
geen hunner sprak een woord .
Plotseling weerklonk een schoone stem, een dertigtal
meter achter ons .
Hoor, het is de rythmus van een gondellied, die haar
draagt . Ik kan de woorden niet verstaan, doch ik herken,
- ja ja, geen twijfel meer, - ik herken de aangrijpend
schoone bladzij van Ponchielli waarover wij daar straks
getwist hebben .
Het was een rijke, volklinkende, tamelijk hooge
barytonstem, die de melodie aangeheven had, een veel
krachtiger en tevens veel leniger orgaan dan dat van den
zanger der Barnabas-rol in Gent, en de warme klare klanken
deinden overheerlijk voort tusschen de verlaten portalen
en de slapende huizen .
- Hoe schoon 1 fluisterde een van onze gezellinnen,
die den kop uit de gordijnen van het baldakijntje gebeurd
had, waaronder zij schuchtertjes was ingekropen .
- Zou het een gondelier zijn ? vroeg de andere .
- Waarschijnlijk .
Zoo duidelijk kon ik al de deelen van de melodie
volgen, dat ik de woorden van de Fransche vertaling
meende to onderscheiden, den eenigen vorm van het lied,
lien ik kende
Va, tranquille cantilene
L'infini to portera .
En toen de onzichtbare tooverzanger aan het refrein
kwam, dat in koor moest herhaald worden, wilde ik het
geestdriftig meezingen, maar ik durfde de stemming van
het plechtige oogenblik niet breken, - dat ware eene ontheiliging geweest, - en spoedig hoorde ik, dat de tweede
strophe begon .
Wij leefden in een sprookje . Het was de ziel van
Venetie zelf, die wij hoorden zingen . Onwillekeurig verhief
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ik de blikken naar een balkon, om to zien of er geen lichtje
zou ontstoken worden, of er geen ranke maagden.silhouette
zou bewegen . Al de vrouwenbeelden van de Italiaansche
literatuur en van de rijke Venetiaansche schilderschool
rezen v66r mijn oog : Desdemona, Portia, Julietta, Lavinia, Violante, een heele stoet andere . Zelfs de Venetiaansche Venus lachte mij tegen, want bet gondellied
vervloeide stilaan tot een serenade en tot een minnezang,
beter nog, bet leek mij een almachtig schoon bezweringslied, dat de dooden levend v66r mij opriep .
- Een beter welkom konden wij niet verlangen !
meende ik to zeggen .
- Of neen . . . Ben ik . . . ben ik misschien een nachtwandelaar ? vroeg ik mij af.
Na bet tweede koeplet klapperde de melodie van bet
refrein plots naar de hooge tonen op, welke door den bezielden trovatore zoo klaar en zoo krachtig werden uitgegalmd,
dat ik ze als een regen van kleine goudstukken op de
steenen kade hoorde neerrinkelen, en dat ik ze bijwijlen als
gloeiende bloemranken aan zuilen en kantgevels en torenkoepels meende to zien opslingeren ; ja, zelfs onze logge,
beeldstomme gondelier vertraagde de wiegelvaart van zijn
bootje, alsof ook hij naar die heerlijk wegspattende fusee
van klanken wilde luisteren .
Daarna werd weer niets meer gehoord dan bet gedruppel van de roeispanen .
Toen wij alien v6or bet Hotel Manin op de kaai
stonden, bonsden ons twee bronzen klokkeslagen tegen van
bet naburige Marcusplein : bet was half twee .
- Lambrechts, daar hebt ge ons een les willen geven,
he? riep een welbekende stem .
- Hoe zoo?
- Wel ja, dat lied, dat ge daar gezongen hebt .
- Dat was ik niet .
- Neen ?
- Voorzeker niet . Vraag bet aan die juffrouwen
hier .
- Wie was bet dan ?
Niemand kon den geheimzinnigen kunstenaar aanwijzen, niemand wist in welk bootje hij gezeten bad, en toen
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mij verzekerd word, dat hij het lied in het Fransch had
gezongen, - en niet in het Italiaansch, - toen stelde ik
mij de vraag, of hij niet een van onze reisgenooten kon
zijn . Wij waren zestig of zeventig in getal en verscheidene
personen uit Aalst, Dendermonde, Brugge en Antwerpen,
die ik natuurlijk niet kende, waren met Gentenaars meege-

togen .
- Maar neen, dacht ik daarna weer ; zulke organen
bestaan in Vlaanderen niet 1
Den ganschen nacht hoorde ik het rijke geluid om mijn
sponde jubelen, heerlijk klimmend en dalend, en nog heden
leeft het in mijn blijde reisherinneringen voort, klaar als de
goudsterren op den donkeren vloed, vol en machtig als de
bronzen klok van den Sint-Marcustoren . . . .

Een paar dagen later zat ik, na een vermoeienden wan-

deltocht op brokkelige bergwegen, gansch alleen in een
geurig tuintje to Lugano, op den rand van het lieve meer,
dat zachtekens kabbelde en babbelde aan mijn voet en
waarop de avondschemering haar eerste lichtgrauwe sluiers
begon to weven .
Tusschen een paar massieve bergtoppen door, waarop
de laatste goudlaaiingen juist uitgedoofd waren, - eindeloos ver gloeide nog een dun streepje amethist op een sneeuwige kruin, - zag ik in den dooden hemel de avondster al

tintelen .
Niet enkel op de kade, maar ook op de schepen zou
hier en daar spoedig al een lichtje ontstoken worden . Aan
de kroonlijst van mijn onzichtbaar hotel zat nog een onvermoeide zwaluw in haar nestje to zwatelen, heel zacht . Een

verrukkelijk oogenblik in dit verrukkelijk oord, dat de
volksverbeelding het Paradiso heeft genoemd .
Al de kleuren werden innig-vroom ; lieve tintelingen,
die ik nooit voorheen gezien had en waarvoor ik geen
namen kende, ronnen er door heen .
Met verteedering dacht ik aan mijn jonge vrouw, die
ver van mij verwijderd was en die ik weldra zou wederzien .
Mijn droomen waren vol liefde en poezie . Liefde en poezie
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stroomden mij eveneens tegen uit mijn herinneringen aan
de teedere Fedele van Fogazzaro en aan de roerende ontmoeting met haar beminde, die in de naburige bergen

plaats had gehad . Mijn lippen bewogen om to bidden of
om een liedje zonder zin to neuren .
- Mocht ik nu een fluit in de avondstilte hooren !
wenschte ik mee met Hernani's jonge braid . . . . Of een
hoorn! . . . Of een orgel in de naburige kerk! . . .
Daar ! . . .
Een zanger begon, verborgen tusschen de struiken van
een terras, een lied to zingen : dat van de Avondster uit

Tannhauser .

Ik hield den adem in, als hoorde ik de eerste slagen
van een machtigen nachtegaal, dicht bij mijn bank .
Traag vloeiden de klanken door het dal, plechtig, lang
aangehouden, ietwat weemoedig, want de schoone stem,
die ze uitgorgelde, beefde op sommige plaatsen, als voelde
ze met mij de heilige ontroering van het oogenblik .
De echo's van de bergen zongen sommige noten na .
Jammer dat de begeleiding ontbrak, vooral om de
verschijning van de lieve herderstar to helpen weergeven,
maar de golfjes deden hun best om de afwezige violen en
harpen to vervangen .
Het was in den oorspronkelijken tekst, dat de verzen
met de lange cellozinnen tot mij kwamen
O du, mein holder Abendstern,
Wohl griisst' ich immer dich so gern ;
Vom Herzen, das sie nie verrieth,
Griisz sie wenn sie vorbei dir zieht,
Wen sie entschwebt den Thal der Erden,
Ein sel'ger Engel dort zu werden 1
Mijn ziel zweefde mee op de breedontplooide melodie,

zij deinde volzalig boven het levende water, zij herhaalde de
teedere woorden van den dichter, maar zij verving den groet
aan de naar de steile hoogten opwiekende Elisabeth door een
ontboezeming van zoete liefde voor de wachtende gade
- Maria . . . . weldra !
Slechts toen de tweede strophe aangeheven wend,
kwam ik tot bezinning weer en door een paar bijzonder-
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heden van toon en accentueering begreep ik, dat ik met
denzelfden schoonen zanger to doen had, die een stem aan
den Venetiaanschen nacht had gegeven .
- Dus, het is een van de onzen 1 riep ik zegevierend
uit en dadelijk sprong ik recht, om hem in de armen to
ijlen op het donkere terras, doch ik klampte mij aan den
tak van een olijfboompje vast en liet, zonder een voet to
verzetten, zonder een lid to verroeren, - als versteend
stond ik daar, - de meesterlijke muziek ongestoord wegdroppelen in het niet .
;flog langen tijd daarna meende ik geheimzinnige
koren in verre grotten voort to hooren zingen, meende ik
de wondermuziek van dartelende nixen, tokkelend op hun
gouden harpen, in den kolkdiepen plas voort to hooren
deinen .
Dien avond was ik overgelukkig en ik wilde geen deel
nemen aan de ondervraging
- Wie mag die geheimzinnige man wel zijn ?
Beslist weigerde ik het voorbeeld to volgen van mijn
Gentsche vrienden en vriendinnen, die, toen wij wat later
aan de groote hoteltafel gezeten waren, al de aanwezige
heeren met onverbiddelijk nieuwsgierige blikken in de
oogen keken .
Hun gebebber maakte mij zelfs droef
- Wie weet of ik niet nevens hem zit?
- Mijn kamer paalt misschien aan de zijne !
- Cost un charmeur 1
- Ik zou verliefd worden op zulk een stem !
- Hot liep mij lavend in de ziel, even zoet als die
:zoete wijn, then wij in de omstreken van Napels gedronken
hebben!
Ik alleen durfde bekennen
- Weer was de indruk dubbel schoon, omdat de
zanger onzichtbaar bleef .
Ik vreesde, dat een kennis maken met den wonderman
een ontgoocheling mocht zijn . Misschien droeg hij een
excentrieke kleeding of deed hij zich belachelijk schuchter
voor ; misschien had hij gelaatstrekken zonder uitdrukking
of oogen zonder glans ; mogelijk was zijn kop ontsierd door
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roskleurig haar of zwierden hem lange, borne armen Tangs
een kort, vet, tronkig lij£ ! . .. .
- Ik wil het niet weten ! beet ik en dadelijk zocht ik
naar mijn kamer, waar ik nog geruimen tijd in het venster
liggen bleef, om mijn blikken over de logge bergen en het
klotsende water to laten dwalen, - droomend, nagenietend .

's Andrendaags klauterden wij op den trein, dien wij
nog enkele malen zouden verlaten, - to Atrolo op den
Sint-Gothard, to Fluelen op bet Vier-Woudstedenmeer, to
Lucern, to Bazel eindelijk, - om daarna den langen terugtocht aan to vangen .
0, die ijselijke nachten in den trein! Een grooter foltering kan ik mij niet uitdenken !
Als ik daar geradbraakt op de bank lig, vruchteloos
een oog wil sluiten, vruchteloos een slokje aan de flesch
drink om mijn toegeplakte keel open to krijgen, vruchteloos
mijn ijiende gedachten op een enkel punt, een detailtje van
mijn reis of mijn vaderland poog to vestigen, vruchteloos
naar een berg of een bosch of naar de domme maan doorbet venster zit to turen, - o, dan neem ik meer dan eens
bet besluit, dat ik, alleen om aan de kwellende verveling
van dat akelig rennen door den spokigen nacht to ontkomen,
den lust tot reizen, die mij nochtans aangeboren is, in
't vervolg meedoogenloos zal wurgen .
- Waar zijn we al? vraagt er een .
- Nauw Straatsburg voorbij ! knort een ander .
- God in den hemel !
- Slaap maar .
Wat een gebenedijden troost mocht ik dien keer
smaken, toen ik eindelijk de rozige morgenklaarte door het
venster zag dringen !
- Goddank ! De reis begint to korten ! begreep ik .
Weldra bereiken wij Luxemburg ! En Luxemburg, dat is
bijna Belgie, bijna Vlaanderen
Mijn oogen gingen klaar open, toen ik een vriendelijk
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klokje nabij bet spoor hoorde bimbammen en ook verscheidene van mijn makkers begonnen naar buiten to kijken : ten
andere, is Luxemburg niet zoo romantisch, niet zoo overweldigend schoon als Zwitserland, toch bieden zijn heuvelige landschappen bekoorlijke lijnen aan, die ik altijd
zwierig, teeder, aristocratisch heb gevonden .
Ik trok bet venster open en ademde een teug koele
houtlucht in : dat deed mij goed, na uren lang in een muffe
atmosfeer van tabak en eau de Cologne gezeten to hebben .
Er werd weinig of niets gezeid, doch ik raadde, dat de
meesten met mij in hun binnenste herhaalden : Oost West,
thuis best .
Plotseling bleef de trein stilstaan .
Wat was dat? Bijna al de vensters gingen open en de
weg en weer loopende ambtenaars werden angstig ondervraagd .
- Een kleinigheid, luidde bet antwoord . De trein zal
een kwartiertje moeten stoppen, minder nog misschien .
Terwijl wij daar zaten to wachten, begon weer plots
de wonderbare stem to zingen, machtig als een heel orkest,
klaar en hoog als een engelentrompet . Het ging mij door
merg en been .
Een traan spatte mij over de wangen, toen ik de woorden herkende
Het daghet in den Oosten,
Het lichtet overal l . . .
Voor mij hadden die woorden een andere beteekenis .
Luide schenen zij to verkonden
u Het schoone Vlaanderen daagt aan de kimme! Uw
n goede vrouw maakt zich gereed om naar bet station to
~~ gaan . Met de klanken van uw moedertaal en bet gebeier
~~ van uw torens zal bet heerlijke licht, waarin gij geboren
n zijt, u spoedig weer omstroomen . De kinderen uit uw
u gebuurte, de bloemen in uw tuin zullen u weldra weer
tegenknikken . Uw wolken, uw boomen, uw Pleyel en uw
n boeken, - uw boeken ! - alles wat u dierbaar is op
v aarde, zal u weer teruggegeven worden ! u
Het hart zat mij in de keel, terwijl ik luisterde naar
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dat rijkgeorchestreerde woord, naar de klimmingen en
dalingen van dat ongeevenaard schoone geluid .
- Van de diepste hel naar den hoogsten hemel I riep
ik halfluid, de nachtmerrie van den langen rit indachtig .
Op sommige oogenblikken waren de huiveringen, die
mij doorkorven, zoo geweldig en zoo koud, dat ik duizelig
tegen het houten beschot van den wagen meende to vallen,
- meende to zwijmen .
Nooit had ik geweten, dat die oude melodie zoo
schoon was . Een lyrische overdrijving had ik het genoemd,
toen ik eens in de studie over onze middeleeuwsche liederen gelezen had, dat noch een Blockx noch een Benoit een
zangwijze hadde kunnen scheppen zoo edel, zoo verheven,
zoo sierlijk van lijn, zoo klassiek schoon als die van Het
Daghet in den Oosten, welke door Clemens non papa op een
verrassende wijze gecontrapuncteerd was geworden en
welke oorspronkelijk misschien gediend had om als een
wachterslied, van de hooge torentinnen door het slapende
dal geklaroend to worden .
Een bladzij uit Beatrijs, een tooneel uit Reinaart den
Vos, een doek van Rogier Van der Weyden kan Been
grooter kunstwaarde hebben . De anonyme schepper bezat
genie, dat durfde ik niet langer betwijfelen . Ponchielli was
vergeten, Wagner geevenaard, bijna overtroffen .
Maar ook, die zanger, - wat een methode, wat een
stijl ! Hot lied scheen opzettelijk voor hem in het leven geroepen en zelfs na een vierde strophe leek het nog geenszins eentonig . De stem, de uitspraak, de articulatie, hot temperament kwamen het hoogste ideaal nabij, dat men voor
uitvoeringen van then aard kan vergen . Goud en zilver
vulden de natte vallei, zingende vlammen stegen op in
de ruimte, de tierelierende leeuweriken vooruit .
- Een stem, die een millioen waard is ! hoorde ik
iemand zeggen .
- De volle toon van een kerkorgel ! meende een
ander .
- Een groot kunstenaar althans ! verzekerde ik, wel
wetend dat ik nooit of nergens een dergelijken toon
gehoord had en overtuigd dat er nooit meer in mijn leven
een schooner geluid mijn oor treffen zou .
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- Misschien een leeraar in de zangkunst, voegde ik er
bij ; of een baryton van de Antwerpsche Opera .
Al de vrouwenkoppen lagen door de venstertjes, net
of zij de algeweldig zoete toovermuziek van een modernen
Halewijn gehoord hadden .
Wanneer zij iemand naar beneden zonden, om to gaan
kijken, bulderden de ambtenaars
- Terug ! Daar moet een andere trein voorbijrijden !
Toen wij eindelijk weer mochten vertrekken, bonsde
een gevoel van fierheid in mijn bloed, omdat er in het
trouwbeminde Belgenland, dat wij weer binnen gingen
stoomen, schooner liederen en rijker stemorganen en fierder artisten gevonden worden dan waar het ook zij op de
heele wereld !
- Daar is Gent ! gilde een stem .
- Sint Baafs !
- De draak op het belfort !
- Allo, jongens, haast u : maakt uw cadeau's gereed,!
Nooit heb ik geweten wie de geheimzinnige zanger
was . Ik blijf hem eenige der heiligste indrukken van mijn
leven schuldig en nog immer gevoel ik heimwee naar de
trillingen van zijn bovenmenschelijk schoone stem .
LAMBRECHT LAMBRECHTS .

OVER GESCHIEDENIS
Uit eigen verleden .
(Vervolg) .
III
Reeds vroeger werd er in dit tijdschrift op gewezen dat de
Spaansche periode onzer nationale geschiedenis sinds ettelijke
jaren als met voorliefde door onze historici wordt behandeld .
Wat we tot hiertoe over de laatst verschenen werken hebben
medegedeeld kunne dit oordeel bevestigen 1 Toch mag er bijgevoegd dat daarom andere tijdvakken niet worden verwaarloosd .
Zoo schreven onlangs H . PIRENNE over onze oude gemeenten,
A . CAUCHIE en R . LEDOUx over de regeering van Jozef II, F . VAN
KALKEN over i83o, S . BALAU en H . CHARRIAUT over het onafhankelijke Belgie .
Hebt ge het werk van PIRENNE, Les anciennes dirocraties des
Pays-Bas (r), nog niet in handen gehad? Zoo neen, lees het bij
gelegenheid ! Gij zult het vinden onder die boeken « de haute
vulgarisation)), welke uitgegeven worden door Dr LEBON onder
den naam Bibliotheque de fihilosoj5hie scient fque, bij Flammarion to
Parijs, en waarvan de bloedroode omslag ons Binds eenigen tijd
tegenschreeuwt van op de toonbanken onzer boekhandelaars .
Veel bevat ze, die reeks, dat niet onvoorwaardelijk is aan to
prijzen, want hare algemeene strekking is erg materialistisch .
Aan die strekking doet het werk van den Gentschen hoogleeraar
wel geene afbreuk ; maar bij hem is ze door het onderwerp
grootendeels gewettigd . Onze gemeenten immers hebben zich
voornamelijk onder den invloed van economische faktors gevormd en ontwikkeld, en bij eene vluchtige uiteenzetting hunner
veelbewogen geschiedenis mogen de geestelijke en zedelijke
elementen die zich hebben doen gelden zonder al to veel nadeel
naar den achtergrond worden verschoven . PIRENNE heeft dat
gevoeld, en hoewel ik graag hier en daar mee : nadruk gelegd
zage op niet zuiver stoffelijke beweegredenen en toestanden,
(I) Parijs,

Igio .
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toch zal ik het hem niet euvel duiden dat hij in dit boek geheel
overhelt tot de wereldbeschouwing der economische schdol : de
gewone eigenschappen van zijn verhaaltrant - klaarheid, bondigheid en levendigheid - hebben er nog bij gewonnen, het
logisch verband van deelen en onderdeelen komen er beter bij
uit en ook de lezer leert er bij terugkomen van sommige traditioneele, romantisch-overdreven voorstellingen, welke nog al
to zeer ingang hebben, ook bij hooger ontwikkelden die den
gang der geschiedkundige wetenschap niet van nabij kunnen
volgen .
Zal ik het nu wagen het werk van professor PIRENNE ook
maar in de hoofdlijnen to ontleden? Moest ik er enkel op
drukken dat ooze gemeenten langzaam opgroeien uit de behoeften der steeds toenemende handelsbeweging ; dat ze achtereenvolgens leven onder 't bestuur van de grooten, leden der gilden,
en onder 't bestuur van de kleinen, leden der ambachten ; dat ze
tot verval geraken van den dag of dat hunne inrichting niet
meer strookt met de vereischten eener jongere beschaving die
steunt op staatseenheid, kapitalism en grootindustrie, - dan
zou ik niemand iets nieuws leeren ! En anderzijds, om bladzij
voor bladzij de boeiende uiteenzetting van den geleerden schrijver to volgen ontbreekt mij de plaats . Toch moet er eveli
gewezen op de gedeelten die de nieuwste gedachten aan het licht
brengen of de grootste belangstelling inboezemen !
Terecht wijst hoogleeraar PIRENNE er op (I) dat onze oude
gemeenten, in tegenstelling met zoovele harer gelijken uit
andere landen, echte « dochters » zijn van de middereeuwen,
geene kinderen der Romeinsche oudheid, en zich onder den
drang van zeer gewestelijke omstandigheden hebben opgewerkt
tot eene groote verscheidenheid en een groote eigenaardigheid .
In Frankrijk, bij voorbeeld, komt het vaak voor dat veruiteenliggende gemeenten rechten en instellingen ontleenen aan de
keure van eene of andere stad, zooals Rouen of Saint-Quentin,
zonder dat verschil van heer of streek dezelve ook in het
minste verandere . In de Nederlanden weet iedere gemeente
zich aan to passen aan plaatselijke toestanden en vermijdt alle
ontleeningen aan den vreemde . De Vlaamsche steden verschillen van de Hollandsche, de Hollandsche verschillen van
de Brabantsche en deze weer van de Luiksche . Kenschetsend is
vooral het onderscheid tusschen de Vlaamsche en de Luiksche
en daarom wijdt haar de schrijver dan ook bijzondere onderdeelen van zijn boek .Van den aanvang af, zoo betoogt hij, gaan
(I) PIRENNE,

gem . werk, blz . 7o en volgg .
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Vlaamsche en Luiksche gemeenten verschillende wegen op
gene immers vinden een steun in hare graven omdat haar bloei
en hare welvaart hem ten slotte rijkere inkomsten bezorgen,
terwijl Luik veeleer een tegenstrever vindt in den prinsbisschop
die binnen hare muren woont en in iederen aangroei van de
gemeentelijke kracht dadelijk eene verminking gevoelt van zijn
eigen gezag (1) .
Bijzonder belangrijk is bet vierde hoofdstuk van PIRENNE'S
boek (2) . Het is gewijd aan de economische betrekkingen van
de gemeenten met bet platteland dat haar moet bevoorraden en
aan de economische betrekkingen van de verschillende deelen
barer bevolking onderling . Vooral op bet bestaan der grootnijverheid in den schoot der middeneeuwsche steden en op
hare gevolgen trekt de schrijver de aandacht, en de bladzijden die hij erover volschrijft zijn wellicht van aard bet mees
de aandacht van den lezer to boeien (3) . Hier immers staat hij
tegenover sociale toestanden die door hun aard bet meest
onze moderne toestanden nabij komen . Al to vaak beschouwt
men de werkersbevolking der gemeenten als beheerscht in
haar geheel door de bewonderenswaardige inrichting der ambachten en neringen, die als ware 't van iederen arbeider eenen
kleinen patroon maakte, eigenaar van gereedschap en winkel,
voortbrengend in de voordeeligst mogelijke voorwaarden ten
bate der gemeenschap en beveiligd tegen den ondergang door
de onmogelijkheid van alle nadeelige concurrentie . Voor de
stielmannen die alleenlijk voor de plaatselijke markt voortbrachten was de toestand inderdaad zoo, en in menige stad van
tweeden rang waren er geene andere . Maar waar gewerkt
werd voor den uitvoer - uitvoer van laken in Vlaanderen,
uitvoer van koperwerk in de Maasvallei en voornamelijk to
Dinant -, daar leefde een talrijk proletariaat van daglooners,
slaven van bet kapitaal, voor dewelke geen uitzicht op een
onafhankelijk bestaan mogelijk was . Terwijl schoenmakers en
bakkers eigenaar zijn van hunne waar en ze rechtstreeks aan
den man brengen, bewerken wevers, volders en koperslagers
eene grondstof die aan anderen toebehoort, en bet is slechts na
gegaan to zijn door de hander van ontelbare bemiddelaars dat
de Dinantsche ketels en de Vlaamsche stoffen, op honderden
mijlen afstands van de plaats waar ze gemaakt werden, een
kooper zullen vinden wien de vervaardiger niet eens bij naam

gem . werk, b1z . 34 en volgg .
(2) Gem . werk, blz . 59-129 .
(3) Gem . werk, blz . 114 en volgg .
(1) PIRENNE,
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gekend is (1) . Hun getal beloopt soms een tiende en meer der
bevolking en het evenwicht dat men in de meeste gemeenten
onder de verschillende ambachten aantreft is natuurlijk in de
steden der uitvoer-industrie volkomen verbroken . Menige moei1iikheid zal dan ook in die steden nit den ondergescbikten toe stand
dier vaak beklagenswaarde loontrekkers voortspruiten : Gent,
onder meer, kan het welsprekend getuigen ! In de bisschoppelijke steden, zooals Luik, is over 't algemeen geene klas van
daglooners to vinden (2) .
Niet nutteloos voegt PIRENNE bij al deze uiteenzettingen
eenige beschouwingen over het bevolkingscijfer onzer middeneeuwsche gemeenten : hij schat Gent en Brugge, die gerekend
werden onder de grootste steden van West-Europa, op 40 .000
tot 5o.ooo zielen, Leuven, Brussel en Luik Op 20.000 tot 3o.ooo,
Leper op Io .ooo (3) .
Die getallen hebben inderdaad hunne beteekenis wanneer
men denkt aan de hevigheid der gemeentetwisten,- ook wel wanneer men nagaat hoe onze voorouders hebben weerstand geboden aan de centraliseerende politiek die met de hertogen van
Burgondie begint en uitloopt op het e verlicht despotisme » van
keizer Jozef II . Vier schoone hoofdstukken heeft PIRENNE daarover geschreven : les democraties urbaines et l'Etat, les villes a Z'ehoque

de la Renaissance, les villes a l'epoque de la Reforme, les villes au X Vile
siicle, in dewelke hij tevens den hopeloozen strijd schetst tusschen

de behoudsgezindheid onzer vaderen en de nieuwe eischen eener
gewijzigde wereldeconomie . Doch wat al nieuws die hoofdstukken ook omlijnen, plaatsruimte dwingt ons met een laatsten
waardeerenden blik van het puike werk van den Gentschen
hoogleeraar, met hoeveel spijt ook, afscheid to nemen .
Ik schreef daareven den naam van keizer Jozef II . Hij werd
mij ingegeven door de lezing van twee studien die juist van de
pers komen .
De eerste een is bondig opstel van Dr R . LEDOUX : La sup-

pression du regime corporatif daps les Pays-Bas autrichiens en 1784 . Un
¢rojet d'edit. Son auteur et sa date (4) .

Gedurende de tweede helft der XVIIIe eeuw, zoo doet de
schrijver opmerken, bleek het duidelijk dat de oude beroepsinrichtingen niet meer beantwoordden aan de nieuwe behoeften

(I) PIRENNE, gem . werk, blz . II7 .
(2) Gem . werk, blz . 129 .
(3) Gem . werk, b1z . 132 .
(4) Overdruk nit Mimoires publies tar la Classe des lettres et des
sciences morales et politiques et de Za Classe des beaux-arts de PA cademie
royale de Belgique, 20 reeks, in-8e, bkd . X, 1912 . Brussel, 1912 .
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van handel en nijverheid : in Frankrijk werden ze in 1776
afgeschaft door bet vermaarde edikt van Turgot, in 1784 worden ze door Jozef II to niet gedaan in Neder-Oostenrijk . Ook in
de Nederlanden wou de keizer ze doen verdwijnen, maar hunne
ontbinding ging er met bijzondere moeilijkheden gepaard . Vandaar eene reeks voorbereidende studien, zooals deze welke door
Dr LEDOUX uit bet Rijksarchief werden opgehaald en met groote
schranderheid gecommenteerd . De stukken zijn naamloos en
zonder dagteekening ; door den uitgever worden ze toegeschreven aan raadsheer de Grijsperre die ze, naar aanleiding van een
decreet der regeering van den 24en September 1784, in de eerstvolgende maanden zal hebben opgesteld . Allerlei omstandigheden,
onder dewelke de dood van de Grijsperre in 1786, zijn oorzaak
geweest dat zijne voorstellen niet zijn ten uitvoer gelegd .
De andere studie, welke ik zooeven bedoelde, draagt voor
titel : Le conte L . C . M . de Barbiano de Belgiojoso et ses papiers d'etat
conserves a Milan . Contribution a l'histoire des riformes de Joseph II en
Belgique, door kanunnik A . CAUCIIIE (I) .
Twee deelen in dit boek zooals bet opschrift bet overigens to
raden geeft : het eerste is gewijd aan bet leven van Belgiojoso,
bet tweede bevat de opgave der voornaamste bundels uit het
archief der familie Belgiojoso to Milaan, die dienstig kunnen
zijn voor de geschiedenis onzer gewesten .
Het levensverhaal van Lodewijk-Karel-Maria, graaf de
Barbiano de Belgiojoso, is niet van treffende bijzonderheden
ontbloot . Hij zag bet licht in 1728, to Milaan, werd zeer vroeg
tot den krijgsdienst bestemd, nam deel aan verscheidene
Oostenrijksche veldtochten en onderscheidde zich zoowel door
dapperheid en beleid dat hij, bij bet einde van den zevenjarigen
oorlog, verheven werd tot luitenant-kolonel . Enkele maanden
later, in October 1763, werd hij door Maria-Theresia benoemd
tot gevolmachtigd minister in Zweden ; om bijzonder goede
diensten werd hij pas een jaar nadien in dezelfde hoedanigheid naar Londen verplaatst . Gedurende zijn verblijf in Engeland geraakte hij in nauwe persoonlijke briefwisseling met
Jozef II, die onder zijn geleide incognito Frankrijk bereisde
en hem weldra zoo hoog schatte, dat hij hem in 1783 verhief tot
de hooge bediening van gevolmachtigd minister in de Nederlanden . Ons land werd toen bestuurd door de algemeene gouvernante Maria-Christina, zuster des keizers, en haar gemaal
Albrecht-Casimir van Saksen-Teschen ; maar naast hen was ook
(1) Overdruk uit Bulletin de la Commission royale d'histoire de
Belgique, bkd . LXXI, 1912, blz . 146-332 . Brussel, 1912 .
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de gevolmachtigde minister rechtstreeks in betrekking met
Weenen (1) en zijn invloed overschaduwde gemakkelijk die der
landvoogden, die zich dan ook niet zelden ongunstig over hem
uitlieten bij den keizer . Dat was eene der redenen om dewelke
hij ten slotte het vertrouwen van Jozef II verloor, den I2n Oogst
1787 van zijn ambt werd ontslagen en zijne laatste jaren sleet
to Milaan zonder eenige nieuwe bediening to hebben verworven .
Hij stierf den 15n Mei 18oi in den ouderdom van 73 jaar .
Hoogleeraar CAUCHIE stelt zich niet ten doel in zijne verhandeling bet levee van Belgiojoso in al zijne bezonderheden to
verhalen, zelfs niet op volledige wijze zijne werking in de
Nederlanden to schetsen . De geleerde schrijver bepaalt er zich
bij de rechtstreeksche betrekkingen van den gevolmachtigden
minister met den keizer to doen uitkomen door de ontleding
hunner briefwisseling en daardoor zelf het algemeen karakter
zijner zending levendig in het licht to stellen . Zijn werk is dus
enkel eene voorbereidende bijdrage tot de kennis eener periode, welke dank zij de werken van LAENEN (2), HUBERT (3),
SCHLITTER (4), MAGNETTE (5), VAN HOUTTE (6) en GITS (7)
stilaan ook in hare otiderdeelen begint gekend to worden .
Belgiojoso, zoo leeren wij nit deze studie, had bij zijne
komst in onze gewesten de dubbele opdracht gekregen met de
Vereenigde Provincien to onderhandelen omtrent de heropening
der Schelde en in de Zuidelijke Nederlanden de hervormingen
in to voeren die Jozef II had ontworpen .
Voor de heropening der Schelde wou de keizer ijveren, niet
zoozeer om zijne onderdanen to bevoordeelen dan wel oin de eer
en de waardigheid van het Oostenrijksch huis hoog to houden .
Groote moeilijkheden voorzag hij daarbij niet : u Je me flatte
(1) Zie daaromtrent den brief van den 18n October 1783,
CAUCHIE, gem . werk, blz . 201-202 .
(2) Le ministere de Botta-Adorno dans les Pays-Bas autrichiens pendant le regne de Marie-Therese, 1749-1753. Antwerpen, 19o2 .
(3) Le voyage de l'empereur Joseph II dans les Pays-Bas (31 mat
1781 - 27 juillet 1781) . Brussel, 1900 . - Les garrisons de la
Barriere dans les Pays-Bas autrichiens (1715-1782) . Brussel, Igo2 .
(4) Die Regierung Joseph's II . i n den osterreichischen Niederlanden .
Weenen, 1900 .-GeheimeCorrespondenzJoseph'sII .Weenen, 1902 .

Enz .

(5)

Joseph II et la liberte de l'Escaut . La France et l'Europe .

Brussel, 1898 .

(6) La legislation annonaire des Pays-Bas a la fin de l'ancien regime,

in Vierteljarschrift fiir Social- and Wirtschaftsgeschichte, bkd . X,
(1912), blz . g6 en volgg . - Contribution a l'histoire coinmerciale des
Etats de l'empereur 7oseph II, in hetzelfde tijdschrift, bird . VIII,
(1910), blz . 354 en volgg .
(7) Zie Dietsche Warande en Belfort, October Ig12, blz . 304 .
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toujours qu'en tenant fer_ne, zoo schreef hij den 13" Mei 1784, en
pressant la chose et en saisissant le bon moment, on parviendra
a liberer entierement l'Escaut de ses entraves (I). » Die zoete

hoop werd bedrogen, ja, zoo gespannen werd de toestand
tusschen de twee landen dat een oorlog onvermijdelijk scheen .
Dank zij echter de behendigheid van Belgiojoso en de tusschenkomst der Fransche regeering, werd hij voorkomen ; Jozef 11
gaf tamelijk gemakkelijk zijn eerste plannen prijs en geraakte
ten slotte tot een vergelijk dat, alhoewel weinig gunstig voor
Oostenrijk, toch den keizer bevredigde : « Voila donc cette
desagreable affaire finie, zoo schreef hij den 2g" September 1785,
et des que l'objet unique, savoir 1'entiere et libre navigation sur
1'Escaut, avoit manque, tout le reste ne valoit plus la peine (2) . P
Omtrent de hervormingen die Jozef II in de Nederlanden
wilde invoeren slechts een paar woorden . Zij worden alle
opgesomd in een brief van den 26" Juli 1785 : « Les points
essentiels sont la reforme judiciaire, la reunion de deux
departements dans un, la reforme absolue des abus enormes
qui existent dans les administrations des Etats, des chatellainies et des villes avec leur reunion, 1'entiere reforme de
1'execrable systeme d'etudes a l'universite de Louvain, les arrangements ecclesiastiques soit pour l'augmentation des paroisses
que pour la cessation de tous les abus encore existants, 1'erection d'un seminaire g eneral . l a cessation des confrairies et de la
quete des ordres mendians et enfin la reunion et l'arrangement
des fondations pies taut pour les malades que pour les vieillards
et aumones, ainsi que pour 1'education de la jeunesse (3) . n
Zwaar was voorzeker de taak van hem die zulk een uitgebreid programma moest ten uitvoer leggen : Belgiojoso scheen
er echter voor opgewassen . Doch laten we hoogleeraar CAUCHIE
aan het woord : e Dans un de ses portraits que nous avons
vu, it apparait elegant de sa personne, plein de finesse et de
vivacite . Par son education, par son experience, par ses relations avec 1'empereur et son attention a capter sa faveur, i1
s'etait p6n6tre de « grandes vues et voulait executer ici ce qu'il
avait observe avec attention en d'autres pays, nommement en
Angleterre a . . . » Son devouement a 1'empereur etait aussi sincere
que profond . De ses ancetres it avait recu une ame gibeline, et

les vicissitudes de 1'existence 1'avaient indissoluhiement attache
a la cause de l'absolutisme princier ; sons le drapeau imperial,
dans le jeu des batailles comme clans les palais de Stockholm
(r) A . CAUCHIF, gem . werk, blz . 18o .
(2) Zelfde werk, b1z . 19q .
(3) Zelfde werk, blz . 211 .
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et de Londres, son ardeur militaire et son habilete diplomatique
avaient vise le service non pas tant de la nation que du souverain . Son interet et son honneur etaient d'ailleurs etroitement
lies a 1a fortune de Joseph II . Integre et desireux d'echapper
aux sollicitations importunes, it convenait aussi de ce chef pour la
realisation des reformes qui allaient a l'encontre de tant d'interets particuliers . Personnellement it aurait meme aime de proceder avec moderation, a en juger non seulement d'apres ses concessions finales, mais d'apres ses habiles conseils a 1'empereur,

des le debut de son ministere . N'insinue-t-il pas a celui-ci de
respecter la constitution, lorsqu'il repond a sa lettre du 13 aodt
1783 concernant la reforme des magistrats (1)?
Ongelukkiglijk liet zijne gezondheid ietwat to wenschen over
en het lustig leven dat hij volgaarne leidde was niet van aard
hem van jicht en zinking to verlossen . Trouwens het is veeleer
zijne tegemoetkomende politiek geweest die hem in ongenade
heeft doen vallen bij den keizer : van to gemoet komen wilde
deze niet weten en de laatste brieven die hij aan Belgiojoso ge-

schreven heeft toonen genoegzaam hoe zeer hij op hardnekkig
volhouden gezet was en hoe iedere nieuwe toegeving van den
gevolmachtigden minister zijn vertrouwen schokt en vermindert (2) .
Veel genoegen heeft deze laatste in de Nederlanden dan ook
niet gevonden . Misschien is bet hem een troost geweest in zijne
laatste levensjaren tezien dat de doordrijvende politiek door den
keizer na zijne afzetting gevolgd enkel is uitgeloopen op striid
en omwenteling .
Over de wonderbare bedrijvigheid van hoogleeraar CAUCHIE
die naast zijne drukkende ambtsbezigheden no ; tijd vindt voor
het publiceeren van allerlei werken, stap ik liefst zwijgend heen .
Maar toch kan ik het niet ongezegd laten dat wellicht niemand
me r dan hij n de la ts e jaren geijverd he ft vo r bet bezorn
gen van nieuwe bronnen betreffende onze vaderlandsche
historie . De rijkste archiefbewaarplaatsen van Parijs en Rome,
van Napels en Parma, van Milaan en Weenen hebben achtereenvolgens zijne bezoeken ontvangen en uit elk dier steden
heeft hij weten schatten mede to voeren, der kennis van
ons verleden ten bate . Na GACHARD heeft Belgie een zoo
machtigen zoeker niet meer gekend
Niet over alle perioden overigens kunnen telkens onuitgegeven teksten aan 't licht worden gebracht, en zeer verdienste(i) A . CAUCHIE, gemn . werk, blz . 203 .
(2) Zie gem . werk, blz . 269 .
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lijk kan vaak bet werk zijn van hen die zonder naar nieuwe
oorkonden to zoeken, eenvoudig de uitkomsten van velerlei
bronnenstudie tot een passend geheel trachten to verwerken . Dat
werd gedaan door F . VAN KALKEN, leeraar aan de stedelijke
normaalschool van Brussel, in zijne Hisloire du Royanane des
Pays-Bas et de la revolution beige de z83o avec treize reproductions
d'apres le cabinet des estampes de la bibliollaeque royale de Bruxelles (i) .
Verschillende in 't Nederlandsch gestelde werken van allereerste gehalte zijn in de laatste jaren over dit onderwerp verschenen (2), doch voor den Franschen lezer zijn zij rechtstreeks ontoegankelijk : professor VAN KALKEN laat dan ook in zijne voorrede
vermoeden dat bet voornamelijk de wensch is hunne besluiten in
breeder kring bekend to maken die hem tot schrijven heeft aangezet .
Niettemin draagt zijn boek den stempel van eigen studie
en eigen doorzicht, en zoo misschien de godsdienstige toestanden bier en daar met iets meer juistheid konden geschetst
worden, zoo vooral de verhouding tusschen tie Vlaamschsprekende Belgen en Noord-Nederland uitvoeriger moest worden
behandeld (3), toch voldoet bet overal aan de eischen eener wel
opgevatte synthesis en eener wel ingelichte en voorzichtige
critiek . Het mag naar onze bescheiden meening eene plaats
eischen onder 't beste dat we over het ontstaan onzer onafhankelijkbeid bezitten !
Terecht hegint de schrijver zijn verhaal in 1814, met bet
Weener Congres, want bet is in den grond het Weener Congres
dat schuld draagt aan de moeilijkheden van 't jaar 3o : daar
immers was het opzet gevormd Holland en Belgie to maken,
niet alleen tot een dam tegen Frankrijk, maar tot eene uitgelezen eenheid : « les Allies . . . . voulaient fonder un seul et
meme bat offrant ]'aspect de 1'amalgame le plus complet (4) .
Willem I dorst met moed en betrouwen de zware taak
aan to vatten welke op zijne schouders rustte : bet was een
begaafd man - VAN KALKEN omlijnt op uitstekende wijze
de hoofdtrekken van zijn karakter (5) - en de economische
(1) Brussel, z . d . (1911) .
(2) TH . COLENBRANDER, De Belgische Omwenteling . Den Haag,
1905 . - V . FRis, 't 7aar 30 . Een volksboek . Gent, 19o5 . - P . J .
BLOK, Geschiedenis van bet Nederlandsche volk, boekd. VIII . Leiden,
1907-

(3) De bemerking geldt zoowel voor de periode i8i5-i83o als
voor de omwenteling- De schrijver bepaalt zich bij enkele al
to korte aanduidingen . Zie b . v . blz . 172, s8o enz .
(4) VAN KALKEN, gem . werk, blz . 23 .
(5) Gem . werk, blz . 36 en volgg .
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voordeelen die bij 't eerste zicht beide landen uit hunne vereeniging konden trekken, mochten hem hoop geven op welgelukken . Ongelukkiglijk « was hij de meening toegedaan meening die den voorstanders van persoonlijke regeering steeds
eigen is! - dat stoffelijke welstand volstaat om een yolk
gelukkig to maken (1) » : eigenlijke vrijheid liet hij zijnen
onderdanen zoo goed als niet. Konden de Hollanders met zulke
handelwijze over de baan, den Belgen stiet ze tegen 't hart en
in 1828 sloten ten onzent katholieken en liberalen het a Verbond
der opposities » dat moest uitloopen op de omwenteling .
Is het wel goed gezeid dat bet « Verbond der opposities »
uitloopt op de omwenteling? Eigenlijk niet, want de oppositie
ping enkel haren gang langs wettig gebaande wegen . De revolutie is eigenlijk gekomen, ja men weet niet to best van wie of
van waar, - als ware 't uit het hart van het yolk en meer
bepaald van het yolk van Brussel, Zoo in den nacht van den
25n Oogst, na de opvoering der a Muette de Portici » , zoo den
23n September, bij den intocht der Hollandsche troepen . Nergens beter dan bij VAN KALKEN heb ik ooit even kort en
bondig als duidelijk en klaar uiteengezet gevonden al het onverwachte, het onsamenhangende der gebeurtenissen van'3o, de
zwakheid der opstandelingen en de aarzelingen des konings,
bet wanhopen der leiders en het voortdurven der menigte, de
onderlinge verdeeldheid der Belgen en hunne nochtans kranige
houding in de onderhandelingen met den vreemde, met een
woord de honderden omstandigheden die ieder oogenblik het
opzet onzer vaderen hadden kunnen doen mislukken en de
velerlei kleinigheden die het ten slotte gemaakt hebben tot
een der schoonste triomfen der XIXe eeuw !
Was de omwenteling van 183o heelemaal onvermijdbaar?
Zoo vraagt de schrijver bij het einde van zijn boek . En nu
Belgie en Holland van elkander gescheiden zijn, moeteu we ons
over die scheiding verheugen of bedroeven?
De eerste vraag - professor VAN KALKEN doet het zelf opmerken - is tamelijk ijdel : in 't concrete hebben de gebeurtenissen er op geantwoord . En of er van's konings wege nu ook al
misslagen hegaan zijn die konden vermeden, toch schijnt het wel
dat de gemoedsgesteltenis, ja zelfs de economische belangen der
vereenigde volkeren vroeg of laat wrijving moesten verwekken .
Interessanter zou bet zijn to vernemen in hoeverre de revolutie
uit eigen grond is ge ,proten, in hoeverre ze to wijten is aan
ophitsing uit den vreemde . Tamelijk breedvoerig legt de schrij(1) VAN KALKEN,

gem . werk, blz . 239 .
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ver uit hoe bij den aanvang onzer vereeniging met Noord-Nederland onze dagbladpers eels oogenblik overrompeld geweest
is door Fransche uitgewekenen, vijanden der Restauratie (I),
hoe de triomf der Juli-omwenteling, die bij onze zuiderburen de
instellingen in 't leven riep voor dewelke hot « Verbond der opposities » bij ons op de bres stond, omtrent noodzakelijk met den
kreet « Leve de vrijheid I » ook lien anderen kreet moest uitlokken : e Leve de Franschen (2) ! e Wat nu de working betreft, in
Belgie, van eene Franschgezinde partij die met eene partij van
annexionisten zou gelijk staan, VAN KALKEN oordeelt dat haar
invloed op het ontstaan der omwenteling veeleer gering was (3) .
De meesten van hen die naar bet Zuiden uitkeken - en die bemerking ma ; ook gelden voor de periode die volgt op de uitroeping onzer onafhankelijkheid - deden bet, omdat zij noch
in bet Noorden bij bet huis van Oranje, noch in bet Oosten bij
de mogendheden der heilige Alliantie, voldoenden steun en voldoende waarborgen meenden to kunnen vinden voor bet stichten
en bet in leven houden van con vrijzinnigen staat . e Comme l'a
fait tres justement remarquer COLENBRANDER - aldus VAN KALKEN (4) -, leur francophilie resultait surtout de leur haine pour
la Hollande . n
De scheiding van Belgie en Nederland houdt de schrijver
ten slotte voor weldadig . « Voorzel.er, zegt hij (5), van econo .
misch standpunt uit, hebben de Hollandsche groothandel en de
Belgische grootnijverheid gedurende langen tijd onder de
scbeuring geleden . Maar sinds hebben Holland en Belgie zulke
krachtige vlucht genomen, dat van die moeilijke jaren nog
slechts de herinnering overblijft . Anderzijds zou bet even
kinderachtig als onrechtvaardig zijn to loochenen dat de scheiding groot nadeel berokkend heeft aan bet Vlaamsche gedeelte
van ons land, vooral omdat de eerste jaren na den val van bet
Bataafsch stelsel, eene vinnige vijandelijkheid ontstond, als
reactie tegen de verhollandsching van koning Willem, tegen al
wat Nederlandschen klank had . Maar wie rekening houdt met
al de bestanddeelen - geschiedkundige, politieke, economische,
sociale bestanddeelen vooral - welke Belgen en Hollanders
scheiden, die zal moeten bekennen dat de revolutie eene gelukkige gebeurtenis was . Vandaag nog zijn die twee kleine vol(I) VAN KALKEN, gem . werk, blz . 5o en volgg .

(2) Gem . week, blz . uo .

(3) De bladzijden iro tot 116 aan dat onderwerp gewijd zijn
mede van de beste van zijn book .
(4) Gem . werk, b1z . 114 .
(5) Gem . werk, blz . 245 .
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keren, hoe dicht ze ook bij mekaar wonen, geheel van elkander
verschillend en weerbarstig aan alle soort van versmelting . Dat
valt niet alleen diegenen op welke grondig de Hollandsche en

de Belgische wereld kennen, maar zelfs den toevalligen reiziger
die verbaasd staat over het verschil van zeden, gewoonten, gebruiken welke hem pas over de grenzen reeds bij een opperviakkig toekijken treffen . Waarom betreuren dat het Koninkrijk der
Nederlanden van de kaart van Europa verdwenen is ? Niet
alleen hebben beide staten, sinds ze verlost zijn van een juk
dat bun alle twee onverdragelijk scheen, hunne onafhankelijkheid benuttigd om op to klimmen tot een allereersten rang onder
de volkeren, maar nog hebben ze geleerd elkander naar waarde
to schatten sinds ze mekaar geen bittere verwijtingen meer
hebben toe to sturen . » En schrijver wijst dan op de drukke
betrekkingen die tusschen beide landen bestaan zoo op economisch als op letterkundig gebied : u les petits-fils des contemporains de la revolution sont aujourd'hui a peu pres unanimes a
desirer de mettre en contact, dans toutes les occasions possibles,
leurs deux civilisations, Tune tout impregnee de culture latine,
l'autre fortement penetree d'influences germaniques, anglosaxonnes et scandinaves (I) .
Wat er van zij, dat Belgie - zoowel Vlaamsch als Waalsch
Belgie - zich hoog opgewerkt heeft in de XIXe eeuw zal
niemand betwisten . In enkele bladzijden getuigt daarvan het
werkje van den geleerden Luikschen pastoor S . BALAU, Precis
>

d'histoire contemporaine de Belgique (1799-1911) (2) .
Hoofddeelen : La Belgique sons les divers gouvernements en
Mouvement religitux, economique et intellectuel en Belgique .
In het eerste, korte uiteenzetting der voornaamste gebeurtenissen van of de Fransche overheersching tot op onze dagen,
- misschien wat al to kort voor de hoeveelheid verwerkte stof,
maar juist en leerrijk .
In het tweede, een overrompelende overvloed van gegevens betreffende de meest uiteenloopende uitingen van ons
nationaal leven . Alle namen van eenige beteekenis worden
vernoemd en met een of twee regels gekarakteriseerd . Alleen
een woord over de niet-katholieke godsdiensten in ons land
hadde ik nog gaarne aangetroffen .
Het boek van HENRI CHARRIAUT (3) : LaBelgique moderne, terre
(1) VAN KALKEN, gem . werk, biz . 247 .
(2) 4° edition, publiee avec la collaboration de
Luik, 1911 .

7 . Dallemagne, avocat

(3) ((Charge de mission en Belgique par le Gouvernement
francais . »
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d'expirience (i), door de Fransche Akademie bekroond, zou eene
lange bespreking verdienen, die evenwel gedeeltelijk buiten de
reine sferen der geschiedenis zou kunnen leiden . Enkel twee opmerkingen : de bladzijden die de schrijver wijdt aan het flamingantisme bevatten talrijke verkeerdheden en de Vlamingen
zullen wel eenigszins verwonderd zijn to vernemen dat de
Brugsche Metten to wijten zijn aan Jean Breydel en Pierre « de
Louninck
IV
Om de sluiten eenige woorden over een prachtboek zooals,
we tot heden geen bezaten . Bedoeld is het Album historique de la
Belgique door H . OBREEN, leeraar to Brussel, en H . VANDER
LINDEN, hoogleeraar to Luik (2), met eene voorrede van H . PiRENNE . Uit die voorrede de volgende beoordeeling
Geillustreerde boeken over onze vaderlandsche geschiedenis zijn geene zeldzaamheid ; maar een album waar die geschiedenis in beelden wordt uitgedrukt bestaat er nog Diet . Steeds werden teekeningen en prenten bijgeroepen tot opheldering van den
tekst ; in het boek der heeren VANDER LINDEN en OBREEN
bekleedt de tekst slechts eene bijkomende plaats, eenerzijds om
bet geheugen to steunen door eene uiteenzetting in breede
trekken der hoofdphasen onzer geschiedenis, anderzijds om de
afgebeelde voorwerpen bondig toe to lichten en ze to plaatsen
in den kader des tijds . Spijts deze opvatting bood de onderDeming ernstige moeilijkheden . De kennissen van den geschiedschrijver moet men vereenigen met die van den oudheidkundige

om eene verzameling to vormen van stukken, die wel degelijk
de authentische uiting zijn der verschillende stadien onzer nationals beschaving . Dezer veelvuldige kanten en plaatselijke verscheidenheid maken den arbeid nog moeilijker . De verzamelaars
hebben getracht slechts kenschetsende voorwerpen uit to
kiezen en dezelve to ontleenen aan de verschillende streken des
lands . Zonder de meesterstukken voorbij to gaan die zich opdringen alhoewel eenieder ze kent, hebben zij er naar gestreefd
bun bundel de bekoorlijkheid bij to to zetten van het onuitgegevene en het nieuwe . Niet iedereen zal de opzoekingen en het
doorzicht door zulke onderneming gecischt naar waarde kunnen
schatten ; maar men zal het eens zijn om het werk to loven als
een uitstekend pedagogisch hulpmiddel en als een soort

(I)

Bibliothique de philosophie scientifique . Parijs, I9Io .

(2) Brussel, Van Oest, 1912 . Prijs : fr . 2I .
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muzeum onzer historie, even verlokkend van schoonheid als
belangrijk van inhoud .
Het werk bestaat uit twee groote deelen : een honderdtal
bladzijden doorloopend proza geven een kort maar degelijk
overzicht der vaderlandsche geschiedenis, verdeeld in zes hoofdstukken, en voor iedere periode den nadruk leggend op de
meest kenschetsende trekken van kunst en beschaving ; daarna
volgen, puik getrokken op dik glanzend papier, twee honderd
vijf en dertig platen van den meest verschillenden aard - beelden, gebouwen, hoekverhuchtingen, scbilderstukken, gravuren,
portretten - naar chronologische orde gerangschikt en voorzien
van een kort en degelijk comlnentaar . Al deze platen zijn los
bijgenaaid en hebben hun achterkant wit, zoodat ze gemakkelijk
afzonderli)k kunnen dienen voor wandversiering en onderwijs .

Van bet geheel mag gezegd worden dat bet geene enkele voorname uiting onzer vroegere beschaving onverlet laat ; zelfs
komen er gegevens in voor van schrift- en opschriftenkunde (nrs
19, 46, 73-78), zegel- en penningkunde (nrs 54-58 en 153-159), die
dan toch tot geheel speciale wetenschappen zouden kunnen gerekend worden ; alleen in de voorgeschiedenis hebben de uitgevers niet geput (I) . Uit bet prospectus van hetboekvernemen we
dat Dr OBREEN de opsteller is van den verklarenden uitleg die
iedere plaat vergezelt, terwijl hoogleeraar VANDER LINDEN den
doorloopenden tekst van bet eerste deel heeft geschreven .
De oudste gedenkstulcken, behalve bet ruiterstandbeeld van

een karolijnschen keizer, ziln natuurlijk uitsluitend van religieuzen aard en verraden Angelsaksischen invloed : de meeste
onzer evangeliepredikers toch kwamen van over de zee . Maar
weldra worden de sobere versieringen der Britten verwerkt met
de rijkere inspiratie der Byzantijnen : de beeltenissen der vier
evangelisten, ontleend aan twee verschillende handschriften
(nrs 5, 6, 9 en io), doen krachtig die wijzigingen uitkomen . De
Maaslanden zijn oorspronkelijk de streek waar die nienwe
Europeesche kunst, mengsel van Germaansche en Middellandsche elementen, bet weligst opleeft ; maar de kruistochten

stellen de bewoners der Scheldekom, zoowel als die der Maasvallei, in betrekking met bet Oosten . Prachtexemplaren van
Romaanschen stijl vinden we dan ook zoowel in bet Westelijk
als in bet Oostelijk gedeelte onzer gewesten : de kleine dorpskerken van Saint-Severin-en-Condroz en van Waha - gene met

hare rijke vormen en hare kenschetsende doopvont, deze met
hare strenge lijnen en haar prachtig gebeiteld opschrift van
(I)

De verzameling gaat slechts tot 183o .
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't jaar io5o (nrs 15, 16, 18 en ig) en het overheerlijk portaal van
Sint-Pieter to leper (nr 17) kunnen het welsprekend getuigen .
In de burgerlijke bouwkunde voeren alleen enkele onderdeelen

van bet Gravenkasteel to Gent (nr rI ; zie ook nrs 26-30) en de
burcht van Bouillon (nr 12) even verre terug in het verleden :
alleen praktische doeleinden leiden hier de bouwmeesters, alle
zuiver esthetische bekommernissen zijn hun vreemd .
Met den opbloei der gemeenten komt er eene keering in
de gedachten . De Romaansche bouwtrant wordt nog enkel
behouden in de kloosters van de bisschoppelijke steden men zie, onder meer, den pandhof van Sinte-Geertruide to
Nijvel (nr 32) - en daar nog worden nieuwe invloeden zichtbaar . De kathedraal van Doornik, bij voorbeeld, bezit spijts
Karen hoogen ernst de weligheid eener opvatting die aan verschillende bronnen geput heeft (nr 2I), terwijl in de beeldhouwkunde, dank zij de studie der natuur, de rijlc versierde kas van

den heiligen Remaclus to Stavelot (nr 36) en de doopvonten
uit de Sint-Bartholomeuskerk van Luik reeds de verscheidenheid laten vermoeden die eene eeuw later zal uitstralen in het
realism der grafzerken der hertogen van Brabant en der heeren
van Houffalize (nrs 48 en 49) .
Naast de godsdienstige kunst bekleedt echter voortaan de
gemeentelijke kunst eene overwegende plaats, en bij haar is
om zeggens van eerstaf de spitsboog overheerschend : naast
een enkel Romaansch gebouw - het stapelhuis van Gent
(nr 33) -, rijzen in dezelfde stad bet Duivelssteen met zijn
crvpte, to Doornik ale pont des trous » over de Schelde en to
leper de ongeevenaarde lakenhalle (urs 44, 45, 53 en 5o) . Ook de
Icerken, in den schoot der steden opgetrokken, zijn weldra in
gothischen stijl - prachtige voorbeelden to Lisseweghe, en to
Dinant (nrs 4o en 38) --, terwijl in Brabant een eigenaardige
trant ontwikkelt van dewelice de puinen van Villers (nrs 42 en 43)
wellicht het heerlijkste overblijfsel zijn . Naar gelang rijkdom
en welvaart bij de burgers toenemen wordt overigens de
architectuur weliger en weliger, zooals de Gentsche Bijloke
en de Leuvensche halle (nrs 67-69) bet bewijzen . Schilderkunst,
boekverluchting en beeldhouwkunst gaan op hunne beurt
nieuwe wegen op : men zie maar even naar de Leugemeete van

Gent, het renteboek van Audenaerde en het altaarblad van
Hakendover (nrs 72, 74 en 78,71) .
Met de hertogen van Burgondie wordt de documentatie
zoo rijk dat ik er amper aan denken durf opsomming en ontleding, hoe onvolledig ook, voort to zetten .
Ik weersta overigens niet aan den lust hier eene bladzijde
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over to schrijven nit den inleidenden tekst van VANDER LINDEN,
zoo wel schijnt hij de hoofdgedachten samen to vatten
welke then tijd overheerschen
Anvers devient, des le debut du XVIe siecle, la metropole
artistique en meme temps que le centre economique des PaysBas . C'est la que s'epanouit une ecole de peinture qui, tendant

a humaniser 1'art, exprime la vie profane, aussi bien que
1'extase religieuse . . .
Nulle part peut-titre la vitalite exuberante de cette epoque
et le gout du luxe ne se manifestent mieux que dans 1'architecture, qui est vraiment debordee par la sculpture . Les monuments sont charges d'ornements et de statues, tout en conservant
une grace et une elegance remarquables . Les hotels-de-ville
prennent I'aspect de veritables palais et ne rappellent plus
guere les halles imposantes et les fiers beffrois dont ils derivent .
L'art des villes s'est en quelque sorte effemine en meme temps

que s'est perdue 1'autonomie urbaine . Des preoccupations
purement esthetiques se revelent dans la conception de ces
edifices, orgueil de nos cites actuelles . Les hotels-de-ville
de Bruxelles et de Louvain marquent la periode brillante
du regne des dues de Bourgogne et fournissent les modeles
d'apres lesquels ont ete construits les monuments analogues
eleves a Mons, a Damme, a Alost, a Audenarde, a Middelbourg

et a Arras . De riches bourgeois se font elever des hotels somptueux, comme celui de Gruuthuus a Bruges, dont on admire
aujourd'hui encore 1'elegance et l'originalite . L'architecture
religieuse rivalise de magnificence et de recherche avec l'architecture laIque et se distingue par ses creations grandioses et
hardies . A Anvers, a Gand, a Malines . a Louvain, a Mons,
dans beaucoup d'autres villes encore, on erige ou on continue
des eglises aux dimensions colossales, parties de dentelles de
pierre et aux facades desquelles on projette des tours d'une
hauteur prodigieuse, qui n'ont jamais pu titre achevees d'aures
l'idee primitive .
De meme que les peintres, les sculpteurs du debut du XVIe
siecle ont subi l'action de la Renaissance italienne . Its introduisent dans les constructions du gothique finissant une decoration
et un ameublement Renaissance : on compte parmi leurs plus
belles ceuvres la porte de la salle des echevins a l'hotel-de-ville
d'Audenarde et la magnifique cheminee de 1'hotel du Franc a
Bruges . Les architectes restent longtemps attaches a l'art
traditionnel, mais leurs creations sont particulierement riches et
pittoresques : ainsi la maison des bateliers a Gand (1531),
le Broodhuis a Bruxelles (vers 1525), la chapelle du Saint-Sang
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a Bruges (1529-33), le palais episcopal a Liege (1526-33) et
1'eglise Saint-Jacques dans la meme ville (1538) (1) .
Is het noodig hier bij to voegen dat het documentarisch
gedeelte doze woorden met bijzondere zorg weet toe to lichten?
We krijgen achtereenvolgens to zien : prachtige miniaturen,

meestal ontleend aan handschriften der Koninkiijke Bibliotheek
van Brussel (Jacques de Guise zijne Chroniques de Hainaut overhandigend aan Flips de Goede, nr 79 ; Flips de Goede en zijn

secretaris, nr 131 ; huwelijk van Boudewijn I van Henegouw
met Ida van Leuven, nr 84 ; mis en sermoen in tegenwoordigheid van vorsten, nrs 92 en 93 ; krijgsverrichtingen to laude en
to water, nrs 1o5, so6, 109, 112 ; steekspelen, nrs 107 , io8 en I11 ;
aanlegging van wegen, oprichten van huizen, overhandiging
van patentbrieven, nrs 132, 133, 134 enz .), en voorname gebou-

wen (kathedralen van Antwerpen en's Hertogenbosch, nrs 8o81 ; collegiale kerken van Leuven en Mons, nrs 82 en 83 ;
stadhuizen van Leuven en Brussel, nrs 122 en 123 ; paleis van
Margareta van Oostenrijk to Mechelen, n r 102 ; burgerhuizen
uit Mechelen en Gent, nrs 125-127 ; het Rabot van Gent, de pomp
van Quinten Metsys, nrs 100, 128, enz .), naast sneesterstukken
van beeldhouwkunst )altaarblad ., an Liessies, nr 86 : doopvont
van Hal, nr bg ; koorlessenaar van Andenne, nr 99 ; Burgoudische
graftomben van Nederlandsche kunstenaars uit de musea van
Dijon en Parijs, nrs io3, 104, 117, 118 en rig ; de schouw van
het Brugsche Vrije, nr 136, enz .) en belangrijke oude prenten en
enkele schilderijen .
De hertogen van Burgondie zijn in ons land geweest de
invoerders eener persoonlijke en centraliseerende politiek . Hot
is dus niet alleen oindat van den Burgondischen tijd of de
kunstenaars meer bepaald doen aan portretschilderen dat we
voortaan eene reeks beeltenissen in het Album aantreffen : het
is ook oindat de kenuis van een persoon, van zijn wezen en van
zijn karakter, voortaan onontbeerlijk wordt voor hot verstaan
zijner openbare doenwijze . Waar dat beter gevonden dan in de
studio zijner gelaatstrekken? Met blijdschap begroeten we dan
ook den hoog-ernstigen Flips den Goede en den kwajongensachtigen Karel den Stoute van Vander Weyden, (nrs 91 en 94), benevens de beeltenissen van Maria van Burgondie en Keizer Maximiliaan I, (nrs 95 en g6), van Flips den Schoone en Johanna van

Castillie (nrs 113 en 114), van Keizer Karel en Margareta van
Oostenrijk (n'" 115 en 116) . Niet zonder belangstelling kijken we
ook voor eerie voigende periode naar de weinig vriendelijke
(I) OBREEN en VANDER LINDEN, gem . work, blz . 5o-5i .
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Margareta van Parma, den kranig-zwarten Granvelle en den
stuggen Alva (nrs 143-145) . Met Oranje en Marnix, Requesens
en l+arnese (nrs 146, 149, 15o) herinneren ze ons weinig
verkwikkende tijden, en 't doet ons deugd daarna ons oog
even to laten rusten op de zachtzinnige aartshertogen Albrecht en Isabella (nrs 165 en 166) . Tusschen de overige portretten vernoemen we nog die van Maria-Theresia en van
Jozef II (nrs 216 en 217), die we maar zelden to zien krijgen, en
die van enkele kunstenaars, zooals Rubens, Van Dyck en
Duquesnoy (nrs 167, 168 en 171) . Naast den schiju-fijnen kop van

den Luikschen prins-bisschop Jozef-Clemens van Beyeren met
zijn al to weelderige optooi (nr 220) stellen we gaarne dien van
zijn humanistischen voorganger Erard van der Marck (nr g8) .
Moet het gezegd worden dat rinds de uitvinding der boekdrukkunst de oude miniaturen plaats maken voor de moderne
gravuren en printen ? De verzamelaars van bet Album historique
geven er ons eene rijke keuze ter aanschouwing . - We citeeren
onder de leerrijkste : een oorlogschip der XVIe eeuw, de gerechtigheid, hovenierderij en kermis, alle vier volgens Breughel
(nrs 161-164), de proclamatie van den vrede van Munster (nr 18o),
het park van Edinghen in vogelvlucht en met Vlaamschen toelichtenden tekst (nr 197), het titelblad van den Luyster van Brabant
(nr 214' . ]let oude stapelhuis van Brussel (nr 21g) en twee gravuren omtrent de economische bedrijvigheid van het land van
Luik (nrs 225 en 226) . Naast deze printen geven verschillende
schilderijen een goeden kijk op den handel en wandel des tijds .
Hoe statig-ernstig de maagdekensprocessie van den Zavel van
Sallaert (nr 175), hoe rijk en verscheiden bet volksfeest der
aartshertogen to Tervueren van Van Alsloot (nr 1 .78) en wat een
leute op bet ijsfeest van vastenavond to Antwerpen van Vrancx
(nr 179) ! Eene schilderij van Horemans de Oude geeft een gelukkigen kij!c op een achttiend-eeuwsche herberg en eene andere
van denzelfden meester doet ons blij zijn dat we niet in 1712
ter school moesten gaan (,nrs 228 en 227) .
De kunst, sinds het einde der Burgondische periode, is
natuurlijk de wegen opgegaan der Renaissance .
Si la litterature n'a guere produit de chefs-d'oeuvre au
XVIIe siecle, it n'en est pas de meme des arts plastiques . Ceuxci expriment admirablement la magnificence, la splendeur
religieuse de 1'epoque ; ils celebrent avec eclat la renaissance
catholique . Cet essor artistique s'est produit malgre le malaise
economique et a ete suivi d'ailleurs d'une assez rapide decadence . 11 a ete favorise par 1'existence d'une aristocratie
depensiere et amie du luxe . Anvers n'a pas perdu du jour an
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lendemain ses banquiers et est restee pendant assez longtemps
un marche d'argent . C'est precisement cette ville qui a ete le
grand centre d'art . En outre, la renaissance catholique,
provoquee en grande partie par les jesuites, a seconds vigoureusement le developpement de l'art religieux en peuplant les
edifices du culte de tableaux et de statues . Le plus genial
interprete de cette renaissance fut P . P . Rubens (1577-164o) . . . .
Autour du ((prince ' des peintres flamands, se groupent
une foule d'emules . . . L'ecole de Rubens ne fut pas la seule qui
fleurit a Anvers . I1 v eut a cots d'elle celle de Teniers . . . Avant
la fin du XVIIe siecle, commence deja la decadence de l'ecole
anversoise, qui avait jets tant d'eclat ; it n'y a plus que des
copistes et des imitateurs .
La sculpture et l'architecture s'inspirerent, plus que la
peinture, des traditions italiennes, mais subirent de bonne heure
l'influence de Rubens, qui dessina lui-meme les facades
de plusieurs eglises et maisons particulieres . Sculpteurs
et architectes chercherent a imiter sa verve et son gout du
grandiose, mais tomberent trop souvent dans le manierisme
et 1'emphase . Les Quellin et les Verbruggen modelerent avec
delicatesse, dans le style rubenien, des stalles, chaires et autres
accessoires destines a rehausser 1'eclat du culte .
L'influence de la Renaissance, qui avait d'abord transforms les edifices civils, atteint au XVIIe siecle egalementl'archi
tecture religieuse . Au siecle precedent, elle ne s'etait manifestee
que dans les details ou les annexes d'eglise ; a present on construit des edifices entiers dans un style derive de celui de
l'antiquite romaine . Les facades plaquees aux monuments et
presentant une superposition de divers ordres classiques s'adaptent mal, avec leur division en stages, a la construction interieure . Le luxe de leur ornementation repond a la splendeur et
au prestige de l'Eglise, mais contraste violemment avec la
majeste et 1'elan des facades gothiques . Les tours elles-memes,
ou bien font defaut, ou bien s'elevent peniblement par line
superposition de colonnes ou de pilastres . . . Le style gothique,
considers par Rubens lui-meme comme e barbare » a cause du
« manque de symetrie et de proportions)), fit place a ce que
l'on a appele le style jesuite, parce que les jesuites l'appliquerent
a la plupart de leurs edifices .
Cette symetrie systematique introduite dans les construc-

tions civiles par le style nouveau donne a plusieurs d'entre
elles un aspect monotone ; on le constate entre autres a l'hotelde-ville de Gand . Par contre, les maisons particulieres et celles
des corporations, avec leurs pignons elegamment decoupes,
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refletent mieux la richesse d'invention et la grace de la
Renaissance . Mais it arrive que la recherche du pittoresque
nuit a la ligne (i) .
No.- zou ik de voornaamste kunstwerken willen opsommen
welke bet Album hier uitbeeldt, zooals het huis Curtius to Luik
(nr 176), de kerken van Saint-Loup to Namen en van het Begijnhof to Brussel (nrs 181-182), de gildehuizen van de Groote Markt
der hoofdstad (nrs 184-186), de bisschoppelijke grafzerken van
Triest en d'Alamont in Sint-Baafs to Gent (nts 187 en 188), de
St-Michielskerk en bet Brouwershuis van Leuven (nrs 20o en 204),

het kasteel van Poucke en het huis van Susteren to Antwerpen
(nrs 206 en 208), - maar ik vrees bepaald dat doze aanduidingen
spijts alles onbekwaam zijn een juist en volledig beeld to
schetsen van het boek waarmee VAN OEST en BUSCHMANN laat mij maar even de namen noemen van uitgever en drukker
in plaats van de namen der verzamelaars, want ook zij halen
eer van hun werk - onze nationale historiographie hebben
verrijkt .
Op bet prospectus dat omtrent het werk werd uitgegeven
stonden de volgende woorden to lezen
u La sfirete d'information des auteurs donne tons apaisements aux erudits et cette publication se trouve ainsi titre aussi
bien un recueil de science qu'une eeuvre de vulgarisation . Le

caractere strictement objectif et documentaire de l'Album historique de la Belgique le met a l'abri de tout reproche de tendance ;
it pourra par la trouver accueil dans tons les milieux et titre
mis dans toutes les mains . II s'adresse a la jeunesse des ecoles
comme au public lettre ; it s'adresse, en un mot, a tous les
Belges .
Voor eenmaal geloof ik dat de woorden van een prospectus
de waarheid nabijkomen .
Dr ALFONS FIERENS .

Evere, September

1912 .

(1) OBREEN en VANDER LINDEN,

gem . werk,

blz . 8o-82 .
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LA PENSEE ROMANE, ESSAI SUR L'ESPRIT DES
LITTERATURES DANS LES NATIONS LATINES, par
ALB . CouNsoN, no 2 de la Bibliotheque de la Societe d'etudes
morales et juridiques . - Louvain, A . Uytspruyst-Dieudonne,
rgrr, 371 pages, 4 .0o fr .
Cicero heeft nooit zoo mooi pro domo gepleit als Prof .
Counson in zijn a Pensee romane » . Deze komt er trouwens rond
voor uit . In open oprechtheid luidt zijn eerste woord : cuique
suum, een leuze uit de heidensch-Romeinsche wetgeving, die
nog niet met christen-naastenliefde bekend was, en haar zending
klaar had als elk zijn part kreeg . 't Zal u verder wel opgevallen
zijn dat zij die de nooit stervende traditie van dit rechtvaardigheidswoord helpen rechthouden in onze maatschappij nu juist
niettotdeedelmoedigstenbehooren . Maarlaatonsnietuitweiden
over ethica waar het geldt e un essai sur 1'esprit des litteratures
dans les nations latines u, en laat ons vooreerst maar eens heel
bedaard in den bladwijzer herzien wat we niet altijd hedaard in
den tekst konden lezen .
In de inleiding vernemen we waar Prof . Counson de ((pensee romane » gaat halen : in de boeken geschreven door Latijnen,
Franschen, Provencalen, Italianen, Spanjaarden, Portugeezen .
Dan krijgen we zes groote hoofdstukken die met hun onderverdeelingen strekken over 't heele boek van 364 bladzijden
't eerste heet a Histoire litteraire », bet tweede « Romania » , het
derde « La Chevalerie frangaise », het vierde « La Courtoisie » ,
het vijfde « L'Esprit franciscain », het zesde a La Litterature du
Principat » .
In de «Histoire litteraire' treft ons al dadelijk een zeer
eigenaardige en zeer praegnante bepaling : ((La litierature est
1'ensemble des oeuvres qui traduisent avec art et avec succes
un ideal collectif . Son histoire doit tenir compte des quatre elements essentiels d'une litterature : langue, idees generales,
public et modeles » . - Verder gaat het over de taal, hoe ze
geboren wordt en verspreid, hoe ze inwerkt op 't gevoel van
bevolking en kunstenaar, hoe ze draagster en maatstaf is der
gemeene gedachten ; en welke zijn voor de Romaansche volkeren die algemeene gedachten : ze zijn alle vervat in het Christendom . - Nog verder bestudeert het eerste hoofdstuk het
publiek in zijn hoogten en laagten, zijn zucht naar ernstige
ontwikkeling of speelsche verpoozing .
Hoofdstuk II geeft van de Romania vooreerst een aardrijkskundig overzicht, in Europa en Amerika . Uit de geschiedenis
haalt het op de wetten en rechtsbegrippen, de leermethode der
artes liberates, verdeeld in trivium en quadrivium . De eerste
onderverdeeling wordt bekroond en de Romania in een apotheose gezet door ales Saints)), de vruchten van den christelijken
godsdienst op Romania's grond .
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Dadelijk daarna worden we vergast op den schitterenden
stoet der Fransche ridderschap, zooals die wordt verheerlijkt
in de a chansons de gestes » en in de a romans poetiques d'Italie », waarvan de meesterstukken zijn : e L'Orlando furioso » en
((La Gerusalemme liberata » .
Het volgende hoofdstuk geeft ons de lyrische kunstbloem
der ridderschap : het troubadourisme . Dan, na de aardsche liefde,
de hemelsche, haar wetenschap en haar poezie, de geest van
St . Franciscus, de geest van St . Thomas, de geest van Dante .
In 't slothoofdstuk : « Le Mecenat », de prinselijke bescherming die o . a . aan de Italiaansche hofjes de opera doet ontluiken ; « La Litterature Galante » met als toppunt Boccacio's
e Decamerone », « Le Prince)) draaiend natuurlijk om Machiavelli's ((Principe)), « La Politesse n met, als handboek, Castiglione's « Cortegiano », en eindelijk « L'Astronomie », de loswinding der sterrenkundige wetenschap door Galilei uit de
windselen der oude wichelarij .
Veruit het meest boeiende hoofdstuk der zes is het eerste .
't Is ook het oorspronkelijkste . De andere zijn kunstige herwerkingen van speciale handboeken, en dan doorspekt met aanteekeningen nit eigen uitgestrekte belezenheid .
Wij houden ons dus aan 't eerste kapittel en we vinden
daarin, beter dan elders, den volledigen Counson, met zijn hoedanigheden en gebreken . Dit a essai » draagt uitstekend zijn
titel ; zuivere wetenschap is 't immers niet, veeleer een echt
» essay)) in den Engelschen zin, dus wijsgeerige en filologische
wetenschap, doorschoten met kunstenaars-vaardigheden, of
meer nog met behendigheden van een uitstekend advocaat en
een goedgebakerd journalist . Want wij hebben hier een pleidooi voor de alles overtreffende uitmuntendheid van den Romaanschen geest, maar dan ook een meesterlijk pleidooi . Door
zijn gevatheid is Counson Brunetiere redivivus . Zal hij 't ook
worden door zijn vinnige logiek en zijn grondige geleerdheid ?
Counson heeft nog tijd, want hij is jong, en leerlust en wilskracht heeft hij genoeg .
Wat Counson heeft bedoeld staat in 't motto van zijn boek
Ancora la gloria dell' eterna Roma
Risplende si, the tutte l'altre oscura .
En wat heeft hij onbewust betoogd? Wel iets veel ruimers
dan de grootheid van « La Pensee romane
Want zijn boek
mocht veeleer heeten : a La Pensee greco-romane » . - Wat
ware inderdaad de Romaansche geest zonder Griekenland?
Aan den anderen kant zou 'k Counson wel eens willen aan 't
bewijzen zien dat de Fransche letterkunde in haar gezamenlijke
uitingen b .v . boven de Engelsche staat . Niemand ten andere is
geroepen om prijsuitdeeling to houden voor de globale letterkunde der groote volkeren . Opvallend is 't volgende : telkens
als deze fijne geest en deze geestig-verfijnde zijn stelling bevestigen wil wordt hij tot rhetor en maakt hij een phrase . Staaltjes
a L'humanite n'a pas encore appris une vertu qui n'ait ete baptisee dans la Romanian . - Zoo? en, om maar even iets aan to
halen, vat doet Prof . Counson met het traditioneele : Genut,
waarvoor de Zuidervolken zelfs geen vertaling vinden? - a Aujourd'hui encore, les domains spirituels de 1'Eglise romaine coin-
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cident dans leur plus grande part, avec les pays oit se parlent des
dialectes latins . » In welke landen, zou Prof. Counson denken,
wordt het katholicisme het diepst en het trouwst geloofd en geleefd ? - Een beet] e gek klinkt het uit een anderen mond dan then
van Keizer Karel : a Parles dans les deux hemispheres par cent
soixante millions d'hommes, les idiomes romans ne connaissent
plus l'interruption du silence ou du somineil . On ne concoit pas
une minute pendant laquelle nulle parole romane ne serait profere sur la terre : ainsi se trouve traduite en realite physique
1'hyperbole de la perennite romaine)) . Hoewel de Germaansche
volkeren heel wat minder praten, lean hun precies hetzelfde
compliment worden gegund . - Alles wat Prof . Counson vertelt
over de uitmuntendheid der oude studien, over trivium en quadrivium, weet hij zoo goed als de beste to berusten op Grieksche
wijsbegeerte en niet op Romaansche .
Zooals veel beoefenaars van philologie en geschiedenis,
heeft Prof. Counson ook zijn stokpaardje : zijn onuitroeibaren
haat tegen dat onschuldig woordje : ras . - Op de andere hoofdstukken, die veeleer vulgariseering zijn, gaan wij, naar we haven
verklaarden, niet zoozeer in . Misschien is 't goed dat mij nu
invalt to herinneren aan de Germaansche moeder van Dante, en
hierbij de stelling aan to halen die we zoo dikwijls in de algemeene letterkunde verwezenlijkt zien : Telkens als Romanendom
en Germanendom met malkander harmonieeren, 't zij door
geboorte, in een man, 't zij door letterkundige strooming, in eon
tijdvak, krijgen we groote dingen .
Zou Prof. Counson, die veel van stellingen houdt, niet to
bekeeren zijn tot de vorige en ook tot de volgende, waaruit ontegensprekelijk een mooi boek kon groeien : Hetverleden,het heden,
de toekomst, stoffelijk en geestelijk, was en is en zal steeds zijn nu, met het gemak der verkeersmiddelen meer clan ooit, aan de
volkeren die arbeiden, en die niet hebben ((1a peur de vivre)) .
Het spijt me dat een uitstekend begaafde als Prof. Counson
zoo meedoet aan a-priorisme . Dit boek versterkt inderdaad de
meening dat Belgie in hem een ideaal dagbladschrijver is rijker
geworden . Maar Counson is aan zijn groote gaven meer verplicht
dan dat, en hij moge eens een lesje nemen bij een Germaan, een
Hollander die gedeeltelijk dezelfde stof heeft behandeld . 't Verschil tusschen beiden is hierin gelegen dat Dr Kuyper, feitelijk
een dagbladschrijver zijnde van beroep, een book heeft geschreven als de a Om de oude Wereldzee » , en dat dit boek is van een
geleerde in de ernstig-Germaansche beteekenis van het woord .
J. P .
DE WEG NAAR HET LICHT, door JOHANNES JORGENSEN,
nit het Deensch vertaald door Arth . Coussens . - J . Vermaut,
Kortrijk, 1912, 22o blz .
De titel alree stemt gunstig voor deze vertaling . Want
Jdrgensen's keuze a Vor Frue of Danmark a was lang niet een
vondst . Niemand immers ontwaart in (lit boek de rol van O . L .
V ., 't zij a van Denemarken )), 't zij van elders . Dat in deze
bekeeringsgeschiedenis het aandeel der gratie door bemiddeling
der Moeder Gods wordt verkregen staat nergens vermeld .
Daarom is De Weg naar het Licht een veel beter benaming en als
t ware een duidelijke inhoudsopgave van 't heele verhaal . Het
motto van 't eerste deel a De Afgrond a, gehaald uit Hello was
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trouwens een vingerwijzing voor 't zoeken naar dezen beteren
titel .
Hot is allang mijn overtuiging dat de begaafde Deen, die
ohannes Jorgensen heet, voor de letterkunde van alles is, uitJ
genomen een romanschrijver . Zoo dilcwijls we een zoogezegden
roman kregen van hem, was bet steeds als roman een mislukking ; en toch steeds niet enkel het lezen, maar het herlezen en
overwegen waard . Dit komt omdat Jorgensen niet in de eerste
plaats is een literair worker die schoone kunst aflevert, maar
voor alles een rijke ziel die zichzelve geeft, een schrijver, die
door zijn pen, leven schept van 't beste en van tt hoogste .
En in zoover men het voile groote leven steeds waardeeren
moet, ook als de strenge kunst gegronde grieven uithaalt, in
zoover kan gees mensch met hart en geest dit boek lezen
zonder het boven honderden zuiverder kunst-boeken lief to
krijgen . Want De Weg naar hel Licht brengt a meer dan letterkundig genot, het brengt u levenswijsheid, levensinzicht, levensdeugd, levenspracht . Laat nu zijn wat en wie ge wilt, dit book
maakt u tot beter mensch . Hebt ge de keuze tusschen bet fijnstaesthetische meesterstuk onzer moderne school van vormschoonheid en Jorgensen's boek, dat niet vormschoon is, niet artistiekvolgroeid en niet fijn-bewerkt, - en kiest ge dan 't eerste, zoo
bewijst ge ten slotte dat ge zelf een minder harmo .asch mensch,
dus een minder volledig kunstenaar of een minder gedegen
kunstminnaar zijt .
Jorgensen is een buitengewoon rein en rijk gevoelsmensch,
die zich van zijn veelbewogen zieleleven steeds uitstekend
rekenschap gaf en het met een bewonderenswaardig oprechte
meedeelzaamheid in zijn boeken heeft neergelegd : die observatiekracht voor zichzelven en dat voorstellingsvermogen voor
anderen vormen den kunstenaar Jorgensen .
Ge hebt bier dus in dit boek het bekeeringsproces van
Herman Ronge . Eon Brandesiaan die van dat zoogezegde universiteitsleven en dat feitelijke kroegleven eindelijk zijn bekomst
heeft, en bet luidop zegt . Terwijl't lawaaierige levee der anderen
voortholt et voortrolt, neemt Ronge, die, hoe jong nog, veel
heeft gedacht en veel heeft gevoeld en veel gedwaald en veel
verzucht, een besluit : « 0 Heer, laat mij niet vergaan als in
een dwarreling van stuifgraan en als een droppel in een bodemlooze zee! Neem mij in uw hand, o Heer, en voeg mij als een
kleinen steen op een onaanzienlijke plaats in de groote kathedraal des levens . Versmaad mij niet, laat mij een van uw daglooners worden! Toon mij in dezen lossen en verdwaalden tijd
den weg om to leven als die meesters die in de geloofseeuwen
de wereld met schoonheid vulden, en om to werken als zij, niet
uit zelfzucht en ijdelheid, maar alleen onder den aandrang, uw
heiligen naam verheerlijkt to zien zoo op aarde als in den
hemel . » En jactmn est ita . - Ronge bekeert zich door lezing van
Hello, Manning, Newman en van mystieke heiligenlevens, door
inleving in de godsdienstige atmosfeer van Zuid-Duitschland,
door bijwoning van den katholieken eeredienst, door 't gezelschap van een edel-denkenden protestant Niels Wiig, en vooral
door de zoo diep zielkundige leiding van Pater Gregorius,
langs den weg der Exercitia spiritualia e een der krachtigste en
zegenrijkste godsdienstige handboeken » het work van «den
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meest verguisden en gehaten heilige, Ignatius van Loyola)) .
Bekeerd komt Ronge in Denemarken terug en huwt er met de
bekeerde zuster van den bekeerden Niels Wiig . Hij zal zich
wijden aan sociaal werk en aan 't bouwen van een klooster,
Onze Lieve Vrouw van Denemarken ter eere .
Technisch gesproken is deze roman weinig of niets . Geen
enkel boek van Jorgensen kan een boek van kunstenaars-inspanning zijn . Allemaal vlot daarheen geschreven relazen, met episodische praatjes over allerlei . Zoo weet Jorgensen ook in dezen
roman - die ik mij wel zal wachten een autobiografie to heeten,
hoezeer ook alles van zelfdoorleving getuigt - zijn zegje to zeggen over literatuur en sociologie en wat al meer . Wilt ge terloops een zet : e De liefde tot het ongeluk is een vorm van
de luiheid, en evenals de moderne letterkunde de verheerlijking is geweest der luiheid, zoo heeft zij ook de liefde tot het
ongeluk uitgebroeid en aangeprezen . . . .
En wat to kiezen nit den overvloed van het flink-beredeneerde tweede deel van 't boek, « de Cel a waar de bijna-vrouwelijk
dichtende en voelende Jorgensen overeind komt to staan nevens
de grootsten als denkend man? - Komaan, een bladzijde
(c Zichzelf getrouw to zijn was het eerste en laatste gebod
in de moderne zedeleer . Als de mensch maar vr~j was, dan was
hij ook goed. De natuur was heilig ; de zaak was niet meer haar
to beheerschen en haar onderdanig to maken, maar haar to gehoorzamen en zich door haar to laten leiden . Herman Ronge
had zeif dit zedelijk naturalismus gehuldigd, en had er in zijn
besten vriend van vroeger een verschrikkelijk beeld van hoe
men daarnaar logisch leefde .
« Uit dit zedelijk naturalisme kwam nu de staatkundige en
maatschappelijke nood voort . Want wanneer het ik soeverein
was in het persoonlijk leven, dan kon de hoogste wet voor het
leven van staat of maatschappij niet elders warden gezocht dan
in de sorn van dat ik, in het soevereine yolk . Zoo werd de wil van
het yolk gesteld in de plaats van Gods wil, werd hij tot de
hoogste instantie van het bestaan verklaard, tot de eigenlijke
bron voor de wet, de orde en het recht . In plaats van den
alleenheerschenden koning, kreeg men thans het alleenheerschend yolk ; de opperste staat kwam in de plaats van den
oppersten monarch .
a In de praktijk beteekende de wil van het yolk ondertusschen de wil van de heerschend meerderheid ; zoo lag de weg
open voor elke willekeur, en men kon niet langer in beroep
gaan bij een hoogeren rechterstoel, want boven den mensch en
de wet der menschen was er niets anders dan de ledige hemel
en de oude jonkvrouw Noodlot, die Heinrich Heinein zijn nachtgezichten op zijn matras to Parijs had gezien .
a Eindelijk werd de mensch ook op aeconomisch gebied vrij
verklaard . alle oude afsluitingen en banden werden verbroken
en ter aarde neergeworpen . De menschmoest vrij zijn, gelijk de
wolf in het bosch, de sterke zou den zwakke verslinden, ieder
zou voor zichzelf zorgen, en die 't laatst kwam, kon naar den
drommel loopen .
Zoo luidde in engclsche vertolking het evangelie van de
Manchesterschool, en die onverbiddelijke strijd van alien tegen
alien, die versierd werd met dezen onschuldigen, verleidelijken
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naam : de vrije concurrentie . De maatschappelijke inrichting,
zooals de middeleeuwen haar hadden nagelaten, werd met den
grond gelijk gemaakt, evenals een duistere Bastille waarin de
menschelijke ondernemingsgeest al to lang had gevangen gezeten, en ten gevolge daarvan was, na verloop van een halve eeuw,
meer dan de helft van het menschdom veroordeeld om zonder
ophouden in de stinkende duisternis van de fabrieken en de
mijnen to zwoegen, opdat de rijken de zon en de lente en de
kunst konden genieten aan de blauwe Middellandsche Zee of
onder den hemel van Rome . De wereld van het liberalismus
was ingericht en een van haar leiders, de groote Kerkvijand
Gambetta, durfde als antwoord op de stemmen uit de onderste
lagen der samenleving zeggen : « Het maatschappelijk vraagstuk
bestaat niet . Wat de voortreffelijke republikein en zanger der oin wenteling, Thiers, verder bekrachtigde door het volgend woord
((De moderne maatschappij hats niet beter worden uitgedacht . n Het
welzijn van de bezittende en de heerschende standen stond zoo
in vollen blijden bloei en alleen dichters en volksbedriegers
waagden het nog ontevreden to zijn met de geriefelijke damp-,
gas- en electriciteit-maatschappij, die de burgerij zelf had opgericht op de puinen van het koningschap bij Gods genade, en op
de slecht verlichte middeleeuwen . . . .
Dit is een fragmentje uit een roman . . . . En zulke liggen voor
't rapen in Jorgensen . 'k Geloof niet dat deze kunstenaar ooit
aan techniek heeft gedacht . Dat is hem een ijdelheid die niet
to pas komt bij zijn hoog-heerlijk streven om met pracht van
gedachten en gevoelens de zaligheid van 't gevonden levensgeluk uit to zeggen en to zingen .
Nog steeds zijn voor ieder mensch individueel de beste
boeken degene die niet vervelen . En dit boek van Jorgensen, in
zoo goed Nederlandsch door Coussens overgebracht, zal Been
J . P.
enkel Nederlander vervelen .
NIEUW NEDERLANDSCH BIOGRAFISCH WOORDENBOEK, onder redactie van Dr . P . C . MOLHUYSEN en Prof .
Dr . P . J . BLOK, met medewerking van tal van geleerden .
1 ° dl . - A . W . Sijthoff's Uitgevers-Maatschappij, Leiden ;
Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, 1911 .
Uit de mededeelingen van de ((Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde » werd in October 1go9 tot ieders vreugde
vernomen dat door de best geroepenen een Nieuw Nederlandsch
Woordenboek zou worden op touw gezet . Dat was inderdaad
een blijde mare . Frederiks en Vanden Branden bewezen ongetwijfeld groote diensten, maar het werk geldt enkel voor de
letterkunde en is dan nog veel to klein van bestek om voor vakmannen een eigenlijke vraagbaak to zijn . De algemeene wensch
was : Mocht iemand het aandurven Vander Aa s Biografisch
Woordenboek, het oude, verouderde, maar steeds eerbiedwaardige, in zijn statige 21 deelen zooals het van 1852 tot 1878 verscheen, to vernieuwen en naar de eischen der XXe eeuw herom
to werken I
Dat gebeurt nu . Twee jaar na't voornemen kwam de daad,
althans een begin van de daad . Het massieve eerste deel van 't
groote werk ligt voor ons, met de belofte dat het ieder jaar door
een nieuw deel zal worden gevolgd.
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De inleiding zegt ons 't een en 't ander dat al wie belust is
op koopen, vooraf to weten verlangt : In elk deel worden de
artikelen alfabetisch gerangschikt, zoodat het volledig alfabet
ieder bundel doorloopt. De algeheele alfabetische orde van het
volledige werk zal eerst door de globale inhoudstafel worden
gebracht . « Dit door ons gevolgde systeem heeft vrijwel algemeen instemming gevonden . Er is echter vooral een bezwaar
tegen to berde gehracht, nl, dat het zoeken zeer zou worden
bemoeilijkt indien de verschillende personen van een naam over
twee of meer deelen zouden worden verspreid . Wij hidden,
voor wij het plan definitief aannameii, deze moeilijkheid ter dege
overwcgen, doch het komt ons voor dat een goed register aan
het eind van het geheele werk aan dit bezwaar geheel to gemoet
komt . Toch hebben wij reeds nu in dit deel met dit bezwaar
zooveel mogelijk rekening gehouden . Wij stellen ons een register voor, zij het ook iets minder uitvoerig, in den trant van
den « Index and Epitome » van de Engelsche Dictionary of
National Biography, waar dus de naam van elk persoon, die in
een afzonderlijk artikel behandeld is, een kortere of langere
aanwijzing ter identificatie wordt gegeven . Een juist oordeel
over de bruikbaarheid van dit systeem zal dan ook eerst mogelijk zijn als het geheele werk met zijn register compleet is . Onze
voorloopige indruk, gegrond op een werkzaamheid van een paar
jaar volgens deze nieuwe methode, is, dat de voordeelen, die
wij er ons voor het gebruik van voorstellen, zeker niet overdreven zijn . Men krijgt thans groepen van personen bijeen, die
op de oude wijze over alle deelen verspreid waren ; wij wijzen
b .v . op de artikelen over de Oranje's en de Nassau's, die thans
in een deel bijeen zijn met hunne echtgenooten en kinderen . . . .
Daarnaast heeft dezelfde tweejarige voorbereiding van dit
eerste deel ons nog meer dan vroeger overtuigd, dat het redigeeren van een woordenboek als dit, volgens het oude alfabetische stelsel tot de onmogelijkheden behoort, als men althans
aan den, naar onze meenng beslist noodzakelijken eisch vasthoudt, dat de artikelen door deskundigen moeten worden
geschreven en dat het book in een afzienbaren tijd moet gereed
zijn .
De artikelen zijn door de auteurs onderteekend, en deze
zijn daarvoor ook verantwoordelijk . Bij de aangehaalde literatuur is naar beknoptheid gestreefd en zijn de groote oude biografische woordenboeken in het algemeen niet vermeld ; ook
mogen wij bij den gebruiker kennis van de algemeene verzamelwerken als pamfiettencatalogi, repertoria voor speciale literatuur en d . onderstellen .
De uitgevers bekennen zelf : « Hoewel aan de correctie de
meest mogelijke zorg is besteed, kon het niet anders of hier en
daar zijn fouten blijven staan » . Het toeval bracht ons tot een
dergelijk ontdekkingetje : In Vo Van Ewijk, staat « zijn voorganger, Mgr . Niewindt » . Mgr . Niewindt was niet de onmiddellijke voorganger van Mgr . Van Ewijk, maar wel een zijner
voorgangers .
Onnoodig to zeggen dat waar mannen als Dr. Molhuysen,
conservator aan de Rijksuniversiteitsbibliotheek to Leiden en
Prof. Blok, de man der Nederlandsche Geschiedenis, de hoofdredactie in handen houden, wij kunnen berusten in de groote
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degelijkheid en zoo trouw mogelijke objectiviteit van bet werk .
Voor ons kan 't zijn belang hebben er bij to voegen dat in de
talrijke schare medewerkers ook de hoogst-aangeschreven
katholieke geleerden werden aangeworven In dit eerste deel
schonken o . a . bijdragen : G . Brom, A . M . C . Van Cooth . G . C .
W . Gorris, D . Huurdeman, A . Flament, A . Hensen, O . Graux,
W . L . S . Knuif, H . J . W . Taskin, G . A . Meijer, J . Fruytier, W .
P . H . Jansen .
Vooral de eerste letters van het alphabet zijn in dit deel
vertegenwoordigd . A-H gaat van kolom i tot kolom 1194, terwijl de voorraad van de andere letters I-Z enkel iets meer dan
40o kolommen beslaat .
Onder de meer uitgebreide biografiden in dezen bundel
opgenomen, vermelden wij terloops : Adriaan VI, Albrecht III,
van Saksen, Samuel Ampsing, Ruard Andala, Jan Arentz,
Arminius, Willem Badon Ghijben, J . C . Band, P . Bayle, Balthazar Bekker, R . Berthius, Joh . van Beverwijck, Jan Blanken,
C . R A Van Bommel, H . Bonifacius, J . Phh de Bordes, Mevr .
Bosboom-Toussaint, Mr . J . J . L . van der Bruggen, S . J . Brugmans, G . M . A . Brune, H . de Bruyn, Mr . P . Buvs, C . Van
Bijnkershoek, Jacob van Campen, Adriaan Camper, Petrus
Camper, R . Canu, Mr . G . Van der Capellen, A . Ciamberlani,
Caspar Coolhaes, Nicolaas van Cusa, H . Daendels, Jeremias
de Decker, Eduard Douwes Decker, Hendrik van Deventer . F .
C . Donders, Hugo Donellus, Mr . Dirk Donker-Curtius . Joh .
Drusius . J . B . Dumonceau, A . Van der Duyn, Justus van Effen,
C . Th . Elout, Th . W . Engelmann, Simon Episcopius, A R .
Falck, R . Feith, Pieter van Foreest . Prins Willem Frederik
Karel, Prins Frederik Hendrik . H . J . Fijnje van Salverda, J . G .
Fijnje van Salverda, A . F . Goudriaan, B . U . Goudriaan, J . J .
Gronovius, Geert Groote, Pieter hazaert, Jan Heemskerk Azn,
Jr . L . Hemkes, Tib Hemsterhuis, J . C . Hespe, T . P . Heije,
S . Hoekstra, Willem Hofdijk, J . W . Holtrop, Jac . Van Hoogstraten, M . Hortensius, U . Huber . Joh . Hudde, Christiaan
Huygens, Constantijn Huygens, Don Juan van Oostenrijk, P .
Jurieu, L . W . C . Keuchenius, M . J . A . Lans . Mr . David Jacob
van Lennep . Mr . Jacob van Lennep, Mr . Elie Luzac, Jean
Luzac, Karel van Mander, Philips van Marnix, Prins Maurits. Jan van Nassau, Nicolaas van Nieuwland, Philips IT, Huh .
Poot . Jacob Roggeveen, B . Spinoza, A . Staring, Joh . Valkenaer,
Is . Vossius, M . De Vries . Wilhelmina, prinses van Pruisen,
Willem I de Zwijger, Willem II, Willem III . Willem IV,
Willem V. koning Willem I, Willem II . Willem 111, Elisabeth
Wolff-Bekker, Danidl Wijttebach . En zoo krijgen, met al hun
levensbijzonderheden alien hun beurt die op Nederlandschen
bodem in om 't even welke afdeeling van de menschelijke
bedrijvigheid naam hebben verworven . Voorwaar een monomentaal werk ter vereering van bet Nederlandsche yolk is weer
in aantocht . Mochten de bewerkers 't geluk hebben to voltooien
wat ze, ten koste van alles, zoo schitterend aanvingen . P . B .
MOZAIEK, verspreide opsteilen van Dr . MAURITS SABBF. Lodewijk Opdebeek, Antwerpen, 184 biz ., 3 fr .
't Zijn de kritische stukken die in den loop der iaren Maur .
Sabbe liet verschijnen rechts en links, ook al in De Vlaamsche Gids
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Zoo krijgenwe hier verzameld : Hildebrand's Fainilie Kegge, naar
Sabbe's flink-gestaafde meening « het fijnste, volledigste en meest
algemeen menschelijke der ((Camera)) ; - .fan Luyken als lyrisch
dichter, zoo 'k mij niet bedrieg, de inleiding, geed bestudeerd en
overwogen, die Dr.Sabbe plaatstevoor zijn Pantheon-uitgavevan
Jan Luyken's « Duitsche Lier n ; - Bilderdijk en zijn gedicht ((De
Mensch a, ,, wellicht onder al de gedichten van Bilderdijk bet
gloeiendste en roerendste, althans in zoover een krijgskreet van
den vernederden hoogmoed ontroeren kan » ; - Frans De Cori,
naar aanleiding van 't oprichten van 's mans borstbeeld in bet
Antwerpsche stadspark (1888), een dichter naar 't hart van den
liederlievenden Sabbe . - Eenn achiliende-eeuwscla Plagiaat, meer
een geval van locaal Brugsch belang, daar niemand Du Quicke
nog leest . a hetgeen zeker niet erg to betreuren valt a ; August Vermeylen's Verzamelde Opstellen : (( De hooge opvatting
van eenheid in leven en kunst en van streven naar zelfbewustheid loopt als een « leitmotiv a door al Vermevlen's geschriften s ;
--- Zuid-Afrikaansche Poizie, aan de hand van a Sestig uitgesogte
Afrikaansche Gedigte verzameld dear F W . Reitz, vroeger
Hoofdregter en Staats-president van d'Oranje Vrijstaat a ; Een Praatje over Spreekwoordeu : uitvoerige recensie van A . De
Cock's werk ; - Albrecht Rodenbaeh en onze nationale Romantiek
n Wij houden bet er voor, dat onder al de historiebeelden, die
de Vlaamsche nationale Romantiek in onze letterkunde heeft
nagelaten, deze van Rodenbach in zuiver artistiek opzicht
stellig het hoogst staan en bet langst de al .temeene bewondering
zullen afdwingen a ; - Over de Oatwikkclinn van den Leeslust, met
het oog op de practijk veel beamenswaardigs : a In onze pers
wordt gewoonlijk onverschillig rijp en groen aanbevolen, en
het groen dan at heel dilcwijls met het meeste tromgeroffel a ; Fl . Van Duyse's Oude Nederlandsche Volksliederen : a een werk dat
moet in hander komen van alle Nederlandisten, zoowel taalkundigen, literators, folkloristen als muziekkenners » ; - Het
Proza in de Vlaarnsche Letterkunde, van de oudste tijden tot heden,
de bekende lezing, die met de studie Twee Stroomiugen in de
Nedevlandsche Poizie als de a plat de resistance a van den bundel
ma- gelden . 't Eerste is een merkwaardig stuk condenseering,
waarin enkel Sleeckx onverdiende afmeting - en krijgt . In bet
andere opstel wordt, zooals in ons eigen tijdschrift een paar
jaren vroeger, op bet sociale gewezen in de nieuwere poezie
socialistisch aan de eene, katholiek aan de andere zijde ; - Hippoliel van Peece, en zijn tooneelwerk, een huldigingsrede, uitgesproken op van Peene's honderdsten geboortedag, in I91o ; - Gerhart
Hauptrnann en (,De Verzonken Klok » , waarin meer zielkunde dan
we in onze Vlaamsche recensies gewoon zijn ; - Het Levee ende
den Cours der Studenten, een geestig Brugsch dichtwerk, denkelijk
uit de 1-,e eeuw, door een onbekenden schrijver bij Andries
Wvdts uitgegeven, en. zingend en rijmend van studenten s van
als sy eerst heginnen to leeren den ABC tot als sy scheyden uit
de philosofie » . -- Vlaanderens Muzikale Wedergeboorte, waarmee
Sabbe zoo 'n heerlijken redenaarstriomf behaalde op den heugelijken a Kunstdag » to Gent .
Hoezeer we den scheppenden kunstenaar Sabbe waardeeren
werd bier meermaals verklaard . Ook de kritieker verdient alien
lof, maar meer, dunkt ons, tegenover schrijvers en boeken op
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afstand, 't zij naar tijd, 't zij naar plaats, dan jegens Vlaamsche
buurmenschen . Sabbe is een uiterst beminnelijk man, ell de
vraag is of hij zijn sociale deugd niet al to goedwillig nit bet
leven overbrengt in zijn critischen arbeid . Geeft zijn gemoedelijke liefheid jegens personen niet soms een kreukje aan zijn
ernstige liefde voor de kunst ? Dit vooral gevraagd met het Cog
op zijn kronieken, waarvan geen enkele - gelukkig - in dit
blijvende book is overgedrukt .
J. P.
DE SOCIALISTEN, PERSONEN EN STELSELS, door Mr .
H . P . G . QUACK, zesde deel, 3e herziene druk : -- Amsterdam, P . N . Van Kampen & Zoon ; - Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, 1912, 470 en ii r blz,fr . 4 .20,
Zoo komen wij aan 't slotdeel van
den ontzaglijken
arbeid . en ligt het monumentale geheel voor ons .
Dit 6e deel loo_pt evenals 't vorige over de tweede helft der
der rge eeuw . Het bestudeert vooreerst het heele leven van
Bakounin zijn groote bedrijvigheid en zijn vele betrekkingen
over heel Europa .
Dan gaan we eventjes naar Noord Amerika kijken, maar
de Shakers en de Mormonen hun eigenaardig ]even leiden . Wij
blijven luisteren naar Henry George en zijn leer der land-nationalisatie, en wij zien de anarchisten van Chicago aan gang . Wij keeren tot Rusland terug ; vernemen 't ievensverloop van
Tchernicheffski, gaan het nihilisme en terrorisme na onder Czar
Alexander II, ontleden de leer van Stepniak en prins Kropotkin
en komen tereclit aan de voeten van Tolstoj, een reus in de
kunst ell een kind in de wetenschap . Zijn work wordt breedvoerig behandeld .
Het volgende hoofdstuk breidt zich nit over r8o bladzijden,
en het heel de verspreiding van het socialistisch idee in Germaansch-Romaansch Europa . We zitten topin de hedendaagsche socialistische beweging rondom ons : In Duitschland : het
programma van Erfurt, )let Staats-socialisme, de propaganda ten
plattenlande, de anarchisten, Mackay's roman Otto Effertz,
Fluxscheim'c plan tot land nation alisatie, l{ertska's (, Freiland )) .
Meer kunst in de leer brengt ons Frankrijk met zijn rijke
schakeeringen : Blanquisten, Guesdisten, Brounisten, Allemanisten, Jaures met zijn « onafhankelijke s ocialisten . d e anarchisten van het woord, als Elisee Reclus, de arbeiderssyndicaten, het terrianisme, letterkundigen en kunstenaars
Victor Hugo, Jules Valles, Leon Cladel, Anatole France,
Madame Severine, schilder Courbet, beeldhouwerr Dalou,
teekenaar Steinlen, en een heele reeks volkszangers . In Engegeland : De oude en nieuwe «trade-unions », Hyndman, Robert
Blatchford en zijn « Merrie England)), Alfred Russell Wallace,
de Fabiers, Ruskin, William Morris . En over al de landen der
drie groote stroomingen : bet Marxistisch Collectivisme, het
Anarchisme, bet Syndicalisme .
Hot slothoofdstuk staat ((op den drempel der toe eeuw » en
bevat van wege Quack een beteekenisvolle hulde aan het
sociale streven der Katholieke Kerk .
Een uitvoerig alphabetisch personen- en zaken-register
maakt dit toonbeeld aller studiewerken tevens tot een zeer
praktisch Nachslagebuch .
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Bij bet scheiden, als recensent, maar niet als lezer en herlezer, van dit prachtwerk der rge eeuwsche wetenschap, heeft
bet zijn aardigheid even over to nemen wat Willem Vrolik over
den oorsprong van dit book in den tijd to schrijven wist : « In 't
oude Utrecht is er een plaats, welke onwederstaanbaar eenieder aantrekt, die hart bezit voor oude kunst, die oor heeft voor
de stem van 't verleden, zooals die ons toespreelit uit bemoste
bogen en geknarste zuilenrij . Wanneer 't avoudduister begint to
vallen, wanneer alles die zachte, samensmeltende tinten aanneemt, waarin zelfs bet op den dom gesmeerde pleister niet
]anger onharmonisch schreeuwt tegen wat nog ongerestaureerd
mocht blijven, clan zijn er weinig boeiender, meer « beruhigend
werkende plekjes dan 't oude domklooster . Nog bier en daar
schouwt een grillige « gargouille a bewijs voor de geniale
ondeugendheid van een of ander nu reeds sinds eeuwen vergeten steenklover, omlaag naar de jolige, drukke menigte, die
telkens daar langs trekt naar de academie van 't Sticht . Wel
vreemd zagen die stomme getuigen van zoo menig examen,
zoo menigen promotiestoet, op, van de zonderlinge studentengroep, dle zich ten vorigen jare (I874) spoedde naar de gehoorzaal achter de Hongarenkerk .
Daaronder waren, behalve echte zonen Minerva's, predikanten, officieren, industrieelen, ja zelfs eenige professoren .
Wat was bet dat dit voor Utrecht ongewone gehoor verzamelde? Een welwillendheid . Een der professoren had gevolg
gegeven aan het verlangen -- ook door eenige leeken geuit van een blik to molten werpen in een wereld a part, vol
woelingen, en beweging . vol verschijnselen van overwegend,
soms overweldigend belang voor eenieder die niet doof wil
zijn voor de « vi agen des tijds s Aan dat liefficbberij -college
« over socialisten en bun stelsels » heeft bet zooeven verschenen
werk zijn ontstaan to danken .
P. P.
PAGES CATHOLIQUES SOCIALES, par EUGENE DUTHOIT .
- Parijs, A . Taffin-Lefort, rg12, ago blz . Prijs : 3 .5o fr .
Wat dit boek brengt zegt de schrijver in zijn voorwoord
« De trop bienveillants amis nous out presse de reunir divers
morceaux : articles, notes, discours, conferences qui furent, au
cours des dix dernieres annees, une part de notre collaboration
au mouvement catholique social . a De schrijver gelooft aan de
herleving van Frankrijk, in eene min of meer verre toekomst ;
hij gelooft daaraan om reden o . a . van de ((existence d'un mouvement catholique social d'annee en annee plus intense et mieux
regle a . Het boek is opgedragen aan de studenten van den
schrijver : s Il y a mis les pensees, les orientations de ses vingt
premieres annees d'enseignement a 1'universite catholique de
Lille » . Nieuwe meeningen moet ge bier niet zoeken ; 't was ook
niet bet doe], maar de uiteenzetting is klaar en bij velen, voornamelijk bij bet jongere yolk, zal bet boek goed gekomen zijn .
Zij zullen erin vele zaken leeren kennen en die leeren beoordeelen als katholieken
Het boek is ingedeeld in vier deelen . De titels schrijven wij
of : Premiere partie, Methode et Doctrine, chapitre I, simples notes sur la methode de travail dans les etudes sociales ;
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chap . II, Travail et renoncement chretien ; chap . III, Vingt ans
apres 1'encyclique sur les conditions des ouvriers ; chap . IV,
Un programme de vie ; chap . V, Les sanctions du contrat collectif ; chap . VI, Syndicats ou associations . En quete du statut
syndical ; chap . VII, Deux theses doctorales preparees a 1'Universite catbolique de Lille (die van A . Thery, over burggraaf
de Villeneuve-Bargemont en die van P . Boyaval over het Sweating system) . Hot tweede deel heet : Centres d'etude et d'action .
Chap . I, Etude du droit dans les universites catholiques ; chap .
II, L'opportunite des semaines sociales ; chap . III, Les secretariats sociaux ; chap . IV, La Ligue sociale d'acheteurs . Hot
derde deel is betiteld : L'action sociale dans la cite . Chap . I, Le
Devoir civique ; chap . II, La lutte contre le travail du dimanche
et le travail de nuit dans la region du Nord de la France ; chap .
III . Retraites ouvrieres et Organisation professionnelle ; chap .
IV, La repartition proportionnelle scolaire . Hot vierde deel
Les sources surnaturelles de 1'action sociale, bevat de volgende
kapitels : chap . I, L'apostolat ; chap II, Nos modeles : les deux
freres Philibert Vrau et Camille Feron-Vrau ; chap . III, La
sainte Eucharistie, source de tout progres personnel et social .
En als aanhangsels komt iets over de school der sociale en
politieke wetenschappen gehecht aan de katholieke hoogeschool
to Rijssel, hot program dier school voor 1911-12 en iets over de
sociale weken in Frankrijk .
We kunnen hier natuurlijk al de verschillende onderwerpen
niet bespreken . Voornamelijk twee onder hen hebben ons
getroffen en zullen gaarne gelezen worden, ook door hen die
met die onderwerpen meer vertrouwd zijn : de studie over het
collectief arbeidskontrakt, waarvan de schrijver groote partijganger is, en het katholiek standpunt in de studie van het recht .
E. VL .
LA PASSIVITE ECONOMIQUE, premiers principes d'une
theorie sociologique de la population economiquement passive par MANLIO ANDREA D'AMIBROSIO . - Paris, Giard et
Briere, rue Souflot, 16, rgr2 . 3go blz . Prijs : 8 fr .
Door population passive verstaat schrijver « 1'ensemble de
ces individus qui n'appliquent leurs forces physiques et intellectuelles ni a produire des richesses, ni a preter des services .
Zij moeten leven of wel ten koste van vroeger verworven
rijkdom, maar daarover wordt bier niet gehandeld, ofwel ten
koste van de gemeenschap of van anderen omdat zij zelf in
hun bestaan niet kunnen of niet willen voorzien . Denkt maar op
de kinderen, de kranken, de ouderlingen, de bedelaars, de gevangenen, enz . . De groote heift van de bevolking is in dit geval .
Malthus meende dat de bevolking rapper aangroeit dan de
bestaansmiddelen en daarom, zei hij, moet de bevolking ingekrompen worden ; de neo-malthusianen betrachten dit zelfs
door middelen die rechtstreeks ingaan tegen de christene zedeleer en ook, beweren vele geneesheeren, tegen de gezondheid .
Terecht doet onze schrijver opmerken, hierin ten andere niets
anders doende dan naspreken, dat Engeland ten tijde van
koningin Elisabeth de helft minder yolk had dan nu, maar dat
het yolk bet bijlange zoowel niet stelde .
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Ook over de socialisten en hun voorman Marx is de schrijver niet goed to spreken .
Maar is bet nu wel noodig bij de 40o bladzijden daarover to
schrijven ? En wat moot het dan zijn in bet oorspronkelijke
Daar zijn 8io blz . Zouden de uitgevers van de Fransche vertaling ook misschier. gemeend hebben dat bet wat veel was,
achteraan doen zij drukken : « pour alleger le volume, l'auteur
a supprime, dans 1'edition francaise, quelques notes et resume
quelques developpements . » Het oorspronkelijke is in 't
Italiaansch en in bet voorwoord wordt ons gezegd dat benevens
deze Fransche vertaling er eene Enge1sche en eene Spaansche
verscheen en dat gewerkt wordt aan Duitsche en Japansche
vertalingen . Laten we hopen dat die vertalingen in behoorlijker
taal zullen geschreven zijn dan de Fransche . Want, werkelijk,
de taal had de schrijver toch moeten laten herzien .
We willen nu niet houden staan dat er niets goed zit in dit
boek ; verre van daar : dit onderwerp is wel zoo nieuw niet als
de schrijver bet beweert, maar de aandacht moet er toch op gevestigd worden, en we krijgen hier een systematisch geheel .
Maar daardoor zelf dat we hier een geheel krijgen is alles fel
bovenop . De schrijver heeft vele boeken verslonden . Wat hij
las geeft hij weer, maar bet is niet altijd waar . Zoo beweert
hij op b1z . 157 dat er maar drie raadsheeren van de mijnen
meer zijn, in Belgie, dat de twee afgestorvenen niet vervangen
werden en dat de overblijvenden nooit meer bijeenkomen . Het
boek dat de schrijver raadpleegde werd zeker gedrukt voor
de wet van 18g8 op de beroepsgenootschappen !
De schrijver wil niet van sommige voorgesteide maatregelen
om de passieve bevolking to doen verdwijnen . Zoo neemt hij niet
aan dat ongeneesbare zieken zouden mogen door den geneesheer gedood worden . Of hij hiervoor is dat maatregelen genomen worden om de zelfmoorden to vergemakkelijken kunt ge
uit zijn boek niet opmaken, maar met bet beginsel dat hij voorop stelt is tech alles to wettigen « it est done juste et fatal, que
la population independante tache par toes les moyens licites
et illicites, de secouer le fardeau souvent insupportable du
parasitisme humain . n
Bij 't besluit van den schrijver zal menigeen de schouders
ophalen en denken wat Guido Gezelle zei : zeggen en doen
verschillen wel tier roen s : « Ii me semble meme que les etats
auraient une tache urgente a remplir, ce serait de creer un comite international de la production et du travail, de la consommation et de 1'echange . lequel devrait avoir pour mission de
reprimer 1'exploitation industrielle et de regler la production, le
travail et les echanges » .
Nog eenige bemerkingen om to eindigen . De scbrijver is
zeer antiklerikaal . We willen hier natuurlijk met hem niet polemiseeren . Na (ten andere op zijne wijze) gehandeld to hebben
over de katholieke leer en het lijden bier op aarde, besluit hij
L'erreur des catholiques est evidente n ; hij heeft no- zulke
gezegden, spreekt van « le prejuge des catholiques » en zelfs in
zijn slot, met veel rethorica erom, over bet 3e Rome en de bres
in Porta Pia .
De schrijver is voorstander van verplichte verzekering . Dat
kunt ge natuurlijk wel verdedigen, maar is bet niet overdreven
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to beweren van het stelsel der vrijheid hier in Belgie dat . e les
resultats sont mesquins » ?
Bij het lezen van het boek heb ik ook opgeteekend dat zooveel blufferij in een ernstig weak toch niet past, maar de schrijver is Italiaan en de mentaliteit van de Italianen komt nu toch
niet heel en gansch met de onze overeen .
E . VL .
MAAK FRONT VOOR ONZE PERS ! door P . fr. E . J . B .
JANSFN, ord . preed . - Bussum, P . Brand, 1912, 65 blz . Prijs
25 cents
Eene opwekking voor katholieken, opdat zij altijd katholieke dagbladen zouden koopen en ook wat meer met katholieke
boeken zouden inzitten, want het is zoo waar « voor een fiets
zal men loo gulden uitgeven en voor een tuftuf duizenden ; en
presenteert men dienzelfden mensch een boek van drie of vier
gulden, dat aan him ziel en zaligheid volstrekt Been kwaad zal
doen, dan hoort men dadelijk, dat het veel to duur is, dat men
dat en dat moet geven, dat de zaken zoo slecht gaan en al die
pourparlers meer . a Dit vlugschrift staat vol waarheden ; maar
het is toch wel overdreven, waar op b1z . 59 de schrijver eene
lijst geeft van boeken die a in iedere huisbibliotheek van arm
en rijk, van geleerd en ongeleerd . moeten staan » . Daar vinden
we in : ]evens der heiligen . kerkelijke geschiedenis . algemeene
geschiedenis, geschiedenis der Letterkunde, handboek der
aardrijkskunde, een goede encyclopedie, enz . Waren alle
menschen maar zoo ontwikkeld !
E . VL .
LEITFADEN ZU VORLESUNGEN UEBER GESCHICHTE
UND METHODE DER NATIONALOEKONOMISCHEN
UND SOZIALISTISCHEN THEORIEN von ADOLPH VON
WENCKSTERN. - Leipzig . Diincker & Humblot . 1911 . Breed
formaat, 8o blz . Prijs : 2 M .
Een schoolboek voor de Universiteit, maar waarin ook
belang kan gesteld worden door hen die doen aan volkshuishoudkunde . Voornamelijk onder de jongere Duitschers wordt
er over de methode in volkshuishoudkunde nog al getwist . Om
zoo to zeggen niemand is aan den kant van de Manchesterianen ;
velen gaan juist eene gansch andere richting in, en tusschen in
staan de grootmeesters der Duitsche volkshuishoudkunde
Schmoller, Wagner, Bretano, Lexis, Philippovich, enz . Schrijver gaat ook met hen mee . Het beste handboek is voor hem de
Grundrisz van Schmoller . Voornamelijk vier zaken zijn in dozen
korten inhoud van lessen aan to merken : de schrijver hecht
niet to veel belang aan methode in de volkshuishoudkunde ;
welke die ook zij, schrijft hij, wanneer ge maar to doen hebt
met een ernstigen geleerde, komt bijna alles overeen uit . Vroegertijd heeft von Wenckstern geschreven over Karl Marx,
dat hij alles aanneemt w at Marx voorhoudt : diens waarde theorie
aanziet hij als echt, maar niet zijne theorie over de meerwaarde
die valsch, is en niet zijne crisistheorie die willekeurig is . Voor sommigen is Adam Schmith de voornaamste onder de
Manchesterianen . Dat is Schmith werkelijk onrecht aandoen .
Alleen zijne volgelingen, die zijne leeringen hebben willen uitbazuinen, maar ze niet geheel en gansch hebben verstaan,
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mogen als zoodanig doorgaan . - En nu het laatste waar hier
nadruk op gelegd wordt . Veel wordt in de volkshuishoudkunde
gesproken over de grensnuttheorie . Een voorman van die leering, die men veel to veel heeft verwaarloosd is Hermann
Heinrich Gossen .
't Is spijtig dat de schrijver niet vat klaarder is . Natuurlijk
moet hier het levende woord van den Berlijnschen hoogleeraar
bijkomen en 't is to hopen dat de studenten dit goed zullen
kunnen volgen, want anders zouden ze nog al to beklagen zijn .
E . VL .
UITGAVEN VAN J . B . WOLTERS, GRONINGEN
F;'ansch Woordenboek, door C . R. C . HERCKENRATH, I dl . : Fransch-

Nederlandsch II dl ., Nederlandsch-Fransch, 569 en 718 b1z .,
samen f. 4 .50 . - Al het goede dat we van de eerste uitgave
mochten zeggen is in dubbele mate van deze veel vermeerderde uitgave waar . Ieder deel is met ongeveer roo bladzijden aangegroeid . Zoo we voor Van Gelder getuigden dat
dii nu wel het beste Duitsch Woordenboek is in onze taal, kan
men gerust denzelfden lof gunnen aan dezen tweeden druk
van Herckenrath .
Het Boek van Piet van Darn, door JAN LIGTHART en H . SCHEEPSTRA.
Prachtuitgave, f. 3 .oo . - Een boek dat kindervrienden, die
met Kerst- of Nieuwjaarsdag met een cadeau-keuze in verlegenheid zitten, redden komt : Een heerlijk geschenk inderdaad ! Men kent . . . . laat ons maar zeggen de genialiteit van
Ligthart en Scheepstra als boeiende vertellers . En 't ideaal
is volledig als Jetses, zooals hier, illustreeren komt . Wolters
heeft dan ook voor deze uitgave zijn zuiverste letter en zijn
mooiste papier uitgehaald . Voor den inhoud van 't boek zegt
het inleidende versje genoeg
Dit is het boek van Piet van Dam
Die bij zijn oom logeeren ging,
Waar hij bij Hein en Mientje kwam,
En elk hem hartelijk ontving .
Hij had er bijna altijd schik
En werd er dik .
`Vie zin heeft mag er ook naar toe,
't Is leuk daar op de boerderij .
En word je gauw van 't spelen moe,
Hap dan maar lucht en gruttenbrij,
Kom eet maar mee zoo 'n boterham,
Met Piet van Dam .
Woordenkunsi, door M . A . P . C . POELHEKKE, 3e herziene druk .
107 blz , f. 1 .90 . - Uit de herdrukken blijkt duidelijk hoe de
Nederlandsche scholen begrijpen dat Poelhekke's boek een
groote zeuding heeft : het vormt voor de letterkunde menschen
met inzicht, die voor't genieten en beoordeelen van 't schoone
over iets beters en blijvenders beschikken clan de passieve
stemming van het oogenblik . Enkele fijne platen uit meester
schilders versieren deze nieuwe uitgaaf.

