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FRANSCHE SCHRIJVERS
IN VLAANDEREN
De Taal is gansch het volk.
PRUD. VAN DUYSE.

Op eigenaardige wijze uit zich de volksziel in de taal.
lNiemand dringt dóór tot haar en kan in volkomen innigheid haar wezen vertolken dan door middel der taal. Het is
als de klank-expressie van de ziel.
Luisteren wij naar Longhaye in zijne « Theorie des
Belles-Lettres » : « La parole est chose humaine par excellence, vrai signe de race et bien propre a caractériser
l'homme. C'est avec une sublime raison que les Hébreux
Font appelée áme parlante. » Lacordaire hervatte dezelfde
gedachte in beeldrijker bewoording « Les mots sont un
miroir et derrière les snots on voit passer les ámes. » Niet
lang geleden schreef professor Kurth bij ons : ((Les peuples,
a l'heure qu'il est, ont conscience de trouver dans leur
langue maternelle l'expression la plus pure de leur génie,
1'instrument adéquat de leur pensée, les symboles glorieux

de leur civilisation. Les Flamands disent : De Taal is gansch
het volk. La langue c'est tout le peuple. »
In het licht dezer algemeene, natuurlijke beginselen
duiken zekere gedachten op over letterkundigen die het
beproeven de ziel, het karakter van een volk in een vreemde
taal af te schetsen, wier ondernemen, op zijn allerminst,
zonderling en gewaagd moet voorkomen. Met deze vooruitzettingen zijn degenen bedoeld die zich in Vlaamsch België
betitelen « Ecrivains belges d'expression franCaise » en
tegen deze goeie jongens bestaat er, ons dunkens, eene
doodelijke grieve waarop de andere feilen van hun werk
terugslaan; namelijk dat zij de taal niet kennen van het volk
hetwelk zij beschrijven.
De Waalsch- Belgische schrijvers blijven hier onaangeraakt; zij staan immers op vasten voet en in dagelijksch
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verkeer met hunne Fransch of Waalsch sprekende medemenschen en het recht komt hun toe het harte op te halen
aan eigen land en Yolk, te zingen en te schrijven van « la
Wallonie » en « Pays noir, »
Hoe heel anders is het gesteld met Artisten gewonnen
en gegroeid op Vlaamschen moedergrond, Flamands de race
die betuigen en herhalen om ter meest dat zij hun volk innig
aankleven, maar voortgaan de siel van dat volk in het Fransch
te schilderen. Hoor bijvoorbeeld, maitre Verhaeren zingen :
« 0 Flandre, terre ancestrale...
Flandre tenace au cceur l Flandre des aieux, morts
avec la terre aimee entre leurs dents ardentes 1. ..
o que mon cceur toujours reste avec vous d'accord... »

Bij menig andere klinkt hetzelfde motief door, schier
als de groote inspiratie hunner kunst, en toch wij zullen
het zien, het motief is valseh. Beperkten zij zich - als
Camille Lemonnier in La Belgique - tot bloote landsbesehrijving, hun werk zou tot zekeren bloei gedijen kunnen;
maar neen onbewimpeld uit zich in hun streven de lust om
« tableaux de mceurs » en « scenes de terroir )) op te voeren
en zij worden door velen hierin aangemoedigd. U it dien
hoofde wellicht dragen de meeste hunner heIden echt
Vlaamsehe namen... niet altijd van de sehoonste. Desondanks blijft het een tastbaar feit: de bewegende spierkracht, de macht van het woord is uit hun werk gerukt ;
noeh kunst, noch talent, noch genie kan dit onvergelijkelijk
verlies weer goed maken (I).
Treffend herinnert aan die macht de groote me ester
van « Het Vlaamsche W oord », Guido Gezelle :
Dien 't niet en deert den naam te voeren
van Vlaming, waar, waar heeft hij g'hoord
(I) Die macht, zij staat voor eeuwen reeds geetst in het
gaud onzer Gewijde Boeken, als wanneer die « machabeesche
moeder» bij hare stervende zonen-martelaars naar klanken
zoekt die diep tot in de ziele gaan. Dan grijpt zij tot de taal van
Mozes en de Profeten. waarin hun jong gernoed openbloeide,
de hartelijke taal van starn en vaderland. De Bijbeltekst zegt het
zoo klaar « Singulos illorum hortabatur voce patria fortiter. )}
Kloekmoedig wakkerde zij allen aan in de taal van het vaderland. (II l\rlachab. 7).
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een woord dat hem aan 't hert kan roeren
gelijk zijn eigen Vlaamsche Woord?

Ret W oord dat leeft in onze herten,
en klinkt op Leie- en Scheldeboord,
al zocht een vreemde 'et te verterdten,
ons eigen dierbaar Vlaamsche W oord ! »

De taal wekt onbewust liefde op; zij beroert de innigste gevoelens en schudt zoete en treurige herinneringen
wakker, zij ontkiemt uit de geschiedenis van het vaderland
en leeft voort in de aloude gebruiken en zegswijzen van het
volk. Door het « transponeeren » gaat er machtig veel te
loor van deze ethische en psychologische oorspronkelijkheid en licht slaat er door de syrnphonie een valsch klinkend
akkoord dat heel het stuk bederft. De Vlaming, die de
boeken onzer Fransche schrijvers ter hand neemt, zal dit
gemakkelijk ondervinden. De indruk is me steeds bijgebleven eener eerste lezing van La Bruyere ardente, door
Briers (alias Georges Virres), gemeentevader van Lummen,
in de Limburgsche Kempen. Het tooneel speelt op « de
roodgloeiende heide », « een zee van golvend purper »,
zooals J. Perk teekent, door Virres in vlammende kleuren
afgemaald , Maar toen op dit schilderachtig tooneel - ons
Vlamingen sedert Conscience weI bekend - het heidevolk
verscheen, die arme, simpele menschen, « boerkens van te
lande », zou Streuvels zeggen - en die onder malkaar zoo
in 't Fransch aan 't redeneeren vielen, een onnoozele
boerenjongen zijne « meid » aansprak met een hoofschen
« Bonjour, mademoiselle », raakte mijn verbeelding de
kluts kwijt en ik vroeg me zelven of de « salons» van Parijs
in het hartje onzer Kempen gelegen zijn ? Ik las voort maar
deze indruk bleef voortwiegend bestaan en ik zag nergens
meer d66rstralen de schoone Vlaarnsche ziel van den nederigenheidebewoner. « Pcrsoonlijke, subjectieve indruk »
zal men opwerpen. Later heb ik hem bij andere weergevonden en tot een dusdanige bedenking werd een Criticus
geleid in eene beoordeeling over eenen jongen heidezanger,
den Limburger Alfons Jeurissen, dien hij v66rstelt « gretig
loerend naar den handel en wandel en even gretig luisterend
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naar de eigenaardige vertelsels van den eenvoudigen boer »,
hetgeen hem verder doet besluiten : « Nooit zal een schrijver spiegeltrouw het wezen van een volk uitbeelden in en
door een taal, vreemd aan dat volk, omdat hij noodzakelijk
een belangrijk, zeer bijzonder middel mist : het eige;aaardig-

zijn van dat volk in zijn spreken.
Ook de Franschschrij v ende Limburger Georges V:rres
heeft de heide doorloopen, doorleefd, hare bewoners afgeloerd en driftig-trachtend geteekend. Maar het bleef bij het
uiterlijke -- een min of meer gelijkende schets. De knappe
kleurlegger tastte naar de ziel van dat volkske, die hij wel
voelde, maar niet kon doen voelen in al de innigheid en de zoo
dicht mogelijk benaderende juistheid van haar wezen en
leven : kern ontbrak de taal, de ziel van dat heivolk. » (i)
Zou dat alleen gelden voor Georges Virres ?... Neen, de
Vlaamsche folklore, zoo omvangrijk opgenomen in onze
« Littérature Beige d'expression franCaise », blijft Gene
vertaling, waarvan de zwakke zijde niet verdoken wordt.
De Heeren Van der Barren en Camrnaerts ondervonden het bij de vertaling van eenige Gezelle-dichten hoe
moeilijk de geest eener taal in andere vormen overgedragen
wordt. Zij zeggen in het voorwoord : « Toute traduction a
besoin d'excuses, mais il n'en est pas qui en exige davantage que celle-ci. » Vanwaar die zwarigheid ? Omdat Gezelle
poogt « het aanschouwen van natuurlijke, zedelijke en
christelijke schoonheid... zoo getrouw als 't zijn kan, in onze
tale en mondssrake, af te schetsen en te verbeelden. » (Voorrede van Dichtoefeningen).
R. Van der Burcht, Un écrivain bellte, bespreekt deze
vertaling van Gezelle als volgt : « Si 1'intermédiaire d'une
bonne traduction permet encore d'apprécier les qualités
plastiques d'un écrivain de langue étrangere, il n'en va
plus de méme, hélas ! de ses qualités musicales.... » Als
voorbeeld wordt aangehaald het bekende vers uit « Het
Meezennestje » :
« Tak-op, tak-af, tak-uit, tak-in, tak-om ». Hoe dat
vertaald? -- Littéralement « branche-dessus, branche-en(i)

't Daglhet in den Oosten, igzo. J. Geurts.
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bas, branche-dehors, branche-dedans, branche-autour »,
tournures ridicules en francais, mais si expressives en flamand ! Quand des lettrés délicats transbosent cette phrase de
la facon suivante : de branche en branche, de haut en bas,
ils tirent évidemment du texte tout le parti possible, mais il
n'empêche que nous ne voyons plus aussi bien les sautillements saccadés des jeunes oiseaux, que nous ne percevons
plus aussi nettement le bruit sec que font leurs petites
pattes en s'aggrippant. »
Menig ander voorbeeld kon hier aangehaald. Lees de
treffelijke vertolking van « Het Kindeke van de dood », die
tragische ballade van het sterven « L'Enfant de a mort a.
Hoeveel Vlaamsche, sobere, vollksgezinde schoonheid gaat
daar Knet het Fransch genie verloren ! Vergelijk volgende
twee strofen :
En zeider een lijzige stemme, Une femme murmura, lors[toen
[qu'elle
osa parler : « Qu'a-t -il, voyez,
zij weérorn spreken dorst :
« `Vat gaat hij daar, kijkt, wat que va-t -il faire? Que fait-il 1i.,
[gaat hij doen :
wat maakt hij daar op zijne sur sa poitrine ? »
[borst? »
« Ai ! » zeider eene andere « He ! » dit une autre femme,
[vrouwe, en sprak,
terwijl zij naar Christus wees : montrant le Christ, « le Crucifix!
«Het Crucifix! want hij maakt ... il va partir, il va passer! »
[zijn pak...
Hij gaat sterven ! En zij
Et eile fondit en larines...
[kreesch...

Genoeg. Wij wilden hier enkel de bekentenis van een
belgischen schrijver tot staving onzer stelling aanwenden.
Onze « Auteurs Belges » moeten wel dikwijls, op hun
litteraire tochten den voet bezeeren aan de keien en kiezels
van den Vlaamschen akker, die geslepen en verwerkt door
eigen kunst fonkelen als parelen en edelgesteenten der
volksziel.
Trouwens, voor de oud-klassieke schrijvers werd de
ontoereikendheid der vertaling betoond als een stich -argument om de ziel van Hellas en Rome in hunne schitterende
en snedige spraak te behouden en de moderne woordkun-
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stenaars -- Goethe, Uhland, Shakespeare, Molière — hebben zij niet uit den rijken schat hunner volkstaal overvloedig
geput. Om klaarder zelfs de ziel van hun volk te ontleden,
meenen zekere « artisten n tot taalparticularisme en gewestspraak te moeten afdalen. Iedereen weet het van Gezelle
hoe hij « gedurende lange jaren duizende en duizende
ongeboekte woorden en wendingen, ssreuken en zegswijzen uit zijn
volk » samenbracht « en vandaar », zegt Verriest, « zijne
onvergelijkelijke zeggingskracht. » Balzac, die met zoo
groote vaardigheid de taal hanteert, liep het werkvolk na,
als de fabriek uit was, om het schilderachtig woord uit
hunnen mond op te vangen. « En ententdanat ces gepas, je pouvais épouser leur vie, je me sentais leurs guenilles sur le
dos, je marchais les pieds dans leurs souliers percés ; leurs
désirs, leurs besoins, tout passait dans mon áme, ou mon
ame passait dans la leur. » Bij velen onzer beste modernen
is in die innige gemeenschap met de volksziel het frisch natuurlijk woord geboren, ontwekkend in het hart de
donker-slapende gevoelens als de maatklank van het' lied,
naar de woorden van den idealen Schiller :
« So des Sängers Lied aus dem Innern schallt
Und wecket der dunkeln Gefühle Gewallt,
Die im Herzen wunderbar schliefen.

Aan de « Littérature-Belge » in Vlaanderen ontbreekt
de volkstaal, en daarom -- het mag onomwonden uitgesproken — is zij vol cacophonie : Niet slechts het huisgepraat van Kaekebroeck en Beulemans, van Pauline Platbrood en Mosselman maar ook de taal bij Lemonnier en
Eekhoud — om slechts enkelen te noemen — heeft nood
aan natuur-getrouwe volksklanken ; luttel weinig wordt
daartoe verholpen met hier en daar, tusschen haakjes te
zetten, een Vlaamsch... dikwijls een gemeen-smerig woord
— dat de deftige Vlaming eerder ontwijken zal.
Als kenmerkend toonbeeld past hier de gevierde « scène
des adieux)) van Eekhoud, het vertrek van den loteling,
heel wat natuurlijker toch bij onzen idealen Conscience.
De arme Franz, alvorens naar de soldaten te trekken, troost
zijn Kempisch moederken, bazin Goor. « Ne pleure donc
pas, mere. Ce n'est pas au bout du monde que je vais... Je
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passerai mes conges au village. II vous faudra venir aussi
la-bas ... Puis j'ecrirai, et Rup lira mes lettres, n'est-ce pas,
RuP? Embrasse encore une fois Ie grand-frere, capon !
(Kapoen). Et c'est notre Rup qui me repondra comme un
sage gar<;an ... » i N ouoelles Kermessess.
Overal voelt rnen hier het vertaalde Vlaamsch doorschieten - klinkt het niet dan botst het maar - indruischend
tegen het fijner - luchtig Fransch genie. Terecht beweerde
dan ook de kritiek over Georges Eekhoud dat hij schreef:
( En un style heurte mais puissant, dont l'aprete gutturale
semble sonner parfois plus flamand que fran<;ais.» En zij,
de kritiek, zou dat mogen herhalen voor vele onzer Vlaamsche « Jeunes-Belgique », oak voor de beste, 111en kent de
bijtende scherts over « Ambidextre » van Picard. « Ce serait
bien, si ce francais 13. ri'avait l'air d'etre traduit du Suedois, »
Vaoral als het beeld uit den volksmond overgenornen
is, krijgen wij meestal wonderbare dingen te lezen (r).

***
U it de leemte der taal ontstaat het gebrek aan diepmecgevoelde vaderlandsliefde. Paul Spaak, «ecrivain beIge,
du dernier bateau» van verre reizen gelukkig thuis gekomen
geeft zijne indrukken weer in « Voyages vers 1110n pays».
Lang dwaald e hij rand « au pays au fleurit l'oranger » en
thans begint hij het te gevoelen hoe innig lief zij n VIaanderland hem is geworden en hij zingt daarop in schonne verzen:
II est bon pour son arne de communier
Avec le paysage intime et coutumier ;
II est bon d'eprouver a quel point on s'enlace
Aux choses de sa terre, aux hommes de sa race,
Et de sentir cornbien leur etreinte fervente
Rend sa force plus vigoureuse et plus vivante !
(r) Men denke bijvoorbeeld aan het Kermisliedje van Max
Elskamp dat moei jolig zijn :
Et violon - baisse d'un ton c'est le soleil avec la bluie
ernrnenageant la diablerie
d'une kermesse
sans cloche ou messe.
In Vlaandren zingen de kinderen ciat op straat wanneer het
regent en de zonne schijnt : 't Is Kermis in. de hel /
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Wij Vlamingen beseffen dat heel goed maar wij hebben
niet noodig daarom in het zoele Zuiden te zwerven. Rondom
ons beweegt zich ons volk en spreekt tot ons in eigene
klanken ; en zoo het den jongen studenten reeds gezegd
werd. « Als gij met open en lachend gelaat en springlevenden gang onze velden doorwandelt, hebt gij in dien
blik van verwondering en onuitgesproken begeerlijkheid,
waarmede de eenvoudige landman u naziet, in den deemoedigen groet waarmede hij u bejegent, geene wondere
liefde gelezen ?... » (i) Dat is de wederzijdsche drang naar
sociaal verkeer en hooger ontwikkeling, het communieeren
niet slechts « avec le paysage intime et coutumier » maar
ook en vooral avec les lioinmes de sa race. Ligt dit gevoelen bij
onze « Auteurs -Belges » vastgeankerd in het hart ? Zoo
velen toch kijken zóó graag uit naar de kanten van OutreQuiévrain. Parijs blijft het eenigste plekje der aarde waar
het de moeite waard is om te leven, het grootsch tooneel
waar de kunst haren natuurlijken opgang zal maken en hare
eindvoltooing bereiken. Het is als een zeilsteen die ze allen
aantrekt uit de lichtende verte.
Reeds vroeg zien we Georges Rodenbach naar de
Wereldstad afzakken ; later verbleef hij er voor goed; « du
sein de la grande Ca ftitale » schrijft Revil « Rodenbach
renoua les relations de jadis et fut bientót introduit dans
tous les cercles littéraires. Il devint Fun des favoris
d'Edmond de Goncourt dont il épousait completement les
idées et dont l'influence sur son oeuvre est incontestable. »
Camille Lemonnier is de welbekende « flaneur des
boulevards parisiens » hij voelt er zich beter te huis dan te
Brussel, door de Franschen nochtans ((Petit Paris »
geheeten en stelt er heimelijk behagen in zijn Vlaamsch
personage op te schikken naar de mode van Parijs. Dit
kan opgemaakt worden uit een artikel van «Jeune Belgique » i883. « Il est flamand de race. On pense tout d'abord
en le voyant aux patriciens néerlandais que Van der
Helst et .Frans Hals groupent dans la lumière blonde de
leurs banquets, mais comme un glacis sur un portrait les
petites boucles alignées sur le front, le binocle qui miroite
(I) VAN CAUWELAERT.

Verhandelingen en Voordrachten, blz. 73.
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devant les yeux bleus, avivent d'une pointe de parisianisme
ce visage opulent et achevent de lui donner son caractere. »
Kan men Maurice Maeterlinck nag een Vlaming, een
Belg heeten? Gerard Harry in een geestdriftvolle 1110nographie vaart hoog op met « le caractere inflexible.... la
personnalite intransigeante de ce flamand de race •.. C'est sous
les dehors de gentilhomn1e de campagne, bien rable, carre,
un peu pesant, que la nature flamande a enferrne les joyaux
de son eerveau et de son arne, eomme en un solidc coffret
de metal, n
\\! aar leeft hij thans, die volbloed Vlaamsche man?
« II vit au milieu des eorolles parfumees des roses, des
ceillets, des jacinthes dans eette Provence ensoleillec, pour
laquelle il a dijillitivemellt abandonne la Flandre natale ou bien il
pareourt en automobile les bords verdoyants de la Seine
inferieure au en hiver les rives azurees de la mediterranee, »
Denkt hij nog wel eens terug aan zijn ontweken
Vlaanderland? De verontwaardigde Vlamingen vergeten
het niet: Van uit deze « Provence ensoleillee » heeft hij hun
de grofste straatvagers - beleedigingen naar het hoofd
geslingerd.
Over Eugene Demolder weet ons zijn biograaf te melden. « Sur les routes de Seine-et-Oise, dans les environs de
Paris (a Essones estsa demeure) on Ie trouve entonnant a plein
gosier le « Wij zijn van Meulebeuk (I) )) au grand ebahissement des parisiennes en ballade, » se porisianer blijft voor
de meesten dezer « Auteurs» de heimelijke verzuchting des
harten ....
Genoeg over personen . Wij hebben het v66r alles met
een lctterkundig werk te doen, heel bijzonderlijk inspireerd door het beruchte vers van de Bernier :
«

Tout homme a deux pays ....

»

een werk dat in zijn hoogdravende begeestering voor
Fraukrijk het eigen nationaal gevoel veronachtzaamt en als
toonaangevende kunstuiting het navolgen der Fransche
sehrijvers v66rstelt : Hugo, de Goncourt, Mallarrne, Zola ...
(1) Brusselsch straatlied. Demolder is geboren te St-JansMolenbeek.
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Zóó zegt bijv. Stanislas Vronski over Ferdinand Séverin.
((Le plus flatteur de tous les éloges c'est celui qu'on lui a
décerné jadis : Il est le plus frangais des poetes Belges! »
Zijn we dan niet berechtigd in deze letterkunde eene
afbreuk en verzwakking der vaderlandsliefde aan te
wijzen ? Juist daarom zijn deze «Auteurs » met hun zonderlinge alluren niet in den gang der Vlaamsche traditie :
vele hunner gewrochten zijn internationaal -cosmopolitisch,
dikwijls onvaderlandsch getint als de geschriften van een
Heinrich Heine, die uit Duitschland gebannen werd en te
Parijs ging sterven. Zij hebben geen open oog en geen
minnend hart voor het levend schoon dat in Vlaanderen te
zien is, wat erger is, dikwijls zoeken zij bij voorkeur het
lage en gemeene bij ons volk.
Het lage en gemeene. Ik beklaag den vreemdeling die
naar hunne boeken den Vlaming beoordeelt. Men waant,
zij hebben dit volk in onze «museums » bezichtigd, bestudeerd naar de schilderijen van Rubens, J ordaens, Teniers
en Breughel. Deze laatste werd op voortreffelijke wijze
uitgebuit en.... geforceerd. Het is eene uitgemaakte zaak
voor deze « Ecole Belge » : de Vlaming is verslonden in
zinnelijke en dierlijke lusten, hij hunkert naar dolle kermis
nachtelijke bras- en slemppartijen die uitloopen op-festn,
messteken en bloedige botsingen. Aan tafel of in de
vunzige herberg zijn wij tehuis daar komen de (( Auteurs
Belges » ons opzoeken, zetten zenuwachtig hun monocle of
binocle op en beginnen te teekenen. Alsdan « Ce sont des
fureurs d'estomac de ventre et de débauche ». Morsige en
vieze tooneelen die onder hunne stift uitkomen. Men weet
welken smaad maitre Verhaeren onze Vlaamsche landlieden heeft aangedaan.
Lees Les Flamanides (i), bij voorbeeld, en gij zult rood
(I) Men leest onder andere in ((Les Flamandes » :

Les voici noirs, grossiers, bestiaux — ils sont tels.
Entre eux ils sont parqués par villages....
.

.

.
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.

.
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.

.

.

La patrie ? Allons donc ! qui d'entre eux croft en elle ?
Elle leur prend des gars pour les armer soldats. .
Au reste, leur esprit, balourd en toute chose,
Marcherait en sabots it travers droit, devoir,
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worden van schaamte om uw volk. 't Is overal hetzelfde
liedje bij deze mannen, overal «Ja Flandre des fo rtes ri
pailles, des truandailles, des savoureuses goinfreries de
jordaens. » Georges Virres bemerkt geestig : « Les délectations de la table ne deviennent jamais péchés capitaux en
pays flamand. » En Thomas Braun beweert dat een goed
deel van ons katholicisme in dit laag zinnelijk leven berust.
Het woord werd onthouden en door fijnvoelenden gesmaakt
« La truculence est orthodoxe ». Wat men er ook over
denke en schrijve, toch kunnen wij niet als een der schoonste karaktertrekken van ons volk bewonderen « le traditionnel amour des goinfreries » en omdat wij bij onze
« Auteurs Belges » bijna altijd den Vlaming aantreffen voor
de paJsclzotel, nneveus ot en Pint, vinden wij hun ideaal zeer
laag gezeten, heel dikwijls afdalend tot het gemeen walgelijke van een Zola. Terecht werd dan ook het bij den grond
kruipend levensprogram hunner helden streng gelaakt en
eenvoudig weg geheeten « sagesse de pot-au-feu ». Maar er
is nog meer. In vele deer werken neemt het onzedelijke de
bovenhand en bestempelt den schrij ver met den onteerenden
naam : pornograaf. Streng zou daartegenover de kritiek
Justice et liberté — l'instinct les ankylose !
Un almanach crasseux, voilà tout leur savoir.
Verder toont hij ons de boeren:
De sires plein la bouche et de lard plein le venire,
Les trognes dégoütantes de bière et de gros vin sablés.

(Les Paysanzs).
Its grattent la marmite et sucent la bouil loir e,
jamais repus, jamais gavés, toujours vidant ;
Leur nez luit de lécher le fond des casseroles.
(Les vieux 1UI aitres) .
Eekhoud wordt dikwijls echt tragisch en episch opgeschroefd
als hij zijne boeren schildert naar het volle leven: « Apres boire,
des rivalités les font se -massacrer salis criailleries . coups de lieressaar; en s'éclaari aurt, ils gardent aux Ièvres ce m vsterieux sourire
des anciens Germains combattant dans les cirques de Rome (!)...»
En dan de kermis weeral : ((En temps de kermnesse, ils se gavent, se soülent, sabotent avec une Sorte de solennité gauche,
accolent leurs femelles sans uradrig aliser, et le bal fini, rassasient le long du cheanin leurs amours exigeantes et prodigues... »
Dat alles boeit zijn harte aan zijne boeren en hij bekent in den
eenvoud zijner ziel : «Je raffole de ces pacants.... rablés, mafflus, sanguins, taciturnes. » Wat eerre dithyrambe voor onze
polderboeren !
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moeten optreden ... en toch, ook van katholieke zijde werd
bij ons al te gemakkelijk in de slecht-zinnelijke boeken der
({ Litterature Belge » naar een kristelijken ondergrond
gezocht : « les trefonds du catholicisme », daar waar enkel
de verdorde en afgekoelde uitingen van ons oud-katholiek
geloof te vinden zijn en dan wordt Lemonnier genoemd
« catholique antipuritain », of een Verhaeren « mystique
sensuel et religieux »... « D'a pparence incredule )), zeg t
Braun, {( ils n'en expriment pas moins naturellement, bonnetement I'ame intimement religieuse de notre peuple. )} (I)
Desondanks blijft bet onomstootelijk waar : het diepliggend zedelijk gevoel van den Vlaming wordt door de
meeste dezer « auteurs » oneerbiedig aangesproken of behandeld met eene « frivoliteit» die aan zekere {( milieux
parisiens )} denken doet maar niet minder waar blijft voor
alsnog wat de Zanger van ons Vlaanderen zingt :
«

bij u zit nog de troll W der vaderen
in 't oude vlaamsche bloed, en onbeladen
is 't spegelen van de reinigheid U\VS herten...
de oneer is u noo! nog nooder als de dood. »

Eene rechtzinnige kritiek meet deze strekking der
« Litrerature BeIge» veroordeelen als onzedelijk en onvaderlandsch. Een katholiek dagblad heeft het voor enkelen
tijd nog maals aangewezen in een artikel over Conscience:
« I'ecrivain patriote qui magnifia noblernent et perseverarnment sa terre natale et dont l'ceuvre n'a rien d'analogue a
la « haulte gresse » des Eekhoud et des Lemonniers, ces
gadouards d'une littcrature soi-disani belge ... » En deze letterkunde wordt verder g ebrandmerkt : « U ne generation litteraire qui se soucie peu de chanter les beautes et les gloires
de la terre natale. Elle situe son ideal artistique en dehors
ou au-dessus de la patrie, comme si toutes les grandes litteratures, depuis 1a grecque jusqu'a l'anglaise et l'allemande,
n'etaient pas profondement nationales. Et si parfois elle
pretend peindre notre individualiti beige, c'est dans la manifes'tation des Plus iguobles instincts qu'elle s'avise de la voir. Comme
si la pornophilie et l'intemperance n'etaient pas de to us les
(1) La Belgique ei l'Eglise.
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pays, ou comme s'il y avait une façon beige de s'emplir
i'estomac et ie ventre et... de faire ie contraire.
Certes parmi les auteurs actuels, d'aucuns restent des
fervents de notre passé national et de notre honnêteté
beige, tels Carton de Wiart, et rendons-lui cette justice,
I' ex-sénateur Picard. Mais queis ravages l'internationalisrne
littéraire et la contagion arisienne n'ont-ils pas déjà exercés
chez nous (i)
Niet onverdiend vallen deze strenge woorden op onze
Belgische schrijvers neer. Het klinkt ook heel wat juister
dan de oordeelspreuken van zekere pers - de groote pers over schandstukken van het modern theater en over boeken
der Belgische Letterkunde.

* *
De voorafgaande gedachten leiden tot eene andere
beschouwing.
De zedelijke verheffing van den Vlaming, door onze
franschschrijvende broeders miskend, steunt op zijn onverbasterd geloof en dit geloof komt ook erg gehavend uit hun
werk te voorschijn; het ziet er maar heel erbarmelijk uit
met « l'cîrne beige» in ons Vlaanderland, deze ziel waarover
zooveel geschreven en getwist werd, ontdekt door den
socialist-dilettant Picard, later katholiek gedoopt, ten
minste met een doopsel van begeerte. In somber fatalistische begrippen met liberalen vrijzin en antikerkelijken
geest verbonden, missen wij het oprecht meeleven met het
katholiek denken en almachtig Godsvertrouwen van ons
volk. Het geloof wordt niet in deze kunst voorgesteld als
een bron van troost maar als een dwangjuk dat de boezems
piet, het verstand omnevelt en de zielen tot lijden doemt.
Enkele voorbeelden zullen klaar dezen geest verraden, met
opzet werd het onkiesche ontweken.
Voor Camille Lemonnier is het Catholicisme nog altijd
de Inkwisitie. Over onze Kempen - in La Belgique afgeteekend - heerscht het schrikbewind van het bijgeloof.
Het heidevolk is gedompeld in de onwrikbare wreedheid
en dwaasheid van het eeuwenoud fanatisme en de oude
vrouwen worden als heksen vervolgd, op straat met steenen
(i)

Gazette de Liege, 1912. Alb. Dessart.
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nagegooid door de jongens. Onze kIeine katholieke steden
prikkelen weI ter meest de zenuwen van den modernen
Brusselaar, vooral « Turnhout la clericale, » In zijne straten
riekt het overal naar de sakristij « U ne sorte de beguinage
flamand, coulant des jours pareils, dans une placidite que
ne troublent pas les agitations des villes ....
Kortom de Kempen is een ellendig hoekje van ons
land omdat het katholiek wil blijven.
« L'Inconnu tragique » van Georges Virres is niet vee!
meer bemoedigend. De pest in de Kempen, het thema
uit Lafontaine:
« Un mal que le ciel en sa fureur

inventa pour punir les crimes de la terre. »

Het yolk ligt geknield in het zand, de handen ten
hemel geheven .... De hoop rijst in de harten, maar zekeren
avond wordt gevloekt en gebrast in het dorp, de hand des
Heeren slaat opnieuw onerbarmelijk, de pestadem zweeft
over het land « Ie vent pourri souffle sur la contree, »
I Jselijk, niet waar,
Onlangs werd in de « Litteratur« Belge » gewag
gemaakt van een drarna uit dezelfde onverbiddelijke toestanden opgebouwd. Dies Ire vesi Louis N elissen. N ogmaals
moet de arme Kempen het bezuren; er is strijd tusschen
de boeren en de stedelingen. De dag komt op - liefdescenen smoren in bloed en woestaardige gevechten, zonder
eenige uitkomst op verzoening, Dat zijn geene christenen,
geene menschen meer. Wij staan hier bij een vervloekten
stam, op de uiterste grenzen der beschaving. Clement Perdieus, zeIf un jeune-BeIge, beoordeelt het stuk in dezer
wijze. « C'est bien un jour de colere que celui qui eclate au
milieu des imprecations et des sanglots d'un amour decu et
qui se termine dans des agonies et des folies meurtrieres,
C'est un jour de sang, ou taus les hommes paraissent un
peu ivres de rage dans leur paroxysme, et cornme s'ils
ri'etaient pas les maitres de leurs actions ... peut-etre est ce
le jour de la colere divine, ou le Tres Misericordieux, lasse,
abandonne les hommes a l'elan meme de leur passion qui
les conduira droit au chatiment.v., l'invraisemblance du
sujet nuit a cette piece au dela de toute expression. »
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Uiterst zelden biedt ons deze letterkunde de gulle
blijheid die kristene harten doortintelt; wij vinden er niets
van het hooggevoel der heilige feestdagen, niets van den
luister der genade, die ook de ziel van den eenvoudigen
landman bewoont.
De roerende geplogenheden van het geloof worden in
de somberste kleuren gehuld. Overbekend is de Vlaamsche
bedevaart van Georges Eekhoud. (Milices de Saint Francois XXII) eerder een bloedige martelingstocht van Lier
naar Scherpenheuvel. « Pleins de ferveur, ils priaient
presque sans interruption depuis leur départ, au point de
s'enrouer et de chercher leur salive. La poussiere soulevée
par leur colonne picotait les yeux. Les vêtements moites
et chiffonnés adhéraient a la peau, la transpiration coulait
de leurs fronts, il n'y prenaient garde.
Quelques -uns, en accomplissement d'un viceu, avaient

fait la route déchaux et emporterent leurs souliers attachés
au cou par une corde.
Its marchaient comme sur des braises; les ampoules crevées a la pointe des pavés saignaient, ils trainaient la jambe,
mais ne se plaignaient pas. Uit rictus de martyr, exprimant plus
de beatitude que de souffrance, convulsait leurs faces... »
Over deze biddende en kreunende scharen wemelt niet
de zoete hoop die, als bij Constant Eeckels, den moeden
gang van den bedevaarder steunt :
.
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Maar in hun heete borst springt koel de bron der hoop.
Want naar ze naadren glint een vonk in doffe oogen,
en zeere voeten gaan weer sneller, ondanks pijn.
Ze zien het stergelonk, en op de koepelbogen
het statig stralend kruis in gloriezonneschijn.

de macht,
de goedheid en de liefde in 't een aanbeden wezen;

Al hooger zwelt hun moed. Ze weten daar

ze weten daar een God die elke martling leed,
ze wete' een moeder die hun kwalen kan genezen,
en smart begrijpt, daar ze ook door eigen harte reed.

(Seherjbenheuvel).

Zoo vliedt het volk met kinderlijk vertrouwen tot zijne
Madonnas en tot de aloude vaderlandsche heiligen, wonder-
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doende beschermers over de streek, met een krans van
legenden gesierd, die het geloof der vaderen in de ziel
hebben geplant. Ook deze Vlaamsche vroomheid had veel
van deze Fransche kunst te lijden. Zij heeft de heiligen van
hun voetstuk neergedrukt in de platte alledaagschheid van
het leven en overgeleverd aan den lachlust van velen.
Het is moeilijk, dunkt me, voor een Vlaamsch voelend
hart, in te stemmen met Braun als hij den vromen zin
volgender versjes viert uit meester Verhaeren
« C'est la fête de tous les saints...
J'eii connais de très pauvres et très honnêtes (sic)
là bas, au fond d'un bourg flamand,
Bernard, Corneille, Armand,

giii foul du bier aux bêtes... »
Wanstaltig overdreven ook, bij Max Elskamp, wanneer
de straatwijven dreigen hunne heiligen stuk te slaan, die ze
bij tijds niet verhoorden : ( i)
« Patrons aussi des carrefours

od les comméres les injizvient

a doings teizdus, avec furie,
dès qu'ils ajournent leurs secours... »

Een « Auteur Belge », Maurice des Ombiaux, heeft
ons het leven van « Saint (guidon d'Anderlecht » geschon(i) Met andere gevoelens zien wij in « Dagen» van Streuvels
die arme sloor van Dille — al is ze maar een straatwijf — vóór
het beeldeken van Sint Jozef met hare uitgehongerde jongens
op den grond liggen.
((De menschelijke hulp was verder dan ooit — 't wonder
moest van elders komen, en de nood was nu zoo geweldig dat
't zonder bovenaardsche hulp niet meer te beteren was.
— Lezen, jongens, lezen! riep zij. Allemaal op de knieën
hier rond mij, hier op de knieën.
Ze nam het ouderwetsch, steenen beeldeken van de kaaf bank
en hield het in beide handen gesloten. Ze deed teeken met de
ellebogen dat de jongens moesten nader komen.
-- Al in ronde, en de handjes samen en hier naar Sint-Jozef
kijken, en achter zeggen wat ik zeg, schoon.
Al de oogen waren op moeders beeldeken gericht en zij zelf
en keek er niet van weg; al de handjes staken gevouwen uit in
smeekende houding.
Zij begon met luide stem en snakkende woorden :
...»
— Sint-Jozef, ge moet ons helpen !
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ken. Maurice des Ombiaux is geen hagiograaf; men moet
dus niet verwonderd zijn dat de gevierde Brabantsche
heilige al heel zonderling onder zijne pen uitkomt. Guidon
is een doodgewone boerenzoon, die werkt op vaders veld.
Men weet niet of hij God bemint. Meer toch houdt hij van
Gudule, die bij hare tante te Brussel in een drankhuis
woont, « rue des Harengs ». — Iederen Zondag gaat hij
zijne vriendin bezoeken. 's Avonds leidt hij haar terug naar
de herberg ((rue des Harengs » — ((et après avoir mangé
quelques eeufs durs et quelques crabes arrows de Iambic, i
reprenait la route d'Anderlecht. » In dien aard vordert het
verhaal. he dorpsvermaken zijn den heilige zeer lief.
Met lustige Bohemer-schilders slentert hij van herberg tot
herberg naar de kermis van Yperen.
Hier nog een prachtige phrase-type : « Aux cabarets,
ils brandissaient avec allégresse les brocs débordant d'écume
et buvaient avidement et souvent pour le sourire d'une
forte et rougeaude commère accorte sous le bonnet de denteile qui découvrait des cheveux de chanvre, ils croisaient
le fer avec quelques soudards ou se battaient à coups de
pots et d'escabeaux, et les grands feutres verts a plumes
jaunes balayaient le carrelage rouge saupoudré de sable. »
Aardig gezelschap waarin de heilige verzeild is. » Guidon ne
les quitta point, car il aimait la simplicite de leur c me. » Veel
zieleneenvoud wordt er geëischt van den lezer die aan zulke

heiligen zijn smaak vindt.
Eugène Demolder schetst naar denzelfden trant ons
Vlaamsch geloof in zijne « Contes en Legendes d'I Jperdamme ». Overal nogmaals « la grosse santé des chairs, les
beuveries des kermesses et des ripailles... » Hij heeft ons
volk bij de oude schilders bestudeerd; de uiting zijner
kristen gevoelens geschiedt op onstichtelijkerwijze nog als
bij den « helschen Breughel)) — Rood gloeien in zijne
tafereelen de ontuchtige blikken van geile duivels en
verdierlijkte wezens.
In 1896 verscheen zijne Sint-Niklaaslegende « Le
Royaume authentique du grand Saint-Nicolas» een onzer
liefelijkste boeken, beweert Geoges Ramaeckers, voor
kinderen geschreven. Waar zijn toch de gedachten dezer
jonge-mannen ! Luister hoe dit boek onze kleintjes aan-
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geboden wordt : « n'est-ce pas pour vos prunelles et pour
vos lèvres fraiches comme des fruits de mai et n'est ce pas
pour votre cur, chers petits enfants de Flandre, qu'Eugène
Demolder a célébré — orchestrant des tons de féeries — la joie neigeuse des Noëls... n'est-ce pas, dites-moi,
pour la joie de vos yeux, chers petits enfants de Flandre,
que sa gaité inventa la céleste kermesse, ( 't is altijd kermis bij
die heeren!) oû les anges du bon Dieu tourvent sur les
carrousels.... » Vergeten wij niet dat Georges Ramaeckers
ook is een dichter Jeune-Belgique, en... multa licent
peetas. Wij mogen maar half gelooven wat hij neerschrijft.
((Dire combien tout cela est pur, attendrissant et beau
d'une bonte souriante, amitieusement penchée vers notre
enfance émerveillée et réveillée du fond de nous, mes mots.
ne l'essaieront guère. » ( I)
Vroom-gezonde kinderlectuur is het niet.
((La Mort aux Berceaux n of de moord der onnoozele
kinderen in Vlaanderen, naar het tafereel van Breughel
verbeeld, werd in 1900 te Brussel in het Parktheater opgevoerd. In den glans van het voetlicht, waar men nochtans
zoo luchtig omspringt met godsdienstzaken, nam zich het
ongelooflijke en anakronistische van dit Breughel-geloof
al te bespottelijk uit en heel het publiek werd door een
onbedwingbaar verlangen om te lachen aangegrepen.
Uit enkele aangehaalde toonbeelden blijkt ten volle
hoe lichtzinnig het Vlaamsch geloof bij deze litteraten
behandeld wordt; nergens is de religieuze vraag ernstig
gesteld, de mystisch-zinnelijke hang van een « Ruysbroeck
l'Admirable » — kenschetsend voor oafs volk aangewezen — geldt
hun al niet veel meer als eene fantaisie d'art, zij blijven op
godsdienstig terrein, als op al het overige, ((des peintres et
des esthètes » geen overtuigde christene menschen. Te n
slotte moeten zij terecht komen in een vrijzinnige, heel
subjectieve levensbeschouwing.
Maeterlinck, Max Walier, Rodenbach, Verhaeren,
Lemonnier, Eekhoud, Gilkin, en zooveel andere droomers,
dwalen hulpeloos rond in den nacht van het ongeloof.
Andere, met Picard aan het hoofd, zoeken naar waarheid,
(i) Eng.

Denaolder par G. RAMAEKERS.
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zuchten in den martelenden twijfel van het agnosticisme.
Buiten de zinnenwereld is niets te vatten « l'intelligence
demeure impuissante, muette, angoissée. C'est la grande,
l'inquiétante, la grimacante, l'inévitable reserve de 1'Inconnaissable. » ( i)
Alles wat de vaderen geloofden hebben zij over boord
gesmeten als onnutte ballast, het kind van Vlaanderen

gelooft niet meer.
Le gars pense à sa Flandre avec des pleurs aux yeux;
Il ne croit plus ce qu'on croyait sous les aieux.
(Verhaeren).
Madonnas en Heiligen doen geene wonderen meer, de
oude goden van het heidendom keeren weer, wierookwalmen omwolken het altaar van kunst en wetenschap.
Onder de jongeren schijnt thans eene troostrijke reactie
geboren; maar al te veel nog staan buiten de zegeningen
van het Christendom.
« Une immense espérance a traversé la terre! .... »

Gelijk Musset, zij weten het niet...
((Je suis ne dans un siècle impie,
Pauvre Fils de Dieu, qu'on oublie,
On ne m'a pas appris

a t'aimer. »

Slachtoffers van goddelooze opvoeding of onzijdig
onderwijs, zij vieren met Paul Spaak :
« l'effrayant bonheur de ne plus croire

a rien. »

Nimmer zal het Vlaamsche volk zich thuis gevoelen in
de pessimistische of epicurische opvattingen van het ongeloof — « la Handre mystique des cloitres et des béguinages,
des processions, des longues litanies et des rosaires brülants », in een woord, het katholieke Vlaanderen heeft eene
kern- gezonde, levensgulle, frisch-opzwevende ziel; (2) niet
slechts de oude, verschrompelde vrouwtjes, in zware kap-

peu Jr s.
Vlamingen zullen zich herinneren Litaniee van VER -

(i) E. PICARD, La Philosolhie de l'à
(2) De
MEYLEN.
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mantels gedoken, vouwen hunne gele handen saam, in de
schaduw der kapellen, maar heel het dierbaar volk is nog
diep geloovig en neigt aanbiddend het hoofd voor God, in
de rustig-vertrouwende macht van zijn Credo.
« Godsdienst, taal, vaderland », drie heilige schatten
van een volk. Zij hebben alle drie verguizing en spot opgeloopen in deze jongste Fransche letterkunde van Vlaandren.
Deze kunst kan geen aanspraak maken op onze hartelijke waardeering. Zij is ontbloot van wezenlijkheid en
waarheid; somber en fantastisch gelijk het nevelachtig
Vlaanderen dat zij opwekt - une Flandre fictive - eene
schim uit het verleden.
De oprechte Picard wees reeds op deze feilen in het
werk van Georges Rodenbach « Ce n'est pas la Flandre
qu'a peinte G. Rodenbach. La Flandre, c'est le bruit, la
lumiere et la vie. Rodenbach a fait une Flandre a sa maniere,
une Flandre qui devait plaire a l'espri: parisien et faciliter
son ascension a la celebrite. » In deze woorden schuilt weIlicht een breedere zin, betrekkelijk deze « litterateurs
belges. »
Hun werk is geen werk van Iiefde ,
Vlaanderens taal en Vlaanderens volk ligt deze kunstenaars niet zeer nauw aan het hart. Oppervlakkig, met de
nieuwsgierigheid der dilettanten en der snobs, gaan zij aan
ons volksleven voorbij - meer nog, in de huidige strijdperiode die Vlaanderen d66rworstelt drukken zij belemmerend op de heerlijke ontwikkeling van eigen aard en eigen
zeden....
De meeste schrijvers achten het zich tot eer en plicht
te werken voor hun volk. Wanneer Rene Bazin dit aandoenlijk boekje laat verschijnen La douce France, wanneer
hij zijn talent, zijn taal, zijn hart ten beste geeft om aan de
kinderen te leeren zijn Frankrijk beminnen ; dan vereeren
wij in hem den waren vaderlander, in eenklank met zijn
volk en de les die hij de moderne kunst v66rspelt is
schoon.
Bewonderend daalt hij af tot de nederigen, de kleinen,
de oude vrouwtjes, de boeren, de werklieden, hij grijpt de
zielen aan, niet in een doodsche betrachting maar in daadkrachtige tafereelen, die naar hoop en liefde leiden;
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ondanks het diep zedelijk verval in onze tijden, roept hij
uit :

La France est toute belle ! La France est un jays de Resurrection !
En hij teekent zijn edel doel : «Je pensai qu'il serait
bon toujours, qu'il était nécessaire aujourd'hui de montrer
aux petits Prancais et aux petites Françaises, pourquoi
nous devons aimer la France et ne jamais désespérer
d'elle....
Oui, j'écrirais pour les écoliers de France. 7e leur
dirais ce qu'est l'dme de ce gays, son caractère, sa vocation, son
visage de nation. Le titre allait de soi. Ce serait e la Douce
France », vocable magnifique, oil toute la tendresse de nos
pères est enclose, et qui fut vivant des le XIe siècle, dans
les poèmes populaires, et dans les ceeurs longtemps
avant.
Bazin schrijft « uit het volk en voor het volk » ; een
allerliefst kapittel is gewijd aan zijne taal « Paroles du
peuple de France.... » Je n'ai qu'à choisir dans mes
souvenirs personnels, des mots qui m'ont été dits, tous, et
auxquels je ne vais rien changer. »
De kinderen van Frankrijk zullen dit boekje lezen met
oneindige kindervreugde, maar ook de groote menschen.
Is het ten onzent dan niet te betreuren dat deze halfslachtige letterkunde geen enkelen steen heeft bijgebracht
tot den opbouw van het nationaal monument der geestelijke
en zedelijke volksverheffing ? Daar toch ligt de hooge wijding der kunst, hare sociale beteekenis : « Dichters moeten
weldoeners zijn der menschen », beweert Binnewiertz,
«moeten verheffen wat laag is, veredelen wat onbeschaafd,
verblijden wat bedroefd is. » Dat deden de « Auteurs Belges » in Vlaanderen niet; daarom nooit zal uit hun zwoegen
en lijden geboren worden De Letterkunde van een Volk n.
«Zwoegen en lijden » ja, dat deden zij, om eene kreupele
wartaal tot stand te brengen, « elken dag », naar een geestig
gezegde, « vergaten zij twintig woorden uit de moedertaal
om de vreemde aan te leeren.... » Achter hen rijst tot de
wolken, eene stralende burcht gelijk, de Vreemde Letterkunde, afdwingend de bewondering der wereld. Aan hare
voeten trippelen zij voorbij als vermakelijke pygmeëri, ter-
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nauwernood in Frankrijk gekend. Wat zijn dan toch die
enkele « Auteurs Belges» nevens de groote Fransche
schrijvers? In den laatsten tijd, dank zij veel marktgeschreeuw, heeft een zeker « engouernent » de Fransche
natie aangetast voor de exoiische producten der Jeunes
Belges, maar niettegenstaande mogen zij op weinig erkentenis rekenen vanwege hun tweede vaderland, Zij zijn
vreemdelingen, hun behoort niet de volle meesterschap
over de geslepen Fransche taal, en om het kort en goed te
zeggen in een woord dat veel Franschen spot uitlokte : « Ze
zijn en blijven des petits-Belges. (I)
(I) Bewonderenswaardig is het om zien - ondanks het vernederend en huldevol tegemoetkomen van zekere Franschsprekende en Fransch-denkende Belgen - hoe de Franschen
niet nalaten ons grovelijk te bespotten en het is bedroevend zoo
niet plezierig te vernemen wat in de laatst verschenen Fransche
boeken van ons volk zooal verteld wordt. Vroeger reeds wisten
wij van Victor Hugo dat hij het land vol Vlaamsche apen vond :
un pays peupli, meme en Wallonie, de magoisfiamands, en van Taine
dat hij betreurde le teini couleu» de nauet, le corps lourd, et lesfacultes
grossieres des Flamands, Sedert dien moet het met de « selection
animale » niet zeer veel geweest zijn in deze streken, te oordeelen naar « La Belgique moderne » van Heer Charriaut.
(blz. 25) : « L'ample flamand a grande bouche, aux levres
epaisses, aux machoires inferieures elargies, au front etroit : le
type digesiif dans sa splendeur vegetative ... Le flam and al'hypertrophie des muscles fessiers, la tendance a la hernie , la frequence du pied plat, .. Le nez est generalement volumineux,
les narines beantes... l'oreillepenchie uers le sol est oblique. »
LEDIEU in Les Villes de Belgique durft het aan zelfs de verfijnde
Brusselaars af te takelen : ( Le peuple de Bruxelles n'est, quant
aux formes exterieures, nullement favorise par la nature... Plusieurs
familles meme ont les jambes tres courtes ... Leur physionomie
est si g-rossiere, tellement assoupie que les Bruxellois ne doivent
point avoir de caractere prononce ... Les Bruxelloises n'ont ni
Ie charme ni I'elegance de la Parisienne; elles apportent beaucoup de recherche dans leur mise, mais, chez elles, la coquetterie ne compense pas la beaute absente. » (blz. 133).
Desondanks stelt hij vast, waarschijnlijk om de Kaekebroecks
en de Fientjes Beulemans wat te troosten: « Bruxelles est un
petit Paris, un Paris vu par l'autre bout de la lorgnette», (blz.
143), hetgeen ook plechtig herhaald wordt door M. DESCHAMPS,
Voyage au Pays des Blondes (?) : « Bruxelles plus que jamais merite
I' epithete de Petit-Paris. » Zien wij niet in al deze Fransche
malligheden den lichtzinnigsten spot doorschemeren? terecht
besluit een schrijver in een Fransch-Belgische Revue: « zoo de
Belgen wat meer liefde voor hun vaderland in het hart droegen,
ze zouden niet gedoogen dat zoo hoonend geschreven werd over
hun land en volk. » Hoe kunnen de Jeunes Belges zich dan nog
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De jeunes-Belges zelf hebben meer dan eens hunne
onmacht ingezien. Was het Georges Eekhoud niet die
beweerde dat de moedertaal is als onze rechter, de vreemde
taal als onze linker hand; men bedient zich immer onhandig van deze laatste.
Intusschen blijven deze verfranschte landgenooten
ernstig te beklagen. Ondankbare zonen van « la Mere
Flandre» die licht en leven, kunst en kunde uit haren
moederlijken schoot ontvingen, maar die hunne rijke gaven
hebben verknoeid :
((de melodij van eigen spraak miskend,
om vreemden na te zingen. »

Wel is waar, hebben zij haar « la Mere Flandre » met
kransen en festoenen getooid, maar de bloemen waren niet
echt, niet geplukt op onze noordsche velden ; het waren
weeke, zieke bloemen, in zoele zuiderluchten geboren of
gekweekt in Serres chaudes.

Heel anders ((de Vlaamsche zonen » strijders voor God
en Vaderland, echte volksmannen en volksverlichters van
beroemen tot dit volk te behooren en sidderen van Vlaamsch
patriotisme ten aanzien van het Fransch publiek dat uitsluitend
deze Fransche boeken leest en gelooft? Ook de jongste « Revue
Generale », (sept. 1912), rangschikt de Belgische schrijvers ftarmi

les Exotiques de la Littérature Française: Les écrivains belges sont
d'une autre tradition comme d'un autre climat. Les influences
gallo-romaines les ont faits ce qu'ils sont, mais les racines de
leur esprit plongent dans leur pays, dans la grasse et plantureuse
campagne flamande qui leur donne une áme plus épaisse, plus
matérielle, tout en ajoutant a leur oeuvre une extraordinaire
surabondance de vie... Emile Verhaeren a une facon particulière et exaspérée de voir les choses... une langue rauque et
rude. — Camille Lemonnier représente la Plus grande expansion

d'aniinalité hurnaine de la littérature du Nord et de toutes les littératures.
C'est un Hoinére de la fange, comme aurait dit Barbey d'Aurevilly,
Maeterlinck, imprévu mélange d'artiste, de poète et de philosophe, spiritualisant tout ce qu'il touche et (( sachant écouter
son áme ». Rodenbach qui a le mieux révélé au grand public le
charme des vieilles cités flamandes. Georges Eekhoud wordt
nog genoemd als le chantre d'Anvers en Picard, dédaignant
l'art et proclamant la nécessité de ne faire servir le talent qu'au
triomphe de son idéal social.)) Zij alle worden genoemd «les
exotiques », evenals de Fransch- schrijvende Zwitsers.

24

FRANSCHE SCHRIJVERS

af Conscience, Snieders, Ledeganck, Willems. David tot
Gezelle, Verriest, Streuvels, De Clerk en Oorda...
— (t Relever la langue populaire de son profond
abaissement, rendre au peuple flamand un élément de
culture intellectuelle, ce n'est pas une oeuvre de haine,
c'est une oeuvre d'amour. » G. Kurth. --- Dat was hun
werk.

Zij wilden niet dat de taal van het volk omkome in het eigen
land, omdat met haar al het goede, het schoone en het christelijke
van den Vlaamschen stam zou te niet gaan.
Daarvoor wacht hun de liefde van heel het volk ; als
op den Kunstdag te Gent, treedt dit volk hun te gemoet
met dankbare hulde en feestgeschal, — en daar klonken de
schoone woorden « Vlaamsche letterkundigen, het volk is u dank-

baar. n (i)
Teekenend, als een zinnebeeld voor beide richtingen,
wijzen Albrecht en Georges Rodenbach naar hun levenstaak, in de onwrikbare gedaante des doods vastgelegd.
Georges Rodenbach, de dichter van een uitgestorven
Vlaanderen, de zanger van Bruges-la -horte 1892, die
terugschrikte voor het geluid des levens ((Du silence, 1888))
((Le regne du silence, 1891 » -- « Les Tombeaux, 1896, »
— droomend van een zinnelijk kosmopolitisch Vlaanderen,
dat eenige weken te Oostende zijn schitterende ijdelheid
viert « La mer elegante, 1881 » en « L'hiver mondain,
1884». —
Albrecht Rodenbach, de ziel, de geest, het hart van herwordend Vlaanderen, beitelend met Breydels staal de
stoere kracht van een roemrijk voorgeslacht. Hem was
Vlaanderen niet dood, maar ingeslapen: hij heeft het wakker
geschud.
« Hij zag de schoonheid en den zegen van een eigenaardige volksbeschaving... Hij zag in zijn verbeelding de
mogelijkheid eener nieuwe volksgrootheid, en hij heeft
hare komst verkondigd met het vaste geloof van een ziener
en hare wegen voorbereid met den overmoed van een
reuzenkind. » (Dr Frans Van Cauwelaert).

« Uit kouwe trouw wierd moerenland herboren. »
(i) Redevoering van JUL. PERSYN.
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Dit slotakkoord uit Gudrun geldt niet voor het verleden
maar voor het heden.
Zijn werk is vol hoop, vol licht en blijheid en trilt in
den rusteloozen gang der bezielende jonge krachten. Hij
beminde zijn volk en om dat volk te redden riep hij in het
leven : de studentenbeweging. Hij leidde den heldhaftigen
opmarsch der jeugd en zong voor, in bronzen Roelandstonen :
«Het lied ons ingeschapen
Dat niemand zingen dorst,
Het lied der Dietsche knapen
Dat smacht in veler borst.
Zoo strijdend is hij gevallen, in den bloei der jaren te
mid den der jeugd van Vlaanderen.
Georges Rodenbach leefde en stierf ver van zijn volk.
Martelend vervolgde hem de herinnering aan zijn Vlaander
land; boven het Parijzer getier, ruischte aan zijn oor als uit het doode Brugge --- de weergalm van den avond klokkenklank. « Evocation du passé, voix du pays, qui est
faite de toutes les voix qu'on a aimées et qui sont mortes,
mélancolique rappel qui déchire toute fame, comme une
supplication de revenir....»
-

Helaas, kwam hij weder, zou hij niet gevonden hebben

wat hem zoo bitter griefde : l'iudifférence de sa jat'ie.
Zijne vrienden vroegen een eenvoudigen gedenksteen
aan zijne vaderstad, nabij het droomerig Begijnhof, zoo
dikwijls door hem bezongen -- Brugge weigerde, erkende
hem niet als zijn echten zoon «omdat hij, Vlaming, had
geschreven in een vreemde taal. »
Hij zal lang vergeten zijn als nog de naam van
Albrecht Rodenbach, als een strijdkreet over onze gouwen
dreunt. Zijn beeld leeft voort, omgedragen in het hart
onzer Vlaamsche knapenschap, betooverd door het karakter
zijner eigenaardige Vlaamschheid.
Het beslissend eindwoord, waartoe ons deze beschouwingen hebben geleid, klinkt uit den mond van Hugo
Verriest, den opleider van het nieuwe Vlaanderen. «Taal
en letterkunde is ten grooten deele het leven van een volk.
Willen wij de twee eerste dood, het derde, het volk moet
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ook sterven en vergaan. Willen we dat? Wie wilt er dat ?
Niemand. Laat ons dan leven geven en lucht. Laat ons
niet alleen de beenderen vergaderen en te zamen brengen
van het Vlaamsch sprekende volk, maar gelijk Ezechiel in
zijn visioen, laat ons gebieden dat er adem en leven kome.
Dan zullen wij groeien, groot worden en sterk en waar en
schoon, en met Gods hulpe het blijven !

0. L. Vrouw College, Antwerpen.

H. PAULI, S. J.

XII (r)

DE LANGZAME TEMPO'S
IN 'T BEETHOVEN-WERK
Beethoven is de dichter, de zanger der volle aardsche
liefde en van de meest verhevene liefde tot God. In zijne
langzame tempo's : Adagio's, Largo's, Andante's, vindt
deze dubbele liefde - uiting hare heerlijkste uitgalming. Ik
zou dan aan dit belangrijk deel van zijn gezamenlijk werk
eene bijzondere studie willen wijden.
Onafzienbaar strekt zich het veld voor onze oogen uit.
Hier vooral zijn klasseering en bepaling onmisbaar. De
lezer zal dus de vroegere indeeling in drie manieren moeten
indachtig blijven, alsook hoe ik drie soorten van langzame
tempo's bij Beethoven onderscheidde : ten eerste, den
gewoon - klassieken vorm van Andante of Adagio — meest
in de eerste manier; ten tweede, een kern waaruit steeds
rijker en vollediger ontwikkeling spruit; ten derde, een
thema met variaties. De meeste stukken der tweede manier
zijn in een van deze twee vormen geschreven. In de derde
manier valt om zoo te zeggen de vorm weg; de spiritualizeering is zoo hoog gestegen dat de gedachte bijna geene
belichaming vergt.
Het zal mijne taak zijn te wijzen naar al die verschillen
van schrijftrant en soort.
De 32 sonaten voor piano alleen leveren altijd het
gemakkelijkste middel om de geleidelijke ontwikkeling van
Beethovens genie te volgen. De engere omlijsting doet
enkel de reuzentrekken krachtiger uitschijnen, en het bezie lende liefdegevoel laat, in Adagio of Andante, op eenvoudiger, en dan ook op prachtiger wijze, zijn lied hooren.
Hoe jammer, weze terloops vermeld, dat zulke schatten
verwaarloosd worden! Hoe dikwijls worden Beethovens
sonaten ten gehoore gebracht? Tijdens zijn leven werd er
slechts één in 't publiek, op concert, gespeeld. En thans is
het al niet veel beter. Zelfs in technische scholen, in conservatoriums, heeft men niet voor den meester den verschul(i)

Twaalfde hoofdstuk van 't boek

levensbeeld.

:

Beethoven, een kunst- en
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digden eerbied. In Italië werden in de universiteiten
katheders opgericht om Dante uit te leggen. De ontzaggelijke
grootheid van den al-omvattenden dichter-theologant wettigt ten volle deze onderscheiding. Doch, zou Beethoven
niet boven alle toonmeesters uitsteken, gelijk Dante boven
de gewone dichters? Hoe komt het dan dat er voor
hem niets speciaals gebeurt, in de huizen aan de muziek
gewijd? Jaar in jaar uit zou men daar de leerlingen moeten
toeleggen op de studie van een werk, dat niet alleen den
smaak kan vormen, de hoogste kunstkennis verschaffen,
maar ook eene zedelijke school is, en wel de beste, ter
vorming van den geheelen mensch. Niet enkel vakmannen
moeten die inrichtingen voortbrengen, maar kunstenaars;
dat is : menschen in den volledigsten zin van het woord.
De artist is immers tweemaal mensch.
Doch terug tot ons onderwerp.
De drie eerste sonaten voor piano vormen één opus. (i)
Het Adagio der eerste is eene compositie in zuiver -klassieken trant, naar 't model der voorgangers : Haydn en
Mozart; doch iets van Beethovens genie klinkt er reeds in.
In het Largo aftassionato der tweede integendeel galmt de
volle verrassing van 't Beethovensch genie u tegen. Ik heb
vroeger gesproken van die dubbel -haken, die, kort, als
heete tranen, neervallen op de aangehouden akkoorden :
tranen van vurig verlangen, somberen gloed, weelde in de
smart der liefde. Want ieder bevoorrecht hart jaagt in
't vereeuwigen der smart 't vereeuwigen der liefde na. -Trocknet nicht, trocknet nicht
Thränen der ewigen Liebe ! ...

dat is een der gevoelens door Beethoven het trouwste
vertolkt, het prachtigste bezongen. Daaruit wellen die lange
Adagio's, altijd rijker van klank, meer afgewisseld in ontwikkeling : weeklacht van liefde, groeiend uit een lijdenskern, maar opbloeiend in al de pracht der hartstochtelijkheid. --- In onderhavig stuk is dat niet het geval : kort is
het in zijne hevigheid van aandoening en passie, maar

misschien daarom nog geweldiger en meer aangrijpend.
(i) Voor toonaard en opustal weze verwezen naar de vroegere
hoofdstukken.
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Bij Beethoven inderdaad is het onmiddellijke, rechtstreeksche verklanking van gevoel. N ooit koestert hij den
vorm om den vorm, zooals minder grooten doen. Open en
oprecht zingt hij zijn geniaal gevoel uit het diepste der
ziel, onverholen en ongeveinsd. En dat schaadt geenszins
aan de intirniteit van zijne kunst, die zoo uitsluitelijl: eene
zielekunst is ; dat stoot niet als een gemis aan kieschheid.
Want het genie legt bijzondere plichten Ope Niet voor
zich-zelf hebben de begenadigden de godsgaaf ontvangen.
Werden zij op den berg, den Thabor, geroepen, ver van
het gedrang, de volksmenigte, dan weten zij hoe steil hij
'ter beklimming was, hoe eng de borst beklemd werd, hoe
het zweet op het voorhoofd perelde. Zij weten dat zij eene
vrucht dragen, de kostbaarste van alle : het leven in schoonheid gehuld - en dat zij die eerbiedig moeten dragen,
gaaf en geheel aan het menschdom schenken.
lVlaar gelijk die schoonheid gebaard werd, moet zij
voorgedragen worden, met den zelfden eerbied, de zelfde
koesterende zorg, het zelfde zelfvergeten. \Vaar het zoo
hoog eene kunst geldt als die van Beethoven, wordt de
kunstenaarsbediening echt tot een priesterschap.
Ret Largo appassionato der tweede sonate is somber. Ret
levert het beeld van een vurig-verliefden jongeling, die
door de hevigheid zelf van zijnen hartstocht wanhopig gestemd wordt. Niet zoo het Adagio van de derde sonate (in
twee-vier). Hier is de weemoed meer ingehouden, getemperd; eerder een toevertrouwen van teedere melancholie
mag het genoemd worden, alhoewel de onstuimigheid der
eerste j eugd er wel onder bruist.
Met het Largo, con gran espressione der rijke vierde
sonate integendeel vallen wij in 't volle tij, den bruisenden
stroom dezer onstuimigheid. Breed klinken de aanvangsakkoorden, bergend in hunnen schoot den afgrond des
levens. Somber is weeral het gevoel, zooals het past aan
een tijdstip, waar de hevigheid van 't verlangen, het
oneindig trachten naar de verrukkingen van 't eindelooze,
aIle banden en boeien tot een ondragelijk juk maken.
Somber en statig-diep, van een oceaansdiepte. Reeds door
dat werk der vroege jaren (opus 7), wordt voor den geest
dat beeld geroepen der woeste zee dat onwillekeurig rijst
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bij elk echt Beethovenwerk. Ret is of men de zeebries
voelt waaien door's meesters machtige lokken,
En, sprekend van zijn uiterlijke, zou ik dat ais eene
omlijsting willen geven aan de scheppingen van het brein.
Immers de roerselen der ziel rimpelen het gelaat, schitteren
in den blik, spelen om den mond, - niet minder dan in de
klanken van de toonkunst, het keurige van de kleur,
het lispelen van het woord. En hoe prachtig moest de
Beethoven-kop zijn! Volgens de tijdgenooten « moest
iedere menschenkenner van op 't eerste zicht eene buitengewone natuur in Beethoven ontwaren. (I) Zijn gang
had lyrische kracht, om den mond speelde uitdrukkings volle beweging, het oog verkondde ondoorgrondelijke
diepte van aandoening, doch het voorhoofd voornamelijk
was de zetel eener majestueuze scheppingskracht. Zoodra zijn gelaat zich tot vriendelijkheid ontplooide, verried het alle bekoorlijkheid der kinderlijkste onschuld;
wanneer hij glimlachte, geloofde men niet enkel in hem,
maar in de gansche menschelijkheid, zoo innig en waar
was hij in woord, beweging en blik. »
Over het spel, het vuur, ja het niet te verdragen spran-

kelen van dien blik zijn aIle ooggetuigen het eens. Wat
onmetelijke diepten moesten daarin schuilen, indien men
de veropenbaring der onsterfelijke werken - der Adagio's
en Largo's vooral - gelooft ! Want het fonkelen en stralen
van 't inwendig vuur was het gloeien van 't verterende
vuur der liefde; de stormen die zoo licht oprezen, waren
de stormen op den oceaan der liefde, op de bodemlooze
levenszee.
Dat Beethoven in-goed was, dat zingen niet enkel
zijne tonen, dat zeggen allen die hem gekend hebben.
Aandoenlijk is het te hooren hoe, om hem te bestempelen,
allen die voor 't eerst in aanraking met hem kwamen, niet
van hem spreken als van den genialen Beethoven, maar
als van den braoen Beethoven. Zoo Varnhagen die den
meester in 181 I te Teplitz ontmoette. In een brief aan
Uhland geeft hij volgende beschrijving van die ontmoeting :
« In de laatste dagen van den uitgaanden zomer leerde ik
(I) Bij Beethovens eersten biograaf: J. A. Schlosser. Ludwig van Beethovens Biographie. Prag 1828. S. 46.
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te Teplitz Beethoven kennen en yond ik in den als wild en
ongezellig verklaarden man een allerheerlijksten kunstenaar
met gulden gemoed, grootsch-verheven geest en goedmoedige vriendelijkheid. Wat hij vorsten had verweigerd,
stond hij ons toe op 't eerste gezicht, hij speelde voor ons
op de piano. Ik was spoedig met hem vertrouwd, en zijn
edel karakter, het ononderbroken uiisiroomen van een goddelijken adem, dat ik in zijne overigens zeer stille nabijheid
immer met heiligen eerbied meende te ondervinden, trokken
mij zoo innig tot hem aan, dat ik dagen lang het ongemak
van zijnen omgang, die door zijn slecht gehoor vermoeiend werd, niet in acht nam ... Wist ik niet reeds door
onwraakbare getuigenissen, dat Beethoven de grootste,
diepzinnigste en rijkste der Duitsche toondichters is, de
aanblik alleen van zijn wezen zou het mij onwedersprekelijk bewezen hebben... Hij leeft enkel voor zijne kunst, en
geen aardsche hartstocht komt bij hem dezen eeredienst
storen; hij is ongelooflijk vruchtbaar. Hij onderneemt
groote wandelingen, en op de eenzame wegen in berg of
woud, rustig schouwend naar de groote lijnen der natuur,
denkt hij zich zijne tonen, put hij vreugd in het eigen
hart. (I) »
Is het niet of men het denken en voelen op deze
eenzame wandelingen, het denken van 't machtige brein,
het kloppen van het warme hart, in klanken vertolkt hoort,
wanneer een van die zuivere zangen stijgt uit snaar of
klavier, een van Beethovens diep-ruischende, plechtiggalmende Adagio's? Geerne verbeeldt men zich den geweldig-grooten man in deze stonden van heilige stilte, van
eenzaarn rnijmeren v66r de indrukwekkende natuur,
Niet anders dan Varnhagen spreekt een Salzburger
arts, Dr Weiszenbach, die Beethoven leerde kennen tijdens
het congres van Weenen : « Zijn karakter is in volle overeenkomst met de heerlijkheid van zijn talent. In geheel
mijn leven werd het mij niet gegeven een zoo kinderlijk
gemoed te ontmoeten in vereeniging met zoo krachtig en
stug een wil; "vas hem uit den hernel niets anders te beurt
gevallen dan het hart, dan nog zou hij iemand zijn waa rvoor
(1) KALISCHER:

Beethoven und seine Zeitgenossen, Band 1. S.

117.
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men eerbiedig moest buigen. Innig is hij al het goede en
schoone toegedaan door een aangeboren drift, die alle vorming wijd overtreft. In dat opzicht werd ik dikwijls door
uitingen van zijn gemoed wezenlijk verrukt. Ontheiliging
van datgene, wat hij bemint en eert, 't zij door meening,
woord of daad, verwekt bij hem toorn, weerstand, ja
tranen. Ook is het tusschen hem en de gewone wereld voor
goed af. Zijn hart is zoo ontgloeid voor het zedelijk recht,
dat het nimmer meer vriendschappelijk kon kloppen voor
wat hem eens bevlekt scheen... » ( i)
Beethovens uiterlijke heeft ons tot zijn gemoed gebracht, en daarover zijn alle getuigenissen het eens : het
was een gulden gemoed, een groot hart. Daar ook is de
bron zijner grootschheid te vinden, en dat is van belang als
men zijne langzame tempo's bestudeert, die als het hart
zijn van het overige werk. De Fransche spreuk blijft waar:
cc Les grandes pensées viennent du cceur. » Zoo is Beethovens geniale gedachtenvlucht terug te leiden tot zijn
heerlijk liefdegevoel.
Om tot het Largo der vierde sonate terug te keeren,
dit munt uit door de diepte, de breedheid, de bezonkenheid
der passie; minder hartstochtelijk dan het Largo der
tweede — dat bijzonder door hartstochtelijkheid grootsch
is — is het even vurig, maar van een meer ingehouden
gloed. Men zou als een groep kunnen vormen van het Largo
appassionato der tweede sonate, het Largo, con gran es ressione
der vierde, het Molto adagio der vijfde en het Largo e mesto
de zevende. In alle vier deze stukken zwalpt de passie tot
het hooge tij ; grondbaren zijn het, die oprijzen en schuimend omkrullen, maar met een onderscheid in ieder werk:
heete hartstocht in het Largo aapassionato; breeder uiteenspreiden der golven in het Largo, con gran espressione ; in het
Molto adagio meer smachtende liefde en wiegeling der smart
op het dobberen der wateren; en in het Largo e mesto de
volle tragische kracht: een eindelooze smart spreekt uit die
diepe tonen, in wier afgronden als de laatste hoop der liefde
verzinkt en vergaat.
En zooals men een groep kan vormen van deze passie(i) KALISCHER, I, blz.
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galmende klanken, zoo zou men ook bijeen kunnen brengen
de twee liefelijke Allegretto's -- in de zesde en de negende
sonate — ademend een heel ander gevoel; en midden in
plaatsen het ernstige Adagio cantabile der Pathétique, kalme
liefdebede, vredevolle avondbespiegeling aan den rand der
ruischende zee.
Doch tusschen de twee Allegretto's is er nog een
verschil te maken. Dat van de zesde sonate is meer verhalend, vertrouwend onderhandelend; dat van de negende
heeft meer wiegende melancholie : in beide is er zachte
streeling. Bij die twee stukken laat zich licht aansluiten het
Andante der tiende sonate, even zacht van gevoel, met even
veel spel --- doch geen dartel spel — in de weifelende
bekoring.
Met de tiende sonate zijn wij t' einde geraakt der
eerste periode; -- de elfde opent den overgang tot de
tweede periode, met veel rijker ontwikkelde stukken. Vooraleer den eersten trant te verlaten, moet nog gewezen
worden op de soort waartoe al deze langzame tempo's
behooren. Geen variaties zijn ze, noch steeds groeiende
kernen, en toch, wanneer men ze vergelijkt met gelijksoortige composities van Haydn en Mozart, is er zulk verschil
van stevigheid van bouw, diepte in de meening, warmte in
de expressie, dat het onmogelijk schijnt ze met zulke werken
te classeeren. — Het Beethoven-genie slaat, reeds in de
jongelingsjaren, de machtige adelaarspennen uit.
Het zelfde mag gelden voor het langzame tempo van
eerste
kwartet : Adagio affettuoso ed aa /,assionaato in 9/8. Wij
't
hebben hier te doen met een heel poëma van zingende
liefde, geleidelijk ontwikkeld op de deinende golving van
een wiegenden rhytmus. Wie, vóór Beethoven, had er
ooit aan gedacht zulk een tafereel van gevoel te teekenen,
zulk een uitgebreiden zang te vertrouwen aan eene vedel,
gesteund door een medevedel, door altviool en cello ? Tot
de latere symphonieën van den zelfden meester zal men
moeten wachten om iets gelijkaardigs te vinden. Dit Adagio
vloeit zoo zacht als het zachtvlietende, maar kabbelende
beekje in het 12/8 tempo der Pastorale, maar met minder
bezorgdheid van schilderachtige beschrijving. Hier is enkel
gevoelsuiting bedoeld, de lijn is muzikaal, niet pittoresk.
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't Adagio cantabile van 't tweede kwartet integendeel valt
terug in den klassieken trant, en meer bepaald Mozartschen trant, waarvan het heel kwartet den stempel draagt.
't Andante con mota van 't derde kwartet is oak maar een
lief suizen, in halve tint en wat grijze tint (zooals de derde
sonate ?), zonder diepte van hartstocht of karakteristieke
Beethovensche wanhoopskreten.
Het vierde kwartet, rijke sprankeling van leven, warme
schittering van levensgeluk, heeft geen langzaam tempo,
ten zij men als dusdanig het Andante scherzoso quasi Allegretto
wil aanschouwen.
Tot het vijfde kwartet moest gewacht worden om den
variatievorm te ontmoeten, - het derde trio gaf er een
voorbeeld van, maar niet zeer treffende schoon - doch dan
oak welke verrukking, welke bekoring! Hoe ideaal schoon
en rein verheft zich de muzikale lijn van het thema in
't Andante cantabile! En bij iedere variatie wordt eene verhooging aan die verrukking en bekoring bijgedragen.
De eerste variatie begint op lustig-ronde wijze. Aangeheven door de cello, wordt de volzin overgenomen door
de altviool, dan door de tweede viool en eindelijk door de
eerste, om uit te sterven in samenklank. - De tweede
variatie is een 1uchtig staccato-bard uursel van de eerste
viool, op gedempte zuchten der begeleiders. Aan de derde
variatie krijgen de twee onderste speeltuigen voornamelijk
den zang, terwijl de twee violen etherisch ritselen. De
vierde variatie vereenigt weer de vier stemmen in zalvend
samensmelten. Bij de vijfde heft de eerste viool een trillen
aan, waarop tweede viool en alt hun hart uitjubelen in
warme begeestering. De cello mengt er hare gonzende
stem bij, vol gulle, welwillende bonhomie. Eindelijk, tegen
het einde, behoudt de cello het woord, waarop de andere
snaartuigen beurtelings den zang aanheffen in steeds reiner,
luchtiger ten hooge stijgen. In goddelijke schoonheid sluit
het stuk.
En hier word ik door ge\\retensangst overvallen , ---. Is
het niet zonde, ontheiliging, met lompe, zware woorden
zulke hemelsche kunst aan te roeren ; met ruwe handen de
dau w-reine druppelen te bezoedelen? - Ja, indien ik
meende die schoonheid op te sluiten in mijn gestamer. Maar
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dit zij verre l Zelfs wil ik niet als echte bedoeling van den
toondichter do en doorgaan wat ik aanduid, maar louter als
impressie van eene luisterende ziel.
Zesde kwartet (B. dur.) Adagio, ma non troppo in 2/4, al
innige melancholie , streeling van de delicaatste teerheid
- het heel kwartet is een kiesch bloemeken, ras ontfleurdevena1s de beroemde Malinconia.
De langzame tempo's der tien eerste sonaten lieten zich
groepeeren ; die der zes eerste kwartetten in 't geheel niet,
Zij staan ieder op zich zelf, uiterst afgezonderd. N ochtans
is hun gevoel altijd dat der eerste jeugd, maar met minder
gloed dan de sonaten, met meer fleurige levensvreugd.
Gaan wij nu de syrnphonieen aanspreken? - Maar
enkel twee behooren tot de eerste manier. 't Is waar, het
Andante cantabile con moto der eerste is vol lief gebabbel,
terwijl het Larghetto der tweede een streelen is van zingende
gratie, in den aard van het thema van het vijfde kwartet,
van de Romance enfa voor viool. En toch - weer een gewetensbezwaar ! - zou de vierde symphonie niet moeten
gerangschikt worden in de eerste periode, alhoewel de
derde (de Eroica) ons zoo beslist het echt Beethoven-rnerk
en -merg veropenbaarde? In elk geval, heb ik nooit bij dit
werk - niet meer dan bij de achtste trouwens - het zoo
kenteekenend Beethoven-sidderen door lijf en ziel voelen
varen. Ik zal ze dus onvermeld laten, zoo goed als de twee
eerste sonaten voor piano en cello, de zes eerste sonaten
voor piano en viool, die mij meer Mozart dan Beethoven
voor den geest roepen, de vier eerste trio's, waarvan het
derde alleen echt Beethovensch is, maar niet in zijn langzaam rernpo, de twee eerste concerto's voor piano. Voor het
derde maak ik eene uitzondering : zijn Largo heeft het echt
innig gefluister, vol mysterie en gedempten gloed, eigen
aan de jeugdige werken.
Want, haast voelt men om de tweede, de prachtperiode
van 't Beethovensch genie binnen te treden. En, gelijk er
daari u een rijper- en ruimerworden is waar te nemen der
goddelijke gaven, zoo is dat vooral aan te stippen van de
Iiefdegaven, openbloeiend in de wondere Adagio's.
Sonaten altijd voorop: zij zijn de starn waarop het
latere werk ontluikt. - lIe sonate, overgang en brug tot
de tweede periode, maar hellend geheel tot deze laatste.
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Het langzame tempo bestaat uit dit Adagio con molt' esi5ressione, vol weergaloozen weemoed, waar de liefde bezonken
is tot smachtend smeeken, stokkend soms in 't aandringen
van dat smeeken, sturend de klopping van het leven door
't gansche stuk heen in 't herhalen van de begeleiding : de
drie haken van den 9/8 rythmus. — De gansche sonate is
schittering en streeling van levensweelde.
Met de 12e sonate staan wij voor goed op den vasten
en vruchtbaren bodem der tweede periode. Het is deze
sombere As -dur sonate, aan Vorst Lichnowsky opgedragen,
die opent op een Andante con variazioni. Hoe diep gaat reeds
met het thema de afgrond open van leven en liefde in
weifelende duisternis gehuld ! Hoe zal liet mogelijk zijn
nog dieper te gaan, de stemming van duisternis-doorgronden, beklemming-ondervinden, nog te verhoogen ?
Dit geschiedt nochtans in de variaties, die ieder in afzonderlijke diepte den toehoorder tegengapen, kaatsend enkel
schaduw en smart terug. Nochtans is hier niet de wanhopende Beethoven aan het woord. Uit de di ep te zelf van
leven en liefde spruit de zwaarmoedigheid der stemming,
het plechtige van de mij mering. — En, door de afwisseling
van ieder variatie -schakeering, is nog de weemoed van
den toondichter niet uitgeput, want, na een sprankelend
Scherzo, klinken in eens de majestueuze tonen der Marcia
funebre. Maestoso andante. Daarin heft Beethoven plots aan
den treurzang zijner koninklijke ziel. Marcia funebre sulla
morte d'unn Eroe ! Het is een held die den heldendood bezingt, voerend niet eigen rouw, maar den rouw van alle
glorie, allen roem, alle vergankelijkheid van den tot onsterfelijkheid bestemden sterfelijken mensch.
Op. 27, Nrs i en 2, sonaten i3 en 14, zijn alle twee
sonata quasi una fantasia betiteld, en inderdaad hebben zij
beide, maar de eerste vooral, al het grillige, afgewisseld contrasteerende van impressietonen, fantaziebeelden. De
eerste is vol bekoorlijkheid : zoo droomerig- weemoedig
begint ze in dat Andante dat met losse beweging is voor te
dragen. Men weet dat Beethoven als improvisator zijn
gelijke niet had; vooral in de avonddeemstering minde hij

het aan 't klavier neer te zitten en zijne vingeren op de
toetsen te laten dwalen. Hier schijnt hij een van die vlucht ige mijmeringen in 't valavondlicht, op 't papier gevat te
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nebben, in al de fleur hunner innige melancholie eigen aan
het jeugdig hart dat in het zwellen zelf van 't gevoel een
zekeren angst ondervindt, en tach zoo rijk bedeeld is door
het leven dat tot de eigen melancholie hoogste levensgenot
wordt. Vrij voorgedragen moet dit Andante klinken, alras
onderbroken door het radde Allegro, dat er zoo vurig tusschen loopt, am weer plaats te rnaken voor 't hervattend
Tempo primo, Zoo wisselen in de jeugd smart en vreugd af,
tranen en glimlach, duistere wolken en gulden zonneschijn,
maar de grand van dit alles is warm liefdegevoel. Hier
weeral heeft Beethoven in Andante en Allegro zich niet
uitgezongen, want na een vurig lYf oltoallegro e vivace klinken
eensklaps uit de diepte de aangrijpende akkoorden van het
A dagio con espressione, een blad van statige wijding, met
heilige tranen doorweekt.
Deze sonata quasi una fantasia stel ik in hare bekoring
en rijke afwisseling nog boven hare zuster, de tach ook zoo
bekoorlijke en nog meer befaamde 1~fondschein-sonate. Is het
soms omdat zij in het onbepaalde en vage der lijnen meer
de streeling des avonds aanbrengt, den avond die ons tot
weemoed noopt en herdenken van 't zoete verleden? Of
schaaclt de gewild-dichterlijke benaming aan de tweede
sonata quasi una fantasia? 1k moet bekennen dat ik een hekel
heb aan die namen op de wcrken geplakt. Waar Beethoven
ze zelf gaf, is het natuurlijk een verschil , maar over 't algemeen zijn zijne toonscheppingen louter gevoelsuitingen,
rein-muzikale opvattingen, die niets te winnen hebben
bij schilderachtige omlijsting. Zoo werd enkel willekeurig
den zilveren wazern van den maneschijn voor den geest
opgewekt in 't Adagio sostenuto dat de I4 e senate opent. En
toch is de macht van het beeld zoo groot, dat men zich dat
stuk nu niet anders meer kan denken.
Hoe streelend, zalvend, droomerig, in elk geval, klinken de tonen! Het is weer eene mijmering, maar gelijker
in de stemming, rustiger in de openbaring. Ret gemoed
gaat in vrede open onder den invloed van 't hoogst dichterlijk gevoel, en indien men kan aannemen dat Giulietta
Guicciardi de Onsterfelijke Geliefde is, dan was deze
liefdesverklaring aan haar even kuisch als gelukzalig.
Bij de rijke sonate IS heeft men ook de benaming
pastorale gevoegd, alhoewel het finale alleen het epitheton
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wettigt. Het Andante, in elk geval, heeft van het landelijke
geen zier. Ret is een kort en zeer expressief stuk, waarin
elke noot tot de ziel spreekt, nu eens zich terugtrekkend in
geheimzinnigheid, dan weer filet meer klem het gevoel uitdrukkend ; doch steeds ingehouden is dat gevoel en bondig
die ui tdrukking,
Het Adagio grazioso del' zonneklare en openzingende
sonate 16 integendeel is een uitgestrekte bladzijde en, voor
mij, een landelijk tafereel. H et roept mij voor den geest het
Adagio affetiuoso van 't eerste kwartet en de Scene am Bach del'
Pastorale, alhoewel in een gansch ander gevoel. Of ligt de
overeenkomst slechts in het tempo - 9/8? In elk geval behoort het tot de grnep der schaarsche gelukswerken : 4e en
IOe kwartet, liederkrans An die ferne Geliebte, 6e syrnphoriie.
Zoowel affittuoso als grazioso klinkt deze melodic als het
gorgelCl1 van den nachtegaal, het trillen of fluiten zijner
kristallen tonen, zoo fulp- en vloeiendzacht. Bij zulke reine
klanken geniet de aarde, voor eene korte poos, het oorspronkelijk gel uk van den onbezoedelden Eden-gaard, waar
vrede en liefde hand in hand wandelden. Ook bij Beethoven
is de verpoozing van 't geluk altijd van korten duur. Weldra
rijst de storm opnieuw, de hartstocht breekt los, op de
blauwe luchten volgt het knetterende ouweer.
Zoo op de zonnige zestiende son ate de onheilspellende
zeventiende, maar dit alles werd door mij reeds behandeld. (1) Ik kan dus overgaan tot een ander soort werken,
want sonate IS heeft enkel een wonderzacht klinkend
M enueito (lY!oderato e grazioso); sonaten 19 en 20 zij n sonatinen, en « L' Aurore » kan niet meer onder de werken der
tweede periode gerekend worden.
Van groepeering, weze terloops opgemerkt, kan bier
geen spraak meer zijn. Ieder stuk (Andante of Adagio)
staat op zichzelf, ten volle afgewerkt, als een levend organisrnus. De scheppingskracbt heeft met de jaren toegenomen: meer en meer zijn de werken onsterfelijke kinderen
van een machtig genialen vader.
M. E.

(VerfJolg en slot in 't aaustaande nummer).
(I) Zie biz. 360, 36r van het hoek: Beethoven.

BELPAIRE.

HEMELVAART DER LIEFDE
Ik stal uw ziel uit uwe donkre oogen
in nacht van storm en regen, als ik joeg
gestrengeld in een rukwind voort en loech
luid om 't gebruis der boomen wildbewogen.
Wij joegen voort, totdat uw ziel mij vroeg ;
«Waar wij nu wel tesamen henentogen ! »
Ik zweeg en zag u aan met mededoogen -wonder en liefde en dat was u genoeg.
Wij joegen voort, opcirkelende in
de zuilen lucht, die — als een vliegend woud
van boomen -storm — langs rotsen en ravijn
donderden voort.. , tot waar het rustbegin
versmolt in 't zinkend woeden, 't zinkend goud
der sterren,.... tot.... waar enkel zielen zijn.
ROB. R.EE.

MELODIE
Als ik mij wentel in de overmacht
van 't eigen licht en met de glansen speel,
die ik mij schiep tot wonderschoon geheel....
tot meer geheelen van steeds grooter pracht....
als ik mij zelven in die pracht verdeel,
zoo dat mijn weze' in elk dier glansen lacht,
dan ben ik grooter dan een sterrennacht....
want iedre glans is lijk sterr'nachten veel....
en ik vergeet de naaktheid -- om mij heen -van wat men leven noemt, doch sterven is;
en aan mijn grootheid is slechts éen gemis,

dat ik die pracht genieten moet alleen,
terwijl milliarden in een duisternis
dolen voor eeuwig onder veel geween....
ROB. REE.

IDEALEN
Wij dansen, wij dansen
in zonnige transen,
wij dansen in glansen
van goud.
Wij wonen op tronen
met heerlijke kronen,
wij blijven steeds schoon, en
wij worden nooit oud.
Wij zien uit den hooge
die duizenden oogen,
zoo deerlijk bedrogen
door onze pracht.
Zij zien ons verschijnen
in schitterende lijnen,
vergeten hun pijnen,
en droomen zacht.
Wij zijn de Idealen,
die dwalen en pralen
en waar wij vervalen,
daar komt de smart.
En zijg, wij geweken,
dan klinkt nog het smeeken
en zachtkens het breken
van 't menschenhart.
Wij dansen, wij dansen
in zonnige glansen,
wij dansen in transen
van goud.
Wij wonen op tronen
met schittrende kronen;
wij blijven steeds schoon, en
wij worden nooit oud.
ROB. REE.

HET LIED DER STERREN
De sterren zijn het notenschrift van 't lied
der eeuwge ruimte boven, om mijn hoofd,
dat ruischt van eeuwen in het avonduur
en aanzwelt in 't geheimnisvolle stille
der nachten tot 't verbleekt door 't eerste licht
des dageraads en vluchtend nog naar 't westen
voor de triomf van glans — vindt daar den dood.
Zoo ruischt dat lied, als al geruisch beneden
in de krioeling van de volkren houdt
op, en de stilte tot d' onrust'ge ziel
wil spreken van vertroostingen en vrede.
Doch alle ziel is niet tot rust geneigd,
kan, zoo ze het verlangde, niet meer rusten;
wild in zoo menig hart kolkt eene hartstocht

van wellust, nijd of haat en wraakbegeerte.
De oogen van dezulken zijn dan ook
doof voor dat toongestraal er. rusten nimmer,
want zij gaan zien, of dengeen dien ze haten
of voor hun drift begeeren — nu niet slaapt
om hem dan in dien slaap te overweldgen.
Breed, in de ruimten op den diepen toon
van 't zwartblauw ledig (i) om die reuzenlichten,
die door den afstand stralend' vonkjes zijn....
Breed ruischt in die onmeetlijkheid, dat lied,
welks tonen spreken tot de zielen, die
hun eigen klein -zijn diep begrijpende,
eens tot de sterren staarden, en daar vonden
wat komen moest van boven, stilte, rust
van hunne driften, kracht om te volharden
in wat ze God beloofde' in 't heilig uur,
als zij daar stonden met de Eeuwigheid
(i) ledig is hier bedoeld als zelfstandig naamwoord: het ledig.
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boven en om hun hoofd en wilden vrij zijn
van 't kleine dagelijksch gedoe van 't leven,
hoog wilden staan, boven die duizend zorgjes,
die 't leven droeven door hun nietigheid.
Dan luisterd' hunne ziel naar dat gezang,
zoo diep-aangrjpend, hen zoo diep -verneedrend
om hunne onmacht, zôo toch, dat ze niet
zich schamen konden, wijl er Een lien schiep
aldus en tot hen sprak uit d' Eeuwigheid
in 't breed -verheven zwijgen van den nacht.
Zij waanden zich alleen, of betet dachten
niet, dat op nog meerdere plaatsen van
het vasteland, of op de eilanden
verloren in de groote zeeën, ook
nog zielen waren, die daar luisterden
als zij naar 't heerlijk -heilige gezang
der sterren in de ruimte, 't lied van eeuwig
zingende in stralen, wonderdiep-aangrijpend.
Voor hen bestond slechts d' eene Eeuwigheid
boven hun hoofd, en dat was het gelaat
van God, dat er in vage vormen was
achter en om die glinstering van sterren,

en als een wind over het oppervlak
der aarde blies, scheen hun dit Godes adern.
Zij baden in hun ziel, vernederden
zich om hun kleinheid voor hun grooten God.
Breed ruischt de zang der sterren, eindeloos
smeltende tonen vèr, machtge nabij,
en iedre toon 't verlangen naar het Heil
der Eeuwigheid, vèr van den kleinen bal
uit het miljard-gekriel van ziele' en dieren.
Iedere toon een smachten naar-omhoog,
eindloos begeeren naar het Eindloos Licht.
Maastricht.

ROB. RE E.

DE EERSTE MISSIE
DER PROPAGANDA IN ZWEDEN
De titel ware misschien juister ((De eerste missie in
Zweden na het stichten der « S. Congregatio de propaganda fide », daar de pater-zendeling niet door de congregratie zelve gestuurd werd. De missie kwam later echter
wel vóór de Propaganda en zoo mogen we evengoed den
eersten titel behouden.
De documenten over deze missie berusten in het
archief van Congregatie zelf te Rome. Zij werden gedeeltelijk benuttigd door A. PIEPER die echter van de missie
een zeer onvolledig gedacht geeft (i).
Vooraleer over te gaan tot het verhaal der missie zelf,
is het noodig een gedacht te geven van den wettelijken
toestand der katholieken in Zweden, en ik denk dit niet
beter te kunnen doen dan door de artikelen te vertalen die
in de wet van 1617 te Orebrö door Gustaaf-Adolf tegen de
katholieken uitgevaardigd werden. Niet dat voor dien
datum geen wetten bestonden in Zweden tegen de katholieken, maar omdat deze wet de andere veel verstrengt, en
ook omdat zij den toestand in een helderder licht toont.
«Alhoewel er op verschillende rijksdagen besloten en
uitgevaardigd werd, dat niemand van 's rijks onderdanen
of inwoners onder welk voorwendsel ook, betrekkingen
mocht hebben met den koning van Polen, zijne kinderen
of aanhang ; dat eveneens groote straffen uitgesproken
werden tegen hen die af zouden vallen van ons kristelijk
geloof en de zuivere evangelische leer, daar al het vorige
het rijk veel schade, ongeluk en gevaar bij brengt, zoo
blijkt het toch dat deze wetten door velen vergeten en
miskend worden. Opdat dus niemand meer onwetendheid
(i) Dr A. PIEPER. Die Propaganda-Congregation und die nordischen
Missionen. Keulen, i886, blz. 12-15. Ook S. DREVES. Geschichte der
katholischen Gemeinden zu Harnburg und A ltona. Schaffhausen,
1866, blz. 53-56, vermeldt de Zweedsche missie, maar zijn ver haal is evenmin volledig noch juist.
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tot verontschuldiging zou aanbrengen; zoo hebben wij
besloten, met goedachting van den gezamenlijken rijksdag,
eene wet en verordering te maken, tegen dezen die eenige
gemeenschap zouden hebben met den koning van Polen,
't zij door brief, bode of anderzins ; en ook tegen degenen
die ons kristelijk geloof af zouden zweren voor de papi.stische afgoderij :
Art. Z. Deze die betrekking heeft met eenig uitgeweken
of vogelvrijverklaarden Zweed, of met iemand van zijnen
aanhang, door bode of brief tot onze en 's vaderlands
schade en verderf, zal aan lijf en goed gestraft worden,
zooals hooger gezegd is. (in artikel i, wordt als straf ver
dood met verbeurdverklaring van alle roerende en-meld:
onroerende goederen). Maar kan het in rechte niet bewezen
worden dat het schade bracht aan liet rijk en geldt het
slechts private belangen, zoo zal de schuldige verbannen
worden, en nooit meer terug in het rijk mogen komen en al
zijn grondeigendom zal toevallen aan zijn naaste bloedverwanten, die van de zaak geen kennis hadden. Moest het
echter gebeuren, dat iemand uit Zweden nieuws zond naar
een buiten het land verblijvend vriend, die daar studeert of
rondreist, zonder te weten dat de uitgewekene intusschentijd naar de papisten gegaan is of naar Polen ; zoo zal de
zender der brieven niet gestraft worden; wel te verstaan
dat die briefwisseling moet ophouden zoodra men verneemt
wat de uitgewekene gedaan heeft.
Art. 7. Degene die, het land doorkruisend, een hoop
leugens verspreidt en de lieden ophitst zoodat er gewoel,
onrust en wanorde uit kan voortkomen, zal, zoo er schade
door veroorzaakt wordt, aan den lijve gestraft of tot den
schandpaal veroordeeld worden en daarna uit het land
verbannen.

Art. 8. De vader, voogd of overste, die zijn kind,
bloedverwant of onderhoorige uitzendt om te studeeren in
eenige poolsche plaats of hem aanraadt zich te begeven
naar een jezuiten- of ander papistisch collegie, zal, zoo het
volgens de wet bewezen is, het land uit gebannen worden
en zijn grondeigendom verbeuren ten voordeele zijner naaste
bloedverwanten.
Art. g. Moest het gebeuren dat iemand buiten raad of
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wete zijner ouders, voogd of overste naar een der boven
vermelde plaatsen gaat, zoo zullen de ouders, voogd of
overste niet gestraft worden, op voorwaarde echter dat zij
hem niet helpen noch door geld, noch anderszins ; en hij
die zulke reis aanvangt op eigen gezag is vogelvrij in Zweden en zijne verwanten zullen zijn goed hebben.
Art. io. Degene die na den dag dat deze wet wordt
uitgevaardigd af zal vallen van het kristelijk geloof en de
evangelische leer, zooals ze nu door Gods genade in ons
dierbaar vaderland beleden worden, en de papistische leer
zal aannemen, zal nooit meer noch woning, noch huis
hebben in Zweden, noch eenig recht, maar zal beschouwd
worden als hebbende noch goed noch recht, gelijk een
doode, en vogelvrij zijn in heel Zweden. Komt hij echter
in het rijk en zoekt hij heimelijk de jeugd te verleiden tot
eenige valsche jesuitische of papistische leer, dan zal hij als
een oproerling en tweedrachtzaaier naar behooren gestraft
worden.
Art. i i. Aan de papisten die in Zweden geboren zijn
of die hier wonen, wordt door deze bevolen dat zij drie
maanden ria dezen dag het land moeten verlaten hebben.
Indien na dien tijd eenig Zweed gevonden wordt die

papist is, zal hij als een verachter van dit gebod gestraft
worden en zoo hij eenig kwaad in den zin heeft, zal hij als
een verrader gevonnisd worden. » ( i)
Het vervolg zal uitwijzen dat het enkel feit van
katholiek te zijn voldoende was om een Zweed op het
schavot te brengen. (2)
In die omstandigheden was het voorzeker veel gewaagd
eene missie in Zweden te beproeven; en toch zou het
(i) Heel de wet staat afgedrukt bij A. A. STIERNMAN, Alla

Riksda miis och Mötens Besliith, van 1521 tot 1727, deel I, anno 1728,
g

blz. 708-713.
(2) Een paar

weken reeds na het uitvaardigen der wet begon
het eerste godsdienstproces, tegen een student, Hendrik Pederson
Hammer, die uit grooten nood en dwang papist geworden was
en terzelvertijd geld had aangenomen van den koning van Polen.
Hij werd ter dood veroordeeld, omdat hij zijn eed gebroken en
zich schuldig gemaakt had aan verraderlijke handelingen.
Alhoewel ook de politiek een rol speelde in de veroordeeling
schijnt toch de godsdienstverandering de voornaamste beschuldiging geweest te zijn. Cfr. CORNELIUS. Svenska kvrhans hisloria.
Upsala, 1886, deel I, blz. 161.
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gedaan worden. We zijn immers in het begin der XVIIe
eeuw, en het katholicisme, gelouterd door den strijd,
verlost van innerlijke twisten is meester van zijn eigen
gebied en begint de herovering van het verloren terrein.
Van alle kanten dringen de katholieke zendelingen de

protestantsche landen binnen.
Het stichten der congregatie voor de verspreiding van
het geloof was als de bekroning dier eerste pogingen en een
spoorslag tot verder en meer intensief werken.
Den ben Januari i 622 richtte Paus Gregorius XV de sacra
Congregatio de propaganda fide n in. Haar doel was het
verspreiden van het geloof in al de landen der wereld, zoo
protestantsche als heidensche. In haar handen werden al de
missiën saamgebracht en geregeld. Door haar geld werden
de missionnarissen meestendeels betaald, door haar werden
ze benoemd of aangenomen, op haar aanvl aag verleende
het heilig Officie hun de noodige macht. Over hare samen stelling en werking heb ik niet te spreken ; beperken we
ons enkel tot wat we over Zweden vinden.
Een der eerste werken der nieuwe congregatie was het
verdeelen der verschillende landen onder de verschillende
nuntiussen, die alzoo de eerste schakel vormde van het
bestuur der Propaganda.
Door die verdeeling viel Zweden onder de nuntiatuur
van Polen: ongelukkiger schikking kon moeilijk getroffen
worden. Nog altijd hield de koning van Polen zijne
aanspraken staande op den vaderlijken troon van Zweden,
de oorlog tusschen de twee landen duurde immer voort en
de korte tusschentijdige verpoozingen lieten niet toe van
dien kant uit iets te ondernemen. Toch mag men niet zc;gen
dat de nuntius van Polen zich om den toestand der
katholieken in Zweden niet bekommerde. Neen, maar zijne
pogingen waren meer onrechtstreeks, hij trachtte namelijk
in de vredesverdragen tusschen Zweden en Polen, eenige
den katholieke voordeelige schikkingen te verkrijgen.
Onnoodig er bij te voegen dat hij niets bekwam.
In Noordduitschland echter was in het begin der
XV I Ie eeuw eene felle werking begonnen tot verspreiding
van het geloof. Het stichten der Propaganda kwam die
werking regelen en versterken.
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't Was ook van hier uit dat de missionnarissen zouden
trachten Zweden te bereiken. Het verhaal van die eerste
missie werd gedaan door Hendrik Schacht, pater van het
gezelschap Jesus, die als missionnaris naar Zweden gegaan
was. Het verhoor over de missie, want het was een waar
rechterlijk verhoor, had plaats te Luik den 24en, 25en en
26en Januari 1626, voor den nuntius van Keulen. Het geeft
ons het heele verloop der missie weer, en we zullen ons dan
ook vergenoegen met het hier en daar wat te verkorten en
de volgorde eenigzins te veranderen. (i)
Pater H. Schacht, geboren rond i585 te Schleswig van
luthersche ouders, deed zijn eerste studiën te Hamburg en
Lubeck, daarna te Bra.unsbergen in het Jesuïtencollegie
dier stad, waar M. Striccer, (2) een latere missionnaris in
Noordduitschland, hem in de katholieke leer onderwees.
Ongeveer 17 jaar oud ging hij naar het J ezuïtencollegie te
Vilna, en vandaar naar Praag, waar hij tot dokter in de
wijsbegeerte promoveerde. Terug in Hamburg gekomen,
werd hem door de paters missionnarissen van het nabijgelegen Altona, de raad gegeven, naar het noviciaat van het
gezelschap Jesus in Rome te gaan, wat hij dan ook deed.
Hij verbleef er twee jaar, legde er zijne beloften af en keerde
toen naar Duitschland terug om er de letteren te onderwijzen te Hildesheim. Vijf jaar later werd hij naar Würzburg gezonden en van daar naar Bambergen waar hij de
godgeleerdheid studeerde en, 33 jaar oud, priester gewijd
werd. Vier jaar lang verbleef hij daarop te Düsseldorf en
was er studieprefect in het collegie. In 1622 werd hij aangeduid voor de missiën van het Noorden. Eerst werd hem
Denemarken als missieplaats aangewezen. Op weg er heen
werd hij in Holland gevangen genomen en drie maanden
te Arnhem opgehouden. Tegen losgeld vrijgelaten, ging hij
naar Hamburg. 't Was daar dat hij het bevel ontving van
den generaal der Jezuïten (Vitellescus 1615-1645) van naar
Zweden te vertrekken.
Dit bevel was uitgelokt door de vraag naar missionnarissen voor Zweden, gedaan door Joris Ursinus of « Bähr »,
(i) Het stuk berust in het Propaganda-archief, Misc. Varia,
i8, blz. 272 296.
(2) Zie over M. Striccer, A. PIEPER, 0. c. blz. 26-36.
-
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bizondere secretaris van den Zweedschen koning GustaafAdolf. Ursinus, op eene terugreis uit Frankrijk, had in
Douai den pater jesuït Karel Malepert aangetroffen, en
hem het innig verlangen doen kennen der katholieken in
Zweden naar een katholiek priester. Men besloot toen de
paters Andries Nicenus en Theofiel Olaus, van de Neder
naar dit land te zenden. Toen ze echter te-Rhijnprovce
Lubeck aankwamen was Ursinus reeds afgereisd en de
beide paters werden door hun provinciaal (J. Copperus,
1616-1624) teruggeroepen. Meer dan een jaar later eerst
duidde de Generaal pater Schacht aan om de missie in
Zweden te beginnen.
Als handelaar in muizenvallen verkleed, trok hij op
reis en door Denemarken heen bereikte hij Zweden. Te
Nincöping werd hij aangehouden omdat hij geen vrijbrief
had. Om niet herkend te worden, verbrandde hij zijn bijbel,
zijn brevier en zijn zegel. 's Anderendaags werd hij naar
Gripsholm voor den koning gezonden, alhoewel men niets
tegen hem ontdekt had. Men verdacht hem echter Polak te
zijn en de reis naar. Gripsholm was verre van aangenaam.
Bij den koning aangekomen, viel het hem niet moeilijk te
bewijzen dat hij Duitscher was en hij werd dan ook spoedig
op vrije voeten gesteld. Een gelukkig toeval deed hem
Ursinus ontdekken, die dadelijk na de kennismaking, hem
naar zijn huis meenam, om te beraadslagen over de middelen
om het katholiek geloof in Zweden te verspreiden. Een
drietal dagen later deed Ursinus een ander katholiek roepen,
zekeren Zacharias Anthelius, burgemeester van Södertelgen,
die echter uit oorzake der pest, tijdelijk op het eiland
Ramsen verbleef. Vol vreugde eindelijk een katholiek
priester te zien, nam deze den pater mede, eerst naar
Ramsen en van daar naar Södertelgen. Hij deed hem doorgaan als een bloedverwant zijner vrouw, een Duitsche ;
wel te verstaan, voegt de pater er bij, dat er hier van geestelijk bloedverwantschap spraak was.
Van Södertelgen uit besloten zij eene omreis te doen
door het land, om de verstrooide katholieken te troosten en
te helpen, en te trachten eenige goedgestelde protestanten
te bekeeren.
God had er anders over beslist en het einde der nauw
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begonnen missie naderde snel. Den 6 /i6en Maart 1624 ver
naar Stockholm, waar deze-gezldpatrSchAneius
aan den rijksdag moest deelnemen. Daar bracht Anthelius
hem hij een zekeren Jan Baptist Veraldi, romein van
geboorte en katholiek, die cithaarspeler was van den koning.
Veraldi, door de pest getroffen, was zeer verheugd een kath oliek priester te zien, maar eens genezen, kon hij zijn geheim
den koning niet verzwijgen, en deze beloofde hem 200
rijksdalers indien hij bewijzen kon geven van hetgeen hij
zegde en den katholieken priester kon doen vangen. De
ongelukkige liet zich verleiden en bezorgde den koning een
brief, waarin de niets vermoedende pater duidelijk liet zien
wie hij was en wat hij in Zweden kwam doen. Den Woensdag van de Goede Week 24 Maart (3 April 1624) werd de
pater te Södertelgen gevangen genomen en naar Stockholm
gevoerd. Anthelius zuchtte reeds in het gevang en Ursinus
werd eenige dagen later in zijne vlucht achterhaald, en.
eveneens naar Stockholm gebracht.
In een vizioen, dat de pater daags te voren te Södertelgen had, zag hij de onthoofding van de twee katholieken
en van een derden persoon, wiens hoofd echter door een
onzichtbare hand werd verwijderd. Hij zelf kreeg genade
omdat hij vreemdeling was : zoo zou ook het verloop der
gebeurtenissen zijn.
Volgen we eerst den pater in zijne gevangenis en

verhooren.
Toen hij voor den koning gebracht werd, kwam hem
dadelijk zijn droom te binnen, 't was dezelfde zaal waarin
hij de vreeselijke dingen had gezien. In deze eerste onder
vroeg de koning hem wie hij was en of hij koopman-vragin
was. De pater antwoordde, dat hij katholiek priester en
Jezuïet was; en toen viel hij op de knieën, genade afsmeekend voor zichzelf en voor zijne onschuldige gezellen.
Omdat gij vreemdeling zijt zal ik u sparen, sprak de koning, maar dan moet ge mij ook de waarheid zeggen; en
indien gij uw ijdel geloof wilt afzweren, zal ik u aannemen
als mijn zoon. Welk zijn uw medeplichtigen ?»
tc Ik ken er geen », antwoordde de pater.
Natuurlijk dat de koning dit niet geloofde. Hij be-
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dreigde hem met de dood en verweet hem zijne onderrichtingen te hebben verbrand.
Daarop vroeg de kanselier of het waar was dat de
jezuïeten voor regel hadden zich in alle wereldlijke zaken
in te mengen. « Dien regel ken ik niet », antwoordde de
pater. Na eenige vragen in denzelfden aard, werd hij terug
naar zijne cel gebracht.
In de verdere verhooren, zoo vóbr den koning als vbór
ging het bizonder over de medeplichtigen van den
raad,
den
pater, in andere woorden welke katholieken er nog in
Zweden waren; verder over zijne onderrichtingen; over de
brieven die hij zou meegebracht hebben; over zijn doel in
de reis naar Zweden. Men beschuldigde hem vooral van
samenzwering tegen den koning.
Deze laatste beschuldiging werd het krachtigst vooruitgezet in de ondervragingen vöbr den grooten raad van het
rijk. De bewijzen, die men tegen hem aanbracht, waren
niet danig sterk; zoo zegde de secretaris: « Daar het bewezen is dat de Jezuïeten in Frankrijk en Engeland talrijke
oproeren verwekken en koningen dooden, kan men gemak
onderstellen dat de beschuldigde ook zoo iets in den-kelij
zin beeft. » Men verweet ook aan de Jezuïeten dat zij overal
rondreisden om den Paus op de hoogte te houden van al
wat de koningen en prinsen deden. Daarop antwoordde de
pater dat de Paus ander werk had en dat hij alleen bekom
om het zielenheil der Zweden. Verder beweerde-merdwas
een der bisschoppen dat de Jezuïeten als regel hadden, (hun
door den Paus gegeven), de ketters te dooden en dat Bellarmin (i) en Valentia (2) zulks geschreven hadden.
« Gij hebt nooit noch Bellarmin noch Valentia gelezen,
v; edervoer de pater, want nergens hebben zij zoo iets geschreven .
,

-

,(i) F. R. R. Bellarmin, S. J., de groote kardinaal en beroemde
controversist, geboren te Monte Pulciano (Florenzie), den4n October 1542, trad in 156o in 't gezelschap Jesu, werd in 157e professor te Leuven. Van 1576 tot 1589 leerde hij te Rome zijne
gekende « Disputationes de controversiis christianae fidei »,
werd in 1599 kardinaal en stierf te Rome den 17e11 Sept. 1621.
(2) Gregoor van Valentia, gekend om zijne dogmatische en
polemische schriften, geboren in 1551 te Medina del Campo in
Spanje, trad in 1565 in 't gezelschap Jesu, werd later naar
Duitsehland gezonden en stierf te Napels den 24en April z6o3.
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Nog vroeg men den pater of hij geene bekeeringen had
willen maken, en of hij nooit met protestanten over het
katholicisme gesproken had. « Nooit », verklaarde de pater,
en die verklaring werd door de getuigen bevestigd.
Toen vroeg de koning aan de raadsheeren of het niet
nuttig zou zijn door de foltering te beproeven den beschuldigde tot bekentenis te brengen. Bij gebrek aan an l ere
bewijzen besloten dan ook de raadsheeren tot dat middel
hun toevlucht te nemen en den 20en werd de pater op de
folterbank gelegd van 6 uur 'smorgens tot ongeveer ii uur.
Men trachtte te weet te komen of hij niet te samen met
Anthelius en Ursinus den koning had willen dooden ; of hij
brieven in Zweden had meegebracht; hoeveel katholieken
hij in het rijk kende; of hij in Polen geweest was en dergelijke zaken. De pater antwoordde ontkennend op al die
vragen. De pijniging bestond hierin dat de beul, na den
pater ontkleed te hebben, hem de handen op den rug
vreeselijk vast samenbond, en dan trachtte ze tot aan het
hoofd te brengen. Een der raadsheeren echter belette hem
die pijniging heelemaal door te voeren. Dan vatte de beul
den rechtervoet van den pater in een ijzeren ring en knelde
hein zoo vast dat de voet gansch opzwol. Daarna bestreek
hij den gefolterde met solfer en wilde die aansteken, het
werd hem echter belet, en de pater werd terug naar zijne
cel gebracht.
In het gevang had hij geleefd van het geld dat hij uit
Duitschland had meegebracht. Over het voedsel was er niet
te klagen, maar in het begin had hij vreeselijk te lijden gehad
van de koude. In de eerste cel, die der wanhopigen, had hij
zelfs eens zulke kou onderstaan dat hij meende te sterven :
't was op Goeden Vrijdag en men had hem al zijne kleederen
ontnomen. Hij kwam ook die foltering te boven geholpen
door een weinig wijn die de kerkerbewaarder hem gegeven
had.
Den 2o/3oen Maart werd hij overgebracht naar de
foltercel en van daar den 5/ r 5en Mei naar die der heksen,
waar hij bleef tot zijne invrijheidstelling.
De bewaking, zoo voor hem als voor zijne mede gevangen was uiterst streng geweest, namelijk door soldaten
van de koninklijke wacht, waarvan twee dag en nacht bij
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den beschuldigde bleven, terwijl de anderen buiten de wacht
hielden.
Den I i /aten December kondigde de cipier hem zijne
invrijheidstelling aan. Het blijde nieuws werd hem twee
dagen later bevestigd en officieel medegedeeld door den
luitenant Nikolaas Horn die er bijvoegde dat zoo in het
vervolg nog ooit een katholiek priester in Zweden werd
aangetroffen hij zou veroordeeld worden (rut suspenderetur
et virilia amputarentur ». De pater protesteerde tegen zulke
wreedheid maar werd terug naar de gevangenis gebracht in
de slaapkamer van den gevangenbewaarder waar hij bleef
tot den 18/28en December, dag waarop hij op een schip naar
Lubeck geplaatst werd.
't Was gedurende deze overvaart, dat de pater een deel
der inlichtingen inwon over zijne medegevangenen, namelijk
door een zekeren Jacob, schrijnwerker die naar Swaben,
zijn vaderland terugkeerde. Een ander deel hadhij vernomen
van een hollandsch kapitein, calvinist in dienst van den
koning, verder van katholieken die hem in het geheim
kwamen bezoeken, waaronder een fransch dokter was, wien
hij aanraadde naar Frankrijk terug te keeren om zeker te
zijn zijn geloof niet te verliezen ; maar bizonder van een
zekeren Blasius, een duitsch lutheraan, die echter, getroffen
door de vermaningen van Ursinus en zijn marteldood, en

onderwezen door pater Schacht zelf, te Osnabrück het
protestantisme afzwoer en katholiek werd. Hij was zilver
koning en werd in de gevangenis-smidvanezwch
geworpen, omdat hij een weinig zilver verloren had, dat hij
niet kon betalen. Hetgeen niet te verwonderen was, daar hij
in geen drie jaar eenig loon had ontvangen. Hij genoot eene
betrekkelijke vrijheid, zoodat hij in het gevang kon rondwandelen en de andere gevangenen bezoeken.
Zien we nu wat we zooal te weten komen over de twee
andere katholieken : Ursinus en Anthelius. Veel bizonders
is het niet.
Anthelius, op denzelfden dag gevangen genomen als pater
Schacht, werd den 12/14 April in den grooten raad plechtig ondervraagd, bizonder om te weten : of hij zijne studiën
in het buitenland gedaan had en waar; welke andere
katholieken er in Zweden waren ; wie den pater jezuit
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geroepen had en welk het doel was van zijne komst. Zacharias antwoordde ontwijkend op al die vragen. Hij werd
niet gefolterd; Ursinus wel. Den 14/24e 0 Maart gevangen
genomen werd hij den 13;23en April voor den grooten raad
gebracht en later tot tweemaal toe op de pijnbank gelegd.
De pater weet niet waarover de ondervraging rolde ; hoe
lang de pijniging geduurd had en waarin ze bestond.
Den 5/15en September werden de twee Zweden in de
zelfde cel gebracht en 's anderdaags kondigde men hun aan
dat zij den I I /2 Ien der zelfde maand zouden sterven. De
terdoodveroordeeling was reeds vroeger uitgesproken, maar
telkens was de voltrekking van het vonnis uitgesteld geweest.
Hoe het vonnis eigenlijk luidde, kon de pater niet achterhalen, zijn eigen vonnis echter was in den volgenden zin
opgesteld : Daar Hendrik Schacht, jezuït, in het rijk gekomen is, na zijn kleederdracht veranderd, zijn brevier, zegel
en boeken verbrand te hebben ; met het doel zijn papistisch
en jezuïtisch venijn zekerder te kunnen uitbraken : en
alhoewel hij het gevaar kende waaraan hij zich blootstelde,
hij niettemin een papistische vergadering heeft willen
houden : zooals blijkt uit zijnen brief waarin hij schrijft :
« zelfs zoo het met gevaar van mijn leven moet zijn, toch
hen ik bereid mij op te offeren omn eenige zielen aan God
te winnen ; » zoo besluiten wij dat hij als een oproerling
volgens de wetten van ons rijk met de dood zal gestraft
worden. Gegeven te Stockholm, den 17e April 1624.
(G.) Gustaaf-Adolf.
De reden was dus, dat hij, katholiek priester in Zweden met katholieken had willen spreken. Daar volgens het
zelfde zweedsch wetboek, doodstraf stond op het katholiek
zijn, mogen we met zekerheid aannemen, dat de zelfde
reden werd opgegeven in het vonnis der andere katholieken. In hunne brieven, die wij later zullen zien, houden
zij, ten andere, krachtig staande dat zij voor het katholiek
geloof sterven.
Kort na de veroordeeling schreef Ursinus een brief
aan pater Schacht om hem te vragen of hij schriftelijk
mocht biechten en of zij « per ubera S. Virginis » mochten
bidden en voor hunne lutheraansche bloedverwanten. De
pater antwoordde dat eene geschrevene biecht niet ging,
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maar dat God vrede zou hebben met hunnen goeden wil; hij
stelde hen ook gerust nopens de andere punten. Anthelius,
van zijnentwege schreef aan zijne vrouw om haar aan te
zetten hunne kinderen in Gods vrees op te brengen ; zijn
broeder smeekte hij katholiek te worden, zijn goed te ver
naar Duitschi nd te vertrekken.
-kopen
Nog andere brieven schreven de twee helden en niets
geeft beter hun gemoedsgesteltenis weer in 't aanschijn van
de dood. De brieven werden aan Blasius toevertrouwd,
opdat hij ze naar Duitschland zou brengen, van waar ze
gemakkelijk ter bestemming zouden geraken. We hebben
hooger gezien dat doodstraf hem wachtte zoo hij ondekt
werd ; ook borg hij de kostelijke brieven zorgvuldig, eerst
onder het zand nabij het gevang, later in de sneeuw.
't Werd hem echter weldra onmogelijk het feit langer
geheim te houden en hij gelukte erin naar Duitschland te
vluchten. Hij kwam zooals hooger gezegd is, te Osnabrück
waar hij katholiek werd. De brieven werden allen door de
Propaganda opgeëischt en berusten in haar archief. (i)
Wij weerstaan niet aan de begeerte er eenige uittreksels
van te geven ; bizonder om te toonen dat het wel degelijk
voor het katholiek geloof was dat Ursinus en Anthelius
gingen sterven.
De eerste brief is gericht aan de kardinalen der Pro-

paganda:
« Innigen dank bieden wij U, omdat gij naar ons hebt
gestuurd pater Henrik Schacht, S. J., om ons, katholieken,
het katholiek woord te brengen, dat we al zoo lang moesten
ontberen . Nu meer dan ooit hadden we hulp noodig, daar
de pest ons hier gedurig bedreigde. Schitterend ware de
uitslag geweest van ons gezamenlijk werken voor die missie,
indien geen verrader het werk vernietigd had. De koninklijke cithaarspeler, een Italiaan, een katholiek, leverde ons,
katholieken, den koning over. De koning ontnam ons onze
bezittingen, wierp ons in den kerker, deed ons pijnigen en
veroordeelde ons ter dood, die we den 1 jen September zullen
onderstaan. Met Gods hulp zullen wij blijmoedig ons bloed
(i) Misc. varie, 18, blz. 6o-6i. Ze werden gedrukt door DREVES,
o. c. Aanhangsel Ilb, blz. 356-358.
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storten voor de katholieke Kerk, op de Groote Markt van
Stockholm. Nu vragen en smeeken wij U, dat Gij de katholieken uit het Noorden niet zoudt vergeten, en hen versterken in hun geloof; en mochten dan door ons armzalig
bloed en bizonder door Gods genade, deze landen het oud
geloof hunner vaderen terug aannemen. »
Als postscriptum : « Le reverend père Henry s'il plait
a Dieu qu'il eschape, racontera a Vostres Seugneuries,
comme toutes choses sont passées icy; lequel quant à sa
personne, s'a monstré toujours diligent en nostre endroit,
constant et magnanime en ses misères et toutes adversites,
lesquelles il a endures pour l'honneur et la gloire de Dieu
et pour le salut de nostres ä .mes. »
Een tweede brief schreven zij aan hunne professors
«Wij, om Jesus naam gevangen en veroordeeld om
den z „ el dezer maand te sterven, danken eerst en vooral den
goeden God en de Roomsche Katholieke Kerk; daarna het
gezelschap Jesu, en ik, Zacharius Anthelius, dank bizonder
den eerwaarden pater Römer van het collegie van Gaertz
en de paters van het collegie van Olmutz, en ik, Georgius
Ursinus, breng mijnen besten dank den eerwaarden pater
Al. Spinaeus van 't collegie te Ingolstad ; en al onze andere
leermeesters van het zelfde gezelschap, die ons in het katholiek geloof onderwezen. Daarna danken wij allerinnigst den
eerwaarden pater Schacht, die gevaren, vermoeienissen,
gebrek, kerker en pijnigingen trotseerde voor ons zielenheil
en daarna ons ter hulp kwam om waardig en moedig onze
zielen aan God te geven. Wij sterven dan, gelijk wij willen
en wenschen, voor Kristus onzen Heer, en voor de Heilige
Katholieke Kerk, wiens Stichter ons genadig weze. »
Van den derden brief, gericht aan den pater provinciaal van de Neder-Rhijnprovincie, geven we enkel de
onderteekeningen :
« Ik Zacharias Anthelius, die voor Gods Kerk zal ster
-vend
i jen September 162,+, o. S.
Ik Georgius Ursinus, die voor Gods Kerk zal sterven
den lIen September 1624. 0. s. »
Aan den Generaal der Jezuïeten, Vitellescus, schreven
beide
martelaars het volgende (het begin laten wij
de
achter) :
,
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« .... Veel hadde het katholiek geloof bij ons gewonnen,
hadde niet een Iscarioot, J. B. Veraldi, romein en katholiek, ons, katholieken, verraden. Door hem verloren we
goed en leven, daar we den I jen September ons leven zullen
geven en met blijden moed ons bloed zullen vergieten voor
ons dierbaar katholiek geloof. Ootmoedig vragen wij U, dat
Gij in uw orde zoudt doen bidden en missen lezen, opdat
onze hemelsche Vader ons sterkte en kracht zou geven
tegen de menschelijke zwakheid en de wreede dood.
U groetende bevelen wij onze zielen in uwe gebeden en
missen. Gegeven in den kerker, Ben September 1624, uwe
gehoorzame en nederige kinderen, Zacharias Anthelius en
Georgi us Ursinus, die voor het katholiek geloof gaan sterven.
De volgende regelen werden geschreven den I jen September zelf, rond 7 uur 's morgens; de marteldood zou
tusschen 9 en lo uur plaats hebben : zij zijn gericht aan
pater Schacht.
« Als slachtoffer van het katholiek geloof, offer ik:,
Zacharias Anthelius, mij op aan God. Met zonden beladen
vrees ik zijne rechtvaardigheid, maar hoop op zijne barm
eerwaarde pater, dank ik uit ganscher hart-hartiged.U,
voor uwe vaderlijke goedheid jegens mij, voor de fo;teringen en ontberingen die gij voor mij geleden hebt. Vergeef
nlij ook al wa.t ik tegen U misdaan mocht hebben. Mijne

ter (lood bedroefde vrouw, mijne arme kinderen, beveel ik
God, uw gezelschap, de heele Katholieke Kerk en U aan,
opdat zorg voor hen zou gedragen worden. Moge God
mijne arme ziel genadig zijn.
Ursinus van zijnentwege schrijft : (( Eerwaarde pater,
mijne dood offer ik mijnen allerzoetsten bruidegom op
voor mijne zonden. Met blijden moed sterf ik, daartoe geve
God mij zijne genade, voor het katholiek geloof. Dat mijn
allerbarmhartigste Schepper mijne ziel genadig weze. Nog
bied ik U, eerwaa rde pater, mijnen innigsten dank, enz... f)
Geene woorden kunnen beter de gemoedgesteltenis beschrijven der twee geloofshelden dan de boven aangehaalde
regelen.
Rond 9 uur van den i i/2Ien September, werden zij op
de groote markt van Stockholm gebracht waar het schavot
was opgericht. Luid baden ze nog voor den koning, de
koningin, de raadsheeren en voor Veraldi, hun verrader.
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Een oogenblik twistten zij voor de eer het eerst te sterven,
die aan Ursinus ten deel viel, in den ouderdom van rond
de 3o jaar. Blij en moedig volgde hem Anthelius in de
dood, na eerst nog een laatste poging tot afval afgeweerd
te hebben. Hij was 44 jaar oud.
De katholieken waagden het niet hunne lichamen te
begraven, uit vrees zich alzoo te verraden. Twee Zweed
edellieden echter hadden de martelaars beloofd hun-sche
dien dienst te bewijzen. Het waren: Karel Carlson en
Joris Scutson : zij begroeven de twee lijken in het kerkhof
van een oud klooster.
De twee martelaars waren niet de eenige katholieke in
Zweden. Neen, er waren er velen, zegt de pater, het juist
getal echter geeft hij niet. Vele waren den pater komen
bezoeken in zijn gevangenschap; zelfs had hij meer dan
eens biecht gehoord. De meeste onder hen waren in
koninklijken dienst.
Ter gelegenheid der aanhouding van Ursinus en
Anthelius waren nog andere Zweden gevangen genomen :
bizonder vrienden en bloedverwanten van den laatste.
Daar men echter geen bewijzen tegen hen kon vinden,
werden zij na eenigen tijd op vrije voeten gesteld.
Nog was echter de vervolging niet ten einde. Twee
hoofden zouden nog vallen: die van Missenius en van
Campanus; de laatste zou luthersch sterven.
Arnold Missenius was de zoon van een zekere dokter
Missenius, secretaris van den koning, die onder beschuldiging brieven geschreven te hebben naar den koning van
Polen, negen jaar in het gevang verbleef. Nooit echter kon
men bewijzen tegen hem aanbrengen. De koning trok zich
den jongen Arnold aan en zond hem naar de hoogeschool
van Upsala. Arnold die katholiek was, uit katholieke
ouders geboren, moest er van vluchten, omdat hij, geholpen
door een ander katholiek student, de « Controversia Costerii » ( I) bij zijne medestudenten besprak en de rector
kennis kreeg van die redetwisten.
(i) Frans Coster, S. J., geboren te Mechelen in 153x, trad in
1552 in 't gezelschap Jesu, en stierf te Brussel den 6t n December
1619. Hij is bizonder gekend om zijne redetwisten over 't geloof,
waardoor hij talrijke katholieken van den afval terughield en
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Arnold vluchtte naar Dantzig, bij zijne bloedverwanten.
Op hun aanraden ging hij naar het collegie te Braunsbergen,
en studeerde er een jaar. Heimwee greep den jongen aan;
hij was nauwelijks i6 jaar oud, en hij maakte zich gereed
om naar Zweden terug te keeren.
Aan het hof van Brandeburg hoorde hij spreken van
de gevangenneming van den pater jesuit en de twee katholieken. Toen kende zijn verlangen geen tegenhouden meer
en hij spoedde zich naar Zweden. In Kalmar werd hij erkend
en van daar naar den koning gezonden. Onder meer andere
vragen vroeg hem de koning of hij Zweedsche medeleerlingen te Braunsberg gekend had. cc Slechts eenen antwoordde
Arnold, een zekeren Nikolaas Campanus, schoolmeester te
Enköping. » Deze x .erd den zelfden dag, op het oogenblik
dat hij zich in een sermoen naar luthersche manier oefende,
gevangen genomen en naar Stockholm gevoerd. Hij
ontkende katholiek te zijn en zelfs in Braunsberg gestudeerd
te hebben. Dit laatste moest hij echter toegeven, gedwongen
door de getuigenis van Arnold.
Den 2/I2en September eerden beiden ter dood veroordeeld, om te sterven den i 1/2Ien September met de twee
andere katholieken. De doodstraf van Missenius werd echter
uitgesteld.
Toen Campanus het vonnis vernam, besloot hij ook
katholiek te sterven, maar de protestantsche predikanten
spiegelden hem de vrijheid voor, hem verzekerende dat de
koning genade zou verleenen indien hij lutersch bleef. De
ongelukkige liet zich verleiden. Hij vroeg uitstel der straf,
als reden gevende dat hij niet te zamen met papisten wilde
sterven, en verkreeg die tot den 16/26en September. De
genade bleef echter uit, en Iutersch stierf hij.
Hadden de katholieken in hem eenen treurigen apostat te beweenen ; in den jongen Missenius zouden zij een
heldhaftigen geloofsbelijder vinden.
De koning hopende hem te doen afvallen, had het
voltrekken der doodstraf onbepaald uitgesteld en niets zou
,

vele protestanten bekeerde; zij verwierven hem ook den bijnaam
van « Malleus heereticorum ». Zijn bizonderste werk is « Enchiridon controversarium », te Keulen, in z 585, voor het eerst ge
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hij onbeproefd laten om zijn doel te bereiken. Hij beloofde
hem de vrijheid, beloofde hem schatten, roem en eer; niets
hielp. Hij deed zijne vrienden bij hem aandringen, om van
geloof te veranderen ; de vrienden konden onverrichter zake
terugkeeren. Standvastig bleef Arnold in zijn geloof en
verdedigde het met kracht en wijsheid, zoodanig dat eens
de koning uitriep : «c ik gaf wel duizend dalers, indien uw
hoofd op eene andere romp stond. u
Door het toedoen zijner vrienden bekwam Arnold eene
minder strenge gevangenis, zoodat hij met den pater kon
spreken, die zelfs zijne biecht hoorde. Onder andere vertelde Arnold hem dat eens de heilige Maagd aan zijne
moeder verschenen was en haar zegde, dat de zoon, dien
ze zou baren, veel zou moeten lijden.
In Februari 1625, werd Arnold ter dood gebracht, en
allen, zoo vertelde Blasius later, moesten zijnen moed en
standvastigheid bewonderen en bekloegen zijne ongelukkige
en vroegtijdige dood. (i)
Zoo verhaalt pater Schacht de dood der Zweedsche
katholieken. Is het laatste deel van zijn verhaal over Misse nius onjuist; de marteldood der twee andere katholieken is
zoovel te zekerder. Zien we nu hoe die gebeurtenissen ter
kennis kwamen van de Congregatie ((de Propaganda Fide ».
Wij hebben hooger gezien dat Missenius in Brande burg het nieuws der vervolging in Zweden vernam. 't Was
ook uit het Noorden van Duitschland dat de Propaganda
het eerst kennis kreeg van de gevangenneming van pater
Schacht en zijne gezellen : namelijk door een zekeren
Dominicus Janssens, missionnaris te Hamburg, pater uit
(i) We hebben het verhaal van pater Schacht tot het einde
gevolgd. De Zweedsche geschiedschrijvers echter kennen wel
de gevangenneming van Missenius in 1624, maar vermelden ook
dat hij in de gevangenis bleef tot 1640. Hij was dus warschijn lijk afgevallen. Hier dus is pater Schacht door onnauwkeurige
berichten bedrogen geweest; hetgeen gemakkelijk ging daar hij
toen ver van Zweden verweiderd was. Wat de dood der twee
andere katholieken aangaat, zij wordt bevestigd door de zweed sche bronnen, onder andere door een brief van Gabriël Oxenstierno aan zijn broeder den rijkskanselier Axel Oxenstierno,
uit Stockholm, 15)25e September 1674; waarin uitdrukkelijk
verklaard wordt dat Anthelius en Ursinus onthoofd werden omdat zij katholiek waren. Cfr. Rikgkansleren Axel Oxenstierus
skrift oeh Brefvesiling, 1ste Serie, dl. II, blz. 7i4.
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het Dominicanenklooster te Antwerpen (i). Den gen September 1624, meldde hij aan de congregatie de gevangen
Hij voegde er bij-nemigvaptrSchenilk.
dat de keurvorst van Keulen aan den koning geschreven
had om hunne invrijheidstelling te verkrijgen. (2)
Den 14en Januari vertelt hij de verschillende gebeurtenissen, vernomen van pater Schacht, die na negen maanden
gevangenis voor het heilig geloof, te Hamburg is aangeland. (3) Veel nieuws vinden we in den brief niet, slechts
eenige kleinigheden. Zoo staat er dat Nicolaas Campanus,
die hier Nolanus heet, predikant was, dat hij niet de
luthersche leer onderwees, maar waar eenigszins mogelijk
was de Catholieke leer aan het volk uitlegde. Janssens weet
ook dat het getal der terzelfdertijd gevangen genomen
Zweden 13 bedroeg en dat na hunne invrijheidstelling de
koning een allerstrengst decreet uitvaardigde tegen de katholieken, die zonder onderscheid als landverraders zouden
behandeld worden. Ook heeft hij hooren spreken van de
gevangenneming van Missenius die hij Joannes Wenselyz
noemt.
In vergadering van 24en November 1625, (4.) werd de
brief van pater Janssens voorgedragen en de Congregatie besloot inlichtingen te vragen aan de nuntiussen van
Keulen en Vlaanderen, om, zegt het decreet, over deze
mannen, hunne dood, de oorzaak hunner dood echte
bescheiden te hebben van vertrouwbare personen, opdat
men hun de eer zou kunnen bewijzen die zij verdienen en
opdat hunne gedachtenis eeuwig zou blijven duren.
De brief werd verzonden den Ogen November 1625. (5)
Van den nuntius van Vlaanderen hebben wij geen antwoord gevonden. Het proces - verbaal, dat de nuntius van
(i) Hij was een der vijf broeders Janssens of Janssensoyy uit
Zierikzee, verbleef als missionnaris in Hamburg van 1622 tot
1636, ging van daar naar Keulen en later naar Amsterdam,
waar hij den I4' Maart stierf. De meest gekende en het hoofd
der vijf broeders was Nicolaas, eveneens Dominicaan. Hij begon
de missie in het Noorden, waar nevens hem en Dominicus ook
hun derde broeder Cornelius werkzaam was.
(2) Cfr. Propaganda-archief. Lettere Antiche, dl. 296, blz. 149.
(3) Cfr. Ibidem, blz. 330.
(4) Propaganda- archief. Acta, 1625, 24. Nov., blz. 291 nl' 22.
(5) P. A. Lettere della S. Congregazione, 4, blz. 202.
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Keulen zond, zagen we vroeger; het werd in de Propaganda voorgelezen in vergadering van 13 Maart 1 626. (1)
De kardinalen besloten: 1e dat men den nuntius van
Keulen zou verzoeken de noodige opzoekingen te doen
naar andere getuigen van deze feiten, omdat het getuigenis van pater Schacht alleen niet voldoende was ; 2e dat hij
zou trachten de origineele brieven der martelaars naar
Rome te zenden; 3e dat men zou onderzoeken of Veraldi
geen bekeerde jood was. In den brief dien zij den 7e Maart
naar den nuntius stuurden. (2) staat duidelijk wat men van
hem verwacht : namelijk, dat hij trachtte Blasius terug te
vinden ; dat hij den naam en de geboorteplaats zou zoeken
van den Franschen dokter en of het niet mogelijk zou
zijn eenige katholieken in Zweden zelf te ondervragen.
Men vroeg hem dan ook de origineele brieven te zenden en
eenige duistere zinnen van het proces-verbaal uit te leggen.
Den 27e n Maart schreef de nuntius dat Blasius te
Osnabrück in het leger getreden was en dat men niet wist
waar hij verbleef noch onder wiens bevel hij diende. De
nuntius hoopt natuurlijk hem later terug te vinden en dan
meer nieuws te kunnen zenden. (3)
Die hoop zou echter niet verwezentlijkt worden. Buiten
het verzenden der origineele brieven en den uitleg door de
Congregatie gevraagd, is er in de Propaganda niets meer te
ontdekken over de Zweedsche martelaars.
Zoo eindigde de eerste missie der Propaganda in Zweden, nauwelijks begonnen werd ze in het bloed gesmoord
en gedurende bijna twee eeuwen zou het altijd moeilijk
zoo niet gevaarlijk voor een katholiek priester zijn den voet
in Zweden te zetten, laat staan er zijn geloof te prediken.
Moyne, 29 Februari 1912.

Dr L.

BRIL.

(i) Propaganda- archief. Acta. 1625, i3 Maart, blz. 32, nr z6.
(2) P. A. Lettere della S. C., 5, blz. 43-4.
(3) P. A. Lettere Antiche, 66, blz. 159.

DE DANSTENT
Staf ken en Angelieneken waren met malkander getrouwd van in de schoone Meie als de vogels nesteling
dragen.
Staf ken was hoog-opgeschoten en breed- uitgezet, sterk
en struisch, met een zware stem die hol sloeg als de klepel
van de groote torenklok; handen had hij en vingers van
ijzer en staal, en armen stevig als voorhamers : dat kwam
van dag in dag uit de lange en zwaar -schorpende boomzaag
door de gevelde beuken te trekken; berdzager was hij van
stiel. En ze zeiden er maar Staf -ken tegen, bij wijze van
spreken, omdat het zoo een goeie jongen was, gedienstig
voor Jan als voor Peer, en van elkendeen gewild.
Bij feest en plezier de joligste gast. Van af zijne zestien
jaar — bijna van als hid zijne hand tot aan de deurklinken
reiken kon, gromde destijds zijne moeder zaliger — dronk hij
zijn potje in de herberg en liep hij de kermissen af; en beloofde hij aan moeder te half twaalf thuis te zijn, dan gebeurde
het meer dat de torenklok van slag moest zijn, daar zij twee,
drie keeren half twaalf sloeg als hij den sleutel op de huisdeur stak : Staf ken zag gaarne het laatste lichtje in de
laatste herberg uitdraaien eer hij er aan dacht rechtsomkeer te maken. En toch was hij 's anderendaags even vinnig
te poot en schorpte staag de scherptandige boomzaag door
den dikken populier, want zat was hij nooit, ten minste wat
hij zat hiet : zoo beschonken dat hij geenen boer uit zijne
hooikar meer kennen zou.
't Waren goei tijden voor de berdzagers, ze konden
Zondags
rammelen met zilvergeld in den broekzak, en
's
denken aan trouwen.... vroeg!
Staf ken had zijn Angelieneken leeren kennen verleden
jaar toen hij er achttien was en Angelieneken te goei zestien : 't was een teer ding met een wit maisch velleken en
twee blosroosjes weerszijde den fijnen neus onder de z w arte
oogskens; zij diende als kindermeid bij den doktoor en had
<laar geleerd kraakzindelijk te zijn en propertjes vóór te
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komen. Met de kermis had Stafken ze aangesproken en er
mee gedanst zes en twintig dansen achtereen in « 't Blatend
Schaapken » tot ze té moe werd....
Van toen af zagen ze malkander gaarne, doodgaarne,
en ze zochten malkander aan hoeken en kanten en ze waren
verzopen eer ze water hadden gezien.
« Dat moest er van komen », zeiden de menschen,
« zóó jong loopen
Het mugje danst zoolang rond het kaarslicht tot het
zijne vleugelen er bij verbrandt en jonge muisjes raken het
eerst in de val. --- Dat zei de oude brigadier, want het
jonge volk heeft nog zooveel wijsheid in den koker niet
steken.
Stafken wachtte niet lang om naar den pastoor te
gaan ; beter een korte pijn dan een lange, en op die
wijze was daar nog 't minst spraak over, en 't was niet
meer dan plicht.
Zonder veel beslag -- natuurlijk -- was de trouwdag
afgeloopen; ze namen een herbergsken over tegen den
grooten beukeboom over de vaart, aan den ingang van de
dorpstraat, en de nering bracht 's Zondags een rond stui-

vertje binnen.
't Ging alles naar lust en wensch, tot na zes weken —
korte wittebroodsweken — de groote slag viel. De houten
molen brandde af en wat de maalder reeds lang zinnens
was, dreef hij nu door: hij zou eene stoommaalderij bekostigen en ... eene stoomzagerij daarbij. Na eene maand was
dat spelleken ver gezet en de zagerij stond er nog het eerst.
Toen vielen de berdzagers zonder werk en het werd
een harde tijd voor Staf ken die in zijn leven nog geen
tegenslag had gekend, en voor Angelieneken die nooit had
gedaan dan 't kindeken van den doktoor gepaaid en klokslag het eten op tafel gevonden.
Ze gingen aan 't spaarpotteken, waar Angelieneken
wat ingekregen had met haar heeren- dienen, em somtemets
kon Stafken toch een stuiver verdienen met 's kosters haag
te scheren, de boeren te helpen in den oogst en te spitten
in den hof van de enkele boerinnekens die op zwart brood
en botermelk rentenierden in 't dorp.
Wat zou daar in den winter van geworden? Van den
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zou meebrengen.... daar waren nog een paar vijfrank stukken aan te verdienen in de staminee, maar wat een
baat brengt dat als ge voor den winter staat, wanneer er
zeker geen slag werk te vinden is, nievers.... en 't zou
vroeg winteren dees jaar, want van tijd zat de wind al omhoog, en draaide hij naar den Westkant dan kon er son s
zoo een kille regen bijzen....

Op een schoonen morgen dat het zonneken nog eens
met zijn zomersche vriendelijkheid uit het Oosten opdook
en zijn lichtende stralen door het venster van Stafken's en.
Angelieneken's kamer priemde, werd Stafken het eerst
wakker en stiet zijn Angelieneken met den elleboog :
-- (( Angelieneken, draai u eens om, ik weet nieuws. »
-- « Och toe, wat zou het! »
— « Neen, 'k moet u iets heel bijzonders in 't oor
knoopen. ))
— « 'k Heb nog zoo 'nen vaak. »
---- « Damaar neen, luister eens, alles zal nog goed
komen, ik ga slijper worden 1 »
Nu draaide Angelieneken zich om, zoo een belangrijk
nieuws!
-- « En waar haalt ge de drie honderd frank? Komen
die zoo maar uit de lucht gevallen ? »
-- « ' k Meende 't u gisteren avond te vertellen toen ik
van de stad thuis kwam, maar ge laagt zoo gerust en 'k
moest er zelf nog eens op slapen maar nu ben ik er vóór...
Weet ge hoeveel Schele Rik op Keer -kermis verdiend heeft
met zijne tent op tweeden Sinksendag? »
-- « Wat komt dat bij de kwestie maken ? n
—« Dat zult ge gaan vernemen... maar raad eens...
ge trekt uw schouders op ?... Vier honderd zestien frank
zuiver winst, me lieveken... zoo wijlie met de jaarm»l lkt
ook eens...
-- « Eene tent zetten? Oei, oei, neen 1 Ons laatste
centen daarin steken, dat niet meer geriskeerd! Was het
tegen de kermis, 'k zou zeggen ja, maar voor dien éénen
-
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ganschen zomer ging Staf ken naar feest noch kermis; het
beurzeken was plat en ge zult dikwijls zien : als het eene
niet meeslaat valt het andere eveneens tegen : ook de herberg trok niet meer, hoewel de dubbele gersten met evenveel oppas werd gelegerd en afgetrokken, de klare jenever
nooit aangelengd, en de groote borrels even vol geschonken.
Daar moest een einde aan komen !
Goede raad is duur; en toch schemerde voor Staf ken's
geest eene uitkomst als een lichtje ver in den nacht, met
tusschen den verdwaalden reiziger en het herbergzaam
verlicht huizeken een modderig diep moeras : in 't naburige
vlek was eene diamantslijperij opgericht en veel geld wonnen ze daar na eenige weken leerens, geld gelijk slijk. In
't begin maar één franksken, vervolgens twee per dag, doch
kort er op : dertig, veertig tot zestig en tachtig frank te
week! En Stafken was een scherpe geest, vlug van aannemen en nog jong genoeg om den stiel te leeren. Maar...
niemand werd aanvaard zonder borgsom te storten : drie
honderd frank! en in Angelieneken's spaarpot waren er
geen honderd meer bijeen te rapen....
Zoo iets te hooren vertellen en te zeggen ((ja, 't is erg »

is gemakkelijk, maar als ge er zelf vóór staat en ge moet er
dóór, dat is droevig, dat is pijnlijk.
En Angelieneken weende heele avonden en schreide
dat het eene straf was van Onzen Lieven Heer; als ze er
maar niets van opdeed ! En 't kleintje groeide en groeide
en was er dat eens binnen vier maanden dan zou het huishouden nog duurder te staan komen : een mond meer open
te houden.
Staf ken werd mager en bleek van 't denken en dubben,
en wilde zijn aangeboren goede luim toch eens uitslaan dan
keek hij op de roodgekreten oogen van Angelieneken, die
nog twee jaar jonger dan hij was.... alleén zou hij er niet
om geven; hij kon wegtrekken naar de groote werken, hij
had handen aan zijn lijf en zijnen kost was hij altijd waard.
Maar daar zóó nu zitten met een vrouwken dat ge gaarne
ziet en dat lijdt zonder dat ge er kunt aan doen, met een
vrouwken in verwachting....
Zoo was de maand September half geraakt, de Septembermaand die met haren laatsten Zondag de jaarmarkt
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marktdag al die kosten gaan doen... slaat het weder tegen
hebben we nieks...
« Ik zeg dat we 't moeten aanpakk,'^ i . Keerkermis
was ook maar éénen dag ! »
-- «Ja maar, Staf ken, ge weet zoo goe 1 als ik hoe het
daar is toegegaan... Met Sinksen 's nachts, te twaalf ure,
hebben ze den Brabbeson gespeeld; dat was opgemaakt
werk met de jonge mannen, die tegen klokslag middernacht
met hunne lieven in den c1ansbak stonden... met de markt
mogen we maar beginnen 's morgens te acht ure... dat
was een heel bijzonder geval »
-- « En wie zegt u dat ik er ook geen heel bijzonder
geval van zal maken? Ik zet verdomme de spiegeltent van
Den Wildeman : ik kan ze krijgen voor zestig frank
omdat het zoo laat op 't jaar is en de kermissen op een
eindeken loopen, zetten en afbreken inbegrepen; nog vijf
en twintig frank daarbij voor het orgel, twintig frank aan
de gemeente, tien aan twee buitensmijters, vijf aan eene
tapster één e is genoeg als ik en gij meeschenken — dat
maakt samen honderd twintig frank en zie eens waar we
vóór staan : daar heeft niemand zoo een gestel, wij gaan
heel de kermis hebben., en 'k zal goei reklaam maken...
daar kunnen met alle gemak veertig koppelen op den vloer,
reken dat we er door den band maar twintig hebben en
twee cents of een nikkeltje slag voor keer, dat is twintig
frank per uur (als ge drie minuten voor 'nen dans telt en
dat is ruim genoeg)... drie tonnen gersten tappen we zonder
moeite, en ze zeggen dat er met een kermis honderd frank
aan eene ton vast is, en dat is goed aan te nemen als ge den
stiel kent... Hewel, wijf, waar zijt ge nu met uw schoon
praten? »
Angelieneken had nog nooit zoo nauw gerekend; nog
had zij vrees voor ongeluk en tegenslag, maar wat kon ze
er tegen inbrengen?

--- « Als ge toch denkt dat er een stuiver mee te verdienen is, zei ze, wel zet dan eene tent, maar scheurt ge er
uw broek aan, zie dat ge ze gelapt krijgt en steek de schuld
niet op mij. »
En zoo, op een schoonen morgen, was de groote zaak
beslist.
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Angelieneken bad op haar beide knieën vijf vaderonzen
en vijf weesgegroetjes voor Sint Antonius en beloofde een
gepinte keers als 't lukken wou... -- en Stafken viel aan
't werk met goeden moed.
Eerst ging hij den palmslag geven op 't akkoord met
den Wildeman voor spiegeltent en orgel. Nonkeltje van
Peekens en Postje uit den Draaiboom, felle kerels die ieder
drie man konden staan, den stiel kenden, en op mekaar
waren gezet omdat ze altijd samen dienst deden, kreeg hij
voor buitensmijters : dat was een schoone klop ! Als ge aan
de straat werkt, moet ge 't goed doen, ziet ge.
Een flinkere tapster dan zijn oud lief, het schoonste
meisje van 't dorp, kon hij niet vinden, maar zou die hem
willen helpen? Nu ja, het vijffrankstuk stak hare oogen uit
en als ge schoon zijt en ge kunt zoo met een kermisdag van
's morgens tot 's avonds achter den toog in eene tent
floreeren, dat wil ook wat zeggen.
— « Ik zal 't doen, zei ze, als ge mijn zuster bij vraagt ;
alleen kom ik niet, ge hebt me toen te leelijk behandeld. »
— « Laat dat potteken maar gedekt, gij waart toch ook

met een anderen meegegaan! »
« Meegegaan ja; zoo jaloersch kende ik u niet zulle,
maar toch niet buiten 't spoor geloopen gelijk gij, he! »
«Ja zie, als ge een pint uit hebt... als het nog te
herkansen was, weet ge...
-- « Ja, merci! n
Staf ken stond op heete kolen, vroeg hare zuster bij, en
maakte dat hij weg kon. Twee tapsters waren best te
gebruiken : Angelieneken en hij zelf zouden toch al eens
uit hunne oogen moeten zien en hier of daar een handje
toesteken, en omdat ge toch niet te gelijk kunt de klok
luiden én in de processie gaan, was 't zó6 nog best.
Hij had lang voorgenomen nog iets schoon op te
stellen, iets kluchtig, dat de menschen zouden lezen ;
's Zondags te voren zou hij het in de herbergen en aan het
volk op de straat uitdeelen, ook op de dorpen in het omliggende, waar Stafken goed gekend stond omdat hij zoo
sierlijk kon dansen. En op een avond riep hij den manken
schoenmaker binnen, trakteerde hem dat hij in zijn luimigen
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geraakten en tusschen pot en pint kregen zij samen het
volgende strooibriefken aaneengestooten :
« BOSCHBEEK BETOOVERD I
Geachte Heeren en Damen, jonge en oude lieden,

Met dezen komen Staf ken en Angelieneken -- ge weet
wel, van onder den beukeboom op 't hoeksken -- U allen
waarschuwen voor
September
om alle ongevallen te vermijden, want het is dien dag ter
gelegenheid van de jaarmarkt dat zij de PRACHTIGE SPIEGELTENT van den Wildeman gehuurd hebben met het heerlijk
MONSTERORGEL. Als ge daarvan spreekt te Brussel of te
Leuven of te Mechelen of te Parijs, dan beginnen ze den
Brabbeson te spelen. « Daar haalt ge eer van », zeggen ze,
« dát hebben ze bij ons niet! »
Wat daar allemaal van verteld wordt is niet te gelooven;
't schijnt dat het een tooverstuk is. Zeker zullen de doktoors
er tegen opkomen, want enkel door de muziek te hooren,
worden de menschen van alle ziekten genezen. Bulten,
kromme beenen, pronkappelneuzen verdwijnen als lij
tooverslag, ja zelfs scheeve huwelijken komen er goed mee.
Bijzonder raadzaam te komen luisteren is 't aan de
vrijagies die overhoop liggen, want de muziek van het
monsterorgel geeft U een griezeling die tot in de puntjes
van uwe teener gaat en uw hartje zoo warm maakt als een
lollepot; de Staf zal zeker veel last hebben om alleman
Zondag,

28

naar huis te krijgen.
Het orgel is daarbij pas nieuw geschilderd, schoon dat
er niets zoo prachtig te verdenken is, allo, een echte droom.
De Staf is er zoodanig van gedaan, dat hij gezworen heeft
er geen kleintjes meer te pakken en niets nog dan groote
te drinken.
Zoodus wie Zondag komt kan 's nachts naar huis
gaan en zeggen tegen 't wijf 's anderendaags -- als die niet
wilde meekomen — dat daar iets stond en roerde wat
nievers anders, nog in Mexico niet, te zien en te hooren is.
Zij die met een ballon komen, worden ontvangen door
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den champetter, die hun zal wijzen waar Staf ken en Angelieneken wonen.
Waarschijnlijk komt de goeverneur om 'het dansen in
te zetten : moest hij niet kunnen, dan zal hij den ouwen in
zijne plaats sturen.
Al de dansen zijn zoo nieuw als een pasgeboren

veulen.
Vet om de beenen in te smeren en schuifpoeder staat
in 't baksken, dat is gratis voor niet.

Stokken, paraplus en automobiels worden eerlijk
teruggegeven.
Dus komt alien zien en hooren en zegt er uw gedacht
over, en als ge ooit in uw leven iets schooner gezien of
gehoord hebt, dan laten we ons verloten.
De Staf, de serieuste van geheel ons straatje, gepen
onderofficier van de Beige oorlogsvloot, ridder-sionerd
van de Wanorde in de flesschen, en Angelieneken, zijn
wijf ken. »
« Dat moet effekt hebben », zei Stafken, ('of ik ken
de menschen niet meer! »
--

Ja, maar 't werkte verkeerd.
's Zondags vóór de jaarmarkt, 's morgens, werd dat
brief ken rondgedragen van deur tot deur en na de hoog
vonden de menschen dat in de herberg liggen.
-mis
Zot als musschen smeten de jonge mannen hunne
klakken op den grond van louter deugd; ze sloegen op
hunne knieën en stampten met hunne hielen op de dof-ketsende kasseisteenen al vloekend ingehouden achter in den
mond : nonde, nonde, potvermille; sommigen grepen een
maat vast en sprongen er mee in een ronde als wilde bokken;
ze riepen liet mekaar toe van in de herbergdeur tot op de
markt en in de straten : « Mannen, mannen, Boschbeek
boven, wij gaan ook eens iets krijgen, zulle! De spiegeltent van den Wildeman, stoelen met kussens gansch rondom,
gladdige vloer en een orgel als een stadsfanfare, laat ze
maar komen, Boschbeek boven 1 »
Maar de menschen op jaren, en allemaal nog niet,
maar zij die de wet stellen : de herbergiers, trokken een
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gezicht als Peer Rogers' kat toen zij door 't mozegat niet
kon, en kooiden bijeen gezevenen in een hoeksken in ((Het
Plakleer s>, heisch duivelsch omdat die spiegeltent, als een
machtige magneet, al het geld uit de beurzen zou trekken
zoowel van de boeren als van het jonge volk. Zij zelven,
die ook hunne herberg deden opkuischen en een trekorgelist betaalden of eene tent zetten groot als een voorschoot
met een goedkoop - gehuurd valsch- moorelend orgeltje, zij
zouden ook kosten doen en geen geld kloppen! Wie dierf
nu toch aan de spiegeltent denken die niemand nog had
weten staan dan tegen de stad in een groot dorp!
Janneken Pak, een rentenierken dat op krukken liep,
en bij de verledene verkiezing met zijne partijgenooten uit
den raad gekegeld was door een tegenlijst van kroegbazen,
sloeg met zijne kruk op tafel en zei. nadat hij gerocheld en

gespeekt had :
-- « Wie wil er de wet stellen den dag van vandaag? —
De herbergiers. -- En waartoe zou het moeten komen ? -- Dat
met de kermis en met den Zondag iedere burger zijn portemonnaie in hunne handen kwam afgeven en dan naar huis
ging, zoo hadden ze zonder moeite wat ze nu met een
beetje last willen verdienen. Daar ligt het verken vast. Zet
Stafken eene spiegeltent, wat kunt gijlie daartegen inbrengen ? Zet er twee of vijf of tien, eens zoo groot en nog zoo
schoon ! »
Dat was nu gesproken en niets gezegd! Daar konden
de bazen zich niet aan storen.
's Avonds, koekoek één zang. 't Was de spiegeltent al
wat de klok sloeg. De groote schaar had er niets tegen en
de jeugd was om zot te worden van blijdschap, maar zij die
een goed blad in den mond ligggen hadden en 't groote
woord voerden waren er tegen.
Gezevenen zaten de gewichtige bazen nog altijd in
« Het Plakleer » ; geen enkel was naar huis gegaan omdat
ze geen middel nog verzonnen hadden om de donderwolk
en de zwarte bui die hun boven 't hoofd hingen, te doen
afdrijven.
« En als de burgemeester wist wat ik weet », zei een
boerken uit de hei, dat daar suf op zijn stoel zat, de beerven
met de zwaar beholleblokte voeten kruiselings 't een over het
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andere geslagen, de zijden klak met de korte klep zijlings
voor één oog, en in den dik-belipten mond de Zondagsche
sigaar van drie cent, waaraan hij trok met blaaskaken die
als een smidsebalg zwollen en ontzwollen, een boerken dat
zijn bakkes nog niet had opengedaan, ((als de burgemeester
wist wat ik weet, kwam ze niet 1 »
En na een korten schok met kop en kin: een gat in de
lucht, als om zijne uitgesproken woorden nog een krachtigen
stoot achterna te geven, stak hij weer zijne sigaar in den
mond en pafte.
-- ((En wat weet -e gij? » vroegen ze gezevenen terwijl
zij, die met den rug naar 't boerken zaten, hunnen stoel
verschoven en lijf en gezicht keerden.
— « Dat overal de Wildeman voor eigen rekening
komt, ge moogt gaan hooren waar ge wilt. Stafken zet de
tent, zeggen ze. Met den naam ja, maar de Wildeman zet
ze zelf, smeert Stafken zijn pollen en slaat zelf het groot
profijt op zijnen bil. Velà ! »
— « Dan zouden er vreemde ratten ons den kaas van
't brood komen happen, bromde de vette waard uit het
« Kalf ken Mozes » ; daar gaan we nog stukken van beleven
.... als ik mij moet koleirig maken ben ik goed in staat heel
den boel in brand te steken. »
— ((De smeerlap », zei de baas uit de herberg « In den
à la belle vue », half en half een bordeeltje, « en dat door
menschen, snotneuzen zal ik maar zeggen, die publiek
schandaal hebben gegeven, en Stafken die, als de pastoor
is ingehaald, een heele mand wijn heeft gestolen om ze
met zijne kameraden uit te zuipen. »
— « Dat klopt niet », zei 't boerken, « 't past gelijk
eene tang op een verken, en 't schoonste van al, uw eigen
zoon heeft ze helpen leeg drinken. »
— « Helpen drinken is dat stelen, potvermi lle ? ! u
— « En Angelieneken heeft ook nooit gedeugen », beweerde de graatmagere patroon uit ((De bonte Koei », die
staminee hield nevens de villa van den dokter; mijn bellefleur-boom hangt met zijn diksten tak over den doktoor zijn
haag en zoolang Angelieneken daar voor kindermeid heeft
gewoond heb ik nooit aan dien kant mijne ladder moeten
plaatsen. »
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-^– « En de burgemeester moest eens weten », ging het
boerke voort, dat al lang met zijnen mond vol woorden
sprekensgereed zat en wachtte naar eene poos om in te
vallen, « de burgemeester moest eens weten dat de Wildeman met eene perspomp tapt, daar heeft hij geene vaten
voor en zoo moet de Wildemnan zijn eigen bier wel mee
-breng!»

Dat was een hooge troef in het spel van de kroegbazen.
---- « Wat zegt-de gij daarvan, secretaris? »
De secretaris, facteur in bieren voor rekening van den
burgemeester, die eene brouwerij draaien had, zei verontwaardigd en geruststellend :
« De burgemeester is van alles op de hoogte, mannen, en zal wel weten wat hem te doen staat. »
De klank van die woorden was nog niet uitgehelmd,
of Staf ken, die op zijn ronde was, verscheen in het deurgat
en de gesprekken vielen stil. Hij nam zijne sigaret uit den
mond en knikte « goeien dag ». Staf ken begreep waarom
niemand van de aanzittenden hem den wedergroet jonde,
trok eens zenuwachtig aan zijn das, die niet juist zat, kuchte
als had hij rook ingeslikt en vatte den stier bij de horens :
— « Ze vertellen in 't dorp zulke wondere dingen van
mijne tent dat ik moet gaan gelooven dat ze alles beter
weten dan ik zelf. Ze beweren dat de Wildeman voor eigen
rekening komt.. , . neen, ik doe de uitgaaf, ik en niemand
anders : ik heb goedkooper condities omdat de kermissen
op een eindeken loopen..., ge zult het zien ten andere want
van den Wildeman zal niemand meekomen uitgenomen de
orgeldraaier.... Een mensch doet al moeite om een appeltje
op zij te leggen tegen de korte dagen.... 't Is al erg genoeg
voor de berdzagers zonder dat ze u dat beetje nod; lnisgunnen.... »

Geen enkel zette het gezicht van iemand die luistert,
maar ze namen goed aandacht en hoorden scherp toe als
een wildstrooper in den nacht.... geen enkel echter die zijn
bakkes opendeed. Zochten ze naar woorden of wachtte de
eene dat de andere het stuk zou aandurven? « Laat hem maar
betijen », fezelde de baas uit « de bonte Koei », terwijl de
zeever uit zijn pijpesteel op tafel kwij ide.
Staf ken werd gewaar dat zijn haring hier niet braadde
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en moest het tot woorden komen, hij kreeg het te kwaad,
daarom maakte hij een einde:
« En dan willen ze nog hebben dat de burgemeester
zal verbod leggen, maar dat kan hij niet met de wet; ik zal
hem over de zaak eens gaan spreken. Salut! »
Staf ken dronk zijne pint leeg, smeet vijf cents op den
toog en weg was hij den steenweg op naar 's burgemeesters
woning, overleggend hoe hij 't met beleid aanpakken zou.
De schemering viel in allengerhand, maar nog niet zoo
duister was't, dat niet kwá Beth hem zien trappen had over
den steenweg en te kakelen liep van deur tot deur bij al
haar geburen dat Stafken wel een toon lager zou zingen.
« Bij mag ze niet zetten, om geenen waarom, de burgemeester heeft hem doen aanzeggen, en voor den moment
is hij er bij », vertelde kwá Beth.
Ongerust en ingrimmig kooiden de jonge mannen
bijeen onder den beukeboom vóór Angelieneken's deur om
bescheid te weten als de baas terugkwam.
Ondertusschen belde Staf ken bij den burgervader aan
en werd binnengelaten door de oude kijfachtige doos van
eene meid welke meê burgemeesterde en hielp zorgen voor
het w elzijn van de gemeente. Stafken stelde zich heel deemoedig aan, nam zijn Zondagschen hoed af, wreef zijne
voeten om ook Bertien niet kwaad te maken en zette zijn
gat vóór op den stoel, hoewel zijne broek — zijne trouwbroek! in 't geheel of ten deel niet vuil was.
Staf ken had aan den praat van de menschen dadelijk
begrepen waar den burgemeester de schoen wrong, en :
-- «Mijnheerde burgemeester », zei hij toen de burger
uit de keuken kwam, den mond nog vol gebakken patatjes
dat hij zoo aanstonds van tafel opstond was een teeken
dat hij de zaak het poeder waard schatte — « Mijnheer de
burgemeester, neem niet kwalijk dat ik eens kom vernemen
wat uw meening is over mijne danstent; de menschen sjauwelen daarover dat het einde er aan verloren is... »
— « Ha... zoo... ja, ja... dat is goed gedaan...
-- « Wees er niet over gestoord, mijnheer de burgemeester, maar voor zooveel ik kan oordeelen, heeft niemand
het recht mij te verbieden eene tent te zetten... ik zal de
gemeentetaks betalen en in het reglement staat nergens
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geschreven dat wij geen schooner tent mogen zetten dan
een gewone, of geene spiegeltent gelijk de mijne met
vloeren « sjoofaas » gansch rondom, waar ge met uw gat
invalt zoo zacht als in een pluimen bed, of dat ge geen
orgel moogt zetten die honderd maal en nog schooner
speelt dan een gewone turelututuut.... »
« Hm ! Hm 1 » deed de burgemeester kuchend.
Staf ken wilde eerst uitspreken al wat op zijne tong lag
en liet den burger niet aan 't woord komen:
— « Volgens mij, mijnheer de burgemeester, kunt ge
mij maar op ééne manier vásthebben, en dat is met geen
bier te willen leveren : de vaten zijn allemaal voor eene
perspomp, ziet ge, daar moet ik mee naar de brouwerij
komen, en als ge wilt contrarie zijn, moet ik op een ander
dorp naar een vreemden brouwer... »
Staf ken had den burgemeester gedurende zijn pleidooi
vlak in de oogen bekeken en merkte aan het spel der lijnen
op diens aangezicht dat het pleit gewonnen was.
« Neen.., neen », zei de burgervader, « maar ik
dacht... ze hadden mij gezegd... (hij moest nog eene leugen
uit zijn duim zuigen) dat ge zinnens waart vijf en twintig
centiemen binnenkomen te vragen en dat was naar mijn
goesting te veel geld uit den zak van de menschen ge--

---

klopt... »
— « Daar zou ik u volkomen gelijk in geven, mijnheer
de burgemeester, maar ik vraag er niet meer dan vijftien,
vijf boven op een ander, omdat er toch meer kosten op zijn,
en ik moet zien van aan mijne uitgaaf te komen en ook een
korstje te verdienen... 't is zoo een armhartige tijd voor de
berdzagers... »
— « Jamaar, 't is goed, Staf ken... hoeveel bier gaat ge
i oodig hebben, want ik moet er mij een beetje op rege.
leeren of ik zit strop... »
— « Zes halve tonnen zal ik komen halen als dat voor
u goed is, want ik verwacht schromelijk veel volk uit den
omtrek omdat het de laatste kermis is van de streek en ik
een brief ken heb laten ronddragen overal om te zeggen dat
(le spiegeltent bij mij staat... dat brengt een overhoop van
volk meê dat anders niet ware gekomen... en het kermisvolk gaat zoo lichtelijk op een ander ook eens... en zoo

76

DE DANSTENT

vaart heel het dorp daar goed bij... maar 't schijnt dat de
menschen dat niet willen begrijpen... »
-- « Dat is ook zoo », bejade de burgemeester, maar
zoover denken ze niet na, en wegens wat de kwestie van
't bier aangaat, kondt ge Zaterdags 's voornoens komen,
dat ware voor mij een groot gemak, want in den namiddag
moeten de gasten met twee bierwagens uitvoeren. »
« Goed, opperbest, mijnheer de burgemeester, ik
zal maken dat ik er tegen een uur of half tien sta, mijnheer
de burgemeester, goeien avond, mijnheer de burgemeester,
merci, mijnheer de burgemeester. »
Stafken stapte, licht van harte, met wijde schreden,
overmoedig den steenweg over, rollend eene sigaret, en
aan de jonge mannen onder den beukeboom, die nieuws
bijkwamen en vroegen : « Eh wel, Stafken?)) verze--gier
kerde hij :
--- « Ze komt ! ... Ze hadden der podomme eens iets
moeten tegen hebben, ik zou ze een anderen dans geleerd
hebben. Daar is nog baas boven baas, zulle, als ge dat
maar weet!

II
En ze kwam ! zooals het van eerst af was gezegd.
Vrijdags 's morgens rolden door het dorp twee wagens
hoog met berdwerk opgelade^ i en zetten onder den beukeboom de tent af : ze moesten nog een tweeden keer rijden,
om de spiegels, de « sj oofaas » en het orgel.
Mannen van stiel volgens overeenkomst door den
Wildeman meegestuurd begonnen de palen te slaan, de
planken te leggen en Stafken moest niets doen dan hier en
daar een handje uitsteken en dikwijls om jenever en bier
loopen.
— Wat wreede mannen », zei Angelieneken, « ze
zien er uit als echte wildemans en vloeken dat ze doen, al
erger dan ketters, 't is of de gansche hel daar uitgebroken
loopt ! »
— « Och toe », paaide Staf ken, « tapt de kan maar vol,
als ge niet kunt hooren vloeken, moet ge geen kermis houden. Of laat ik er somwijlen ook geentje schieten ? En die
-
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groote platneus met zijne ossenknieën sloeg uit al zijne
macht op den nagel van zijnen duim in plaats van op een
keperspijker, wat zoudt gij doen, ((danke deezeken »
zeggen ? n
's Zaterdags vreesden ze dat de mist zou vallen want
hij hing dik in de lucht, nog dikker boven tegen de vaart,
doch in den voormiddag trok hij op en daarmee werd het
een schoone September dag.
-- «Als het niet verslecht en 't morgen zoo 'n open en
warm weer blijft », zei de platneus, « moet ge van heel den
winter geenen slag werken, dan zal er nog al een volksken
ruischen ! »
Vóór en na den schooltijd - kwamen de kinderen grooteoogen-zettend met open mond staan gapen. En de haan.tj esvooruit, die een plank mochten aandragen of nagels en
hamer aangeven en een sloksken bier kregen uit de kan als
wederjonst, hadden nu voor lange dagen bij hunne makkers
het groote woord. Ook aan school werd van niets gerept
dan van de spiegeltent en de masseurkens hadden aan de
meisjes en de knechtjes op straf van zonde verboden
's Zondags na den middag en zeker met den duisteren nog
op straat te loopen. In den voornoen mochten ze snoepen
gaan aan de kramen op de markt, doch 's namiddags
binnenblijven, want dan loopt het duiveltje van de eene
balzaal naar de andere, en als al het volk bijeentrosselt in
de spiegeltent, blijft het duiveltje zeker dáár... om dieswille
kwamen ze op voorhand zien.
De groote menschen konden moeilijk voorbij zonder
hunne bewondering lucht te geven en al de boeren hielden
gapend hunne kar stil. In den namiddag, als het zeil er al
overgespannen lag, en er van buiten niets meer te zien viel,
wenkte Stafken de voorbijgangers binnen omdat de menschen fier waren op die gunst en overal gingen rondstrooien
dat het niet schooner kon !
's Avonds tegen zeven uren brachten ze het orgel, en
toen dit gezet was tegen negen, sloten ze de tent, maar
eerst toch moest er een marsch gespeeld. En als het groot
spel was, klonken de tonen dat ze wijd over het dorp sloegen, want 't was mij een stuk, dat orgel, en als het fijn
vooisde dan hoordet ge 't bijna niet, zoo stillekens en zoo
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zoetekens! Ja maar, als het weer meewilde, zou het morgen
goud regenen!
De zon was rood ondergegaan met den ganschen
Westerhemel in gloei.... voorteeken van wind, maar dat is
duizend maal en nog beter dan regen.
Staf ken had goeden moed en ging bij zijn Angelieneken slapen vol betrouwen.

's Zondags 's morgens, terwijl hij de hemdsslippen in
zijne broek stak, piepte Stafken achter 't gordijntje naar
het weder uit : de zon kwam schoon op aan een helderen
Oosterhemel; wat hooger in de lucht dreven eenige wolkjes,
donker te midden, doorschijnend aan de afbrokkelende
uitkanten, en de populieren wiegden hunne kruinen en
waaiden lichtjes hunne zijtakken als om te vragen :
« Allo, wind, meent ge 't spelleken, of komt ge
maar wat plagerij uitsteken en zottebollen ? »
Maar een beetje wind kan de kermis niet vergallen, en
voor een wolksken aan den hemel blijven de menschen niet
thuis.
Stafken en Angelieneken gingen samen naar de vroegmis. De pastoor deed zijn jaarlijksch sermoon over de
danszalen, dat ze moesten sluiten op het policie -uur, allen
drank weigeren aan wie een scheef ken aanhad en deftig
zijn. Met leed had hij vernomen dat er dit jaar nog meer
kom-af was gemaakt van de danszalen, enz., een nootje te
kraken voor Stafken. Stafken trok er zich nieks van aan.
Hij wist beter waarom de pastoor dit jaar zijn van buitengeleerd sermoon opzei op zoo een venijnigen toon : in
bijna alle zalen waren er orgels gesteld -- petieterige orgeltj es vergeleken bij het stuk van Stafken --= en de muzikanten van de dorpsfanfare, die met de kermis een oordje
te snappen vonden, op andere jaren, dreigden niet meer te
zullen spelen in de processie als er geen hoogere taks werd
geheven om de draaiorgels weg te houden ; en dat de pastoor baas was op 't dorp, wist iedereen.
't Kon Staf ken weinig schelen, al had hij reeds meer
achter zijn toog verkondigd : « Als we er daar--malenv
--

DE DANSTENT

79

meê van af zijn, wil ik den pastoor op een kruiwagen tot
Scherpenheuvel voeren ! »
Proppensvol was de kerk, en na de mis begon het volk
aanstonds zijne inkoopen te doen.
De wit- gehuifde kramen stonden in eene gebroken rij
langs weerskanten de dorpsstraat : ge kondt daar tegen een
spotprijs klakken koopen bij Peerken van Lishout die al
acht en twintig jaar naar Boschbeek markt kwam, rattenvallen bij Jefken Hut, die om zijne waar aan te prijzen zijn
kraam vol hangen had met doode ratten en muizen ;
schoenen voor alle goesting en van bij alle grootte drie
verscheidene schoenmakers die ruzie sloegen heel den godsjeugdigen dag en malkander voor onderkruipers ((rotten
schelvisch » en « scheeve lavabo's» uitscholden ; bloemenzaad en kool- en savooiplanten bij Tistje Klem die onder een
opengespreiden blauwen familie -paraplu zaad van alle
mogelijke bloemen in bekleurdrukte pakjes had gerangschikt liggen . Dat Tistje had verleden jaar met opzet of
niet aan den doktoor een schoone poets gespeeld : de
liberale dokter wilde zijn voorhofken enkel met blauwe
bloemekens bezaaid en gepasseerd jaar waren ze rood en
blauw ondereen uitgekomen. « Dat is met het Kartel ! »
had Tistje gezegd, maar 't deed er niet toe, hij was voor
altijd de kalandizie van den al te kittelachtigen doktoor
kwijt.
In twee staminees was 't verkensmarkt : die zoudt ge
op den reuk af wel vinden. Fleele manden, laag en vol
stroo, wemelden daar van kleine rose verkskens, waarvan
enkele sliepen maar de meesten snuffelden in 't stroo of
malkander stieten met ontevreden geknor en luid snijdend
klein -verkskens- geschreeuw, als de stouwer met zijne zweep
tusschen den hoop koterde of een uit den worp aangreep
met hoot en poot, al taterend en bestoeffend. Rond de
manden stonden boerinnen, de handen op de heupen, en
rookende boeren hunnen keus te doen : kregen ze akkoord
met den stouwer en werd de palmslag gegeven dan wreef
de stouwersj ongen eene klad roode verf op 't verksken : een
teeken waaraan de andere boeren wisten welke reeds waren
verkocht. Ging de kooper naar huis, dan hielp de stouwersjongen het beestje in den zak stoppen en de boer droeg dan
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het aangekochte knorrende verksken in den zak op den rug
naar zijn kot.
Voor de kinderen stond er een paardjesmolen, een
touter, vijf zes lekker- en snuisterijkramen en een tafeltje
waarachter Doove Kobe verkocht : « vijf en twintig dikke
vette ronde gezonde muntebollen voor vijf cens, goed voor
den hoest, goed voor de borst, goed voor de maag... ,» en
aan het einde van de litanie «goed voor alle menschelijke
kwalen ».
De huizen waren netjes gesierd en opgeschilderd,
deuren en slagvensters nieuw geverfd, waar ze spel hielden
stak triomfantelijk de vaderlandsche vlag; het haantje van
den toren was opgekuischt en blonk als eene zon en in de
galmgaten waaide de groote drapeau van de gemeente.
't Was jaarmarkt, 't was kermis !
Vijf minuten voor den achte zette Staf ken de tent
open; bij hoopen schoten de jonge mannen binnen die van
na den koffie al op den uitkijk stonden, en vreemden die
hunne zaken af hadden en niet wilden vertrekken zonder de
spiegeltent te hebben gezien, en boeren die hunne aan
hadden gedaan en hunne boerinnen met de ge--kopen
kochte waar naar huis gestuurd, het dromde allemaal
binnen, tot zelfs de koster toe kwam ginder aan op den
kerkepad met den rammelenden bos kerksleutels, en wilde
eerst de tent bezichtigen alvorens te gaan ontbijten.
Stafken bleef met de horlogie in de hand buiten staan
om den eersten klokslag van de acht af te wachten.
— « Koster, ge hebt toch de kerkklok niet achter
gehouden, zeker, het uur zou moeten slaan ! »
Boem! deed de torenklok.
En Staf ken draaide op de tippen van zijne schoenen
om, floot door 't deurgat op een groot glimmend fluitje dat
hij aan een rood koordeken had aanhangen : daar viel iets
los als een horlogiewerk-op-slag, én het orgel speeelde
schoon, man, oprecht schoon, triomfantelijk als eene zegemarsch de Belgische Brabbeson ! en binnen klonk een wild
« tirarara ! » als een geloei uit een beestenspel want wie
kent er toch woorden op die voois, en spelen ze dat airken
niet even zoo goed bij de boeren wanneer het verken wordt
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geslacht, als de
dag ?

koster op het kerkorgel met Prinskens-

Dat maar niet hardop gezegd want de koster is daar
juist !
— « Komt ge ook eens zien, koster ? n vroeg Staf ken,
« daar haalt ge eer van, bij de eersten te willen zijn. Schoon
muziek, zulle!
Ge kwaamt binnen langs eene soort voortent of kraam,
of gelijk ze dat in de stad heeten a eene markies », wat ze
zetten, als er eene trouwfeest plaats grijpt, vóór het huis
der bruid.
Achter een winket zat Angelieneken en gaf aan de
binnenkomenden, tegen vijftien centiemen op 't bordje,
een bonneken « goed voor een glas bier a. Dan rechts,
waar ge uw bonneken tegen een potje uitwisseldet, stond
de toog in bruin hout, versierd met koperen ringen in den
muil van grijnzende leeuwenkoppen, lang en breed, bezet
met bierglazen en schotelvodden om het storten te verhelpen en met te midden Bacchus op een ton, het glas vol
schuimend bier vóór den vetlachenden mond. Achter den
toog stond Staf ken's oud lief, Fieleken van den boschwachter, te pronken, haar blonde haren in bekken, onder
ieder oor een schitterend diamantje in een zilveren belleken, op haar blanke blouse een gouden kruisken : een fijn
smoeleken dat altijd lachte en welgezind kon keuvelen ;
nevens Fieleken, hare zuster met een beenderig gezicht,
licht-bruin vel en pekzwarte haren in eene streep bezijde
gekamd, veel struischer, met den witten voorschoot rond
de sterk opspringende heupen; ze zeiden allemaal dat die
nog schooner dan Fieleken kon zijn, ware niet haar gezicht
door de pokken geschonden, en ge zaagt de puttekens
goed!
JOZEF SIMONS.

(Wordt vervolgd).
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VONDEL'S LEVEN EN KUNSTONTWIKKELING, door
H. C. DIFEREE, met portretten. -- De Nederlandsche Boek
-handel,Atwrp.
28o blz , fr 4.00.
Ik durf meenen dat Diferee met een eenvoudiger titel een
juister titel had kunnen geven. Had hij zijn werk geheeten :
« Eenige beschouwingen over de verhouding van den persoon
Vondel tot zijn werk en tot zijn tijd ». Dit had alvast tot liet
volgende geleid : De lezer zou hebben gedacht : dat heeft de
schrijver nu toch goed gezien, en goed gezegd ook Maar als
nu de zielkunde van Vondel's ontwikkeling wordt beloofd, dan
vragen we na lezing : is dat alles? En we scheiden « dankbaar,
maar niet voldaan ».
Vondel's kunstontwikkeling. om te beginnen, gaat in den
geest van dezen toch beslagen Vondelkenner tot aan Gijsbrecht
van Amstel, en daarmee uit Hoe zooiets met kennis en liefde
en vereering voor Vondel is overeen te brengen is mij en
raadsel. Al wie niet door papenhaat is verblind ziet toch zonneklaar in Vondel's kunst een reusachtigen stap vooruit, na
's dichters bekeering tot Rome. En daar Diferee geen papen hater is wordt een zienswijze als de zijne bepaald onbegrijpelijk.
Maar, wie weet, misschien komt een tweede deel; hoewel
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aan 't slot van den bundel verzekerd wordt dat met den Gij sbrecht de ontwikkeling eigenlijk uit is : « De dichter -zan,; er
heeft voortaan het evenwicht tusschen zijn ziele- en ku nstenaarsleven gevonden. De zelfopvoeding van Vondel tot kunstenaar is tegelijk met dit treurspel voltooid. » Moest de oude
Vondel zooiets hebben te hooren gekregen, hij zou wel een
sappig «ben je bekaaid ! » hebben uitgeroepen.
Nu, de ontwikkeling van den rederijker tot den dichter
krijgen we dan toch binnen deze bladzijden.
De behandelde stof is met veel orde ingedeeld : ((De stad
Amsterdam en hare bevolking bij den aanvang der zeventiende
eeuw; « Vondels jeugd en eerste ontwikkeling » ; « Vondels
Pascha »; « Vondels verdere ontwikkeling, van 161-- 1623 n;
« Vondel als dichter en hekeldichter, voornamelijk met betrek
kerkelijk-politieke twisten, van 1623-1635 »; « De-kingtode

Gijsbrecht van Aemstel ».
Diferee begint met te zeggen dat door al de vorige Vondel studiën samen ons nog niet is gegeven « Vondel gade te slaan
in den opgang van zijn kunstleven ». En dat is waar. Den w ordenden Vondel kregen we nog niet. Dien zal ons Diferee geven.
Maar al dadelijk hooren we, wel ietwat bevreemdend : « Het
literair en nesthetiek gedeelte zal daarbij uit den aard der zaak
slechts eene zeer ondergeschikte rol vervullen, want het zal
ons doel zijn de ideeën en beginselen aan te geven, waardoor
Vondel in dit tijdperk van zijn leven werd geleid en zijn arbeid
werd beheerscht. » Aldus wordt het zoo willekeurig afgeperkt
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terrein nog beperkter, en we krijgen enkel de levensomstand.igheden, vooral uiterlijke, die op Vondel's kunstenaarsziel van
invloed zijn geweest.
En toch, hoewel nog meer onvoldaan, zijn we dankbaar.
Waar Diferee Amsterdam bij den aanvang der 17e eeuw
oproept hooren we al dadelijk dat hier aan 't woord is de
ervaren schrijver der « Geschiedenis van den Nederlandschen
handel » Broksgewijze verplaatst zich de bedrijvigheid uit het
Zuiden naar het Noorden « Nog in 1585 verlieten bijna ig.000
kooplieden en fabriekanten Antwerpen en zetten zich voor een
groot deel in Holland, in het bijzonder te Amsterdam neder,
waar zij zoowel het handelselement als de Hervormde kerk in de
Republiek kwanten versterken. » Zeer aanschouwelijk wordt
dan de stoffelijke uitbreiding en de godsdienstige beroering
geschetst, maar wij missen de kleurenspelingen waarmee Kalif
heeft getooverd in zijn tafereel van Amsterdam als inleiding op
Bredero's werken.
Voor alles wat nu volgt over Vondel's jeugd en vorming
heeft Diferee zich vlijtige opzoekingen getroost in het Vondelmuseum, in de pamfletten van Remonstranten en Contra-remonstranten, en in de groote folianten van den Amsterdamschen
keikeraad en de Amsterdamsche classis, die tot nog toe voor
de letterkundigen gesloten boeken bleven.
Minder gewicht valt te leggen op de kunst -inzichtige uit
waar hij noodeloos aan 't betoogen valt-weidngvaDfr
dat « de didactiek waarlijk geen ongewoon verschijnsel was in
de zeventiende eeuw » blz. 57 enz.) of waar hij, tegen te Winkel
in, « Het Pascha)) wil vrijpleiten van rederijkerij.
Steekhoudend is het betoog dat Vondel niet zoo vroeg lid
van de Kamer is geworden als we tot nog toe op gezag van
Alberdin^ k of Van Lennep geloofden.
Voor de plotse ontwikkeling van Vondel tot groot kunstenaar (1622 -1625) wordt gewicht gelegd op het bezoek bij.
hem van den Remonstrantschen hoogleeraar Vorstius. Van
toen af begon de hevige antipathie voor de contra's vlam te
slaan in het dichtershart en de kerkelijk-politieke satiricus steeg
op naar de hoogten der blijvende kunst.
Dat sommige slachtoffers van Vondel niet zoo laag en
gemeen waren als de dichter wil doen gelooven of als hij in zijn
opwinding allicht te goeder trouw vermoedde, wordt hier duidelijk bewezen: predikant Trigland, b.v., was een nobele kerel, die
door .Tondel brutaal voor een dronkelap werd gescholden. De
onderstelling ligt niet zoover, dat Vondel zich nogal eens liet
gaan op den stroom van zijn krachtwoorden uit louter plezier.
Trouwens heel het lange hoofdstuk « Vondel als hekel dichter » brengt nieuwe kijkjes en zelfs enkele nieuwe ruime
gezichteinders in den zin dat we inniger kennis maken met
Vondel's menschelijkheidDe trant van het boek is boeiend en smaakvol, maar wat
een hebbelijkheid is dat telkens terugkeerend : « niet in de
laatste plaats?
»
J.
P.
C. HUYGENS' TRIJNTJE CORNELIS Dr KLUCHT, uitgegeven en van eene inleiding en aanteekeningen voorzien door
,

Dr H. J . EYMAEL . -- Zutfen, Thieme, io2 blz., groot formaat,

fl. i.5o.
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Dr Eymael, sinds lange jaren met veel vrucht werkzaam in
de letterkunde der 17e eeuw, heeft aan zijn groote verdiensten
jegens Huygens thans de verklaring van diens kluchtspel t oegevoegd. Niet zonder aarzelen heeft hij er zich aan gewaagd en
zwaartillend vooral stond hij, blijkens zijn inleiding, tegenover
bedenkingen van zedelijken aard. Hij onderzocht die, laat ons
maar zeggen met protestantsch-puriteinsche gewetensangstvalligheid, maar zijn liefde voor de filologie en de letterkunde kwam
ze te boven.
Vooreerst geeft Dr Eymael ons een overzicht van de ver
uitgaven, die van « Trijntje » werden bezorgd.
-schilend
Dan onderzocht hij waar Huygens zijn onderwerp mag
hebben vandaan gehaald. En op liet spoor van Dr Barnouw,
vindt hij, tegen alle vroegere onderstellingen in, de bron bij den
Amsterdamschen uitgever Kornelis Last, die in 1654 een boek
liet verschijnen: ((De Gaven van de Milde St. Marten, bestaan
kluchten, kodderijen en andere vermakelijkheden ». Daarin-dein
werd ook opgenomen het « Kluchtig Avontuurtje van 't Nieusgierig Aegje van Enkhuizen, » en Dr Eymael drukt het verhaal
over, zooals het Dr Barnouw in het « Tijdschrift voor Nederlandsche Taal- en Letterkunde » liet verschijnen. Het heele
weervaren te Antwerpen van 't Enkhuizer schippersvrouwtje
wordt hier inderdaad verteld zooals Huygens het ten tooneele
bracht.
De verklaring van het stuk heeft haar eig enaardige moeilij kheden. 't Is immers heel en al gesteld in het dialect van de
Zaanstreek of van Antwerpen. En mocht iemand bij een eerste
doorbladeren meenen dat Eymael aan noteerwoede lijdt, algauw zal het blijken dat de geleerde uitgever niets te veel in
beslag nam als hij iedere bladzij voor meer dan de helft met
nota's vulde. Meest al die nota's zijn taalkundig. Maar ook de
letterkundige zijn niet schaarsch, en daarin toont Eymael evenveel smaak, als in de andere schranderheid en geest van geduldige opzoeking.
Zooals Evmael het voor « Hofwijk » en « Zedeprinten »
vroeger deed, heeft hij ook hier Huygens' Grieksche en Latij nsche bijschriften achterwege gelaten.
Dankbare aanhaling verdient wat Eymael over Huygens'
uitingen van godsdienstigen aard weet te zeggen. « Ik bedoel
den groven spot, welken Huygens zich (in «Trijntje -) evenals
helaas in menig ander zijner gedichten veroorlooft tegen de leer,
de instellingen en het ceremonieel der Katholieke Kerk. Niet
alleen ik. maar ieder weldenkende met mij, zal dien stellig en
beslist afkeuren. Maar, wil men billijk en onpartijdig zijn, dan
dient ook hier de stelregel in acht genomen : « il faut juger les
écrits d'après leur date. » In de 17e eeuw kenden Katholieken
noch Protestanten de thans, gelukkig, gehuldigde leer der verdraagzaamheid. Vurig in hun geloof, uitten zij hunne godsdienstige gevoelens vaak met onverholen afkeer van anderer overtuieing. Tegenover Marnix' vinnige bijensteken stonden de
geharnaste Refereinen van Anna Bijns. En hoe vreemd ons dit
schijnen moge, toen vond men dit in zijn tegenstander natuurlijk
en belette het geene maatschappelijke waardeering, ja zelfs
geen vertrouwelij ken, soms hartelij ken omgang. De vriendschappelijke vehouding, waarin Huygens stond tot overtuigde katho-
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lieken, als de dames Roemer Visscher, Vondel, den kanunnik
Ban, den pater Mersenne e. a. ontslaat mij van elk ander bewijs.
Maar heden ten dage zouden uitingen, als bovenbedoeld, den
katholieken toeschouwer stellig ernstig grieven. En eene opvoering dezer klucht zou ook om deze reden onvoorwaardelijk af
te keuren zijn. »
Uit den aard van 't onderwerp zelve zal deze uitgave weinig
schoolgebruik vinden. Maar zoo was 't ook door Dr Evmael
niet bedoeld. Zijn werk is veeleer voor privaatstudie geschikt.
En vele vrienden van Huygens en van onze letterkunde zullen
den gewetensvollen verklaarder dank weten voor de uitstekend
geslaagde vervulling zijner lang niet gemakkelijke taak.
J. P.
BRABANTSCH SAGENBOEK, door A. DE COCK en H. TEIRLINCK. --- Uitgave der Koninklijke V1. Academie. Gent, A.
Suffer. 2e dl. 1911, 3e dl. 1912.
Te zijner tijd werd hier het Te deel van deze merkwaardige
uitgave gerecenseerd. Thans liggen sinds maanden de beide
andere voor ons : flinke bundels, de een tellende 35o en de
andere 3oo bladzijden.
Het tweede deel bevat de legenden of christelijke sagen.
't Is naar den logischen werktrant der beide folkloristische
meesters ingedeeld : Ons Heerelegenden, Marialegenden en
Heiligenlegenden. — In de eerste rubriek treffen vooral door
hun aantal en hun boeiende inkleeding de Kruisbeeldlegenden,
de lHostielegenden en de Legenden van den wandelenden
Christus : zoo « De dorre Elzeboom, die schielijk heropbloeit a,
« De \vonderba.re Historiën te Brussel, « Het menschelijk Recht
door God gesteund », ((De oorspron van Dvle en Dender. »
Maar wonder baait het niet dat het zwaartepunt der uitgave
ligt in de door onze Middeleeuwen zoo geliefde Nlarialegenden.
Wij hebben er bier ongeveer negentig samen. Al onze heiii dommen Scherpenheuvel. Halle. Leuven, Mechelen, Brussel,
Scheutveld, Laken, Alseinberg, Lombeek enz., koelmen aan de
beurt.
De heiligenlegenden worden weer onderverdeeld in : a)
hei]ioen en gelukzaligen in Brabant geboren ; b) heiligen niet
in Brabant geboren doch er geleefd hebbende ; c) andere hei
uit het Brabant sch Lei; endenboek. De aangehaalde legen -ligen
vormen soms ware doorioopende geschiedenissen : (lie-den
van St. Aleidis, die van St. Alena, die van St. Arnulphus, die
van St. Bonifacius, die van St. Geertrui. die van Ste. Gudula,
die van St Guido, die van St. Ida van Leuven, die van den
gelukzaligen Jan van Ruvsbroek. die van St Huber tus, enz.
De derde bundel brengt ons de historische sagen : de
p rsoonssa en en de plaatssagen. Daaronder vinden we alles
wat het volk over zijn leertogen te vertellen wist : de Zwaan ridderssage, en dan verder Godevaart met Glen Baard, Jan den
Ie, vooral Keizer Karel. Onder de niet - hertogelijke personen
haalt Julius Cesar het ruimste deel in wedijver -- zijn Manes
vergeven het ons — met Manneke_upis en Uilenspiegel.
Onder de plaatssagen is veel eigenaardigs met betrekking
tot de namen der Brusselsclle straten. Onder de staaltjes van
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volkstymologie ter verklaring van dorpsnamen is wel het
plezierigste dat van Kalevoet : « Toen Keizer Karel de Groote
en Paus Leo III naar Ukkel reden per koets om er de kerk in
te wijden, kwamen zij aan de beek van Kalevoet. Er was hier
toen geene brug, en Karel en de Paus moesten afstappen en te
voet over het water gaan. Vandaar de naam Karel -te-voet, nu
Kalevoet. -- Anderen brengen den naam tot Karel V. Keizer
Karel kwam eens naar Brussel gereden langs den steenweg van
Alsemberg. Maar zijn rijtuig brak te Kalevoet, zoodat Karel
genoodzaakt was te voet naar Brussel te gaan. Daarom werd
de plaats Karel te voet geheeten. » -- Ten slotte krijgen de spotsagen hun beurt : de « kiekenfretters », de « koppezagers », de
« peetermans », de « maanblusschers » enz.
Bij elke vertelling is een bibliografie gevoegd, die getuigt
voor den grooten ijver, de gewetensvolle bronnenstudie en de
rijke belezenheid der beide duchtig beslagen vakmannen.
J. P.
NATUURVERKLARENDE SPROOKJES, door A. DE COCK.
— Ad. Hoste, Gent, twee deelen, i io en 120 blz., elk fr. 125,
met vier teekeningen van Ed. Van Offel.
Had ik het niet gedacht! De man van de Vlaamsclle Folklore, die nu kindskinderen krijgt, zou een ideale grootvader
zijn en zich voor de kleuters aan 't vertellen zetten. — En daar
is hij met zijn eersten bundel « Aan mijn kleinzoontje, Herman
Hardies ». -- Hij gaf het boekje aan't publiek, in de overtuiging
dat het aan onze schoolwereld zooveel pret kan schenken als
aan zijn Herman. En dat is onze hartelijke wensch -- al ware
't maar enkel uit eigen dankbaarheid om 't geen wijzelf in deze
bladzijden hebben genoten
Uit zijn belezenheid, die nestelt in alle hoeken van de heele
folklore der wereld, haalt A. De Cock deze verzameling die hij
met een beetje schoolsch wetenschappelijke stijfheid « naltuurverklarende » sprookjes heet Hij bedoelt dat we hier langs den
weg van de volksverbeelding de dierenwereld zien opengaan.
En in een volgende reeks zal't de plan tenwereld zij ii. — Zoo vernemen wa uit den mond van het volk, dien grooten fantasiedichter,
hoe 't komt dat er wilde en tamme beesten zijn, dat liet awijn altijd
moet knorren, dat de geit duivelsoogen en een afgeknotten
staart reeft, hoe de hond in de wereld is gekomen, hoe hij
vijand is geworden met de kat, waarom katten ratten vangen,
waarom sommige menschen wit en andere zwart zijn, waarom
de pink kleiner is dan de andere vingers, vanwaar de aap vandaan komt, en de vleermuis en de mol; wat al rollen wolven en
vossen en beren spelen.
Zijt ge kindervriend, vertel eens uit dit boekje, en ge zult
de oogjes zien flikkeren en de mondjes opengaan.
— Een tweede verzameling volgde alras op de eerste.
Want na den kleinzoon ((Herman », kwam de kleindochter
« Elsa ». En ook haar diende een vertelboek gewijd. Nu gaat
het over vogels : uil en koekoek, specht en zwaluw, roodborstj e en ekster, duif en tortel, leeuwerik en kwakkel, nachte
dan verder over-galendistvk,muchoar.En
andere beesten, schoone en leelijke : slangen, schildpadden,
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kreeften, spinnen, schelvisschen, schollen, vliegen, mieren,
luizen, vlooien.
Ook de planten komen tot

hun recht : popel, treurwilg,
jeneverboom. wingerd, sleutelbloem, sneeuwklokje, vergeet mij
nietje. En na de vertelwandelingen op onzen aardbol gaan we
ten slotte een vluchtje wagen door 't heelal : een bezoek naar
't g; esternte en naar 't manneken in de maan.
Wij wenschen, in naam van de folkloristische letterkunde,
dat Alf. De Cock met veel kleinkinderen worde gezegend.
J. p.
TILLE, door LODE BAEKELMANS. — Uitgave van «Plantin»
(Ed. Secelle), Antwerpen, 1912. 240 blz., fr. 2.50.
Stil- vruchtbaar werkt de hartige Lode steeds voort. Op de
ommezijde van de eerste bladzij in dit werkje staat reeds een
fraaie reeks bellettrie van dezen vier en dertiger : De schetsen b u ndel « Uit grauwe Nevels », de roman « Marieken van
Nijmegen », het verhaal « De Waard uit de Bloeiende Eglantier », de roman ((De Doolaar en de Weidsche Stad », de novellenbundel « Flavenlichtjes », de verzameling kindervertellingen
« Wat Moeder zong », de bundels kleingoed « Zonnekloppers »,
« Dwaze Tronies » en « Sinjoorkens ». de literair-historische
inleiding op W. G. van Focquenbroch.
En nu « Tille », zijn leste en beste.
Tille is het dochterke uit « De Stad Bergen », een deftige
welbezochte havenherberg. De roman vertelt haar korte, haar
«arm, eenzaam » leven.
Ze komt uit de kloosterkostschool van Zwijndrecht op den
sterfday; van haar moeder. Met haar zet vader, geholpen door
een knecht en een meid, de nering voort. Title is mooi, maar
ook rein, en dat blijft ze tot haar laatsten dag.
In haar nestelt en groeit liefde voor haar oud-speelkaineraad je Walt Maar Walt vergeet haar en zichzelve bij een
havenslet.... Tille heeft ze malkander zien kussen. En van stond
afaan begint het. Om haar leed te sussen zal ze 't versmoren.
Vooral na vaders dood. De knecht en de meid, die anders als
engelen over haar waken, kunnen haar niet afhouden van den
elixir. Ti le krijgt goede huwelijkskansen. Maar zij die tegen over de drankverleiding geen wil heeft, wijst hardnekkig elk
verzoek af (lat niet komt van Walt.
Eindelijk komt Walt terug. Maar nu is 't te laat. Title heeft
zichzelf door delirium zoodanig ondermijnd dat er van geen
huwelijk meer sprake kan zijn. Walt dringt aan en Tille met
een kracht, die deze zeer zwakke nooit begeeft, blijft weigeren.
Title kon genezen. had de dokter gezegd, als ze van de
flesch afbleef. Een tijdjelang heeft ze 't beproefd. Maar ze
bezwijkt <il«veer, en stilaan wordt ze de oude slavin, en strompelt ze moedwillig naar 't Kielkerkhof waar vader en moeder
liggen .... Nog enkele dagen vóor den sterfdag, waarnaar ze
snakt als naai de verlossing. Maar ze wil toch sterven als Walt
zijn vrouw. En de priester die haar bedient zegent haar huwelijk in met den trouwen jongen, die nu niet anders kan dan
de ziekedienaar wezen van de arme Tulle en de waker aan haar
sterf bed...
a

-
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Wat is dit boekje voorbeeldig in toon gehouden l Ras en
pittig en opgewekt-glunder vertellend van 't volle havenleven
dat stuwt om en in « De Stad Bergen »; dat havenleven, waaruit
steeds Baekelmans zijn eigenaardigste kijkjes heeft gehaald.
Stil-gedempt, sober, weemoedig waar 't gaat over Tille zelf.
Men wordt het telkens gewaar: de woorden zouden willen dartelen van levenslust, maar -- er is groote eerbied van stemming
in dit boek — telkens is 't een lekend meefluisteren in stille meewarigheid, met Tille's zielegekreun.
Kent ge't vers van Helene Swarth : Als treurig geneurie met
traag gedodein... ? 't is me of ik in dien rythme de diepere levensbeving voel sidderen door dit boekje... En toch is er van alles
in Baekelmans' jongste werk : korte, vinnige trekjes die 't buurtgedoe schetsen op een vloek en een zucht, jongemeisjespret
van Mitje Jensen, Vlaamsche boerenbonhommie van oome Jan,
stille hondentrouw van Ole en Tine, schuchtere liefde van Larsen,
galgenhumor van drinkebroers, weidsche ontplooiing van de
herfstschoonheid der natuur... werkelijk, er is veel in dit kleine
boekje. Maar vooral de glooiing naar lager ^h al van de rampzaligen in dit levensbrok, (Tille zelf, de pianomammesel, Lille Hanne...) is buitengewoon geslaagd. Al zijn stijlkunst heeft Baekelmans gewijd aan Tille's aanvallen van delirium tremens, met
die Breugelsche hellebeesten, en aan haar vier dagen levens
onmiddellijk voor den dood.
-geluk
Tille's geval is een zeer speciaal ziektegeval. Daarom
zullen normaal- gezonden het ook minder begrijpen, en het
hoofd schudden bij zooveel fataliteit, en bij het totale gemis aan
wilskracht tegen den drank in een vrouw die, waar het op liefde
aankomt, zooveel meesterschap over zichzelve toont, zelfs op 't
ergste moment van haar ontreddering Maar ook hier heeft de
kunst veel goedgemaakt en tot realiteit getooverd wat misschien
in 't werkelijk leven een zeldzame onwaarschijnlijkheid heeten
moet.
Dit valt er ten slotte te zeg ; en : Onze Vlaamsche letterkunde is in een zegenrijke periode. Maar veel mocht worden
opgeofferd, zoo ze elk jaar een zoo gaaf-degelijk en dóór echt
kunstwerk bracht als « Tille » van Lode Baekelinans.

J P.
LES FIANCAILLES ET LE MARIAGE. Traite canonique
et théologique avec apercus historiques et j uridico civils. par
-

le Chan. AL . DE SMET S. T. L. prof de théol. au grand sé^ninaire de Bruges. — I vol. in-8°, xxxv-712 pages, iofr. Bruges,
Beyaert.
Het mag een verheugend verschijnsel heeten, dat op onze
dagen gestudeerde katholieke leeken naar een veelzijdiger kennis
van den godsdienst reikhalzend uitzien. Dringende behoefte
voorwaar van onzen tijd, waar schier in alle kringen de moeilijkste vraagstukken van de katholieke leering ter sprake komen,
ja soms met allerhande drogredenen worden aangerand; waar
in den dagelijkschen omgang aan den eenen kant de genees heeren, aan den anderen de wetgevers, rechtsgeleerden en advokaten, praktische besluiten te nemen hebben, waar de zedenleer
en het kerkelijk recht toch ook hun woordje moeten in mee-
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spreken. Een katholieke rechtsgeleerde of geneesheer die niet
wel van de katholieke leering doordrongen is, of althans van
de noodzakelijkheid van diepgaande studie of voorzichtige raad
om niet blindelings, op goed valle het uit, voort te gaan,-vragin,
zal zonder erg, ja met de beste bedoelingen, zich langzamerhand
door den geest des tijds laten beïnvloeden en heel vreemd opkijken, en den priester van « overdrijving » beschuldigen, wanneer deze hem op zijn feilen opmerkzaam maakt.
Omtrent het zoo gewichtig onderwerp van het Huwelijk,
met al zijn bijkomende vraagpunten: echtscheiding, malthusianisme enz., kan er nu niet meer over het gemis aan een veiligen
gids geklaagd worden. De Z. E. H. Kan. De Smet, S. T. L.,
professor aan het Groot Seminarie te Brugge, heeft zijn latijnsch
standaardwerk De Sonsalibus et Matriinonio nu ook in 't fransch
laten verschijnen, wijselijk nochtans aan het Latijn houdende
voor sommige bizonderheden die een ongezonde nieuwsgierigheid hadden kunnen aanprikkelen. Met aller waarheid mag
gezegd, dat er niet één vraagstuk omtrent het huwelijk is, waarover een katholieke gestudeerde in het boek vruchteloos inlichting zal zoeken. Al wat geloofsverdediging, zedenleer, geschiedenis, kerkelijk en burgerlijk recht over het huwelijk in 't
midden brengen, wordt zakelijk en raak behandeld. met talrijke
verwijzingen naar de bronnen en de jongst verschenen schriften,
in een uitstekend uj to date bibliographie (blz. xIv-xxxI) opgesomd.
--De tekst is daarom niet overlast, daar al wat op louter boeken geleei dheid lijkt, naar de voetnoten verwezen is Ik vraag me
nochtans af of het niet beter ware geweest, om den omvang; van
het boek wat te laten krimpen, niet alles wat in de latijnsche
uitgaaf voorkomt, in deze te vertalen : er zijn heele afdeelingen
b.v. over de huwelijkdispensaties, waar een leek geen praktisch
nut bij heeft.
\ Tel is waar is deze fransche uitgaaf niet voor leeken alleen
bestemd. Luidens het Voorbericht van den <f Vertaler » wil men
ook franschsprekende priesters en seminaristen behulpzaam
zijn. Indien bij onze zuiderburen eenige geestelijken de godgeleerdheid in een andere taal clan het latijn wensehen behandeld
te zien, dit strekt hun niet tot eer. Deze streving, meermaals door
de S. Coii reyatio Studiorum afgekeurd, dient, naar onze beschei
den meening, niet in de hand gewerkt, tenzij wellicht voor
eenige technische, geschiedkundige of rechterlijke bijzalen. Er
zijn hier immers heel ander factoren in 't spel dan die welke,
met het volste recht, ook in het h000er onderwijs tot het gebrumik
der moedertaal doen besluiten.
Deze fransche vertaling is beter gezegd een bewerlking
van den 2n latijnschen druk, want menige plaatsen zijli omgewerkt of aangevuld door den Sch rij ver zelven. Zoo is er ook
voor « vakmannen » in deze om zoo te zeggen 3e uitgaaf van
het oorspronkelijk werk, nog heel veel waarop zij azen kunnen.
Hebben zij eenmaal het boek ter inzage opgenomen. dan zullen
zij het niet zonder moeite neerleggen, want E. H. De Smet
weet over alle onderwerpen zoo oorspronkelijk het zijne te
zeggen, dat zij ook, al fijnproevend, er smakelijk veel zullen bij
leeren.
En om nu tot eenige hizonderheden over te gaan, met
groot genoegen zagen wij (blz. io3) de meening stevig ver-
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dedigd, luidens welke, volgens art. VIII van het dekreet Ne
teurere, het huwelijk geldig kan aangegaan, voor twee getuigen,

wanneer de pastoor om reden der burgerlijke wet weigert aan-

wezig te zijn. Bij de reeds lange lijst der schrijvers (blz. xxxiv)
die deze meening toegedaan zijn, mag Lehrnkulrl nog gevoegd,
volgens zijn elfde uitgave. Wie immers weet hoe voorzichtig
deze meester te werk gaat, vooraleer hij een stelling als waarschijnlijk bestempelt, zal grifweg wat er nu bij hem te lezen
staat (II. n. 892), als (le uitdrukking van zijn innige overtuiging
in dien zin opnemen.
Ook dunkt ons allerbest, wat blz. 204, 10, en blz. 429
gezegd wordt : de schrijver verdient vollen lof, wanneer hij de
stelling der geslachtlijke geschiktheid der vrouw in onderhavig
geval slechts als waarschijnlijk vooropzet, en niet als een uitgemaakte zaak, een soort van Evangeliewaarheid, zooals sommige
al te haastige canonisten het hebben voorgesteld.
Op bladzijde 314 zouden wij niet gladweg de eerste voetnota
beamen : ons dunkt het best, zelfs in landen waar het verplichtend burgerlijk huwelijk bestaat, geenszins burgerlijke «echtscheidin » aan te nemen : deze immers heeft altijd den noodlottigen
schijn, dat een huwelijk, voor het geweten geldig, nu, om een
reden die das ontstaan is, wezenlijk verbroken wordt. De vor derinn tot «nietigverklaring » (B. W. a. r8o vlg. !, daar zij
veeleer aangevraagd wordt om een reden die reeds op 't
oonenblik van het huwelijk bestond, brengt dien onzaligen
indruk niet zoo duidelijk teweeg. Daarom voldoet ons dunkens
deze rechtsvordering, desnoods aangevuld en gewijzigd, veel
beter, om de weinige gevallen in orde te brengen.,vaar ook
voor de wet het huwelijk als onl)estaande zou moeten aangezien,
b. v. omdat het voor het geweten nooit geldig geweest is.
Er wordt ook (blz. 327) met recht en reden y eslproken
tegen de dwingelandij, waardoor onrechtmatige echtscheidingszaken, soms, pro Deo, aan jonge katholieke advokaten opgedron g en worden. Hier mocht ook met nadruk gewezen op de
onderlinge verstandhouding, op een beweging die onze katholieke rechtsgeleerden zouden moeten tot stand brengen, om
dien gewetensdwang te doen ophouden.
Op bladzijde 426 wordt er wellicht geen rekening genoeg
gehouden met de beschouwingen van een geneesheer (Erclesiastical
Review, 1911; zie ook Coll. Brio,. 1912, blz. 533), waaruit het waar
schijnt dat de vasectomia slechts onvruchtbaarheid-schijnlk
te\tiveegbrengt. Wij hadden ook (blz. 534) een nog kraniger
af keuring gewenscht van de afschuwelijke wetten van eenige
Staten van Amerika, waarbij sommige booswichten aan deze
heelkundige behandeling onderworpen worden (i).
(i) Minder voldoet ons wat er op blz. 207, ioe regel en vlg. te
lezen staat, zooals wij het in onze 7e uitgaaf van GÉNtcoT, Theologia inoralis (II, blz. 553, 555) hebben aangestipt -- Is het volkomen zeker (blz. 373) dat de honestas Jublica een bizonder boosheid bij daaropvolgende ontucht bijbrengt ? Zie NOLDIN, De 6°
Prrec. n. 20. In verband daarmee vragen wij ons af of een mnatriinonium ratuin tantuin aanleiding geven kan tot de brivatio iuris
petendi debitzcrn (blz. 191-2). -- Blz. 428, in de laatste regels der
voetnoten, schijnt ons de oplossing al te breed. Zie fIÉNICOT, 7e
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Omtrent het uiterlijk voorkomen van het boek, zouden wij
niets dan lof weten te zeggen, indien de randnummers wat talrijker waren : er zijn soms twee, ja meer bladzijden waar geen
enkel nummer staat, zoodat men bij 't zoeken wel eens wat tijd
verspilt. Om hierin te voorzien, zonder de randnu ininers te
wijzigen, kon men deze in een volgende uitgaaf ook bovenaan
de bladzijden drukken. -- Om dergelijk gemak en tijdwinst,
ware 't ook goed bovenaan op elke bladzijde van het z,<aakregister, er aan te herinneren (lat wel de randnummers, niet de
bladzijden, aangestipt worden.
In zijn latijnsche uitgaaf heeft de Hooggeleerde Schrijver
ook dikwerf de nederlandsche bewoordingen tusschen haakjes
gezet. Hier in de fransche uitgaaf, komt ook de nederlandsche
bibliographie wel tot haar recht. Er blijft ons dus niets anders
te wenschen over dan dat er weldra een nederlandsch handboek over het Huwelijk, ten dienste van onze vlaaxnsche
geneesheeren en advokaten, verschijne. De E. H. De Smet is
er de rechte man toe om ons dit te verschaffen. En aan oveitui
zal het hem niet falen. De tijden zijn immers voorbij, en-gin
gelulkkig voorbij, waar men in Bel ië alle echt wetenschaa p pelijke werken meende in 't fransch te moeten schrijven, alsof liet
nederlansch te armtierig of te onhebbelijk was. Om voor onze
vlaamsche gestudeerde lui hooger wetenschap echt begrijpelijk
en smakelijk te maken, zal zij voortaan ook in flink en sif-rlijk
nederlansch moeten worden aan g eboden .

Leuven.
MAYO M BSCH E

NAMEN,

J. SALSMANS, S. 3.

door E. P. LEO BITTREMIEUX,

Overste der Zending te Vaku (Mayombe ► . — Overdruk uit
Onze Kongo In-8° blz. — Leuven, Vlaamsche Drukkerij . 1912,
i fr.
In de twee eerste jaargangen van « Onze Kongo » verschenen
vier studiën van P. Bittremieux over de Mayombsche namen.
Om den ongemeenen bijval die eraan te beurt viel, zijn ze
herdrukt in een handig boekje en kunnen dus in nog i ijder
kringen verspreid worden.
Studiën van volkenkundigen aard hebben tot nogetoe in
Vlaanderen de vaardeering niet gevonden waarop ze aanspraak
mogen maken snaar hier ook staan we bij een keerpunt : in de
laatste jaren zijn, op ethnologisch gebied, menige boeken uit gkomeii die geheel f gedeeltelijk in het Nederlandsch waren

ii - g., II, n. 5o4 — Blz. 478, 9e rugel (ook op blz. 131) dient
er, naar ons bescheiden oordeel, onderscheiden te worden. Zie
(i l;: NI(o'r, 7e ui tg ., II, n. ¢8o, noot 2. — Blz. 579, vra; en wij ons
a of de priester van een huwelijksbeletsel out slagen kan, wanner dit altijd heelemaal bedekt is gebleven, ei, daar cie echte linden reeds vroeger in forma Tridentina hun huwelijk hebben
aangegaan, zij, na verkregen dispensatie, ook buiten alle aanweezi,g heid van den priester, onder elkander hun toestemming
goldig zouden kunnen vernieuwgeen. Wij meenen wel van ja,
doch daar niet alle canonisten in deze meeniing deelen, hadden
wij wel de zienswijze van den E. 13. De Smet daaromtrent wil
vernemen.
-len
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geschreven, en die zeer licht aan den man gebracht werden ;
sedert de overname van Kongo is Onze Kongo geboren, echt
wetenschappelijk tijdschrift, dat zich verheugt in een steeds
toenemenden bloei: dat zijn teekenen des tijds.
Om die redenen gelooven we dat de herdruk van de
« Mayombsche Namen » niet ontijdig is. Over weinig zoogenaamde primitieve volkeren liggen er degelijke namenstudiën
voor. Gewoonlijk blijft men bij de beschouwingen over het
uitwendig leven, over de zichtbare gebruiken en geplogentheden
van een volk en het interessante komt in de plaats van het
zakelijke. Kernachtig zegt de geleerde C. Meinhof : ((Es hat
wenig wert allerlei Kultgegenstände zu sammeln wenn man
nicht weiss was die Leute dabei gedacht haben. » (Jahrbuch
über die Deutschen Koloniën, 1912 p. 40). Dat geldt voor ethnologische inlichtingen van welken aard zij ook zijn. Dat nu
P. Bittremieux' studie zakelijk is zal ieder gereedelijk toegeven
die slechts de lange namenlijst (over de driehonderd namen
worden hier uitgelegd) wil overzien aan het einde van dit
werkje, en de hier opeengestapelde gegevens zijn van het
puurste gehalte omdat ze gemeenlijk van de zwarten zelve
komen.
De negerkinderen worden soms vóór hun geboorte opgedragen aan geesten welker naam zij dan aannemen. De meesten echter hebben een echt -beteekenisvollen geboortenaam,
vertolkend de teedere bezorgdheid van de ouders en dikwijls
de vrees voor de wreede listen van de tooveraars. Eenigen
voeren ook een khasa -naam (khasa = vergift ), die n. 1. welke de
giftproef hebben doorstaan zonder het leven bij te verliezen ;
hoofdmannen en leden der geheime sekten krijgen een tweeden
naam, waarbij allerhande plechtigheden voltrokken worden ;
lapnamen en bijnamen ontbreken niet; scheldnamen evenmin.
' l enige namen van streken en ook van dieren worden
opgeklaard. Aardig is het gebruik aan honden b.v. een heel
spreekwoord voor naam te geven : hier worden recht leuke
staaltjes anngehaald. Het bestaan van familienamen wordt
betwijfeld.
Een zakelijke studie dus. Ja, snaar geen drooge nomen
Rond en om de namen heeft P. Bittremieux als een-clatur.
kantteekening geborduurd waar het oog op kan rusten en zich
vermeien : op elke bladzijde geeft hij uitweidingen ten beste
over aard en zeden en veelal geestige kwinkslagen die de lach spieren in beweging brengen om die koddige zwarte broertjes.
Mogen de « Mayombsche kost in Europeesche potten »
zijn proevers vinden.
AL. JANSSENS, C. I. C. M.
DE GEHEIME SEKTE DER B I\ HIMBA'S, door LEO
BITTREMIEUX, C. I. C. M. — Leuven, Beekmans- Vanderwaeren,
Schapeustraat, I2, 191I. Met een kaart van Mavombe en I4.
platen. 7 fr.
Dit boek zagen we met vreugde verschijnen en we hebben
het met de meeste belangstelling doorgewerkt. P- Bittremieux
is den Vlaamschen lezer genoeg bekend door ziin gewaardeerde
bijdragen in Onze Kongo en in Biekorf dees werk is dus geen
eersteling, maar toch heeft het een heel bizondere beteekenis
:
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omdat het een der eerste schreden is van de Vlaamschsprekende
wetenschap op het nog zoo wijd te ontginnen gebied der Kongoleesche volkenkunde. En we mogen gerust het oordeel van
vreemde geleerden te gemoet zien, want het is klaarblijkend dat
hier de vrucht is neergelegd van streng kritische nasporingen.
Een vreemde, allervreemdste wereld, wordt voor onze
oogen getooverd, niet met haar alledaagsche uitingen maar met
haar diepste verholenheden. 't Gaat immers over een geheime
sekte, een soort zwarte vrijmetselarij.
((De Bakhimba's, zooals die van Mavombe ons nu bekend
zijn, — zegt de schrijver — schijnen oorspronkelijk geweest te
zijn en bepaald te mogen worden : eene bijgeloovige vereeniniging ter eere van Mburnba Luangu, de Regenboogslang, onder
de hooge bescherming van den aardgeest Mbenza, voor de opleiding, de beproe ing en het vermaak der jonge mannen, in
weerwil van de plagerij der betooveraars. » (blz. 145, 146.)
Hoofdstukken als b.v. die over de ingangsplechtigheid en
den dans geven een aaneenschakeling van wonderbaarlijke
tooneelen, waarbij men zich vaak in het droomenland zou wanen,
maar Jan krijgt men telkens weer het gevoel van de frissche,
tastbare werkelijkheid bij al die aardige zeisels en potsierlijke
liedjes --in de oorspronkelijke taal overgedrukt en dan verdietscht -- waarmede ze als doorweven zijn.
De Bakhimba's hebben ook een geheime, kunstmatige taal.
Een twee honderd woorden, - -- benevens allerhande kleingedichtjes, eed - en tooverformulen, naamliederen enz. Verder nog
velerhande bizonderheden over de geestenleer, voorrechten en
taboe's der sekte.
Kortom een zeer degelijke monographie over een der belangvolste verschijnselen van het negerleven in Mavombe.
AL. JANSSENS.
„

L'INDUSTRIE DENTELIÈRE FRANCAISE, SPECIALEMENT EN FLANDRE. Enquête dans la région de Bailleul,
par ANDRE MABILLE DE PONCHEVILLE. — Valenciennes, Giard,
1911, 182 blz.
Drie deelen in dit boek : Vooraf, de toestand van de kant
daarna de geschiedenis der kantnijver--nijverhdFak;
heid in Fransch Vlaanderen; ten laatste, de tegenwoordige
toestand in de streek van Bailleul of Belle, zoo de Vlamingen
zeggen.
Den algemeenen toestand kennen we, die is in Frankrijk
evenals ten onzent, en daar ook bestaan alle redenen om die
landelijke kunstnijverheid zooveel mogelijk op te helpen, maar
daar ook, evenals bij ons, lijdt de kantnijverheid aan drie ziekten : de mode eerst en vooral, de fijne kant wordt niet meer
gedragen als voorheen; de loonen, die aan de kantwerksters
uitbetaald worden zijn belachelijk klein, zij zijn in Frankrijk
niet beter dan in België en daardoor zelf dat het leven in Frankrijk duurder is dan in België is de verdienste aldaar drukkender;
dan hebt ge nog eene ziekte bij het aanleeren : de kinderen
worden naar fabrieken gezonden en naar bedrijven, waar ze
meer kunnen verdienen. In de scholen wordt aan kantleeren
niet genoeg gedaan en met het leeren is men te licht tevreden.
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De kinderen blijven niet lang genoeg op de kantschool. Er
zouden eenige beurzen moeten zijn voor de meisjes, die voort
naar de kantschool komen tot hun 18e jaar. Dat is het eenigste
middel om van de kantwerksters werkelijk kunstenaressen te
maken.
Vroegertijd werd in Fransch Vlaanderen op verscheidene
plaatsen kant gemaakt : te Bergues, te Belle, te Russel, te Valenciennes ; nu is dit niet meer zoo en alleen in de streek van Belle,
wat Fransch Vlaanderen betreft, wordt nog gekantwerkt. Maar
daar ook heerschen die drie ziekten waar we zooeven over
spraken; in de pensionaten zou aan de begoede meisjes de kant
moeten aangeleerd worden. Het loon van eene goede werkster
te Belle is 2 sous de uur, zoodat één frank, ten hoog sTe 1.25 fr.
daags kan gewonnen worden. Maar dat zijn dan de beste werksters die ertoe komen eene el Valenciennesche kant van 7 centimeters breed te maken in drie dagen. De gewone kantwerksters
verdienen dat niet en ze komen maar tot een sou en half per
uur. De tusschenpersonen in Belle winnen niet te veel. maar
wanneer de kant in de groote huizen komt, wordt de prijs -net
verscheidene honderden ten honderd opgeslagen.
De schrijver steunt om te eindigen op de noodzakelijkheid
van de kantwerksters, ware kunstenaressen te maken.
Als slot van het boek komt, naar onuitgegeven stukken, de
geschiedenis van wat op het einde der jaren 1700 en in 't begin
van verledene eeuw te Valenciennes gedaan werd om de kantnijverheid weer op te helpen, maar de pogingen, nochtans aan
hooger hand gesteund, mislukten.
Voegen we er nog bij dat het boek zeer wel gedrukt is en
de kantnijverheid als waardig voorkomt. E. VL.

BODENPOLITIK UND WOHNUNGSFÜRSORGE EINER

DEUTSCHEN MITTELSTADT durch

BERLEPSCH-VALENDAS

B. A. A. — E. Reinhardt, Verlag, München. Form. 33 X
5o blz. Preis : 2.50 Mark.

26,

Een schoon boek met 47 goed uitgevoerde afbeeldingen
van Duitsche arbeiders- en klein- burgerswoningen. De schrijver doet terecht opmerken dat de woningsnood in al de steden
bijna een der groote vragen van den dag is. Hij komt op tegen
de huurkazernen en schrijft ten voordeele, -- wat nu ten andere
algemeen aangenomen wordt — van woningen voor eene enkele
familie. Hij doet voornamelijk in dit boek, zooals de titel het
ten andere aangeeft, de woningspolitiek uiteen van de stad
Ulm aan de Donau, in Wurtenburg. met hare 56.000 inwoners.
Zij was tot in deze laatste jaren omgeven met versterkingen,
maar die werden gesloopt en alzoo kwam veel grond vrij. De
stad heeft veel van dien grond aangekocht en eene merkelijke
winst kunnen doen met een goed deel van den grond te ver koopen. Dit is eene buitengewone omstandigheid. Maar voorts
komt hare woningpolitiek tamelijk wel overeen met die onzer
maatschappijen voor het bouwen van werkmanshuizen: de
kooper moet io 0 ,/ o van den koopprijs seffens afbetalen. Hij
betaalt dan 3 o'o als intrest en eene j aarlij ksche afkorting. De
stad behoudt zich gedurende ioo jaar het recht om het gebouw,
wanneer het zou verkocht worden. weer in te koopen. Ver-
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scheidene steden hebben sindsdien het voorbeeld van Ulm
gevolgd. Voor ons land is het boek voornamelijk belangrijk door
de vele en schoone platen die er in voorkomen. E. Vl.
LE PAYS DE BRIEY. Hier et aujourd'hui, par GEORGES
HOTTENGER. -- Berger-Levrault, Parijs, Ic,12. 25o biz. Prijs :
3 fr.
Een ernstig boek dat we gaarne in handen zouden zien van
hen die belang stellen in onzen toestand in de Kempen liet
arrondissement Briet' maakt deel uit van het departement van
Meurtre-et-Moselle, palende aan onze provincie Luxemburg.
Eenige jaren geleden was het nog eene landbouwstréek Ijzermijnen zijn er gekomen. Hoe is daardoor de streek veranderd
en waar moet op gelet worden? Dit is het behandelde onder
-werlp.
Vroegertijd hadden we hier eene graanstreek, met nogal
redelijk zware grond. In Lorreinen overheerscht de kleine
beboriwvinzg, inaar hier hebt ge nog al tamelijk groote lhoeven. De
bevolking: was er niet godsdienstig en ging er rap achteruit, ten
grooten deele door liet klein getal geboorten De boeren stonden
er op hun eigen; van landbouwvereenigingen wilden ze niet
weten.
Vijftien jaar geleden werden de ijzermijnen gevonden. Volk
vond men niet ter plaatse, voornamelijk Italianen kwamen afgezakt, veelal jong volk, niet getrouwd, en samen met de mijnen
en veelal ook met deltalianen slopen binnen t ele minder gunstige toestanden
Ziehier waarop, volgens den schrijver, bijzonder hoeft
gelet te worden : Er moeten goede bestuurders zijn die met hun
volk kunnen omgaan . Dit is van het allergrootste belang. De
mijnen moeten malkander verstaan voor het bouwen van kerken,
hospitalen en scholen en een godsdienstige zedeleer moet in
deze onderwezen worden. De werklieden vinden onderkomen
hetzij in cantinen, hetzij als pensionaires in bijzondere huizen.
Dit laatste geeft aanleiding tot zeer veel zedelijke misbruiken
en alleen waar ge te doen hebt met broeders of schoonbroeders
en waar het huis daartoe is ingericht zou dat mogen toeelaten
worden . Voorkeur zou moeten gegeven aan getrouwde werklieden en er mnoet voor gezorgd dat ze over 'vat hof bese h ikken ;
de <Openbare danspartijen moet men regelen. In het Dnitsch
Elzas Lotharingen is de toelating noodij; van de overheid Kreis
Direktion) om een openbaar bal te houden. De dienst neiden
zouden uit de cantinen moeten geweerd en alleen aan wettige
huisgezinnen zou de toelating mogen gegeven worden eene cantine te houden ; de overheid zou ten andere de cantinen gemak
moeten kunnen sluiten ; minder aanbevelenswaardige-kelij
vreemde elementen moeten buiten de grenzen gezet en men zou
moeten maatregelen nemen opdat zij niet, zooals het veelal
gebeurt, onder een valschen naam weer binnenkomen in liet
land. Op de identiteitskaart moet men maar eene photo ral>hie
aanbrengen. Samenwerkende verbruikgenootschappen moeten
ingericht worden en zooveel mogelijk het verleenen van Krediet
in de winkels tegengaan; verder moet alles in het werk gesteld
om het volk te ontwikkelen en prijzen zouden moeten gegeven
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worden in natuur: meublen, omlijste beeltenissen, uurwerken,
zelfs accordeons voor de Italianen, aan hen die regelmatig
werken, die best zorgen voor hun hof, die het zindelijkst zijn,
enz. Er zal nu misschien wel gezegd worden dat alles wat de
schrijver voorstelt niet kan worden toegepast; 't is mogelijk,
zegt hij zelf, maar terecht meent hij toch dat door wat hij voorhoudt veel kan bekomen worden.
Om te eindigen zouden we toch willen weten wat de schrijver door den volgenden zin bedoelt, op blz. 127: » Nous ne
pouvons passer sous silence un autre obstacle bien plus grand
encore qui se dresse contre l'action patronale: nous voulons
parler de l'action envahissante de l'Etat ». De staat kan natuur lijk te ver gaan, maar vergeten we nooit dat de wet gemaakt is
niet voor de goeden, maar voor hen die anders hun plicht
zouden verzuimen. E. Vl.
WONDEN VAN ONZEN TIJD. Woorden gesproken te
Londen door BERNARD VAUGHAN, S. J., overgebracht door
W. Nieuwenhoff, S. J. Tweede druk. -- Leiden, D. W. v.
Leeuwen. 1912. r83 blz. Prijs: 1.25 fl.
We moeten hier niets anders dan dezen tweeden druk aankondigen. Over de eerste uitgave die verscheen in 1907 schreef
E. P. Taelman een lang artikel in dit tijdschrift, no 5, 1908,
blz. 454. en volg, onder hoofding: «Een prachtwerk,» en die
naam is verdiend. J. L.

DE CHRISTIWAARHEID
NAAR AANLEIDING VAN EEN SCHRIJVEN VAN G. J.P. J. BOLLAND
IN DEN « NIEUWEN GIDS ».

(Vervolg)
HET DERDE EVANGELIE EN DE HANDELINGEN DER APOSTELEN

Het derde Evangelie en de Handelingen der Apostelen
geven zich uit voor twee geschiedkundige werken van een
zelfden schrijver, opgedragen aan éénzelfden persoon (i).
Hoe die schrijver heet, zeggen zij niet. Doch eene goedgegronde en bestendige traditie, die wij tot in het midden
der tweede eeuw terug kunnen opsporen, geeft aan dien
schrijver den naam van Lukas. Diezelfde hoogst-vertrouwbare overlevering weet nog te melden dat die Lukas een
gezel en medewerker was van Paulus (2) en een geneesheer (3). Af te gaan op de Paulusbrieven, waarvan wij de
echtheid in ons vorig opstel betoond hebben, was Lukas
.geen geboren Jood, maar een bekeerd heiden (q.) en een
reisgenoot van Paulus. (5) Verder heet Paulus hem nog
« zijn medearbeider » (6) en « den geneesheer » of meer
waarschijnlijk, zooals Harnack het zeer vernuftig opmerkt,
« zijn geneesheer. » (7)
-

(i) Vgl.

Lk. i : i met Hand. i : i.

(2) IRENAEUS Adv.

Haer, III, I -- CLEMENS VAN AL. Strom. I, 2z
--- Canon Muratorianus.
(3) Canon Muratorianus.
(4) Hij wordt inderdaad niet vermeld tusschen degenen « die
uit de besnijdenis zijn », (Kol. 4: io) maar tusschen de anderen
(Kol. 4 : 14).
(5) Sprekende van zijne reisgenooten, zegt Paulus (II Tim.
.: 1i) : (( Lukas is alleen bij mij. »
(b) Philem. 23, 24: « U groeten Epaphras, mijn medegevangen in den Christus Jesus, Markus, Aristarchus, Demas en
Lukas, mijne medearbeiders. »
(7) ((Und zwar auch Arzt des Paulus; denn das besagen die
Worte Aovicás ó iaTp6S o á7a7rfT6S. Wie ((der geliebte Sohn))
= ((mein Sohn » ist, so auch der geliebte Arzt - = mein Arzt.
Paulus würde auch die besondere Profession dieses seines

Gefährten nicht hervorgehoben haben, wenn sie ihm nicht
selbst zu gut gekommen wäre. » A. HARNACK. Lukas der Arst,
a schijnt eene verkorting te
Leipzig, igo6, blz. 2, not. 3. Aovac
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De vraag is dan deze : Kunnen het derde Evangelie
en de Handelingen der Apostelen het werk zijn van een tot
het Christendom bekeerden Griekschen geneesheer, gezel
en medearbeider van den Apostel Paulus? M. a. w. stemmen ook in dezen de inwendige gegevens dier schriften
overeen met het getuigenis der overlevering? Tot de oplos
deze vraag heeft de rationalistische Professor van-singva
Berlijn, Adolf Harnack, heel wat degelijk materiaal samengebracht en uitgegeven in zijn Lukas der Arzt, 1906, en in
Die Apostelgeschichte, welke hij twee jaar later liet verschijnen (I). Weliswaar zegt G. J. P. J. Bolland, met een
zweem van misprijzen, dat de Duitsche geschiedkundige,
« voor de geit zorgende en voor de kool » soms « eene
voorzichtige stoutheid » bedrijft (2). Den hooggeleerden,
onovertroffen en onovertrefbaren Leidschen redemeester
zal de Berlijnsche Professor dit wellicht niet euvel opnemen, ten ware Harnack het de moeite niet waard achtte
zich ook maar in het minst te bekommeren om het oordeel
-

zijn van AovKavóc. Althans wordt AovKás nooit en Aovieav65
zeer dikwijls in de opschriften aangetroffen. Meermaals werden
de namen van slaven verkort op ás. Aan den anderen kant
waren de geneesheeren meerendeels slaven, welke hunne
meesters hadden laten studeeren. Zou Lukas, die arts was, misschien een vrijgemaakte slaaf geweest zijn ?
(i) Bij Hinrichs, te Leipzig, in 19o8. Dat wil nochtans niet
zeggen dat A. Harnack de eerste zou geweest zijn om de bewijzen, welke hij tot staving zijner stelling voorbrengt, te vinden.
Zoo geeft reeds in 1886 P. R. CORNELY, S. J. (Historica et critica
Introductio in U. T. Libros sacros, vol. III, blz. i 3o- i 3 i) dezelfde
hoofdargumenten, erbij voegende hoe reeds Hieronymus en
Eusebius, even als in de moderne tijden Patrizi en Neesgen, de
aandacht er op hadden ingeroepen : « Graecum genere fuisse
tertii Evangelii auctorem, stylus libri prodit.... Addere liceat,
quamvis huic argumento magnam vim finesse non censeamus,
quod loquendi modus ex multorum sententia scriptorem artis
medicae peritum prodat.... Socium quoque Pauli fuisse auctorem stylus nobis manifestat et multo magis rerum consensus.
Doch wat vroeger de Katholieke geleerden betoogden met de
hulpmiddelen van hunnen tijd, heeft A. Harnack nu opnieuw en
nauwkeuriger in het licht gesteld, met heel de wetenschappelijke toerusting en volgens de wetenschappelijke methode van
onze dagen. Zijne bewijzen hebben voor ons des te meer kracht,
omdat de echtheid der N.-Testamentische schriften, welke
Harnack gedwongen is te aanvaarden, logisch moet leiden tot
een besluit, dat de Berlijnsche Professor, uit hoofde zijner
rationalistische wereldbeschouwing, niet wil toetreden.
(2)

Het Evangelie, blz. 178.
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dat zijn doorluchtige collega uit Leiden over hem gelieft
uit te spreken. Doch alle ernstige critici, partijgangers van
Harnack of tegenstrevers. -- hoogleeraar G. J. P. J. Bol
natuurlijk uitgezonderd, — zullen gereedelijk toegeven-land
dat de Berlijnsche criticus in zijn positieve « Untersuchun
gen » met onvergelijkelijk meer nauwgezetheid en voorzichtigheid te werk gaat dan de schrijver van het Leidsch
Evangelie. Wij zullen dan ook zoo vrij zijn de argumenten
van Harnack niet van de hand te wijzen, als zij ons van
pas komen. Overigens is het waarschijnlijk het verlangen
zoowel van den Leidschen redemeester die zijne land- en
tijdgenooten wil in- en voorlichten als het onze, dat de lezers
zelf over de waarde oordeelen der bewijzen die wij hun
wenschen voor te leggen.
-

De schrijver van het derde Evangelie en van de Handelingen
der Apostelen is ongetwijfeld een geboren Griek. Ik behoefde geen
bewijzen voor dit, overigens algemeen aangenomen, oordeel te geven, als de lezer zich de moeite wilde getroosten
bedoelde schriften eens in den oorspronkelijken tekst te
doorlezen en de taal ervan met die der overige Nieuwschriften te vergelijken. Die taal is welis--Testamnich
waar niet het zuiver klassiek Grieksch, waaraan men ons
in onze letterkundige opleiding aan gewend heeft, maar zij
heeft er te veel de woorden en wendingen van weg, althans
in zekere deelen waar de schrijver zijn eigen schrijftrant
volgt en geen bronnen benuttigt, om door een Semiet te
zijn neergeschreven. Wie b.v.b. de inleiding op het derde
Evangelie en sommige tafereelen uit de Handelingen waar
de schrijver zelf is bij aanwezig geweest, heeft kunnen opstellen, moet van het klassiek Grieksch tamelijk goed op
de hoogte zijn geweest. Zijn taal is daarbij veel woorden rijker dan die der andere Nieuw -Testamentische schrijvers
zij behelst 373 woorden welke in de andere schriften van
het Nieuw Verbond niet voorkomen. In de inleiding op zijn
Evangelie gaat hij te werk als de groote klassieke schrijvers,
Herodotes, Thucydides en Polybes, aanwijzende hoe, met
welk inzicht en volgens welke bronnen hij zijn boek heeft
samengesteld (i). De Grieksche oorsprong van den schrijver
(i) «Aangezien velen over de dingen, die in ons midden tot
vervulling zijn gekomen, een ordelijk verhaal hebben trachten
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springt nog meer in het oog, als men de verhalen naleest
die hij aan het Markusevangelie ontleend heeft: gedurig aan verbetert hij, in taalopzicht, den tekst van Markus (i).
Nog is het opvallend hoe de schrijver wonder -goed vertrouwd is met de bestuurlijke, politieke, sociale en aard
j kskundige aangelegenheden van zijnen tijd, zoolang het-ri
gaat over zaken uit den Griekschen of Romeinschen
wereld, terwijl zijn heidensche oorsprong vaak te voorschijn
komt door weinig - nauwkeurige uitdrukkingen, die een
Jood zonder twijfel zou vermeden hebben, zoodra hij het
heeft over joodsche toestanden. Zoo merkt Jacquier zeerj uist
op (2), dat hij in zijn Evangelie zegt : 4 : 6, icac "Avvas ó
ápX^Epfvs ; 4 : 5, É /€v€TO ovvax9^vat avT6iv Tovs ápxovTas

Kai Tons 7r pecr3uTepovs Kat Tovs rypa/tpaTEis; en dat hij,
.4 : 8, in den mond van Petrus de uitdrukking plaatst
-

ápxovTec TO Xaov Kat 7rpeoßOTepot :

terwijl hij 4 : 21 den

.hoogepriester laat vergaderen Tó ovvé^ptov Kat 7rá(Tal) T1')v
7epova-cav T-WV vcwv .I opals, enz.
Voor den Griekschen oorsprong des schrijvers getuigt
overigens nog de bijzonderheid dat hij de inwoners van
het eiland Melita, die geen Grieksch spraken, met de
benaming van barbaren « of $áp$apot » aanduidt (3), wat
slechts een Griek, doch zeker geen Jood, doen kon.
Tegen onze stelling kan men weliswaar aanvoeren, dat

1e schrijven, zooals zij, die van den beginne ooggetuigen en
bedienaren des woords geworden zijn, ze ons overleverden, heeft het ook mij goed gedacht, na van den aanvang af alles
-

- nauwkeurig te hebben nagegaan, het voor u, vereerde Theophilus, ordelijk te boek te stellen, om u de zekerheid te doen
erkennen van de leer, waarin ge onderricht zijt. » (Luk. i: 1-4)
Cfr. M . LEPIN in Dictionnaire Apologétique de la f of catholique,
Parijs, 191 1, art. Evangiles canoniques blz. 1652.
(i) « I1 remplace les mots de Marc par d'autres d'une meil'leure grécité; par ex. ^ o8tos par o KEVUS, ci/J v par a«X gOws,
µvXos ó#ivós par X tOos /hUX tKÓS, ßós par &áóos, Tpv/haXLá
ßaotbos par Tp^µa 8EXovi7s, KpüßaTTov par KXivfl, 1TTEp71cr£g
-

par vo repgga, I. éxpis of par ewo , etc. I1 traduit en grec les
latinismes de Marc : Kfvo'oS par Oopog, OpayeXX4P par
'ratio€ e&v, xev7 vpíc^v par ÉKaTÓV^rapxos. » E. JACQUIER . Histoire des livres du Nouveau Testament, Parijs, i9o5, t. II, blz. 325.
(2) o. 1. t. III, tweede uitg. Parijs, i9o8, blz. 28.
(3) Hand. 28: 2,4.
-,
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in het derde evangelie zoowel als in de Handelingen
bijzonder veel aramaïsmen en hebraïsmen te lezen staan,
wat op zijn minst vreemd schijnt voor te komen, als de
schrijver werkelijk een geboren Griek is. Men heeft zelfs
opgemerkt dat zijne taal zoowel met aramaïsmen belast is
als die van Markus en meer dan die van Mattheus (i).
Doch die moeilijkheid valt heelemaal weg, als men
even wil bedenken dat die hebraïsinen en aramaïsmen bijna
uitsluitelijk te vinden zijn in die plaatsen van het Evangelie
en van de Handelingen, waar de schrijver, hetzij mondelinge hetzij schriftelijke, arameesche bronnen benut heeft,
bijzonderlijk in de eerste hoofdstukken dier twee schriften.
Spreekt integendeel de schrijver van zaken die hij zelf
gezien heeft, dan zal men te vergeefs vreemde wendingen
zoeken in zijn opstel. Hijzelf geeft te verstaan in zijne
inleiding tot het derde Evangelie dat hij waarheid
spreekt heeft de moderne critiek onafwijsbaar betoond —
dat hij gebruik maakt van geschreven en ongeschreven
bronnen. Wat wonder dan, dat hij aan die bronnen hun
eigen arameesch karakter heeft bewaard, vooral als hij echt
Joodsche personen zooals Zacharias in den Benedictus of
Maria in den Magnificat aan het woord liet, of als het ging
om de spreuken des Heeren, die hij uit eerbiedige piëteit
zoo trouw mogelijk wenschte weer te geven en die overigens om hunne kernachtige uitdrukking in bijna geijkten
vorm door woord of schrift werden overgeleverd ? Daar
heeft totnogtoe niemand een ernstig bewijs in gezien, dat
de schrijver geen geboren Griek zoude wezen.
Wat den stijl van den schrijver betreft, moeten zijne
schriften voor geen enkel werk uit den Grieksch-Romeinschen tijd onderdoen. « Auf den Stil gesehen », aldus
(il Toch dient men niet te gemakkelijk een min gewone
uitdrukking voor aramaïsme te houden. Vele Nieuw- Testamentische uitdrukkingen die vroeger eenvoudig-weg als dusdanig
werden aangestipt, blijken nu heel gebezigde uitdrukkingen der
hoinè te zijn. In het derde Evangelie nochtans en in de Handeli ngen komen zonder den minsten twijfel een groot aantal
hebraïsmen of aramaïsmen voor. Men heeft maar te denken
aan de lofzangen Magnijicat en Benedidus (Lk. I: 46-57, 67-7q),
die tot de puurste uitingen der Hebreeuwsche poëzie be
hooren.
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Harnack, sprekende van de Handelingen der Apostelen,
« kann sich dieses Werk mit den besten Hervorbringungen
der hellenistisch - römischen Zeit messen. Man lese die
Schilderung des Pfingstfestes oder die der Bekehrung des
Paulus oder die des Aufenthalts des Apostels in Athen
oder die Seereise und vieles andere 1 (I) u En dat mag in
dezelfde mate gelden voor het derde Evangelie: de gelijkenis van den verloren zoon, die van den barmhartigen
Samaritaan, de episode der leerlingen van Emmaus
en zoovele andere uittreksels zouden daarvoor kunnen
getuigen. Dat laat zich gemakkelijk verklaren, als de
schrijver een geboren Griek is, die met de letterkundige.
voortbrengselen van zijn tijd niet heelemaal onbekend is
gebleven. Maar dat pleit tevens ten voordeele der meening
dat de schrijver een geneesheer zou geweest zijn, iemand
die behoorde tot een klas van personen welke doorgaans
eene meer verzorgde letterkundige opleiding genoten.
Inderdaad, dat, naar die schriften zelf te oordeelen, de schrijver van het derde Evangelie en van de Handelingen een arts geweest
is, wordt tegenwoordig vrij algemeen aangenomen.
Als men in onze eeuw van haarfijne hypercritiek
eenigen tijd getalmd heeft om die meening bij te treden,
dan is de groote, doch onvrijwillige, schuldige misschien
wel juist die geleerde, die er zijn levenstaak van gemaakt
had deze meening te verdedigen: ik bedoel Hobart (2). Die
ging met zooveel iever en... overdrij ving te werk, dat zijne
stelling met minachting van kant gewezen werd. Het is nog
wel meer gebeurd dat overdrijving de beste zaken hielp
bederven. Doch later hebben andere critici het boek van
den Engelschen geleerde opnieuw ingestudeerd, het kaf uit
het koren geschud, en bevonden dat er, na verwijdering
,

(ij Die Aposlelgeschichte, blz. t 7.
(a) H0B LRT. The medical language of St. Luke. A proof from
internal evidence that «the Gospel according to St. Luke)) and
« the Acts of the Apostles)) were written by the same person,
und that the writer was a medical man. Dublin, 1882. Hobart
meende niet minder dan 400 woorden te hebben ontdekt, aanLukas eigen en die in geneeskundige werken werden terugges
vonden Dat was te veel. Verschillende dier termen komen ook
voor in de Septuagint. Men doorbladerde zijn boek en liet het
dan met minachting op zij liggen.
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van al het overtollige, nog bewijzen genoeg overblijven om
de stelling van Hobart deugdelijk te staven (i).
Het mag een louter toeval zijn, maar toch stemt het tot
nadenken, dat reeds het voorwoord van het derde Evangelie, wat den vorm betreft, groote verwantschap vertoont
met voorwoorden uit geneeskundige verhandelingen. Zoo
heeft, al in 1874, Lagarde (2) er op gewezen hoe het voorw ord van het Lukasevangelie in denzelfden algemeenen
vorm is opgesteld als dat van den arts Dioskoridos Peda
een tijdgenoot waarschijnlijk van Lukas. En Jac--kios,
quier (3) merkt terecht op dat het voorwoord van het derde
Evangelie eene wondere gelijkenis heeft met den aanvang
van eene verhandeling 7rept ápxairls ifTptiC , welke over
het algemeen voor een werk van Hippokraat wordt gehouden. Daar staat immers te lezen 6,coa ot Érr€xetp1,o av Ir €p^
-

-

:

LfTpl truc keyEww 4 rypá4 €tv enz.

Wat meer onze aandacht verdient is, dat de schijver
van het derde Evangelie en van de Handelingen spreekt
als een geneesheer. Als het gaat over ziekten, genezingen
en mirakelen, dan legt hij in de beschrijving eene opmerk
aan den dag die den arts kenmerkt en bezigt-zamheid
termen die nergens bij andere schrijvers van het Nieuwe
Verbond voorkomen, maar te vinden zijn in de werken der

-

Grieksche geneesheeren. Er valt natuurlijk niet aan te denken hier al die geneeskundige termen op te geven. Wie daar
meer over weten wil, zal best zelf Harnack of Zahn of
Hobart raadplegen. Toch kunnen wij aan de bekoring niet

weerstaan hier enkele voorbeelden aan te halen om den
lezer te overtuigen.
Toen de schrijver met Paulus op het eiland Melita
aangeland was, — zoo wordt er verteld in de Handelingen: 28: i vlgg. — bewezen de bewoners hun een buiten;
gewone menschlievendheid en ontvingen hen bij een
groot ,vuur, dat ze ontstoken hadden om den regen die er
viel en om de koude. ((Als Paulus nu een hoop dor hout
Zie HARNACK. Lukas der Arzt, vooral blz. I2z-137. Vgl.
Einleitung in das Neue Testament, t. I.I, blz. 435 vlgg.
(2 ► Psalter. Hieron. p. 165. Cfr . HARNACK Lukas der Arzt,
blz. 137.
(3) 0. c. t. II, blz. 445
(i)

ZAHN .

.
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bij elkander gehaald en op het vuur gelegd had, kwam er
c ) (i) een adder uit en
-r T?^s B' gy
door de warmte (uó
bracht hem een giftige beet toe aan de hand (KadiJIez' -ras
XECpós at m6) (2). Doch zoodra de inboorlingen het venijnig
dier (TÓ O p(ov) (3) aan zijne hand zagen hangen, . zeiden
ze tot elkander: Die man is voorzeker een moordenaar, dat
na zijne redding uit de zee, de Gerechtigheid hem niet
laat leven. Doch hij schudde het dier (TÓ e'qpíov) (q.) af in
het vuur en ondervond geen letstel. Zij echter verwachtten,.
dat hij zou opzwellen (7rt',u 7rpao Oat) (5) of in eens dood zou
neervallen (IcaraT 'w-rety A5bvco v€fcpcv). (b) Doch toen ze'

,

,

-

(i) De gebruikelijke term om de warmte te beduiden is
Oepµo7fls.

Het woord BEp,a , dat over het algemeen maar

weinig, en in het N. T. buiten deze plaats in het geheel niet,
gebezigd wordt, is de gewoonlijk aangewende term in de ge
-neskudig
werken.

(2) De Vulgata vertaald de uitdrukking xaOiOep Tats Xetp ^
avTov door : invasit manum ejus en alle exegeten (Blass uitgezonderd) schrijven: slingerde zich om zijne hand. Dat S. Paulus
door de adder gebeten werd, zou dan onder verstaan zijn.
Doch het werkwoord fcatánr rew heeft hier een heel bepaalde
welke in geen enkel woordenboek wordt opgegeven. -betknis
Het is een technieke term bij de artsen aangewend om giftige stoffen aan te duiden die in de lichamen dringen. Dat heeft
Hobart (blz. 288v.) met voorbeelden bewezen. Zoo schrijven de
geneesheeren, als zij het hebben over de gevolgen door het
inspuiten van giftige stoffen teweeg gebracht &í V5 Xg9
çbHopoirocov rca8a7r rogévos 7-cov (7w/.caTwv, en waarschuwende.
tegen het vergif van zekere pillen, zegt Galenus : Twv yap
vyl€iPWP Kah aw rvpevOC óXEBpov
Zoo verstaan.
wordt de tekst der Handelingen duidelijk: de adder heeft Paulus
gebeten en het gift is in zijne hand gedrongen.
(3) e píov is een medische term ; het gebruikelijke woord is
eXt8va. Van Onptov werd het woord Bgptaicrj afgeleid om het
tegenvergif aan te duiden dat uit het vleesch der adders geperst
werd. Hobart geeft menigvuldige voorbeelden aan uit genees
werken.
-kundige
(4) Zie vorige nota.
(5) Reeds het aanteekenen der twee gebeurlijke gevallen bij
vergiftiging (opzwellen of ineens doodvallen) schijnt den arts
te verraden. Maar ook de woorden 7ríµpacs8at en aaTa7rt7rTety
zijn echt- medische termen en komen elders in heel het Nieuw
Testament niet voor. Zie Hobart, blz. 5ov.
(6) De uitdrukking sj v ácTO7Tov is ook in het N. T. bij
Lukas alleen te vinden. Terwijl zij in de gebruikelijke spraak
'
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na lang wachten zagen, dat hem niets kwaads (lj. q8EP
aTo7rol) (i) overkwam, veranderden ze van gedachte en
zeiden dat hij een god was.
In den omtrek nu had de overste van het eiland, wiens
naam Publius was, grondbezit. Deze nam ons op en herbergde ons gedurende drie dagen op vriendschappelijke
wijze. Juist had de vader van Publius koortsen en roodeloop (TV0€TOÎ' /cal &vv evi epíw 6vv€X6gevoV) en lag te bed.
Paulus ging naar hem toe, en na gebeden en hem de
handen opgelegd te hebben, genas hij hem. Daarop kwamen ook de overige zieken van het eiland en werden
genezen. Zij bewezen ons ook veel eer, en bij onze afvaart
gaven zij ons alles wat we noodig hadden. »
Dringt zich -- na lezing van dit uittreksel en overweging der bijgevoegde nota's waar wij den inhoud van
ontleenden aan Harnack (Lukas der Arzt, blz. 123 v. en ii),
— de meening niet op, dat de schrijver een geneesheer zou
geweest zijn ? Vooral wanneer nog vele andere woorden,.
zooals fcaTaccpó /€vos iii vco (Hand. 20 : g), EMgEX
Eta
,

-

-

-

(Hand. 27 : 3; cfr. Lk xo : 34, É7rt texeáaeai), É'r' eXwc
(Lk : 15 : 8) en vooral de toepassing van eene louter geneeskundige uitdrukking op het versterken van een boot
(ßoBFíaís eXpwv-ro v7ro^wvvvvTFc To 7rXotov, (Hand. 27 :.

-« niets ongewoons » beteekende, hechtten de artsen er den zin
aan van « niets doodelijks ». Hobart geeft talrijke voorbeelden.
Zoo schrijft Hippocraat: ó,cocro& Év TOiO W 7rvpeTOi(riv) EP
7Q S v c AXpa cv áppc)a TipO S ICaTá 'irpoatpe6ty Fakpvovo ty,
-

-

-

oi) € áTc7rov- 6K6O - Ot óE /,c rcaTá 7rpoaípec-ty,

-

á cTo7r oíTFpov.
-

En Galenus zegt dat, wie na van een razenden hond te zijn
gebeten, zeker tegenvergif innemen. ei of ev &ro7rov €'u ; eaovvTac r pa^ícvs.
(i) 7rt PETot in het meervoud, is wederom een geneeskundige
term en wordt het in N. T. enkel hier gebezigd : te samen met
^v6EUTFptw vormt het een nauwkeurig-juiste technische be-,
schrijving van de darmontsteking waar Publics aan leed, en
komt dikwijls voor in Hippocraat, Aretaeus en Galenus, zooals
Hobart (blz. 52) door menigvuldige voorbeelden aantoont. Wie
met de geneeskunde niet vertrouwd is, zou waarschijnlijk deze.
,

'

uitdrukking niet gebezigd hebben.
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17) (i) aanleiding geven tot soortgelijke opmnerkingen en
hetzelfde besluit wettigen (2).
Dezelfde meening wordt ook gesteund door talrijke
bewijsplaatsen uit het derde Evangelie. Lees bvb. Luk.
i3: i o- i 3 : « In eene der synagogen hield Hij eens eene
leerrede op den sabbat. En zie, daar was een vrouw, sinds
achttien jaar van een ziektegeest bezeten, en ze was voor
(uuvK v'7r roue a) en in het geheel niet bij machte-overgbn
om zich op te richten (avaxv+at). Maar toen Jesus haar
zag, sprak Hij haar toe en zeide : Vrouw, ge zijt van uwe
ziekte verlost (.i7roXcXvuat). En Hij legde haar de handen
op, en oogenblikkelijk stond ze rechtop (avop0có0) en
,

loofde God ».

Het doel van den schrijver is, zooals blijkt uit het ver
verhaal, aan te toonen dat Jesus het recht had-volganhet
op den sabbat de zieken te genezen. De storing der sabbat
dus wel de omstandigheid die het meest naar voren-rusti
moest gebracht worden, en welke de aard der ziekte was
waaraan de vrouw leed, had enkel een bijkomend belang.
Toch verwijlt de schrijver met de voorliefde van een vak-

man bij de nauwkeurige afschildering der ziekte. En in die
-eenige regels gebruikt hij vier v akwoorden ! (3) Ook hecht
hij eraan te vermelden hoelang die vrouw aan hare ziekte
,onderhevig was. « La mention de la durée de la maladie
(i) Y7ro'Jwvvupt is een heelkundige term en beteekent
« onderbinden » terwijl do Weta ook een geneeskundig woord

is.

(2) In Hand. 3: 7-8 is het opvallend hoe bondig en juist de
genezing van den lamme wordt afgeschilderd : « Hij richtte hem
op : terstond nu werden zijne voeten en enkels (K it -ra a 4v8pd)
gestevigd, en hij sprong op en stond en wandelde.... » Het
woord a jv^pov is een zeldzaam gebezigd geneeskudig vak
dat zelfs in onze klassieke woordenboeken der Grieksche-word,
taal niet wordt aangetroffen.
Zie nog Hand. g: 17 vlgg ; i3: ii; i4: i8 (,tvnp (i6vvaToc) ;
-

5: 5 en

12 : 23 ( aiJru>eu) 5 : 6 (o-vo--rEXXett), enz.

(3) Zie HOBART, blz. 20 vlgg . en

blz. 131 « Sowohl

HARNACK ,

Lukas der Arzt
N. T.

;

avar i)7rTety als avrroXv«ww (nur hier im

in bezug auf eine Krankheit) sind die entsprechenden termini
technici, und ebenso ist ávopOovv das solenne medicinische
Wort für das Zurückbringen der Glieder oder Teilen in die
natürliche Position.... »
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est aussi à noter. Saint Marc et saint Mathieu ne font
indiquée qu'une fois, alors que cette mention était désagréable aux médecins, dans la guérison de l'hémorroïsse.

Cette circonstance de durée interesse peu les profanes; eile
intér esse au contraire beaucoup les médecins; aussi sera-t
olle mentionnée plusieurs fois encore dans les Actes, qui
nous disent que le boiteux du temple l'était depuis quarante
ans (IV, 22), et par infirmité congenitale (III, 2), qu'Enée,
le paralytique de Lydda, l'était depuis huit ans (IX, 33),
que le boiteux de Lystre l'était aussi de naissance (XIV, 8))).
Aldus HUGUENY, die, in een aanhangsel zijner belangrijke
-studie Critique et Catholique (I), de voornaamste bewijzen
-

van Harnack heeft samengevat.
Nog andere voorbeelden ? Lees de gelijkenis van den
barmhartigen Samaritaan (Luk. io: 3o vlgg.), die van
Lazarus en den rijken vrek (Luk. i6: ig vlgg.), bemerk
de geneeskundige termen v2pw7rcicós in Luk. i: 2 en
ti ve cu ' to €v in Luk. 7 : i5, bedenk dat geen enkel \Tieu wTestamentisch schrijver zulke verscheidenheid van uit
heeft om een ziekenbed aan te duiden ---drukinge
ßa'rTov, ,cAív^, KXIZ t(.1ov, icXa'á ^c.i' -- en gij zult waar
-schijnlk
wel inzien dat een geneesheer de pen voert.
Nog iets anders zal in u deze overtuiging versterken,
namelijk de onderlinge vergelijking van sommige verhalen
die Lukas en Markus gemeen hebben. Lukas heeft die aan
Markus ontleend maar er tevens zijn eigen merk op
geplaatst. Tot voorbeeld, zie liever:
MARKUS

(5 : 26-27, 29)

Eene vrouw nu, die twaalf
jaar lang aan bloedvloeiing
had geleden en veel had
ondergaan van verschillende
geneesheeren, en die al wat
zij had te koste had gelegd,
doch niets geen baat had
gevonden, maar veeleer erger geworden was, had van

LUKAS (8 : 4 3- 44)
En eene vrouw, die sinds
twaalf jaren aan bloedvloei
leed (en geheel haar ver-ing
aan geneesheeren had-mogen
uitgegeven), maar door nie
kunnen genezen-mandh
worden, naderde van achteren en raakte den zoom van
zijn kleed aan, en oogenblik-

(i) T. I, Apologétique, Parijs, iglo, blz. 333.
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Jesus gehoord, en onder de kelijk hield hare bloedvloei-menigte van achteren ko- ing Op (6a797 7) PÜQtS TOtt
mende raakte zij zijn kleed a aTos alTr^s).
aan... En terstond verdroogde de bron haars bloeds
(6'e^pap0 q 5 7rqry Toi aiµaTos
,

av rr7s), en zij gevoelde aan
haar lichaam dat zij van de
kwaal genezen was.
,

Vooreerst moet de opmerking van Markus : en veel had
ondergaan... erger geworden was, maar hard en onaangenaam
geklonken hebben in de ooren van een geneesheer. Ook
verzacht de schrijver van het derde evangelie merkelijk die
uitdrukking en laat het meest onaangename eenvoudig
weg ti). «Wie verständlich,» zegt Harnack, « wenn er selbst
Arzt war, und wie unverständlich, wenn er zum Publikum
gehörte ! » En waar S. Markus de genezing vermeldt in
eerie bewoording die den leek in de geneeskunde verraden, gebruikt S. Lukas de juiste vakwoorden : ÉaTiJ
71 pvats Tof ac/LaTos avTr^s

.

Luister nog naar het verhaal der opwekking der
dochter van Jaïrus bij de beide Evangelisten:
MARKUS (5: 41-43)
En het kind bij de hand
vattend zegt Hij tot haar:
Talitha cumi, hetwelk beteekent: Meisje, ik zeg u,
sta op ! En terstond rees het
meisje op en liep, want zij
was twaalf jaar oud. En zij
waren verbaasd met groote
verbazing. Doch Hij waarschuwde hen streng, dat

LUKAS (8: 54-56)
Hij echter nam haar bij de
de hand, en riep : Meisje,
sta op! En haar geest keerde terug, en oogenblikkelijk
stond zij op, en Hij gelastte,
haar eten te geven. En hare
ouders stonden verslagen,
maar Hij gebood hun, het
gebeurde aan niemand te.
zeggen.

niemand dat mocht weten.
En Hij zeide dat men haar
te eten zoude geven.
(i) Misschien behooren de woorden van Lukas (8: 43) : en.
geheel haar vermogen aan geneeshee'en had uitgegeven, niet tot den
oorspronkelijken tekst, doch zijn er later ingeslopen. Inderdaad, zij ontbreken in eenige handschriften, o. m. in den Codex
B`sae (D).
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Waar is Markus vöór alles mee bezig? Met het uit
mirakel op de omstaanders teweegge--werksldoht
-bracht. Daarom stipt hij eerst aan dat het meisje liep,
vermeldt dan de verbazing der toeschouwers, heeft het
eerst nog over het verbod van den Meester over de genezing
te spreken en denkt slechts dan weer aan het meisje, aan
wie Jesus te eten deed geven. De schrijver van het derde
Evangelie is eerst en vooral met de zieke bezig, zegt hoe
het leven in haar terugkeerde, laat haar eerst eten, en denkt
-daarna slechts aan de toeschouwers en aan het verbod van
Christus. Zou een arts zoo niet de zaken voorstellen ?
Eindelijk zal eene aandachtige lezing van het derde
Evangelie nog doen verstaan dat de schrijver het groote
werk van den Heiland opvat als de genezing van het zieke
menschdom; wat van een geneesheer best te begrijpen is.
Doch genoeg. Wat wij tot nu toe gezegd hebben kan
volstaan om te betoogen wat wij beoogden : uit het onder
Handelingen en van het derde Evangelie blijkt-zoekdr
dat de schrijver ervan was, hetgeen de overlevering van
hem getuigt : een geneesheer.
H*j was ook een leerling van S. Paulus. Dat kan men uit
de vergelijking der schriften van beide schrijvers duidelijk
opmaken. Maar wie nu zou gaan gelooven dat de schrijver
van het derde Evangelie en van de Handelingen trouw als
-een fonograaf weergeeft wat Paulus dacht en voelde, zou
het leelijk mis voor hebben. St. Paulus is wel een der
meest zelfstandige en eigenaardige figuren die de geschiedenis gekend heeft : de Christileer heeft hij ontvangen in
een machtig-zelfdenkende ziel, gedragen in een geweldig voelend hart en uitgesproken in een alles- overweldigend
en van leven tintelend woord. Doch hij heeft ons toch
enkel eenige brieven nagelaten, die in bepaalde omstandig "heden voor bepaalde lezers geschreven werden geen
stelselmatige uiteenzetting van geheel zijn leer. Nu kunnen
-wij weliswaar, op bijna negentien eeuwen afstand, uit deze
brieven de groote trekken rapen, om eene min of meer
volledige Paulustheologie samen te lezen, maar toch zullen
er sommige trekken van voor goed onbekend blijven. Aan
die zijde zal er bijgevolg reeds altijd tot de vergelijking een
of ander ontbreken.

,
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Aan de andere zijde is ook de schrijver van het derde
Evangelie en van de Handelingen -- zijne schriften bewijzen het onbetwistbaar -- een intellectueel- en letterkundig hoogst ontwikkeld man, en zulke lieden zijn gewoonlijk te
zelfstandig om hun eigen merk niet op hun werk te printen,
om enkel slaafs weer te geven wat zij uit den mond van
hunnen meester vernamen.
Daar komt nog bij dat de aard der schriften bij de
twee schrijvers hemelbreed verschilt. Niet alleen bestaat
het werk van Paulus uit een aantal brieven voor bepaalde
aangelegenheden opgesteld, terwijl het derde Evangelie en
de Handelingen in vorm van verhaal geschreven werden ;
maar Paulus verhandelde doorgaans vragen van onmiddellijk praktisch nut of van diepgaanden dogmatischen aard,
en de schrijver, waarover wij het hebben, wilde een ge
schiedkundig- stichtend werk leveren, verhalende de instel ling van het Christendom door den goddelijken Meester en
zijne uitbreiding van Palestina uit, door heel het Romein
rijk, tot in Rome toe. Uit dat verschil van opvatting-sche
volgde ook noodzakelijk bij beide schrijvers een verschil in
de keus der verhandelde stof.
Toch blijven er, desniettegenstaande, punten van ver
genoeg over, om in het licht -te stellen dat de-gelijkn
van
het derde Evangelie en van de Handelingen
schrijver
een discipel kan geweest zijn van Paulus, zooals de overle-

vering het leert.
Het nauwkeurig onderzoek naar den woordenschat van
het derde Evangelie en van. de Handelingen heeft uitgewezen dat, wat de taal betreft, een merkelijk grooter
verwantschap bestaat tusschen deze schriften en de Paulusbrieven dan tusschen dezelfde schriften en om 't even welk
ander boek van het Nieuw Testament (i).
Zoo zijn er maar 32 woorden, welke in het Nieuwe
Testament enkel door Paulus en Mattheus gebezigd worden ; slechts 22, welke Paulus en Markus alleen gebruiken,
en ook maar 22, die Paulus enkel met Joannes gemeen
(i)

Zie HARNACK. Lukas der Arzt, blz. 14-15 (nota) ;

JACQUIER,

o. 1. t. II, blz. 451-452; 471 ; t. III, blz. 24 vlgg. Om heel de

draagkracht van dit bewijs te vatten, zou men de Paulusbrieven
met het derde Evangelie en met de Handelingen in al hunne
deelen dienen te vergelijken. Daar valt natuurlijk hier niet aan
te denken.

DE CHRISTIWAARHEID III

heeft. Daarentegen zijn er wel 117 woorden, die men enkel
bij Paulus eenerzijds en in het derde Evangelie en de Handelingen anderzijds aantreft. Eindelijk worden 175 woorden
uit de Paulusbrieven ofwel in het derde Evangelie én in de
Handelingen ofwel in een der twee laatste schriften aangetroffen. Dat zegt al veel. Te meer, daar hetzelfde, natuurliJk
in min sterke verhouding, mag gezegd worden van de
uitdrukkingen en zin wen dingenbij de twee schrijvers (i). En
tot zelfs van sommige uittreksels toe, die in letterkundig
opzicht een groote gelijkenis vertoonen. Het verhaal bvb.
van het laatste avondmaal bij Lukas (22 : 17-2o) doet denken aan I Kor. i r : 23-25 ; het derde Evangelie en Paulus
alléen vermelden de verschijning van den verrezen Christus.
aan Simon Petrus (Lk. 24 : 34; I Kor. 15 : 5) (2).
,

,

(r) « Luc et Paul ont aussi en commun, et seuls, un certain
nombre d'expressions : ccv& tnv, áßró Toi vvv, aivety T(i- 19.zóv,
5
)
/
)
/
)
31
/
e
1
1
(L^1^, Ov(^E, Ec Ka i, EL µ^T(^ Kac, ppa Kvptov, c^ov rydp, vvv
i

^E, oc vs eipry^vr^c, ovXt kXXa, 7rXovTECV Ecs Tcva, a 7rkayxva
-

E}Í1 ÉOUS, Ut LAS EGp?)vflS, TOU 0607 S, xapty e €tv, etc. » c o

n'est instransitif que dans ces deux écrivains. Relevons aussi
des membres de phrases presque identiques dans Luc et Paul:
Lc VI, 36, ó 7r'aT?')p vj.c.v o%fcTípµcov ÉOTI = II Cor. I, 3,
ó 7raT p TtJv OIFCTipµcov ; Lc VI, 3g, /TC 6óvaTat Tv4Xós
Tv4Xóv ó&rry& v = Rom. II, 19, 7rÉ7rotOc s TO acav7ov 6 1óv
eivat TU /Xwv ; Lc X, 8, ÉOOLETE Ta ira paTtB /.tover vµ2U
I Cor. X, 27, ^r av To ffapaTCoelgEvov v/L P eUOtETE. Cf. encore
Lc IV, 22 = Col. IV, 6; VI, 28 = I Cor. IV, 12; VI, 37 -= Rom.
II Th. I, I r; XX, 17
II, i ; IX, 56 = II Cor. X, 8; XVIII, z
Rom. IX, 33 ; XXI, 36 = Eph. VI, 18, etc. Mentionnons aussi
dans Luc certaines particularités de constructions, qui se
retrouvent dans saint Paul: les parenthèses: V, 24 ; VIII, 3o ;
IX, 28, 3o; XXIII, 5i; l'anacoluthe : XI, 5-7, II; XV i I, 7 9;
XXI, 6, 12 ; les changements de constructions : V. Ihr; IX, 3;
les ellipses, VIII, 20; XII, 47, 48; XV, 7 ; XVII, 2, XV'III, i4.»
-

Aldus JACQUIER (o . c. t. II, blz. 451-452) over het derde Evangelie
met betrekking tot de Paulusbrieven. En wat de Handelingen
betreft, schrijft hij (t. III, blz. 25) : ((La plupart des tournures
de phrase et des expressions déjà citées, comme particulières á
Paul et au III Evangile, se retrouvent dans les Actes
F.
Löov ryap, Ta 7rEpt, KaTa
av8 rov, a-7ro TOP vvv, aiv€co TOP
lrpóaco7rov ; en voici quelques unes qui sont communes à Paul
et aux Actes seulement : ó Xoryos Toü KUpcov, W TG^ 7rvEvltaTt,
E7r t zrXEZov, etc
,

(2) Lepin vergelijkt nog, 1. c., Lk. 10 : 7, 8 met I Tim. 5 : 18 ;
Lk. 12 : 35 met Eph. 6 : z4 ; Lk. z8 : z met I Thess. 5 : i7; Lk.
21 : 34 met Rom. x3 : 11-14.

112

DE CHRISTIWAARHEID

Wat echter vooral de aandacht gaande maakt is, dat
de schrijver van het derde Evangelie en van de Handelingen, wat de leer betreft, duidelijk den invloed ondergaan
heeft van Paulus. Niet alsof Paulus en zijn leerling eene
andere leer zouden gepredikt hebben dan Christus. Maar
Paulus had de leering van Christus diep doorpeisd en er
gevolgtrekkingen uit opgehaald waaraan anderen min dachten, alsook die waarheden vooral in het licht gesteld, die
hem, als apostel der Heidenen, meer schenen op het voor
te moeten komen. En evenzoo heeft de schrijver van-plan
het derde Evangelie en van de Handelingen, in de leer van
Christus, op bijzondere wijze de aandacht gevestigd op
sommige feiten en leerpunten, die den Apostel der Heidenen zeer lief waren.
Wij hebben daar reeds vroeger van gesproken, hoe
Paulus aanhoudend aandringt op het universalisme van het
Christendom : zoowel als voor de Joden, die Hem verworpen hebben, is de God-Mensch gekomen voor de Heidenen,
die hetzelfde recht bezitten om Christenen te worden dan
de Joden; in dit opzicht is er geen verschil tusschen Jood,
Griek of Romein. Gedenk den strijd tegen de Judaïzanten.
Nu spreken weliswaar alle Evangelisten van die algemeenheid der verlossing, die de Messias zelf gepredikt had; maar
het- is opvallend hoe in de schriften aan Lukas toegekend,
die waarheid bijna op elke bladzijde terug komt, en telkens
weer op het voorplan treedt. Al de woorden van den Christus, die aan deze waarheid herinneren, al de feiten uit zijn
leven die deze leer bevestigen, heeft de schrijver met bijzondere voorliefde opgeboekt. Dat zet E. Jacquier voor het
derde Evangelie kort en bondig uiteen, als hij schrijft over
hetgeen hij noemt « la caractéristique doctrinale la plus
marquante de cet évangile » :
« Remarquons d'abord que, si Luc a raconté comme
Matthieu et Marc des faits qui rappellent les incidents
ordinaires de la vie juive, il ne présente dans les parties
qui lui sont particulières, aucun récit, aucune sentence, rien
qui se rapporte exclusivement aux coutumes, aux meeurs
et aux traditions juives, sauf les passages XIII, 10-17 ;
XIV, 2-4; XI, 38-42. Ce nest pas le juif qui est mis en
scène dans les paraboles du bon Samaritain, de 1'enfant

DE CHRISTIWAARHEID

113

prodigue, de l'écononie infidele, mais l'homme en général.
Luc écrit donc pour tous, non plus seulement pour les j uifs.
Jesus est venu sauver toes les hommes, quelle que soit
leur nationalité, et indépendamment de l'observance des
,oeuvres légales, il les appelle au royaume de Dieu. T1
guérit le Samaritain a cause de sa foi, XVIII, iq; il est le
salut, que Dieu a prepare pour tous les peoples, la lumiere
qui dolt éclairer les nations, II, 3o -32 ; par lui toute chair
verra le salut de Dieu, III, 6, sentence qui termine le
passage d'Isaïe, cité par les trois synoptiques, mais que
'Matthieu et Marc n'ont , pas donnée. Jesus laue la foi du
centurion, VII, 9. Il viendra des hommes de l'Orient et de
1'Occident s'asseoir à table dans le royaume de Dieu, XIII,
29. I1 est écrit que le Messie souffrirait et qu'il ressusciterait
des morts le troisieme jour et que la penitence et le pardon seraient préchés en son nom a toutes les nations, en
commenant par Jerusalem, XXIV, 46, 47. Ces derniers
versets résument tout I'enseignement de l'évangile de saint
Luc.
Cependant, si le Christ est le Sauveur du genre
'humain, il est présenté d'abord comme accomplissant les
promesses faites en faveur du peuple juif, I, 33, 5 4, 68- 79 ;
II, 10. 1ais il n'est pas venu uniquement pour Israël ; ii
appelle a Ie suivre le publicain Lévi, et mange avec des
publicains et des gens de mauvaise vie ; il est venu appeler
les pécheurs, V, 27-32 ; XV, 1, 2. Il declare que le salut est
venu sur la maison du publicain Zachée, car le Fils de
l'homme est venu sauver ce qui était perdu, XIX, 10. Il
dit a la pécheresse que sa foi 1'a sauvée, VII, 6o. I1 est
venu pour les pauvres, I, 53, IV, i8, VII, 22, aussi bien
que pour les riches, XIX, 2, XXIII, 5o. C'est dans l'évangile de saint Luc que nous lisons les paraboles du pharisien et du publicain, du fiis prodigue, du larron penitent,
paraboles d'oü se dégage cet enseignement du Seigneur,
que le pardon du péché est le fruit de Ia pénitence du
ceeur, que l'on soit juif ou Gentil.
Cette préoccupation d'établir que Jesus a appelé touts
les nations au salut nous expliqu pOurquoi saint Luc a
omis les paroles du Seigneur qui semblent restreindre sa
mission aux Juifs : « N'allez pas star les routes des Gentils,
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et n'entrez pas dans les villes des Samaritains, allez plutót
vers les brebis perdues de la maison d'Israël, Mt. X, 6 (I) ».,
Nu zal Jacquin er wel allerminst aan gedacht hebben in
deze weinige regelen al de plaatsen aan te geven die zijne
meening kunnen staven. Zoo had hij o. m. er op kunnen
wijzen hoe de schrijver van het derde Evangelie de ge
: 23 -38) aan de geschiedenis ontrukt-slachtijvnJeu(3
van het Joodsche volk en zich niet vergenoegt, zooals
Mattheus (i : 1 -17) met op te klimmen tot aan Abraham,
den stamvader der Joodsche natie, maar zijne opsomming
doordrijft tot aan Adam, den vader van het menschdom en
aldus de groote gebeurtenis der geboorte van Christus
terugplaats in de algemeene geschiedenis van heel het
menschelijk geslacht; hoe hij verschillende feiten uit het
Evangelie in verband stelt met de algemeene geschiedenis,
wanneer hij bvb. vermeldt dat Christus geboren werd,
onder de regeering van Keizer Augustus, toen Quirinius
landvoogd was in Syrië (2 : 1-2) of er aan herinnert dat
Joannes de Dooper begon te prediken in het vijftiende
regeeringsjaar van keizer Tiberius, terwijl Pontius Pilatus
Romeinsche landvoogd was van Judea (3 : 1-2). Doch, wat
wij totnogtoe zegden, kan ruimschoots volstaan om onze
bewering te staven. Zou overigens een weetgierige lezer
nog meer bewijzen verlangen, zoo dient hij zelf eens aan
derde Evangelie te doorlezen en hij zal dra-dachtige
beseffen dat onze meening aan bewijzen geen tekort heeft.
S. Paulus komt er ook in zijn onderwijs telkens weer
op terug, dat de mensch verlost wordt door het geloof en
het betrouwen en door de onuitputbare genade Gods. En
in het derde Evangelie wordt er eveneens telkens weer met
nadruk op gewezen hoe Jezus wonderen bewerkt om het
geloof en het betrouwen te beloonen en hoe Hij verklaart
dat de zondaars gered worden om hun geloof (Lk. 5 : 20;
7 : 5o; 8 : 48; 17 : 19; i 8 : 42, enz.). Wat meer is, de
termen die het onderwijs van Paulus kenmerken, komen
aanhoudend in het derde Evangelie terug : ?r&TLs, II
keeren; -7r &o TOs, 5 keeren; 7rca Tevei-v. 9 keeren; „apes (woord
dat aan Mt & Mk. onbekend is), 8 keeren; €Tdvoca,
-

(r) o. l., t. II, blz. 468-469.

-

-
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5 keeren ; ëX€oc, 6 keeren ; a0eucs

T 15

a priCv 3 keeren ;

7rvEv,uc/ arycc)v, 12 keercn (i).
Het is bijgevolg niet moeilijk in den schrijver van het
derde Evangelie den leerling van Paulus te herkennen.
Doch wat gezeid van de Handelingen der Apostelen ?
Kunnen die ook het werk zijn van een leerling van den
Apostel der Heidenen, van een voorstaander van de algemeenheid der verlossing? Zonder twijfel ! Of wat zijn de
Handdingen anders dan het verhaal van den zegetocht van
het Christendom op heidenschen bodem, van Jerusalem
uit, bijna geheel het Romeinsche rijk door, tot Rome toe ?
En luister hoe wij in de Handelingen de leer van Paulus
vernemen betreffende de ontoereikendheid der Wet, wat
de rechtvaardigmaking bereft: «Weet dus, mannen broeders, dat door dezen (Jesus) u vergiffenis van zonden wordt
aangekondigd, en dat van alles, waarvan gij door de Wet
van Mozes niet gerechtvaardigd kondt worden, een ieder,
die gelooft, door dezen gerechtvaardigd wordt ». (Hand.
13 : 38-39). En het is nog wel de echte Paulusleer die wij
lezen in 1-Tand. 20: 28. « Geeft acht op u zelven en op
geheel de kudde, over welke de Heilige Geest u als opzieners gesteld heeft, om te besturen de kerk Gods, die Hij
zich door zijn eigen bloed verworven heeft ». — Natuurlijk
zijn zulke plaatsen in de Handelingen betrekkelijk schaarsch,
omdat de schrijver geen didaktisch werk heeft willen leveren
maar _feiten bedoelde te verhalen.
Er is nog iets anders, dat al dadelijk aan den leerling van
Paulus doet denken. De schrijver der Handelingen is een
hoog ontwikkeld man, die dus de kunst verstaat een letterkundig plan op te vatten en uit te voeren. En zie, nu doet
zich deze onverwachte eigenaardigheid voor, dat hij in het
begin zijn werk heel breed opgeeft, zich ten doel stellend
de verspreiding van het evangelie te verhalen van Jerusalem
tot Rome, daarna het drie vierden van zijn plan regelmatig
uitwerkt, om eensklaps zich nog uitsluitend bezig te
houden met de geschiedenis van Paulus, en eindelijk in die
geschiedenis, nog enkel met de zeereis naar Rome. Welk
gebrek aan evenredigheid! Dat zou niet uit te leggen zijn
(I) JACQUIER, 0.

1. t. II, blz. 471.
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bij een schrijver uit de tweede eeuw, die Paulus persoon
niet gekend had, de feiten op afstand zag en ze in orde-lijk
wilde te boek stellen. Maar hoe natuurlijk is dat gemis aan
verhouding, bij een leerling en gezel van den grooten
Apostel, die daarbij het laatste deel van Paulus' omreizen
had meegemaakt ! Harnack (i) roept de aandacht hierop
in, doch voor hem, had Renan dat ook al heel scherpzi-nnig opgemerkt (z).
Gelukkig voor ons, geeft de schrijver der Handelingen
zelf ook nog wat licht in de zaak. In cie tweede helft van
het boek geeft hij zich verschillende malen uit als gezel van
Paulus, met in den eersten persoon meervoud te spreketi.
Die plaatsen noemen de Duitschen : « Wirst ficke n, en de
Franschen : « journal de route (3) ». De schrijver der Wirstücke was zonder den minsten twijfel ooggetuige van
hetgeen daarin verhaald wordt: niet alleen kent hij nauw
juist den weg dien Paulus en zijne gezellen-keurign
volgden en de steden waar zij doortrokken, maar hij geeft
daarbij allerhande kleine en omzeggens onbeduidende
omstandigheden op, die enkel een ooggetuige kan bemerkt
(i) Lukas der Arst, blz. 13.
(2) « Ajoutons qu'en atribuant les Actes à un compagnon de
Paul, ot explique deux particularités importantes : d'une part la
disproportion des parties de l'ouvrage, dont plus des trois
cinquièmes sont consacrés à Paul; de l'autre, la disproportion
qui se remarque dans la biographie même de Paul, dont la
première mission est exposée avec une grande brièveté, tandis
que certaines parties de la deuxième et de la troisième missiön,
surtout les derniers voyages, sont racontés avec de minutieux
détails. Un homme tout à fait étranger à 1'histoire apostolique
n'aurait pas eu de ces inégalités. L'ensemble de son ouvrage
,eüt été mieux concu. Ce qui distingue 1'histoire écrite d'après
des documents de 1'histoire écrite en tout ou en partie
d'original, eest justement la disproportion : l'historien de
cabinet prenant pour cadre de son récit les événements euxmêmes, l'auteur de memoires prenant pour cadre ses souvenirs
ou du moins ses relations personnelles. Un historien ecclésiastique, une sorte d'Eus*èbe écrivant vers l'an iso. nous eüt
légué un livre tout autremnent distribué à partir du chapitre
XIII. La facon bizarre dont les Actes, à ce moment, sortent de
l'orbite oû ils tournaient jusque là, ne s'explique selon moi, que
par . la situation particülière de l'auteur et ses rapports avec
Paul, « REmAN Les Agiotres, Introduction, p. XIV, bij Huovnxv,
o.c. blz. 340.
(3) Tot de Wirstiicke behooren ongeveer volgende deelen der
Handelingen: 16: 10-17; zo : 5-5; 21 : 1-18; 27: 1 -- 28: i6.
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en onthouden hebben. Maar van de vier reisgezellen die
wij kennen : Timotheus, Titus, Silas en Lukas, kan slechts
deze laatste schrijver der WixstUcke geweest zijn. Want uit
Handelingen 20 : 4 blijkt dat Timotheus bij de personen
die daar door het woordje «wij » aangeduid worden, niet
mag geteld worden. En wat Silas en Titus aangaat, die
vergezelden reeds den Apostel der Heidenen op sommige
reizen, die verhaald worden vo o r dat de Wirstücke beginnen
en in het verhaal dier reizen wordt het woordje « wij » nooit
gebezigd; daarbij waren zij niet met Paulus te Rome, en
nochtans wordt er in Hand. 28: 16, nog gezegd : c4 toen
wij nu te Rome aangekomen waren... » Er blijft dus
niemand over dan Lukas. En het moet wel treffen, maar
juist in de onderstelling dat Lukas de Wirstücke zou geschreven hebben, komt iedere bijzonderheid tot haar recht.
Inderdaad, naar alle waarschijnlijkheid was Lukas niet bij
Paulus, als deze te Ephese en te Korinthië vertoefde en
van daar uit zijne brieven schreef naar de Thessaloniekers,
de Korinthiërs en de Romeinen : anders zou Paulus hem
wel in die brieven vermeld hebben. Nu blijkt het ook uit
de Handelingen dat toen de schrijver der Wirstücke ook
niet bij Paulus was, vermits het woordje « wij » in die
deelen der Handelingen niet voorkomt. Integendeel is
het uit Kol. 4: 14, Philern. 24, II Tim. 4 : ii, gemakkelijk
te bewijzen dat Lukas wel bij Paulus was te Rome. En nu
staat het ook weer duidelijk in de Handelingen te lezen dat
de schrijver der Wirstücke bij Paulus was te, Rome, vermits
hij de reis met Paulus naar de hoofdstad van het Romein sche rijk heeft medegemaakt. Eindelijk, iederen keer dat in
de Paulusbrieven melding gemaakt wordt van Markus, is
er tevens spraak van Lukas. Het is dus te verwachten dat
Lukas Markus goed gekend heeft. Erg het moet weer
lukken, maar de schrijver der Wirstücke is zóo goed thuis.
in de familie van Markus, dat hij én de naam der moeder
van Markus, én de naam eener dienstmaagd dier moeder,.
kent. Bijgevolg staat het vast dat Lukas de schrijver is der
Wirstücke.
Maar de schrijver der Wirstücke is ook de schrijver van
heel de Handelingen der Apostelen. Dat heeft Harnack
onwederlegbaar bewezen, en wie daar nog nog aan twijfelt,
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doet best het betoog in Lukas der Arzt na te lezen (i)
Woorden, uitdrukkingen, stijl, wijze van verhalen, alles
verraadt in de Wirstucke en het overige gedeelte der
Handelingen eenzelfden schrijver. Geen enkel merkwaardig verschil, op letterkundig gebied, valt er aan te stippen.
Bijgevolg is Lukas ook de schrijver der Handelingen. (2)
Doch de schrijver van de Handeling is tevens ook de
schrijver van het derde Evangelie. Niet alleen biedt het
voorwoord der Handelingen eene groote gelijkenis aan
met het voorwoord van het derde Evangelie en worden
beide werken aan denzelfden Theophilus gewijd; niet
alleen vermeldt de schrijver der Handelingen dat hij nog
een boek geschreven heeft en geeft daarvan den inhoud, die
in alles nauwkeurig overeenstemt met den inhoud van het
derde Evangelie; niet alleen vormen die twee schriften als
twee deelen van eenzelfde werk over den oorsprong van
het Christendom, waarvan het eerste deel eindigt met een
kort verhaal der Hemelvaart, terwijl het tweede deel aan
het eerste aansluit door een meer uitgebreide doch ovenigensgelijkgeldende voorstelling der Hemelvaart, om daarna
de verdere uitbreiding van den christenen godsdienst uiteen te zetten; doch al de plaatsen die wij boven hebben
aangehaald om te bewijzen dat de schrijver van de Handelingen en van het derde Evangelie is: een Griek, een
geneesheer, een leerling van Paulus, hebben wij zonder
onderscheid ontleend zoowel aan de Handelingen als aan
het derde Evangelie, zoodat hieruit al meer dan genoeg
blijkt, dat wij met éénzelfden schrijver te doen-zam
hebben. Ons besluit is dan ook stellig en onbetwistbaar :
(i) Lukas der Arzt, blz, rg vlgg. En nog meer volledig in het
laatsre werk van Harnack over de Handelingen: Neue Unter
zur Apostelgeschichte und zur Abfassungszeit der synob--suchgen
tischen Evangeliën, Leipzig, Hinrichs, zg:i. In het het eerste
deel van dit boek onderzoekt hij al de Wirstucke, daar hij
slechts een deel onderzocht in Lukas der Arzt.
(2) Dit besluit wordt nog bevestigd door de volgende opmerking van Harnack (Lukas der Arts, blz. 9) : « Lukas wird nirgendwo in der Apostelgeschichte genannt, was zu erwarten ist,
wenn er selbst der Verfasser des Buchs gewesen ist. Dagegen
wird Aristarch dreimal in den Act. genannt, der in den
Paulusbriefen neben Lukas erscheint ! Warum also nicht
Lukas?))
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Lukas is de schrijver van het derde Evangelie en van de
Handelingen, juist zooals de overlevering het ons voor
-houdt.
En wat weten onze tegenstrevers tegen deze goed bewezen stelling in te brengen ?
Ten eerste, dat de schrijver der Handelingen de Paulusbrieven niet vermeldt in zijn werk.
Maar dat is juist een bewijs ten voordeele onzer stelling.
Als de schrijver de Paulusbrieven niet aanhaalt noch ver
toch zoo goed op de hoogte is van Paulus' leer en-werktn
prediking dat, zelfs tot in de uitdrukkingen en in de woorden toe, die leer overal doorstraalt, wat blijft er dan nog
over, tenzij te besluiten dat de schrijver een leerling van
Paulus geweest is en uit diens mond zijn prediking vernomen
heeft? Een schrijver uit de tweede eeuw zou niet nagelaten
hebben de eenige bronnen over Paulus' leer, die toen
overal reeds verspreid waren, voor zijn werk te benutten !
Dat de schrijver der Handelingen dit niet heeft gedaan,
kan ten hoogste een bewijs zijn dat de Handelingen geschreven werden voor dat de Paulusbrieven in de christene
gemeenten veel verspreid waren.
Het kan best zijn dat Lukas de brieven tot de Thessa-

loniekers, tot de Korinthiërs, tot de Romeinen en tot de
Galatiërs niet kende, of ten minste niet had doorgelezen,
want, naar de Wirstücke te oordeelen, was hij niet bij den
Apostel toen deze brieven geschreven werden.
Wat nu de overige brieven betreft, voor ons, die het
levend woord uit den mond van den Apostel niet vernomen hebben, zijn dat allergewichtigste bionnen. Maar dat
iemand, die met den Apostel geleefd en geruimen tijd zijn
woord aanhoord heeft, deze brieven niet vermeldt, wil
heelemaal niet zeggen dat hij van deze brieven niets afwist.
Het schrijven van een brief moest hem toch zulk voornaam
voorval niet lijken in een bedrijvig en afgewisseld leven
als dat van Paulus.
Nog weet men in het midden te brengen dat de schrijver der Handelingen niet gewaagt van den strijd van
Paulus tegen de Judaïzanten, wat voor het minst vreemd
voorkomt voor een leerling en gezel van den Apostel.
Maar eerst diende men de vraag eens te stellen of het
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wel het gepast oogenblik was die innerlijke twisten in den
schoot van het Christendom, uiteen te zetten in een boek
gericht tot een nieuw-bekeerde om hem in zijn geloof tebevestigen. Daarbij is het niet waar dat Lukas over die
zaak zwijgt. Lees het 15e hoofdstuk, waarin verhaald wordt
hoe te Antiochië moeilijkheden ontstonden over de besnijdenis der heidenen, hoe Paulus en Barnabas naar Jerusalems.
gezonden werden en welke oplossing Petrus en Jacobus
geven in, de vergadering te Jerusalem. En bij dit alles
verbergt de schrijver geenszins dat vele Christenen van:
Jerusalem maar weinig genegenheid gevoelden voor denApostel; der Heidenen. D t hij, aan de andere zijde, ook
verhaalt hoe Paulus zijn. leerling Timotheus, uit eene Joodsche moeder geboren, liet besnijden, om zich inschikkelijk
te toonen jegens, de Joden (16 : i-3) en hoe hij offerander.
bracht in den tempel. (21 : 25 26), bewijst alleenlijk dat hij,
ons geen ingebeelden Paulus afschildert, maar den wer
zelf schrijft : « Ik ben de dienstknecht-kelijnPaus,d
van allen geworden, om er zooveel mogelijk (tot het Evangelie) te winnen. Met de Joden was ik als een Jood, om.
de Joden te winnen ; met die onder de wet zijn, was ik als
aan de wet onderworpen, hoewel ik van de wet bevrijd ben,
am hen te winnen die onder de wet zijn ». (I. Kor. 9: 20).
Eindelijk, om de authenticiteit der Handelingen te
bekampen, voert men nog aan, dat Hand. 15, niet kan
geschreven zijn door een leerling van Paulus. Het gaat daar
over de Kerkvergadering van Jerusalem, waarin de kwestie
der Judaizanten. opgelosd werd. Wat daar beslist werd, zoo
beweert men, is, in sommige punten, tegenstrijdig met delatere handelwijze van Paulus ; daarbij stemt het verhaal
zelf niet overeen met hetgeen de Apostel schrijft in Gal._
2.: I-10. Bijgevolg kan Hand. i5 door Lukas, een discipel.
van den Apostel, niet zijn samengesteld.
Er valt in het geheel niet aan te denken dat vraagstuk
hier grondig te onderzoeken. Het is al te zeer ingewikkeld
en. zou eene afzonderlijke studie vergen. Niet alleen is men
het niet: eens over den tekst zelf der Handelingen (moet
men de Oostersche of de Westersche lezing verkiezen ?) (i) ;
,

,

:

-

(i) Over de netelige tekstkwestie der Handelingen in 't alge De Histeria textus Actorum Apostolorum,
meen, zie H.

DT CHEISTIWAARHEID 121.
maar de geleerden verschillen ook van meening nopens de
vraag of dezelfde reis van Paulus bedoeld wordt in Hand.
Y5 en Gal. 2 : i -io. Het zij genoeg hier aan te stippen, dat
geen enkele der menigvuldige hypothesen die over deze
bijzondere kwestie vooruitgezet werden, de mogelijkheid
uitsluit dat Lukas de schrijver der Handelingen zou zijn.
Wie zich intusschen een eigen oordeel wil vormen, leze
liefst het goed-doordacht artikel dat de bekende Professor
der Leuvensche Hoogeschool, H. COPPIETERS, liet ver=
schijnen in de Revue biblique ifternationale : Le Décret des
aaötres (act. XV,

28-29) (z). Daar zal hij, benevens de biblio-

graphie> en eene zeer waarschijnlijke en bevredigende op-

lossing, de noodige inlichtingen vinden om de zaak zelf in
te studeeren. In den Dictionnaire a jologétique de la foi cathalique (2) vat de Leuvensche Hoogleeraar aldus zijn besluit
samen:
« Nous pensons done que les deux récits, celui de Paul
celui
de 1'auteur des Actes, se rapportent aux memes
et
événements ; nous estimons aussi que le dernier ne contredit pas le premier. Les multiples différences entre les deux
récits peuvent s'expliquer par le but différent des deux auteurs et les circonstances dans lesquelles ils écrivaient Luc,
écrivant après 1'apaisement des controverses juives, voit les
choses du dehors et décrit la grande réunion publique.

S. Paul, écrivant sa lettre au milieu des difficultés, rapporte
certains details personnels et insiste surtout sur la reconnaissance de son apostolat. Enfin, pour comprendre l'omission par Paul, dans l'épitre aux Galates, des quatre
stipulations du décret des Apótres, on se rappellera que
ces stipulations ne sont pas la partie principale de la solution. Celle-ci consistait, avant tout, dans la non-obligation
Leuven, Van Linthout, 19o2. Daar treft men ook de volledige
bibliographie aan tot in 19o2. Deze bibliographie heeft de schrijver voor de laatste jaren zelf aangevuld in het artikel der Revue
Biblique, waarvan hier beneden spraak is.
(i) Janvier et avril, 1907. Hierover verschenen in den loop
van dit jaar nog twee belangrijke werken van jonge katholieke
geleerden : A. Six, S. I Das .Aposteldekret, Innspriick, Rauch,
1912 en A. DE BoYSSON, La Loi et la Foi, Etude sur Saint-Paul et
les Judaïsanis, Paris, Bloud. 1912.
(2) Parijs, Beauchesne, 1909, blz. 264.
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de la loi pour les convertis d'origine païenne. Un disciple
de Paul peut donc avoir écrit le chapitre XV des Actes ».
Het woordje « wij » in de Wirstücke leidt ons dus tot
het zelfde besluit als het innerlijk onderzoek van de Handelingen en van het derde Evangelie, tot dezelfde uitkomst
als het onderzoek naar de overlevering nopens deze twee
-schriften : namelijk, dat Lukas er de schrijver van is. Maar
de aanwezigheid van het woordje «wij » in de Wirstücke is
eene onoverkomelijke moeilijkheid voor de bestrijders van
de authenticiteit onzer twee schriften. Wie mag er, in hunne
opvatting, achter dat woordje « wij » wel schuilen ?
Sommigen zijn van meening dat inderdaad Lukas de
Wirstücke geschreven heeft, doch dat een latere schrijver,
uit de 2e eeuw bvb., deze Wirstücke zou benut hebben in
het samenstellen der Handelingen, en uit onachtzaamheid
het woordje « wij » zou laten staan hebben !
WVij antwoorden: 10 Onverklaarbare onachtzaamheid
vanwege een schrijver, die zeer ontwikkeld blijkt en zoo
gewoon is zijne bronnen nauwkeurig na te zien, dat hij die
zelfs in taalopzicht loutert en verbetert ! Cfr. het derde
Evangelie vergeleken met het Markusevangelie.
2e Die verzamelaar uit de tweede eeuw, zou alles in
zijne bron veranderd hebben, uitgenomen het woordje
« wij » ! Harnack, die de Wirstücke nauwkeurig vergeleken heeft met de andere verhalen van de Handelingen en
met het derde Evangelie komt tot dit besluit. Nadat hij
Hand. r6: 10-17 (een brok uit de Wirstücke) onderzocht
heeft, zegt hij : « Was sollte denn der Verfasser der Quelle
unverändert entnommen haben ? Lediglich das i»c €is t?
Mehr bleibt in der Tat nicht nach! Alles Uebrige müszte
er nach Vokabular, Syntax und Stilisierung in seine eigene
Sprache umgegossen haben ! » (r) En niet anders spreekt
hij na onderzoek van een tweede brok uit de Wirstücke,
Hand. 28: 1-16 : (( Man sieht, es steht in diesem Abschnitt
wie in i6: io if: es bleibt slechterdings nichts ü! n1 ig, was
der Verfasser, wenn er hier eine Quelle ab-oder ausgeschrieben hat, ihr entnommen haben könnte. Er müszte den
Inhalt der Quelle völlig neu erzählt haben; denn Überall,
,

(r) Lukas der Arzt, blz. 37-38.
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wo der Stoff Überhaupt nur eine Möglichkeit zuläszt, hören
wie die stimme dessen, der das ganze Werk verfaszt hat,
sehen seine Hand und spüren seine schriftstellerische
Art. » ( i)
Anderen onderstellen dat de schrijver uit de tweede
eeuw met opzet het woordje « wij » zou gebezigd hebben,
om aldus te doen gelooven dat Lukas, een gezel van
Paulus, de Handelingen zou geschreven hebben. Doch:
i° Dan staat men, om te beginnen, al voor dezelfde
moeilijkheden die tegen de eerste hypothese pleiten.
2° Hoe komt het dan dat hij het woordje « wij » niet
gebezigd heeft in andere deelen van de EHandelingen ? Dan
zou hij , als gewaande ooggetuige van meerdere feiten, een
nog grooter gezag aan zijn werk bijgezet hebben. Of zou
misschien die verzamelaar uit de tweede eeuw nog een
fijner geschiedvorscher geweest zijn dan onze moderne
hypercritici en nauwkeurig achterhaald hebben wanneer
Lukas bij Paulus kon zijn en wanneer niet ? Zulke doordringende scherpzinnigheid komt men bij geen enkel
apocrief schrijver uit de eerste eeuwen tegen !
3° Waarom heeft die schrijver uit de tweede eeuw zijn
werk dan niet geschoven onder den naam van een welbekend en gezaghebbend Apostel van Christus ? Dat is toch
de gewoonte van apocriefe werken, bvb. van het Evangelium
Petri. Wat gezag kon een in de eerste tijden bijna onbekend
man, als Lukas, aan zulk schrift toevoegen ?
40 Waarom gaf die voorgewende schrijver uit de
tweede eeuw, dan den naam niet op van Lukas? Want
belet wel, nergens komt men den naam van Lukas tegen
in de Handelingen, en dat versterkt niet weinig de meening
dat Lukas zelf de Handelingen samengesteld heeft.
5° In twee voornoemde hypothesen heeft men al de
bewijzen te weerleggen, die wij tot hiertoe van de authenticiteit der Handelingen gegeven hebben.
De lezer ziet het klaar in : de onderstellingen onzer
tegenstrevers zijn niet alleen van allen geschiedkundigen
grond ontbloot, maar stooten op zoo groote moeilijkheden
(i) Blz. 47 Hetzelfde besluit wettigt Härnack in zijne Neue
Untersuchungen zur Abostelgeschichtc...
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dat zij onhoudbaar blijken. In onze stelling daarentegen,
die in alles met de overlevering overeenstemt, worden alle
moeilijkheden vanzelfs opgelost.
Voor welk soort lezers werden nu de Handelingen en
het derde Evangelie gescheven? Als die schriften waarlijk
het werk zijn van een discipel van den Apostel der heidenen, dan zullen zij ook naar alle waarschijnlijkheid voor

heidensche bekeerlingen geschreven zijn geweest. En
inderdaad wordt zulks door het onderzoek dier schriften
zoo klaar bewezen, dat het, naar mijn weten nog door
geen enkel criticus geloochend werd. Wij hoeven bijgevolg
daar niet verder op in te gaan (i).
Blijft, in verband met de betrouwbaarheid dier schriften, nog een laatste vraag over: wanneer werden het derde
Evangelie en de Handelingen geschreven ?
De lezer zal er zich wel niet aan verwachten dat wij
hier zouden uitweiden over een bijzonder twispunt, waar
de meest bevoegde voorstaanders der authenticiteit, tot
Welke gezindheid zij ook behooren, het niet over eens
kunnen geraken : namelijk, of de Lukasschriften kort na
het jaar 70, ofwel reeds rond het jaar 6o zouden zijn
samengesteld (2). Die zeer ingewikkelde vraag mag in
haarzelve beschouwd heel belangrijk wezen : doch als het
gaat over de echtheid dier schriften, zooals het nu voor
ons het geval is, kunnen wij ze best links laten liggen.
(i) Voor het derde Evangelie wordt deze meening gesteund
door tal van bijzonderheden : ((Pas plus que Marc, il n'écrit
pour les Palestiniens : ce sont les Grecs qu'il vise, comme
Mare visait les Romains. Il ne cite presque jamais les prophéties messianiques de l'Ancien Testament. Il apprend au lecteur...
que Capharnaüm est en Galilée, aussi bien que Nazareth, il
traduit en grec les expressions araméennes qui viennent sous
sa plume; Golgotha devient Kranios et Rabbi, didascalos. Bien plus,
on sent, de la première a la dernière page, le désir qu'a l'auteur
de ne jamais froisser les gentils... » ( A. DUFOURCQ, 0. C. t. II,
blz. 258-259). Voor de Handelingen is het genoeg dit boek te
doorlezen om desaangaande tot eene vaste overtuiging te
komen. Daarbij worden de twee schriften tot denzelfden Theophilus (een Griekschen naam) gericht.
(2) Over deze bijzondere vraag zie; JACQUIER, o. c. t. III, blz.
82 vlgg; P. RosE.

Les Actes des A pótres, blz.

XXX; HARNACK.

A j5ostelgeschichte ; — Neue Untersuchungen zur Apostelgeschichte und

zur, Abfassungszeit der synoptischen Evangelien; HUGUENY, o. c. blz.

3a5 351 ; Revue biblique, 1911, p. 615 vlgg.
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Met het oog op de authenticiteit, is het ons genoeg, uit
bedoelde schriften zelf aan te toonen, dat zij geschreven
werden toen Lukas, leerling van den Apostel Paulus, nog
in leven was. Daarbij kunnen wij ons, in het onderzoek
dier algemeene kwestie, bepalen tot de Handelingen der
Apostelen, daar, in elk geval, het derde Evangelie nog
voor de Handelingen het licht zagen : de Handelingen
willen immers doorgaan als een vervolg op het Evangelie.
Zoo beschouwd, heeft onze stelling hare tegenstrevers
nogal ver te zoeken : de laatste, reeds zeer schaarsch geworden, aanhangers der oude Tubingerschool; een Meyboom, een Straatman, een van Manen; eenige ultra- moderne
en zeer weinig gewaardeerde critici, die de gebreken en
leemten der verouderde meeningen onder een laag blinkend vernis te vergeefs trachten te verbergen. Niettegenstaande de zeer duidelijke bewijzen, die de moderne critiek
tegen hunne verouderde stelling heeft ingebracht, durven
zij het nog aan het ontstaan der Handelingen tot in de
eerste helft der tweede eeuw te verschuiven. Natuurlijk
kan er dan geen spraak meer van zijn dat de Handelingen
het werk zouden zijn van Lukas, een reisgezel van Paulus.
Doch, hoe ongegrond en ongerijmd hunne onderstelling is,
blijkt al dadelijk uit volgende beschouwingen.
Men houdt niet op te beweren — en met die bewering
willen wij volkomen instemmen --- dat de schrijver der
Handelingen voor zijn werk geen gebruik gemaakt heeft
van de Paulusbrieven. Dat is best te begrijpen, als die
schrijver een reisgezel geweest is van Paulus. Maar dat is
heelemaal niet te verklaren, in de onderstelling dat de
Handelingen in de tweede eeuw zouden geschreven zijn.
Toen immers waren de Paulusbrieven al te veel verspreid,
-dan dat er nog iemand aan kon denken de geschiedenis
van den Apostel te schrijven, zonder deze, buiten de
overlevering, éénige bronnen van Paulus' leven te raad

( i).
-plegn!
In het begin der tweede eeuw bestond het Christendom
meestal uit bekeerde Heidenen, die met de Joden weinig

(r) Zie sufra. Clemens van Raine, Ignatius en Polycarpus
hebben de Paulusbrieven in huriue'schriften reeds gebezigd.
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of niet in voeling waren, die met de, Joodsche wet, de
Joodsche gebruiken en de Joodsche godsvrucht niet hoog
opliepen. « Erst von Irenäus ab wird der sinn der Heidenkirche für die alttestamenliche Frömmigkeit wieder erweckt;
aber das war eine künstliche Erweckung, hervorgerufen
durch den Kampf gegen den Gnostizismus » ( i).
Integendeel, ten tijde van Paulus waren er maar
weinig bekeerde Heidenen die, alvorens Christen te worden,
met de Joden uit de Diaspora niet in aanraking geweest
waren.
Wie is nu, volgens de Handelingen, de groote Apostel
der Heidenen r De Jood Paulus ! En de schrijver acht het
noodig er met nadruk op te wijzen dat Paulus het recht
had zich tot de Heidenen te wenden : tot driemaal toe komt

hij terug op de goddelijke roeping van Paulus!

En die Paulus « ist kein Verstörer der jüdischen
Religion, sondern er ist der kräftigste Affirmator ihrer
Hoffnungen ; er ist kein Revolutionär ((weder in Bezug
auf das jüdische Gesetz, noch auf den Tempel, noch in
bezug auf den Kaiser. » Der Nachdruck fällt dabei merk
auf sein Verhältnis zur jüdischen-würdiges!
Religion (nicht zum Kaiser), und das ist ein weiterer
Beweis, dasz Lukas der ältesten Zeit persönlich noch sehr
nahe gestanden hat; denn welcher Hellene hat solche
zarte, und fast unverständliche Rücksicht auf die jüdische
Religion und die neben dem Christentum bestehende alttestamentliche Frömmigkeit genommen, wie er sie hier und
auch sonst in seinem werke bekundet hat ! » ( 2)
En niet alleen is de Grieksche schrijver der Handelingen zelf goed op de hoogte van sommige joodschegewoonten en vermeldt hij dat de eerste Christenen van
Jerusalem nog op gestelde uren dagelijks naar den tempel
gingen, maar hij onderstelt dat een groot aantal zijner
lezers, hoewel zij heidensche bekeerlingen waren toch

genoegzaam met de Joden in betrekking kwamen, om sommige hunner godsdienstige gebruiken te kennen. Zoo.

(i) HARNACK. Die Ajostelgeschichte, blz. 15.
(2) HARNACK. Die AA©stelgeschichte, blz. 14.-15.
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onderstelt hij dat zij een Sabbatweg kennen (i), weten.
wanneer Sinxen (2) en Paschen (3) vallen, niet onbekend zijn
met het vasten der Joden op den Verzoeningsdag (k), weten
p (5), en duidt
wat verstaan wordt door q"gepat r(ov i wv
den hoogdag der Christenen aan naar den feestdag der
Joden ( TV Oaf3i3áTWP), (6) enz. Zoo zou een Grieksch
schrijver uit de tweede eeuw niet geschreven hebben !
Maar zoo moest een bekeerde Griek, reisgezel van Paulus,
die in voeling geweest was met Joden uit de Diaspora,
schrijven voor heidensche bekeerlingen van zijnen tijd.
Jaartallen geeft de schrijver der Handelingen niet op.
Maar er komen in zijn werk namen van verschillende geschiedkundige personen voor, zoowel uit de joodsche
geschiedenis (Gamaliël, Ananias, Hannas, Kaïphas, H erodes
Agrippa) als uit de Romeinsche (Claudius, Felix, Sergius
Paulus, Gallio), die eene chronologische aanduiding in zich
besluiten (7). Daarbij zijn er nog andere tijdsbepalingen
uit de Handelingen te putten. Welnu, inzooverre deze
chronologische opgaven kunnen worden nagezien dank zij
onze kennis der algemeene geschiedenis, worden zij nauwkeurig juist bevonden. Hoe heelemaäl anders is het gesteld
met de apocriefe boeken uit de tweede of de derde eeuw,
die een of andere tijdsbepaling opgeven !
En, wanneer het er op aan komt te bepalen hoelang
men verbleven heeft in eene stad of streek, dan zijn de
aanduidingen veel nauwkeuriger als de schrijver zelf bij het
verhaalde tegenwoordig was, terwijl zij veel algemeener en
onbepaalder luiden, telkens hij als niet aanwezig moet
ondersteld worden. En dat is niet weinig van aard om de
betrouwbaarheid van het boek te vergrooten.
Men zal ook nog bedenken dat de Handelingen staan
onder een zeer streng toezicht, namelijk dat der Paulusbrieven. Deze werden, zooals wij in een vorig opstel be(i)

Hand.

(2)

2 : I ; 20 : I6.

(3)

12'•

(4)

2 7 : g.

i

: 12.

4•

(5) 12 : 3; 20 : 6.

(6) 20 : 7. Cf. HARNACK A^g . blz. 34 35.
(7) Cfr. F . PRAT, La Chronologie de l'äge aj5ostolique in de Recher-

ches de Science religieuse, 3e année, n° 4, 1912. p. 372-392.
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wezen, voor het jaar 70 samengesteld. Welnu, telkenmale
de Handelingen punten aanraken die ook door de Paulusbrieven aangeroerd worden, kunnen wij de volledigste
overeenstemming vaststellen tusschen de twee schriften.
Dat is des te gewichtiger, daar, volgens onze eigen tegenstrevers toegeven, de schr ijver der Handelingen de Paulusbrieven niet zou benut hebben.
Hoe staat de schrijver der Handelingen tegenover de
Romeinsche overheid ? Nergens maakt hij eenige zinspeling
op kwaadwilligheid dier overheden tegenover de christene
zendelingen. Dikwijls zijn die overheden welwillend, ge-woonlijk onpartijdig, heel zelden vijandig. Maar dat is niet
'uit te leggen, als de Handelingen geschreven werden na 93,
toen keizer Domitiaan de vervolgingen tegen de Christenen
over heel het Romeinsche rijk uitstrekte.
Ten slotte, si licetbarvis..., hebben wij nog twee kleine,
maar voor onze vraag niet onbeduidende, bijzonderheden
aan te stippen.
In het Oude Verbond, en ook nog in het begin
van het Christendom, werd het joodsche volkgenoemd
« ©l^aós », d. i. het volk, het \volk Gods. Dat is zoo ook het
gebruik in de vertaling der Zeventig. In latere tijden werden
natuurlijk de Christenen aanzien als zijnde het volk Gods.
Nu is het opvallend hoe in de Handelingen de term o Xaós
altijd op de Joden wordt toegepast en slechts éenmaal op
de Christenen, en dan nog zonder lidwoord. (i) Dat is een
sterk bewijs ten voordeele van den hoogen ouderdom der
Handelingen.
Anderzijds wordt het woord ó ßao tXFVc in de Handelingen slechts éenmaal (2) gebezigd om den keizer te beduiden . Nochtans had dit woord in gegeven zin al zeer
vroeg burgerrecht verkregen in het Oosten en werd het,
volgens Harnack (3), al zeer druk gebezigd ten tijde van
Domitiaan (81-96). Dat zou eens te meer bewijzen dat de
Handelingen reeds voor dien tijd geschreven werden.
-

(i ) Namelijk i5: ist: ((Simon heeft vermeld, hoe God in het
eerst genadiglijk heeft neergezien om uit de "heidenen een volk
aan te nemen (Xa#e'&"v d 'nt' Xáov). Cf. A fg., blz. 55.
(2) 1 7 7•
(3) AJg . blz . 45, nota x.
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Wat er ook zij van deze bijzonderheden, één zaak is
zeker : de Handelingen ontstonden geruimen tijd voor het
einde der eerste eeuw, en voor de Handelingen ontstond
reeds het derde Evangelie, dat er de 7r'pwTOs XOryos van is
En meer hebben wij niet noodig om aan te toonen dat de
.gegevens der Handelingen, inzooverre zij ons een aanduiding geven nopens het tijdstip van het ontstaan van dit
werk, onze meening aangaande de echtheid der Lukasschriften volkomen bekrachtigen.
Ons eindbesluit is dan ook duidelijk, en in alle opzichal wat de overlevering weet te melden
onaantastbaar:
ten
der Handelingen en van het derde
ontstaan
over het
namelijk
dat die twee schriften het werk zijn
Evangelie, -Lukas, leerling en reisgezel
geneesheer
geweest van den
van Paulus, die bijgevolg ten tijde van Paulus moet
geschreven hebben, -- wordt zonder eenige uitzondering
bevestigd door de gegegens dier schriften zelf, zoodat het
voor een onbevooroordeeld en normaal- denkend verstand
bijna onuitlegbaar blijkt, hoe er nog critici gevonden
worden om de echtheid dier schriften in twijfel te trekken.
Dat brengt ons, om ons onderzoek desaangaande te
eindigen, tot volgende, zeer rake bedenking van A. Harnack:

((Auch die Kritik hat Generationen hindurch ihre Marotten
und Prädilectionen. Am häufigsten gewahrt man, dasz aus
einem kritischen Zusammenhang, der längere Zeit hindurch
geherrscht hat, dann, aber wiederlegt worden ist, einzelne
Trümmerstücke sich mit zäher Kraft behaupten, obgleich
ihnen nun die Basis fehlt. Die BAURSche Kritik brauchte
nur EIN Argument, um den Namen des Lukas bei den
groszen Geschichtswerk für eine Fälschung zu erklären ---das Werk hat keine paulinische, sondern eine « conciliatorische » Tendenz ; also gehört es tief in das 2. Jahrhundert.
Diese Betrachtung is wiederlegt; aber auf der Flut, die
das gebäude der Kritik hinweggeschwemmt hat, schwimmen
noch einige Balken (i) ! »
AUG. BRUYNSEELS.

(i) Lukas der Arzt, blz. 5, nota 3.

HET RIJNKANAAL
Van de verbinding der Maas met den Rijn was lange
jaren geen spraak meer geweest.
Wel was door ingenieur Henket, leeraar aan de Technische school te Delft, een plan opgemaakt om Venlo met
den Rijn te Urdingen te verbinden, maar tot eene uitvoering kwam het niet. Met het oog op de huidige binnenvaart
waren de afmetingen trouwens te klein opgevat. 't Zou.
nochtans 6 millioen hebben gekost.
In 1892 werd er weer aangedrongen op het aanleggen
van een kanaal naar den Rijn.
Op 26 juli 1892 stelde de heer Frans De Witte in den
Provincie-Raad van Antwerpen voor, aan het Staatsbestuur
volgenden wensch over te maken :
k Dat de voorspoed van de haven van Antwerpen eischt
dat de haveninrichtingen van Antwerpen rechtstreeks in
verbinding zouden gebracht worden met den Rijn, Duitschland en Midden- Europa, door middel eener vaart, als verlenging tot aan den Rijn van een deel van het verbindingskanaal van Maas en Schelde. »
Of de heer De Witte politieke bedoelingen had, laten
wij in het midden; politieke mannen hebben allicht politieke bijbedoelingen en hun worden ook ten onrechte, al.
dikwijls politieke bedoelingen toegeschreven. In elk geval,
stellig werd het voorstel onder ongunstige omstandigheden
voorgedragen.
Het ontwerp van den « Grooten Doorsteek » hoefde
enkel door den bevoegden katholieken heer Van den Broeck
(later volksvertegenwoordiger) verdedigd te worden om de
liberalen het te zien bestrijden als een katholiek ontwerp r
de Groote Doorsteek was katholiek !
Daarbij hadden de hooge rechten door de stad geheven.
ook wel eenigen invloed op den minder gunstigen toestand
der Antwerpsche haven. De liberalen vonden het echter
raadzaam dat potje gedekt te laten, en aan den Staat alleopofferingen te vragen die tot den vooruitgang bijdragen
konden.
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Het voorstel van den heer De Witte werd dan op aan
heer Juliaan de Meester naar eene commissie-vragnde
verzonden, waarbij de heer Van den Broeck verslaggever
werd benoemd.
Dit gebeurde dus vóór twintig jaar, toen de plannen
voor de groote werken aan de Schelde nog niet rijp waren.
Ook meende de heer Van den Broeck dat de millioenen,
die voor het bouwen van het kanaal noodig zouden zijn,
beter konden besteed worden aan de groote havenwerken.
Hierin had destijds de heer Van den Broeck volkomen
gelijk. Onjuist was echter zijne bewering dat de uitvoering
haast aan het onmogelijke grensde.
Dit verslag lokte een hevigen pennetwist uit in de Gazet
van Antwerpen, L'Escaut, Het Handelsblad, De Koophandel, Le
Précurseur, L'Etoile, Le journal des Intéréts Maritimes, waar de
heeren Strauss, Maas, Moortgat aan het woord kwamen.
Laten wij bekennen dat er in dien strijd door sommigen al
evenzeer naar onzinnige en dwaze, als naar degelijke argumenten werd gegrepen. De laatste zullen wij met zorg
bijeenbrengen, zoowel voor als tegen het ontwerp, om ze
nader te bespreken. Daar wij hier het geschiedkundig deel
behandelen zij het voldoende aan te stippen dat aan den
twist door het aanstellen eener bijzondere commissie een
einde werd gesteld.
De leden dier Commissie waren : Georges Gits en
Van den Nest, schepenen, en de heeren De Leeuw, (mittens,
Smeyers en Tonnelier, raadsheeren. Hun werden toegevoegd de heeren Gerlinger, Kesteloot en Louis Strauss,
leden der Handelskamer.
Hoe dikwijls deze commissie bijeenkwam zijn we niet
te weten gekomen. Alleen weten wij door de dagbladen
(Opinion, Ig October 1893) dat de commissie het eens was
over het grondbeginsel. Bleef nog de richting van het
kanaal aan te duiden en de middelen te beramen om het
plan uit te voeren. Hiertoe zou een beroep gedaan worden
op ingenieurs en personen die zich op eene meer bijzondere
wijze met de zaak bezig hielden.
Het vraagstuk was een grooten stap vooruitgebracht,
schreef L'0^inion. Maar de stap ging waarschijnlijk de
krachten der commissie te boven, althans, zij was met lam-
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heid geslagen en liet van zich niet meer hooren. De heer
Van den Broeck vond er herhaaldelijk genoegen in de
kwestie nog eens op te koteren in den Gemeenteraad, maar
zonder gevolg.
Andere en betere steun werd gezocht. In 1897 noodigde het Stadsbestuur eenige burgemeesters en voorzitters
van Handelskamers in Duitschland uit een bezoek te brengen aan de Antwerpsche haven, wat korts nadien geschiedde.
De heer Hertogs, ondervoorzitter der Handelskamer
van Antwerpen, zei o. m. in zijne Duitsche redevoering:
« Altijd hebben de Antwerpenaars zich om het ver
handelsvrijheid bekommerd.
-krijgenva
Het eerste schip dat na de heropening der Schelde in
1 796 onze haven binnenliep, was een D u itsch schip uit
Hamburg, de Toskane.
In 1800 kwamen er van de 82 schepen 72 uit Duische
havens; in t 8o r stelde - ook Pruisen, het eerst van alle de
mogendheden, een consul in Antwerpen aan.
Van 1.486 schepen met 239,165 ton in 185o klom in
1896 hun aantal tot 4.987 schepen waarvan +.48o stoomschepen met een gezamenlijk bedrag van 5.785.662 ton.
Sedert Y5 October 1843 is onze haven met den Rijn
door eene spoorbaan verbonden. Om in de behoeften van
het vervoer te voorzien is nog een verbindingskanaal noodig ; bij gebreke daarvan alleen kunnen onze betrekkingen
met den Rijn niet zoo uitgebreid worden als anders wel
kon wezen.
Uwe aanwezigheid, geachte heeren, zal een nieuwe
spoorslag voor ons zijn om met vertrouwen te streven naar
de vervulling onzer wenschen. »
En de heer Albert von Bary zei in een toast :
« Door zijne geographische ligging is Antwerpen de
natuurlijke haven van West- en Zuid-West Duitschland . »
Aan den heer Burgemeester antwoordde de heer
Michiels, voorzitter van de Handelskamer te Keulen:
« Sedert het tot stand komen van den onafhankelijken
Staat België, zijn de handelsbetrekkingen tusschen België,
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de Rijnprovincie en Zuid-Westelijk Duitschland machtig
toegenomen. a
Over het Rijnkanaal geen woord!
De Antwerpsche Handelskarner gaf echter den moed
niet op.
In September 19o8, December 1909 bracht het bureel
onder het voorzitterschap van den onvermoeibaren heer
Corty verslag uit over de binnenvaart en eischte met klem
het graven van het Rijnkanaal.
In Juli 1912 1.1. lazen wij in het « Bulletin de la Chambre de Commerce » de wenschen der Antwerpsche Handelskamer dringender herhaald dan ooit, daar de kwestie van
het bevaarbaarmaken der Maas in Holland tot rijpheid
schijnt te zijn gekomen.

Technische moeilijkheden. De bewering als zou
het bouwen van het Rijnkanaal al te moeilijk zijn, omdat
het grondgebied tusschen Antwerpen en den Rijn eene te
heuvelachtige streek is, houdt geen steek. Het Duitsche
grondgebied, waar het kanaal zou doorloopen, ligt niet
hooger dan Belgisch Limburg. Krefele b.v., het hoogste
punt op Duitschen grond dat het kanaal, volgens het plan
Hentrich, zou te doorkruisen hebben, ligt slechts 38 met.
hoog; zoodat er van Bocholt tot den Rijn slechts drie
sluizen zouden noodig zijn, zonder degene mede te rekenen
die de vaart van de bevaarbare Maas met het Rijnkanaal,
en omgekeerd, zouden verbinden.
Aan den anderen kant zouden er van Antwerpen tot
Bocholt 9 sluizen noodig zijn. Alles te zamen dus een r5-tal
sluizen.
Internationale moeilijkheden. — Het kanaal zou
dus over Hollandsch grondgebied loopen.
Toen België zich van Holland losrukte, werd Hol
bij België ingelijfd, volgens den wensch-landschLimburg
van het volkzelf. Limburg trouwens maakte in 1790 geen
deel uit van de Algemeene Staten, en de geschiedenis van
Maastricht is innig met die van Luik verbonden.
In vroegere eeuwen maakte Limburg wel deel uit van
de Republiek der Vereenigde Provinciën, daar Maastricht
haar door het traktaat van Munster geschonken werd.
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Wat er ook van zij, Limburg werd in í83o bij België
ingelijfd. Leopold I was nauwelijks ingehuldigd toen hij,
bij zijne blijde intrede te Luik, vernam dat de Hollanders,
het verdrag van den wapenstilstand verbrekende, België
binnenrukten. Ons leger werd verslagen te Raavels (boven
Turnhout), te Hasselt, te .Lubbeek, te Leuven. Toen kwam
Maréchal Gérard, gezonden door Louis-Philippe, ons te
Brussel beschermen.
Maar het overmachtige Holland eischte Limburg en
Luxemburg. Dit afstaan liep niet van een leien dakje. In
België ook werd een krachtdadig verzet geuit en in Antwerpen niet het minst, waar onze groote Conscience hierover eene kranige redevoering hield, die hem vele moeilijkheden berokkende. (i)
Toch werd op Ig April 1839 de afstand door het traktaat bevestigd, waarin nochtans uitdrukkelijk vermeld staat
dat Limburg aan Holland niet toekwam. Het traktaat
luidde ;
ART. 4. Zijne Majesteit der Nederlanden zal bezitten
10 Op den rechteroever der Maas deze deelen der provincie die in 1790 aan de Generale Staten niet toehoorden.

De Mogendheden bekrachtigden deze wederrechtelijke
daad, en België moest het hoofd in den schoot leggen. Met
58 stemmen tegen 42 stond het Belgisch parlement de provinciën Limburg en Luxemburg aan Holland af. Zóó sneed
Holland ons den weg naar Duitschland af.
Maar heeft Holland ook het recht ons het aanleggen van het kanaal te ontzeggen? -- Daarover is veel
getwist. Volgens het met Holland gesloten traktaat der
XXIV artikelen, heeft België het recht cene baan aan te
leggen over Hollandschen bodem.
ART. 12, § 2, luidt : In geval België een nieuwe baan
zou aanleggen, of een kanaal graven dat op de Maas zou
uitkomen tegenover het Hollandsch kanton Sittard, dan
zou het aan België toegelaten zijn aan Holland te vragen,
dat er zich in dit geval niet zal tegen verzetten, dat voor-

(r) Die redevoering staat te lezen in het werk over Conscience
door zijne dochter, Mevrouw Antheunis, uitgegeven.
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melde baan of kanaal zou verlengd worden volgens hetzelfde plan, geheel ten laste van België, door het kanton
Sittard tot aan de Duitsche grens. Deze baan of dit kanaal
uitsluitend voor de handelsbetrekkingen bestemd, zal uitgevoerd worden volgens belief te van Holland, door Belgische
ingenieurs en werklieden, of door andere door Holland aan
te duiden, die dan de werken voor de rekening van België
zouden uitvoeren, zonder eenigen last voor Holland, dat
zijn volledig en onverdeeld recht van meesterschap over het
grondgebied behoudt, welk de baan of het kanaal doorkruist. In gemeen overleg zal het bedrag en de wijze van
inning der weggelden bepaald worden.
Uit dat artikel blijkt duidelijk dat wij het recht bezitten
een kanaal aan te leggen. Dat dit recht geldt voor 't is gelijk
wat soort van baan blijkt duidelijk uit eene verklaring door
de vijf groote Mogendheden gegeven als antwoord op de
nota der Belgische gevolmachtigden van rq. April 1839. Dit
antwoord, dd. z8 April 1839, luidt :
« De algemeene uitdrukking over het aanleggen van
eenen weg langs het kanton Sittard betreft evengoed een
spoorweg als welkdanigen weg ook. »
Maar hier rijst de vraag op waarover zooveel is getwist.
België heeft een spoorweg aangelegd over Holland naar
Duitschland (Antwerpen - Gladbach). Zijn daarmee alle ver
an Holland tegenover België uit ?
-plichtngev
Hierov er durf ik guerre uitspraak doen. Zeker is het dat

over het traktaat onderhandeld werd tijdens de onderhan
spoorweg, steunend op het traktaat van-delingovr
;3 Januari 1873: Traktaat regelende den doortocht van den
spoorweg Antwerpen- Gladbach over Limburg en de traktaten van + November 1842 en van 12 Mei 1863, veranderende wat aangaat....
In het proces-verbaal over de onderhandelingen geteekend te Brussel op 18 Juni 1873, lezen wij het volgende :
« Vooraleer tot deze onderhandelingen over te gaan, oordeelen de
ovderg eteekenden het nuttig er aan te herinneren, dat volgens de
verklaringen van beide Staatbe^ turen ii de wetgevende Kamers, de
verg unniing om een spoorweg aait te leggen van Antwerpen naar
-Gladbach, zooals die vergunning bepaald is door het traktaat van.
,
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,januari 1873, geheel en al (pleine et entière) de uitvoering is
van art. 12 van het traktaat van 19 April 1839. »

13

Hoe betreurenswaardig het ook zij dat dergelijke beslissing genomen werd, hoe tegenstrijdig zelfs met art. 12
dat ons een uitweg geeft langs Sittard, toch kunnen wij over
het feit niet verder oordeelen, daar ons de noodige gegevens
ontbreken die de Belgische gevolmachtigden zoo deden
handelen.
Wat er ook van zij, Holland heeft ook Venlo en andere
steden te bevorderen. En bovendien heeft Holland de medewerking noodig van België om de Maas bevaarbaar te
maken; en op die wijze kan het aan België moeilijk zijne
medewerking onttrekken om het Rijnkanaal te graven.
,

Zal Duitschland in den bouw van het Rijnkanaal
toestemmen ? Onmogelijk ware het ons hierop een
afdoende antwoord te geven; de onderhandelingen zullen
het uitwijzen. A priori zou men toch mogen denken dat
onze geburen niet beter zullen wenschen dan dat het
kanaal er kome. Duitschland heeft er alle belang bij dat de
vervoerwegen talrijk en voordeelig zijn.
Wij kunnen er bijvoegen dat in Duitschland zelf bemoedigende stemmen opgaan. Zoo werden er in Aken
onlangs plannen ontworpen om een kanaal aan te leggen
tusschen Bonn, Aken en Maastricht. De kosten werden
door ingenieur A. Schneiders op 70 millioen frank geraamd.
Op verzoek der koninklijke regeering te Dusseldorf'
werd in 1912 een rapport opgesteld over den aanleg van het
Noorderkanaal Neuss-Viersen -Venlo.
In Keulen zelf werd de zaak besproken en plannen
werden door ingenieurs Kneutzer en Zonen opgemaakt,
voor een kanaal uitgaande van Mulheim naar Aken en
Moresnet, over een afstand van 90 kilometer. Het bestek
beliep 3o millioen. Dat gebeurde in de jaren 189o. Een
Belgische maatschappij zou het kapitaal bezorgd hebben.
Dat Duitschland trouwens in het bonwen van het
kanaal naar Antwerpen belang heeft lijdt geen twijfel.
De heeren Berger, Matthijs en Dufourny schreven in
de « Annales des Travaux Publics de Belgique i886»:
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«Antwerpen is de door de natuur aangewezen haven van
Pruisen en Westfalen; men bereikt haar met den spoorweg
eer dan de andere en in dit opzicht overtreft zij verre de
Duitsche en Hollandsche havens.
Duitschland nu had er alle belang bij door eene overeenkomst met Nederland, en bovendien in zeer gunstige
voorwaarden, de verbinding te bekomen tusschen Ruhrort
en Antwerpen, door een kanaal dat bijna in rechte lijn
deze plaatsen zou verbinden en dat den afstand tusschen
beide havens bijna tot op de helft zou verkorten. »
Ook hadden de voornaamste Duitsche handelskamers
hunne medewerking toegezegd aan de handelskamer van
Antwerpen; (zoo melden althans de bladen in 1893). Hierbij dienen wij te voegen dat op dit oogenblik van Duitsche
zijde gewerkt wordt om den Rijn rechtstreeks door een
kanaal voor zeevaart met Emden te verbinden, ten einde
de macht van de buitenlandsche havens te breken. (Monding van den Rijn in de Duitsche Noordzee.)
Wilde Duitschland meewerken dan had België slechts
een betrekkelijk klein deel der onkosten te dragen om een
prachtig kanaal te bekomen. Voor Holland ook ware het
een groot voordeel. Duitschland heeft er trouwens belang
bij : hoe beter de verkeerswegen zijn, hoe meer de nijverheid bloeit.
Bestek. -- Den technieker komt het toe een bestek op
te maken. Wij geven hier enkel eenige cijfers ter vergelijking. Het Kempisch kanaal kostte ioo.000 fr. per kilometer,
de kanalen in Frankrijk kosten 17o.000 fr.
Maar daarop mag niet voortgegaan worden, want die
kanalen zijn onvoldoende. Het te graven kanaal moet voor
Rijnschepen bevaarbaar zijn, of 't moet er niet komen.
Vroeger bouwde men sluizen van 6o meter; thans zijn er
op het kanaal sluizen van 34o met. (Mainz-Franckfürt),.
265 met. (Mozel), 120 met. (Amsterdam naar Merwede,
uitsluitend voor Rijnschepen). Thans vraagt de handelskamer gekoppelde sluizen van 260 meter, wat volgens eene
voorloopige berekening van deskundigen 140.000.000 fr.
kosten zou. Bij die boven vermelde raming komen nog de
kosten voor de groote werken die zullen noodig zijn te

,
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Venlo om de Maas over te steken. Uit eerbied voor de
waarheid voeg ik er bij dat naar aanleiding hiervan de
heer hoofdingenieur Dufourny, van gevoelen veranderde
aangaande het kanaal. (Zie bladz. en 142.)
Het kanaal van Dortmund naar den Rijn kostte
i .000.000 mark per kilometer. Ons kanaal te Bergen kostte

fr. per kilometer.
Het kanaal van Straatsburg heeft eene lengte van ioo
kilometer met sluizen die io5 meters lang zijn, 12,5o met.
breed en 3 meters diep, en 't heeft 35 millioen gekost, dus
35o.000 fr. per kilometer.
Het kanaal van Luik naar Hasselt, dat 59 kilomet.
lang is, zou volgens eene raming 5o millioen kosten.
De definitieve omwerking van het kanaal van Hasselt
naar Antwerpen : 70 millioen.
Voor het kanaal van Brussel naar den Rupel, 3o
kilomet. lang, heeft men besteed 45 millioen en de geheele
uitgave zal bedragen 6o millioen.
De verbeteringswerken aan het kanaal van Charleroi
naar Brussel, dat met zijne vertakkingen naar het centrum
87 kilornet. lang is, hebben gekost 47 11 millioen vcor de
46 kilomet. die verbeterd zijn, en de 9 kilomet. die thans
verbeterd worden. Er zijn op zijn minst gerekend nog
5o millioen noodig om het opgevatte plan ten uitvoer te
z.000.000

$

brengen.

In Holland kosten dergelijke werken nog seer; het
1.200.000 fr. per kilometer.

komt daar circa op

Welke economische voordeelen verwachten de
voorstanders van het Rijnkanaal hiervan. — Voor

geene moeilijkheden mogen we terugschrikken, moest het
werkelijk bewezen zijn dat een Rijnkanaal de scheepvaart
in ruime mate zou bevorderen.
De Rijn is toch de schoonste rivier van Duitschland,
met eene regelmatige diepte van ± 3 meter De Rijnschepen worden met den dag grooter gebouwd ; er varen
schepen van 4000 ton, gelijk onze de Smet de Nayer.
De middelmaat zou zijn 2000 ton. Zulk schip is ioo m.
lang, soms 12 m. breed, met 2.50 m. diepgang.
In 19o8 voeren er op den Duitschen Rijn 97 ,00 schepen,
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vervoerende 44 millioen ton, dus io millioen meer dan op al
.1e Fransche bevaarbare wegen te zamen.
Onder die 9700 schepen waren:
2800

Duitsche schepen met een gezamelijk tonnen maat van 1.900.000 ton.

4800 Nederlandsche schepen .

. . 1.400.000 $

Belgische schepen
ioo van verschillende nationaliteit.

2000

700.000 y

9700 schepen.
Een trein van Rijnscheeen staat gelijk met io van onze zware
goederen-treinen.

Die Rijuschepen worden gesleept door krachtige sleepbooten :
Duitsche 63o, Nederlandsohe 525, Belgisch a i5o.
Er varen op den Rijn ongeveer : 000 stoombooten
waarvan goo voor het vervoer van goederen en ioo voor
personen.
Om te !nonen hoe dat verkeer nog aangroeit laten wij
dezelfde gegevens volgen -- over 1910 -- (een ton i 000
kilogr. ► Deze inlichtingen zijn getrokken uit het Jahresbericht

der zentral- Komissi-on für die Rhein- Schiffahrt 1910.

De Rij nvloot bestaat uit i r,ó58 schepen, waarvan 1514
stoomschepen (68,8 o/
sleepnooten meegerekend).
X0.344 andere schepen niet een gezamenlijke ton nemaat van
ton.
Het aantal schepen onder Belgische vlag was gestegen
tot 2492 (waarvan 176 stoomschepen). -De Rij nvaart kan volgenderwijze ingedeeld worden :

+.591.000

IN- EN UITVOER. (I)

Antwerpen
1890

1.165.457 ton

Rotterdam
2.582.792 ton

1895

1.571.765

u

3.989.829

Igoo

2.605.633

»
»
»

7.845.515

1905

4.435.580

I910

7.727.2I9

12.771.307
17,663.520

»
»
»
»

Met het oog op ons onderwerp, is het niet zonder
belang die cijfers te ontleden.
(i) Marine . endschau, ig

2.
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Het verkeer in de Rijnhavens, laden en lossen, bedroeg
dus in iglo ruim 39 millioen ton, waarvan men uit Antwerpen ontving of er heen zond: 7.727.219 ton, dus ongeveer
een vijfde, tegen 17.663.52o ton uit of naar Rotterdam.
Dat is werkelijk zeer bevredigend voor België, daar
Rotterdam dan toch aan de monding van den Rijn ligt.
Rotterdam doet ons dus op den Rijn eene geweldige
concurrentie aan.
De doorvoer van ijzererts, die alléén groot genoeg is
om eene haven van tweeden rang te onderhouden — hij
bedroeg meer dan i millioen ton per jaar, — werd ons
eerst ontnomen.
Daarna volgde de graandoorvoer althans in ruime mate:
hij klom tot 3 millioen ton naar Rotterdam, en slechts tot
I millioen naar Antwerpen. Later de- petroleum : Amsterdam is de grootste invoerhaven voor Amerikaansche petro-

-

leum.
Thans neemt de doorvoerhandel van het hout te Rotterdam in ruime mate toe, terwijl hij in Antwerpen haast
niet belangrijker wordt.
Sedert Igoe is de invoer in Hollaad bijna met de helft
aangegroeid, terwijl hij in België met nog geen derde
met 3o Obo -- is vermeerderd.
Te Rotterdam is die vermeerdering geklommen van
ob
42,4 o tot 57,5 O/„ -- te Antwerpen van 37,1 Ob o tot 38, Ob.
Stippen wij nog aan dat in 1893 te Mannheim alleen
25o.000 ton koopwaren in Rijnschepen uit Antwerpen toekomen, en te Straatsburg veel van onze koopwaren langs
onze binnenkanalen, het Marnekanaal en het Oostkanaal.
Maar sedert het kanaal van Mannheim naar Straatsburg is gegraven, worden de koopwaren meer langs den
Rijn vervoerd en kan Rotterdam dus veel gemakkelijker

concurreeren met Antwerpen.
De afstand langs het Kempisch kanaal, Bocholt, Maastricht, Luik, de Maas, het Oostkanaal, de Marne, het Rijnkanaal is 743 kilometers, van Antwerpen tot Straatsburg.
Er zijn igg sluizen. Daarbij is het kanaal enkel voor kleine
schepen bevaarbaar, en de reis duurt van 5 tot 6 weken.
Bovendien is op vele van die kanalen tolgeld te betalen, en
op den Rijn niet.
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De scheepvaart langs het Marne- en Oostkanaal is toch
niet gestaakt. Uit vermelde statistiek blijkt dat de schepen
die den Rijn afvaren talijker zijn dan die hem opvaren :
41.1g6 tegen 40.955. Dat verschil komt juist hieruit voort
dat een aantal schepen in den Duitschen Rijn varende,
langs het Marnekanaal verder den stroom afvaren, om te
Ruhrort koopwaren in te nemen en zoo langs Holland uit
te varen.
Rotterdam ijlt Antwerpen zoo ver vooruit omdat wij
een omweg moeten maken over Holland van 1 3o kilometer. Rotterdam zelf ligt aan de monding van den Rijn.
Toch wil ik niet beweren dat daarin de eenige oorzaak ligt.
In Rotterdam zijn immers de vervoerprijzen lager, dank zij
het gemakkelijk lossen en laden; Rotterdam is flink voor zien van al het daartoe noodige.
Kunnen wij nu den weg van Antwerpen naar den Rijn
inkorten? Antwerpen ligt dichter bij het nijverige gedeelte
van den Rijn dan wel Rotterdam:

Afstand : Rotterdam- Urdingen 248 kilometer.
Antwerpen- Urdingen : z85 kilometer.
Antwerpen-Holland- Urdingen : 336 kilometer.
;

Rotterdam- Keulen is 7o kilometer langer dan Antwerpen- Keulen.
Het Rijnkanaal kan ons dus, volgens zijne voorstanders, doen terugwinnen wat wij ten voordeele van Rotterdam in Duitschland verloren hebben, ook het verkeer sterk
doen toenemen, den doorvoerhandel van Middel- en WestDuitschland voorAntwerpen behouden, en er een uitweg vinden voor onzen handel: den koffiehandel b. v. Daar de toekomst onzer haven in Duitschland ligt, wordt thans meer
aangedrongen op het graven van het Rijnkanaal, doordat
de haven van Antwerpen andermaal bedreigd wordt.
Vele krachten immers spannen samen om de Maas
bevaarbaar te maken, zoowel in Holland als in Luik.
Daardoor zou voor de haven van Antwerpen haar hinterland verloren gaan dat Antwerpen voeden snoet. De koop waren uit het stroomgebied der Maas, zouden immers
langs Rotterdam de zee bereiken.
Wij laten hier de meening van enkele gezaghebbende
mannen volgen :
-
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De heer Keuller, Venlo's historicus, schreef in 1843
a Als een grenzenlooze bron van rijkdom en welvaart
mocht men dit kanaal beschouwen voor de streken die
hetzelve doorliep ; Antwerpen zou daardoor de stapelplaat s
en zeehaven van Duitschland zijn en Venlo den expeditie
-handel
voor alle gewassen langs de Maas hebben.
Daartegen zou hetzelve groot nadeel hebben toegebracht aan de Ilollandsche scheepvaart en handel, uit
welke reden dan ook bij Hollands Vereeniging met het
keizerrijk, de voortzetting der voor omtrent twee derden
gedeelten volvoerde werken opgehouden werd. » (i)
Mr Kummer, hoofdingenieur, die het plan der Kempische vaart ontwierp, schreef in 1840 :
« De voltooiing van dit kanaal had van Antwerpen de
eerste haven gemaakt van Europa, en de handelsbetrekkingen van Holland met Duitschland voor een groot deel
afgesneden »,
Ingenieur Dufourny, schreef in de u Annales des
travaux publics de Belgique, Année 1888)):
« Door deze nieuwe vaart over Urdingen, die weinig
zou kosten, werd Antwerpen de haven die het dichtst bij.

Ruhrort liggen zou. » Doch dezelfde heer zei op 25 Maart
1873 in de commissie die opdracht gekregen had de kwestie
van 2 vaartrechten te onderzoeken, dat het onmogelijk is
een kanaal aan te leggen tusschen Antwerpen en den Rijn.
« Daarvan houd ik me, meer dan wie ook, overtuigd, en
wel omdat het staatsbestuur mij voor eenige jaren gelast
heeft, dat belangrijk onderwerp te bestudeeren. Maar welke
ook mijne overtuiging zij, toch wil ik er mij niet tegen
verzetten dat andere ingenieurs de kwestie bestudeeren.
Mogen zij tot een beteren uitslag komen! »

,

,

Richting van het Rijnkanaal. Daar het ons niet
te doen is eene technische studie te leveren, maar wel eene.
richting aan te duiden, hebben wij opzettelijk de bizonderheden van kant gelaten : aantal en grootte der sluizen enz..
i). Ontwerp der staten van Brabant en Luik in het
midden der XVIe eeuw.
(i) Geschiedenis en beschrijving van Venlo, door S. J. E. Keuller,.
te Venlo bij de Wed. H. Bontamps 1843.
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Antwerpen — Rupel — Demer -- Bilsen — Maastricht.
't Was enkel een kanaal dat de Maas met de Schelde zou
verbinden.
2). Ontwerp van LANGREN 1626 :
Grobhendonck
Antwerpen -- Herenthalsche vaart
-- Kleine Nethe --- Roermond -- Venlo -- Rijnsberg;
volgens anderen Ruhrort -- Eugenische Gracht.
3). Onder Maria Theresia (Ministerie Botta-Adorno)
(1740-178o). Kanaal van Antwerpen -- Rupel --- Leuven —
Duitschland.
van daar keiweg Luik
4). DES GRANGES; 18o3.
a). Rupel — Dijle -- Demer -- Jaar -- Maastricht.
b). Over Venlo — Groot Noorderkanaal. De studie
van het voorstel b) werd door ingenieur HAGEN, aangevat.
Antwerpen --- Grobbendonck -- Herenthals --- Blauwe
kei -- Loozen, met eenen tweeden arm langs GrobbenRupel, Antwerpen -- Loozen — Weert
donck Lier
--- Maasbrée --- Venlo — Eugenische Gracht -- Rijn
Neuss -- Grimlinghausen, Rijn. Voedingskanaal van
Maastricht over Bocholt naar Loozen.
5). Plan HENKET, 1874: In 1899 voor een groot deel
overgenomen en verbeterd door HENTRICH. Kempisch kanaal -- Noorderkanaal -- Venlo -- Urdingen.
6). Plan HAVESTADT en CONTAG: 1893.
Kempisch kanaal tot Neeroeteren (nabij Maaseik) -Gladbach Urdingen door de stad Antwerpen overgenomen maar ietwat gewijzigd. Thans door Antwerpen
niet meer voorgestaan.
7). Handelskamer van NEUSS:
Kempisch kanaal Noorderkanaal -- Venlo — Hinsberg Neuss, (ongeveer het plan Hagen).
8). Plan MAES. 1873 --- 3i Aug.
Antwerpen -- Herenthals Quadmechelen -- Hasselt
--- Tongeren (langs de rivier de Herck). -- Visé (langs de
Geer) -- Gemmerich — Aken --- Eschweiler en zoo naar
Keulen of Herenthals -- Testelt -- Diest -- (langs den
Demer) -- Tongeren (Demer en Herck) -- Tongeren —
Visé.
,
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9). Plan MAES en MOORTGAT 22 Sept. 1893.
Kempisch kanaal — Bocholt -- van
Antwerpen
Bocholt langs het kanaal van Maastricht naar 's Hertogen
naar Eelen —-bosch,tNernva ote
Sittard — Millen (grens tusschen Duitschland en Hol
-landschLimburg)He —Ecklnz.
Te Erkelenz zou het kanaal zich splitsen in twee
takken waarvan de eene zou gaan naar Mülheim - Keulen
en de andere, over een lengte van 12 kilometer, naar Neuss.
Dit kanaal zou op Hollandschen bodem 7 a 8 kilometer
lang zijn.
Lengte:

Antwerpen- Urdingen 185 kilometer.
»
Neuss 177 kilometer.
»
Keulen 195 kilometer.
io). SCHNEIDERS, ingenieur te Aken.
Aken stroomopwaarts tot Keulen, in de richting tot
Bonn. Drie onderprojekten:
a). Kanaal te Brussel. Demer- Hasselt, doorkruist het
Hollandsch kolenbekken. Eschweiler --- Düren — Stroom
-opwarts
Keulen.
b). Kempisch kanaal naar Eschweiler.

c). Vermijdt Hollandsch grondgebied.
i i). Handelskamer te Antwerpen.
Venlo — Crefeld -- Antwerpen.
Welke richting is te verkiezen? — 10 IN TECHNISCH
De uitvoering der ontwerpen Schneiders en Maes
(8 en io) is veel moeilijker dan die van de andere. Hoe
meer men naar het Zuiden gaat, hoe grooter de moeilijk
-hedn
worden; de grond is er heuvelachtiger.
Een voorbeeld: Hasselt ligt 4o met. boven den spiegel
der zee; de Maas te Luik 55 met. Tusschen beiden zijn er
hoogten i 5o tot ± i 6o met.. Er zullen dus veel sluizen
noodig zijn. Maar van af Visé naar Aken zijn er hoogere
heuvels en steenrotsen. Op den spoorweg Luik-Aken zijn
niet minder dan 22 tunnels. De waterscheiding tusschen de
Maas en de Schelde. onder Luik en Brussel is ± i 50
_meter hoog.
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De plannen Schneiders a en b vermijden vele moeilijk
doch zijn moeilijker uit te voer en dan de overige.-hedn;
Aan den anderen kant is, bij eene eventueele richting over
Venlo, het hoogste punt, volgens de kaart, slechts 5i met.
-

(Blauwe Kei).
2 0 IN FINANCIËEL OPZICHT: Wat de uitvoering betreft,
nogmaals zullen de plans 8 en 10 meer kosten : doch wij
dienen er bij te voegen dat de kanalen volgens deze plans
uitgevoerd, meer kunnen opbrengen. Het kanaal door
Hollandsch-Limburg (Schneiders a) zou voorzeker moeten
concurreeren met het Rijnkanaal, maar het zal daarenboven
de nijverheidsprodukten en de grondstoffen vervoeren van
de koolmijnen uit Hollandsch-Limburg, uit Aken enz.
waar gene mededinging langs andere waters bestaat. Hier
uit volgt dat er op dit kanaal een vaargeld kan geheven
worden, wat op het kanaal over Venlo of Gladbach niet
mogelijk is -- zooals we verder aantoonen.
Over de uitgaven zal het volgende een klein denkbeeld
geven : het kanaal van Hasselt over Bilsen en Tongeren
naar Luik, dat 39 kilomet. lang is, en waarvan de plannen
onderzocht en de metingen gedaan worden, zou naar
beraming 5o millioen kosten.
Het kanaal Maes en Schneiders zal ook meer kosten

omdat het veel langer is. Aan den anderen kant kunnen we
er wel op wijzen dat we voor het kanaal over Venlo, ons
voordeel kunnen halen uit het Kempisch kanaal en het
Noorderkanaal : de afmetingen der vaart en der sluizen
dienen vergroot te worden.
3° IN ECONOMISCH OPZICHT : Naar mijne meening moet
het kanaal gericht zijn op de haven van Duisburg- Ruhrort.
Deze overtreft zoover al de andere havens op den Rijn dat
deze laatste haast niet in aanmerking komen. De haven van
Duisburg- Ruhrort is de grootste binnenhaven van Europa.
De volgende tabel, (zie blz. 146), zal het duidelijk

maken.
VERKEER :

Het aantal schepen die in Duisburg- Ruhrort aanlandden bedroeg 43.072; waarvan 3.644 Belgische schepen, en
waarvan 17.221 er ongeladen toekwamen.
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Dat verkeer, is vooral in de laatste jaren zeer aangegroeid. Er bestaan 3 uitgestrekte kolenbkken, waarvan de
kolen toch voor een groot deel langs het Dortmund-Emskanaal naar zee worden gezonden.
Ruhrort is daarbij de zetel van een reusachtige ijzeren staalindustrie.
Er bestaan in deze streek talrijke fabriekstedén: Dortmund, Bochum, Essen, Mülheim, Duisburg, enz.
Haven Dusseldorf: 1894 :375.000 ton, 1910: 1.742.000
ton.
Ruhrort-Duisburg : 1 88o : 7.000.000 ton, 1910:
x8.000.000 ton.
Het vervoer van Ruhrort-Duisburg naar België
bedroeg:
1900: 2.600.000 ton, 1910 : 7.700.000ton.
Het vervoer van Ruhrort naar Rotterdam
iqoo: 7.900.000' ton, 1910: 1 7.7 00000 ton.
Vroeger werd tegen het rijnkanaal' op Ruhrort aangevoerd dat het nadeelig zou zijn door'at het den invoer der
kolen uit het Ruhrgebied zou bevorderen.
Maar eenerzijds komen de kolen uit dit gebied toch
goedkooper te Antwerpen toe langs den Rijn, dan uit onze
eigen kolenbekkens ; anderzijds brengen onze koolmijnen
thans te weinig voort voor onze nijverheid. En ten derde,
door het kanaal zal het nieuw kolengebied der Kempen

rechtstreeks in verbinding komen met Antwerpen, terwijl
Luik eerlang ook voldoening zal bekomen door eene
kanaalverbinding met Hasselt, Brussel en Antwerpen.
Daarbij is de weg van Antwerpen naar Urdingen b. v.
korter dan naar Keulen:
Antwerpen - Keulen 195 kilometer.
»Urdingen 1'85 'ki1ometer
Wel is waar zou de weg langs Keulen naar den BovenRijn i 1 /2 dag korter zijn dan langs Ruhrort b. v., maar de
Rijn wordt er ook minder druk bezocht.
Het voordeel dat het plan Schneider voor Brussel
opleverde valt ook voor een groot deel weg, vermits
Brussel met Luik zal verbonden worden door een kanaal
langsden Demer.
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Wij hebben dus nog te kiezen tusschen de richting
door Hollandsch Limburg:
Venlo --- Ruhrort.
Venlo Urdingen.
Düsseldorf of
Venlo
Neuss.
Neeroeteren
Neeroeteren -- Gladbach — Urdingen.
Het kanaal op Neuss vind ik het minst voordeelig
omdat de schepen, komende uit het Rurhgebied, den Rijn
zouden moeten opvaren over eene lengte van 36 kilomet.,
wat een groote omweg zou zijn, en een moeilijke omweg.
Men oordeelt dat een boot in 3 dagen van Ruhrort naar
Antwerpen kan gesleept worden, terwijl uit Dusseldorf
q. dagen zouden noodig zijn.
Het plan op Urdingen is onbetwistbaar voordeeliger
dan het plan Neuss :
Rotterdam- Urdingen langs den Rijn 248 kilomet.

Rotterdam, Dieze, 's Hertogenbosch, Noorderkanaal,
Urdingen 2 ro kilomet.
Antwerpen, Venlo - Urdingen 185 kilomet., (dus een
voorsprong van 25 kilom.), waar 137 te herstellen en 48 bij
te bouwen zijn.

Welke van de twee wegen is nu te verkiezen naar Urdingen, die over Venlo, of die over Neeroeteren -Gladbach?
De tweede weg is in zekeren zin beter. Van Maastricht
naar Roermond loopt slechts één spoor terwijl er te Venlo
verscheidene zijn. Dus, groote vertraging. Daarbij zal
Holland evenveel voordeel halen uit het kanaal over Venlo,
als België zelf, wat dan voor België eene zeer geringe ver goeding zou zijn voor zijne medewerking tot, bevaarbaar making der gemeenschappelijke Maas. Immers door het
kanaal langs Venlo krijgt Holland een tweeden weg langs
het Nootderkanaal, de Zuid- Willemsvaart, de Dieze, zoo-dat België enkel een voorsprong zou hebben van 25 kilom.
De weg over Gladbach is wel iets langer, slechts 2 á 3
kilomet., maar de technische moeilijkheden zijn niet
grooter ; de hoogten en laagten zijn even groot.
Aan de richting Neeroeteren is ook nog dit voordeel
verbonden dat het dichter bij ons Limburgsch kolenbekken
komt te liggen.
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Moeilijker ware het dezen weg tot Ruhrort door te
trekken ; dan zou de omweg heel wat grooter worden.
Wij hebben het voorgaande alleen van Antwerpsch
standpunt uit beschouwd. Holland heeft, naar onze meening
minder belang bij de richting die zal aangenomen worden,
in de veronderstelling althans dat het kolenbekken van
Hollandsch-Limburg door de bevaarbaar gemaakte Maas
met de zee zal in verbinding gebracht worden En dat mag
wel vooropgesteld worden, vermits er zonder deze nooit
medewerking zal verkregen worden van het Hollandsch
Bestuur voor het aanleggen van het kanaal.

Zal het Rijnkanaal het verwachte economische
voordeel opleveren? — Met andere woorden: zullen de
Rijnschepen liever varen langs het kanaal op Antwerpen,
of zullen ze blijven varen langs de vaart naar Rotterdam of
zelfs langs den Waterweg Rijn-Dordrecht- Kanaal van
Hansweert-Schelde-Antwerpen ?
Eene moeilijk te beantwoorden vraag, waarover meer
bevoegden dan ik twisten; ja zelfs onder de leden der
Antwerpsche Handelskamer zijn er die meenen dat het
kanaal niet zal kunnen concurreeren met den Rijn.
Laten wïj de voor- en nacleelen van beide waterwegen
onderzoeken ;
A. -- DE RIJN. Voordeelen:
10 De Rijn is een zeer breede, vrije stroom, zonder
sluizen, waarop het vervoer zelfs met zeilschepen kan

geschieden.
z° De reis van Antwerpen langs Holland, den Rijn,
duurt 3 tot 4 dagen.
30 De Rijnvaart is vrij ; geen vaargeld te betalen.
,+o Het varen op den Rijn is stroomafwaarts zeer
gemakkelijk: zeer kleine sleepbooten slepen er zware vrachten zoodat de sleepkosten er ook zeer gering zijn.
5 0 Het varen Antwerpen naar Holland kost ook maar
luttel gelds; wat den sleepdienst betreft; daarvoor worden
ebbe en vloed benuttigd.
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De nadeelen zijn de volgende:
De vaart langs het kanaal van Hansweert is niet
gemakkelijk: er bestaan twee sluizen, drie bruggen, en door
het feit dat er slechts één schip kan versast worden, ontstaat
er dikwijls vertraging.
20 De vaart langs de Ooster-Schelde is eene gedeeltelijke zeevaart en levert bijgevolg voor binnenschepen nogal
gevaar op. Ook is de verzekeringspremie er hooger.
30 De aistand van Antwerpen naar den Rijn is grooter
dan langs 't kanaal.
4° De Rijn is eene sneeuw- en regenrivier. In den
herfst is de diepte soms onvoldoende wanneer er geen
sneeuw of ijs meer smelt op de bergen, en er weinig regen
valt, alhoewel den Rijn ook door groote zijrivieren, als de
Moezel, gevoed wordt. 't Gebeurt dat het water op den
Rijn, te Ruhrort, te Emmerik, zelfs geen halven meter diep
is. Hieruit volgt dat de schepen op den Rijn soms moeten
gelicht worden; vandaar vertraging, en verhooging van
Vervoerkosten. Wanneer het water zeer laag staat, is de
`vervoerprijs zoo hoog, dat het erts per spoor vervoerd
wordt
Het is zelfs gebeurd dat schepen die, met erts geladen,
te Rotterdam aanlegden, naar eene, andere haven moesten
varen naar Amsterdam of Vlissingen, bij gebrek aan spoorwagens om het erts naar Ruhrort te vervoeren.
Aan den anderen kant heeft de scheepvaart in den
zomer wanneer er veel ijs smelt, wel eens met groote
stroomsnelheden op den Rijn te kampen. Het opvaren is
soms zeer lastig, moet dan door krachtige sleepbooten
geschieden en kost dan ook meer. Niettemin is de vervoer
algemeen zeer laag: men komt-prijsodenRvht
per
kilometer-ton.
tot 4 millimen
Io

Het Rijnkanaal. VOOLDEELEN. i). De weg is veel
korter.
De gevaren aan zeevaart verbonden, en de stroom
worden vermeden.
-snelhd
3'). Het kanaal zou altijd even diep zijn, wat de Rijn
niet altijd is.
NADEELEN. i). De vaart op kanalen is noodzakelijker2).
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wijze tijdelijk onderbroken door noodige herstellingen,
door ijsgang enz.
2). Op de vaart zullen talrijke sluizen noodig zijn. Volgens sommigen tot 27. Dat is overdreven. Het vraagstuk is
door de ingenieurs op te lossen. Bij richting 5 zouden een
dertiental volstaan. In elk geval : vertraging in de scheep
-vart.
3). De weerstand van den bodem en van de kanten
door de scheepvaart te overwinnen is grooter in een kanaal
dan in een breede open rivier.
Besluit. -- Het gaat niet aan. door eene vergelijking
van de Rijnvaart met de vaart op het i56 kilometer lange
Kempisch kanaal, die van Antwerpen naar Luik bijna 14
dagen duurt, ten opzichte van het Rijnkanaal in ongunstigen zin te besluiten. Het Kempisch kanaal beantwoordt niet
aan de eischen die aan het Rijnkanaal mogen en moeten
gesteld worden.
Is de techniek bij machte een kanaal aan te leggen waar door de schepen in minder tijd kunnen varen -van Antwerpen naar den Rijn, langs het Rijnkanaal, dan langs de
Oosterschelde ? Kon zij het zoo ver brengen dat een
schip binnen denzelfden tijd van Antwerpen naar de Ruhr
zou varen als van Rotterdam naar de Ruhr, dan zou het
Rijnkanaal voor Antwerpen stellig zijn, eene bron van
welvaart. -- Het woord is aan den ingenieur.
Intusschen kunnen wij reeds houden staan dat het
kanaal aan de volgende vereischten moet voldoen:
ie

Diepte: Het moet minimum 3 meter diep zijn opdat

het voor de Rijnschepen bevaarbaar zij. Het is noodig dat
er een behoorlijke diepte zij onder de schepen, om den

weerstand te vermijden.
2e Breedte: Het kanaal moet zoo breed zijn dat de
stoomschepen snel kunnen varen, zonder de kanaaloevers
te schaden. Het Belgische reglement bepaalt dat de snelheid der stoomschepen niet grooter mag zijn dan 4,2 kilometer per uur, om de kanaaloevers niet te zeer te schaden;
anders zouden die schepen ten minste 6 kilomet. afleggen
per uur.
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3e De kruispunten der schepen moeten zoo dicht bij
elkaar zijn dat de schepen zonder vertraging kunnen
kruisen.
4e Het aantal sluizen moet zoo klein mogelijk zijn.
Misschien komen de gekoppelde sluizen hier in aanmerking..
5e De schutsluizen moeten dubbel zijn en zoo groot
dat 2 groote Rijnschepen te gelijk kunnen versast worden ;
zij moeten dus 210 m. lang zijn.
6e Dag en nacht moeten de schepen kunnen varen.
Daarom moet het kanaal electrisch verlicht worden.
7e Het is wenschelijk dat de elektrische kracht als
sleepkracht kunne worden benuttigd. Het sleepgeld mag
in elk geval niet hooger zijn dan op den Rijn.
8e De vaart moet vrij zijn, of althans het vaargeld zoo
laag dat de vervoerprijs niet hooger kome langs het kanaal
dan lags den Rijn, waar de vaart vrij is.
In Holland trouwens worden noch vuur- noch vaar
geheven. Ook in Frankrijk en Duitschiand is,-rechtn
uitgenomen op enkele kanalen, het vaargeld afgeschaft.
Hoe men de zaak ook beschouwe, het Rijnkanaal moet
ernstig bestudeerd worden en is zulks overwaard.
Dr A.

VAN DE PERRE.

DE HOUTEN BRUG

'k Beschouwe gaarne de oude brugge,
alwaar ze vastgeplant
in dam en dijken, en geschoord
op hare pijlers, staat, en spant
den boog van haar geplooiden rugge
van hier ten overboord.
Al heeft ze wiel en wagenlasten
bij duizenden gevoerd;
en dood zij 't mast- en sparrenhout
waaruit ze werd gebeeld, gebouwd,
ik weet ze palstil, bodemvaste,
onwrikbaar ongeroerd.
En liggend, leidt ze 't gaande leven:
het vloeiend water en
het eeuwig reppende geren
der menschen; dood, met haren naam,.
zij houdt het menigvuldig streven
en 't vele leven saam.
Geschoord, ze draagt langs hare schouders
de late wagens; snoert
de diepe, alleene dorpen; voert
de moede voeten huiswaarts; leidt
de kinders bij hun wachtende ouders;
vol liefde en broederheid.

154

DE HOUTEN BRUG

Eens zag ik ze bij storm; geen starre
er over stond; en door
de nacht en regen, bij den gloor
eens rooden bliksems, scheen ze mij
't verzonken wiel van wodans karre,
opflakkrend in de hei.
Maar 's morgens, toen de storm getogen,
de zondvloed over was,
ik zag de brug in 't goudgebras
staan van den uchtend — en ze stond,
vol kleurs, geplooid tot regenboge
en eeuwig staand verbond.
E. FLEERACKERS, S. J.

DE LANGZAME TEMPO'S
IN 'T BEETHOVEN-WERK
(Slot)
Kwartetten laat ik gewoonlijk op de sonaten volgen :
het eerste van de tweede periode is dit zevende waarvan de
zeventiende sonate als een schets in beperkter ruim geeft.
Het hart van dit weergaloos-prachtig werk is het Adagio
molto e mesto, één snik van loutere liefdesmart...

Les plus désespérés sont les chants les plus beaux,
Et j'en sais d'irnmortels qui sont de purs 'sanglots...
Hier keeren die smartsnikken gedurig op zich - zelven,
als die omkrullende baren die, in 't terugvallen, weer
aanleiding geven tot een verderen waterstoot. Nooit steeg
het tij van 't menschelijk liefdelijden hooger; nooit galmde
het zich uit in klanken van edeler ruischen en bruisen.
De schoonheid beheerscht het rollen der wateren. Liefde
liefdesmart omhelzen elkander en baren de-schoneid
vreemdste, wrangste vreugl. Ik wees er reeds op, doch hier
moet ik het weer doen, en herinneren hoe in den doodsangst
van Gethsemani, de God-mensch, de Verlosser, het hoogste
toonbeeld bood van die omhelzing van Liefde en Lijden in
Schoonheid.
Is het zevende kwartet een oceaan waar al de volzinnen, als de baren, een boodschap brengen uit de diepte,
dan is dat nog wel waar van 't eerste stuk van 't achtste
kwartet, maar niet van zijn overheerlijk Molto Adagio. Men
vroeg eens aan Beethoven wat hem dien prachtzang had
ingegeven, en hij bekende dat die hem te binnen kwam,
eens toen hij 's nachts langen tijd den ster - bezaaiden hemel
had staan aanschouwen en de harmonie der sferen bedacht (i). Zeker is het dat de plechtige muziekale lijn naar
'cr) SCHINDLER 1. 223.
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den hooge schiet met onuitdrukkelijke wijding. Met de
eerste akkoorden verdwijnt al het aardsch- omringende.
Men bevindt zich in een tempel, of liever nog onder den
wijden hemeltrans. Als eene hymne stijgt de zang, dragend
ten hooge al de gevoelens van 't menschelijk hart : liefde,
lijden, vervoering, aanbidding en juichende geestdrift.
Wel zijn roes en bedwelming doormengd met het nokkend
maar die smart blijft in de diepte, overheerscht-stemkn,
door de sublieme vlucht van de vedel, stijgend tot God in
de oneindigheid der bestemming en der bereiking.
Beethoven heeft eens te meer een bladzijde geschreven
van ongenaakbare schoonheid.
Het derde werk van 't opus 59, het negende kwartet, prijkt
niet met zulk een overheerlijk poëma van liefde en smart
met zulk een dramatische vrucht uit 's meesters innigst -gevoeld leven, maar levert een lied vol eenvoudige gemoede lijkheid, vertrouwend gekeuvel : Andante con moto quasi Allegretto. Gonzend wisselen zachte opgeruimdheid en humoristische weemoed af. De uitslag is bekorend.
Doch met het tiende kwartet komen wij weer in
't veerwater der groote werken. Ditmaal is het geluk aan het
woord : een vrucht van Ievensgeluk en levensliefde is het
geheele werk, en waar het 't Adagio, ma non tro^po geldt,
gaat die liefde als een ontluikende bloem open, ontsluitend
haren kelk aan de koestering van Wonne en leven. Wat een
pracht van tonen I Wat een uitjubelen van vreugd en vrede,
het leven te gemoet, de liefde ten lof, en beide ter zegeviering! Zoo zingt de nachtegaal zijne fulpen noten in
't zwijgen van den nacht. Zoo zendt het menschelijk hart,
zwellend van vervoering en zaligheid, zijn innigste dankbede tot den Schepper van alle leven.
Het Adagio molto e mesto was de hartverscheurende
wanhoopskreet der liefde; het Molto Adagio hare hymne bede, zegevierend over schrijnende smart ; maar in 't
Adagio, ma non trojbjo vindt die liefde enkel klanken van
levenswonne en levensweelde. Had Beethoven enkel die drie
Adagio's geschreven, dan zou hij nog als een reus staan
te midden der andere toonkunstenaars. Gedurig als een
sarrend raadsel, rijst de vraag weer op: waarom dit genie
zoo onmetelijk hooger staat dan alle andere, en geen ander
}
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antwoord vindt men dan altijd het zelfde : dat zijne
grootschheid ligt in de grootschheid van zijn inborst, in de
verhevenheid van zijn ziel en leven : — Beethoven heeft
zijne kunst, zijne klanken beleefd. Van verre heeft hij de
sporen gevolgd van het oorbeeld aller kunst : Christus, die
zijne liefde ten volle in 't hoogste lijden beleefde. Daarom zijn deze klanken zoo subliem. -- Doch in 't tiende
kwartet is geen spraak van lijden. 't Is een louter poëem
van levensgeluk en zegeviering des levens. Na de korte inleiding, vol lenige zwierigheid, vat, met mannelijke
beslistheid, de verklaring aan van de rechten, de eischen
des levens, tegen het einde aanzwellend in steeds voller
viering. Volgt het wonderbare Adagio, het prachtigste
liefdelied dat de aarde, de menschelijke boezem ten hemel
zond. Dan het Presto uitspattend in levensrazernij, en toch
met zoo ongemeene fierheid en trotseering. In 't finale
bedaart weer het levensgevoel tot zingende koestering. Zoo
is dat werk van louter juichen in de weldaad der Wonne.
Zou het daarom minder groot, minder menschelijk zijn dan
bijvoorbeeld het zevende kwartet, die tragedie des levens,
dit uitsnikken der menschelijke ziel ? Toch niet. Lijden, ja,
is de hoogste uiting der liefde op aarde, maar geluk blijft
toch de bestemming des menschen, de voorbode van
't eeuwig heil. 't Is Beethovens kostelijkste voorrecht dat
hij even groot is in de zonnezijde als in den schaduwkant,

dat bij hem al de snaren trillen van 's levens volheid.
Op de vier kwartetten der tweede periode zijn er dus
drie waarvan het langzame tempo als een heerlijk liefdelied
klinkt, hoe verschillend ook de uiting dier liefde is. Het
hart, de levenskern van die werken, bestaat wezenlijk in
hun Adagio. Het zelfde kan niet gelden voor de symphonieën van 't zelfde tijdperk: Eroica, vijfde, Pastorale en
zevende. -- Ik ben nu eens gewoon de symphonieën op de
kwartetten te laten volgen. Door eene onbewuste aaneen .schakeling van gedachten ? Wie weet? Zijn zij niet inderdaad op grooter schaal, voor al de krachten van 't orkest,
wat de kwartetten in de intimiteit der kamermuziek uit
geval de zelfde, in kwar--werkn.Dvdligsek
tetten en symphonieën, gelijk de kwartetten voor snaar
vorm van de sonate overnamen.
-instrumed
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Bloeipunten van Beethovens genie zijn, weer de vier
bovengenoemde werken, maar hunne langzame tempo's
verhoogen er niet in de levenswaarde. Het Adagio, assai van
de Eroica is die Marcia funebre, waarin plots de roes, de
bedwelming van den roem in treurnis, in doodschen ,rouw
overslaat, doch het ,kan , niet gezegd worden den, ,levens
aan de andere deelen te geven. Integendeel het-impuls
dempt en doodt de geestdrift der glorie. Het statig en
klaar - zingende Andante con moto der vijfde symphonie is
enkel een episode in 't geweldig levenskloppen en levens-jagen der andere deelen. — De Scene am Back vliet, gelijk
haar naam het aanduidt, als een kabbelend beekje de
landelijke tafereelen der Pastorale door, en verhoogt in
hooge mate de' poëzie van 't geheel, maar uit haar is toch
het meesterwerk niet ontstaan. Om het klaar te stellen :
't is eerder de ontzaggelijke levenskracht, het scheppend
geweld van Beethovens genie, die aan het woord komen in
de symphonies, terwijl het liefdegevoel in de grootere
intimiteit der kamermuziek zich uitspreekt. Voor de zevende symphonie moet eerie uitzondering geschieden, en deze
is juist de levenssymphonie, de apotheose des levens. Daar,.
in 't onuitdrukkelijk schoon Allegretto, suizend van innigen,
weergaloozen weemoed, is heel het liefdegevoel samengeperst, dat in de andere leven - uitspattende deelen geen uiting
vond, en breekt uit in tranen van onweerstaanbare smart.
Wat zou ik nog moeten overzien, na de kolossale
symphonies? Slechts bij de toppen wil ik verwijlen, om
geen verveling te baren.
Sonaten voor viool : — de zevende is eene pracht, met
veel van den duisteren gloed der As -dur sonate (12e), en
haar Adagio cantabile klinkt vol wijding en diep-plechtige
gelatenheid. — De beroemde Kreutzer- sonate (ge) prijkt met
een Andante con variazioni dat van 't schoonste is in dat slach
werken, en men weet of Beethoven er in uitmuntte 1
De cello- sonaten hoeven ons niet bezig te houden. De
enkele der tweede periode (op. 69) heeft geen eigenlijk
langzaam tempo.
De trio's integendeel leveren rijken voorraad.
De drie laatste en schoonste zijn van Beethovens
bloeiperiode en het langzame tempo vormt in ieder dier
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werken het middenpunt. Niets kan het geheimnisvolle
fluisteren overtreffen van het Largo assai cd esftressivo in
't vijfde trio, dit schuchter zich onder de vleugelen trekken
in de bekentenis der liefde. Het Allegretto van 't zesde trio
integendeel -- zelfde opus 70, opgedragen aan Gravin
Erdödy is vol ronde, en toch intieme bonhomie, gelijk
het Andante quasi Allegretto van 't negende kwartet. Het
wijd-zwaaiende laatste trio (7e) heeft als hart van het geheele
beteekenisvolle werk een van die inschoone liefde- en
lijdenszangen waarmee Beethoven zoo kwistig is : Andanis
cantabile, ma jberè con moto. Breed galmen de aanvang akkoorden, openbloeiend in volle liefdeleven en toch doortinteld met innigen weemoed. Innig zijn, heel het stuk
door, liefde en wee aaneengehuwd en, naar de echte Beethovenwijze, zwelt het 'gevoel altijd breeder en rijker aan,
in steeds hooger slaande golvingen. Onmogelijk zulke
schoonheidsklanken te ontleden. Men kan enkel, met gebogen hoofd en zwellenden boezem, de toondeiningen
volgen, op en af dobberen op de schuimende baren der
levenszee, naar gelang de toonschepper er ons op heen
slingert.
De twee laatste concerto's voor piano (4e en 5e) behooren tot de zelfde periode van Beethovens scheppingskracht. Het korte Andante con moto van 't vierde is eerder
een overgang van het eerste deel tot het derde dan een
zelfstandige compositie, doch hoe bekoorlijk klinkt het,
gedempt onder het waas van poëzie en belovend mysterie
dat het geheele werk omhult ! --- In 't vijfde concerto is het
Adagio un jboco mosso ook een kort overgangsstuk, maar vol
beteekenis, diep bezonken passie, zooals het past bij de
koninklijke klanken van een van Beethovens fierst- mannelijke werken.
Eindelijk, om volledig te zijn, zou ik bij al die instrumentale muziek twee liederen willen voegen, wel op woorden zingend, maar nauw verwant met zoo menig statigklinkend Adagio, zoetgevooisd Andante. Het eerste is dat
smartvolle Liedchen von der Ruhe dat zoo hopeloos de afmatting bezingt der levensmoede ziel. Het tweede is deze
Wonne der Wehmuth, waarvan ik het gevoel als toongevend
aanwees in 't Beethoven -werk. Beide zijn veel eerder een
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stuk uit een sonate dan een lied, vooral" het laatste, dat
,gansch gelijkt op een Andante voor piano waarop de
toondichter woorden zou geschreven hebben. Daar de zin
dier woorden den diepsten weemoed ademt, zijn wij gewet
gelijkaardige instrumentale stukken innig smartge--tigdn
voel te ontdekken.
Liefde in smart is inderdaad de hoofdbezieling van
Beethovens hoogst menschelijke periode, en daardoor is de
..scheidsmuur te trekken tusschen deze en het tijdvak der
derde manier, de sereen -hemelsche, die enkel klanken vol
berusting en edele liefde, hymnen van opgetogenheid en
luister zal bieden.
Die periode is natuurlijk in te zetten door de sonaten,
en de eerste die onze aandacht inroept is de 2 ie, de Aurore.
Geen uitgebreid middenstuk in dat werk, slechts een Introduzione. Molto adagio, leidend van het eerste deel tot het laatste,
van het schemerlicht van 't begin tot de lumineuze hoogten
waar het Rondo als in ongeschapen licht verwijlt. Tusschen
deze twee straalpunten in, klinkt het Molto adagio van uit
duistere afgronden vol diepe betrachting; maar toont de
vallei niet des te donkerder naarmate de bergen aan weers-

anten hooger stijgen? Zoo is het met dat stuk dat uit den
.afgrond naar de hoogte, uit de duisternis naar 't licht leidt
en wijst.
Ik heb reeds gewezen op de vormelooskeid der derde
manier. Wat de sonaten betreft moet men er nog bijvoegen
dat zij aan alle groepeering ontsnappen. Terwijl de kwartetten der laatste periode zeer innig verwant zijn door
eenheid van ontwerp, vindt men sonaten van de verschil
typen, verscheidene met enkel twee deelen. Zoo is-lendst
de 22e; zij begint met een In tempo d'un Menuetto en eindigt
met een Allegro. Niet zoo de Ap^assionata (23e), die terugvalt
in den klassieken vorm : eerste stuk, Andante con moto en
finale. Zij is ook heelemaal tweede manier als ingeving, en
haar Andante kan wedijveren met zoo menig hoopeloos stuk,
waarin de smart altijd op zichzelve terugvalt, altijd nieuwe
afwisseling van uiting vindt en een vernieuwde bron van
tranen. In haar gevoel van ongetrooste melancholie schijnt
zij mij verwant aan 't Allegretto der zevende symphonie.
Weer enkel twee deelen, zonder langzaam tempo, in
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de overigens niet geniale 24e sonate, die aan Therese von
Brunswick opgedragen. De volgende is nog minder merk
haar liefklinkend Andante heeft hoegenaamd-wardig,en
niets van een Beethoven- compositie.
De 26e sonate is deze van « Les Adieux, l'Absence et
le Retour » en l'Absence vormt het Andante esf ressivo, maar
weeral is de stemming hier gansch tweede manier, gansch
menschelijk, met heel den verbazenden rijkdom van afwis
gevoel dien Beet--selingvachkr'tmenslij
hovens genie ten toon spreidt. Tot welke sonate zal men
dan moeten wachten om iets karakteristiek derde manier te
vinden in het langzame tempo? De 27e is deze beschrijving
der liefdegeschiedenis van Graaf Moritz Lichnowsky waarin
het Nicht zu geschwind und sehr singbar vorzutragen een lange
bekentenis van liefde is, een echt Lied olive Worte, fluisteren van teeder gevoel, maar lang niet hemelsche bespiegeling.
Eindelijk, eindelijk! sonate 28, zijn wij ten volle derde
manier niet alleen door het wiegend en zoo zacht - heldere
Allegretto, ma non troff,bo van 't begin, maar ook door het
korte, doch zinzwangere Adagio, ma non tro po, con affetto
(Langsam und Sehnsuchtvoll), dat volgt op de fiere klanken
van 't Vivace alla Marcia. Maar hier rijst een twijfel. Zou
ik mij niet vergist hebben in de rangschikking der sonaten,
vermits wij tot de 28e hebben moeten wachten om den
derden trant in vollen zwang te vinden? -- Toch niet.
Vooreerst heb ik altijd de Appassionata en Les Adieux geteld
onder de werken der tweede manier en erop gewezen hoe,
onder de sonaten, werken van alle stijlen zich bevinden.
De uitleg moet dus elders gezocht worden. Wij heb ben gezien dat verscheidene dier sonaten. een lang zaam tempo missen, terwijl deze stukken in de tweede
manier den polsslag, het bloedstuwen vormen. In zijne
derde manier is Beethoven bijna niet meer onder den invloed van menschelijke liefde. Hemelsche bespiegeling,
mystische droomen, hebben die vervangen, en het zal aan loopen tot de allerlaatste sonaten, tot de bovenaardsche
werken der laatste kwartetten, vooraleer deze stemming
bezonken is tot weer levenschenkende liefde, maar eene
liefde gansch bovenzinnelijk en afgetrokken. Dan zullen de
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hymnen klinken van Canzonza en Cavatina. Altijd, bij Beethoven, moet men de diepste levensbronnen opspeuren om
tot een wijsgeerigen uitleg van zijn genialiteit te komen.
Het Andante, con afetto zelf der 28e sonate komt onder-.
tusschen mijn gezegde staven, want in zijne losse breede
akkoorden is het eerder een droomerige bespiegeling dan,
een zang van liefde.
Wij staan nu voor een reuzengewrocht, voor een der
monumenten van de derde manier, voor deze 29e sonate,
die betiteld wordt : Sonate für das Hammerklavier. Niet dat
deze benaming iets te beduiden heeft. Zij dateert enkel den
tijd waarin Beethoven besloten was alle Italiaansche termen
te verduitschen. En hier eindelijk na de machtige
architectuur van het voorportaal, het eerste stuk ; na de
sylphachtig- zwevende tonen van het Scherzo, vangt een
omvangrijk poëma van liefde aan : het Adagio sostenuto.
Appassionato e con molto sentimenlo, allergewichtigste bladzijde
in 't Beethoven-werk, vooral van deze periode. 't Was voor
dat stuk dat, toen het reeds voltooid en gedrukt stond, de
meester alles liet vernielen en hergraveeren om enkel ééne
maat bij te voegen ; maar welke maat! De allereerste,
twee noten twee treden leidend in 't binnenste van
den tempel. Want ditmaal
is het Adagio het hart van
•
't gewrocht, de kern van
una
't geheel. Ditmaal heeft de
•
liefde den toon, het bloed,
•
het leven gegeven. En,
sprekend van deze liefde,
'
zou ik mij eene uitweiding willen veroorloven.
't Is uit de liefde, zegde ik, dat het leven vloeit. Beethovens genie heeft ons dat overvloedig getoond, en dit
genie is zoo verheven dat het ons dikwijls tot de verhevenste bespiegelingen aanspoorde, ja, de goddelijkste raadsels
deed onderzoeken. Welnu, iets is mij dikwijls raadselachtig
en tegelijk treffend voorgekomen. Wanneer men het Wezen
van God nagaat en zijne eigenschappen overweegt, bevindt
men dat al deze onuitsprekelijke eigenschappen in het
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aardsche leven van Christus hunne tegenstelling ontmoeten.
De grootheid Gods wordt bij den God-mensch nederigheid,
zijn gelukzaligheid versterving, zijn rijkdom armoede, zijne
vrijheid gehoorzaamheid ; het ongeschapen leven sterft
den dood. Doch de liefde ontsnapt aan die wet, want het
tegenovergestelde der liefde is de haat, en de haat kan met
het wezen Gods niet overeengebracht worden. Is het dan
dat de liefde de kern, het wezen zelf is van 't goddelijk
Wezen

?

Doch genoeg van die bespiegelingen, waartoe Beethovens sublieme kunst ons verleidde. Zij kwamen niet ten
on pas bij de studie van zulk een werk als het Adagio sostenuto,
dat louter extaze is, maar extaze in de smart. Dat is de
oorspronkelijkheid der langzame tempo's van de derde
manier-sonaten : Adagio sostenuto, Arioso dolente, Arietta.
Terwijl de Adagio's der laatste kwartetten baden in ongestoord licht, in bovenaardsche sereniteit, behouden die der
sonaten nog genoeg aardsche liefde om smart te baren,
maar eene smart overslaande tot goddelijke extaze. Dat
kenmerkt het Adagio sostenuto zoowel als de Arietta der aller
sonate. Doch de verheerlijking in triomf, in onver--latse
gelijkeli.jken luister der eindigende Arietta is nog niet' te
bespeuren in het slot van 't Adagio dat veel meer van menschelijke treurnis overhoudt en er door omfloersd blijft. —
Allengs, langs al de toppen der vier laatste sonaten, zal de
apotheose aangroeien.
En vooreerst in het aanminnige, zacht -toelachende
Andante, molto cantabile cd es^ressivo der 3oe sonate. —
Gesangvoll, mit innigster Empfindung, schreef Beethoven boven
het Italiaansch. De verduitschingswoede is reeds bezonken
tot enkele vertaling der technische termen. — Een thema
met zes variaties biedt ons dit Andante, weer extaze, maar
extaze in gelukzaligheid, in zuiverheid van gevoel, in de
eenvoudigheid, de argeloosheid van een kind. De gulden
atmosfeer van een Fra Angelico, de hemelsche naïeveteit
die de beelden van den Beato kenmerkt, en de zelfde
onschuldig-reine liefde. Indien engelen of kinderen liefde
konden doen, zou dit kunnen doorgaan als-verklaing
zulk eene liefdeverklaring. De zes heuveltoppen der zes
variaties, afgewisseld in vreugde of kracht, baden in 't zelfde
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ongeschapen licht van het thema, in de zelfde Paix para
Tegen het einde begint het ether te zinderen in-disaque.
steeds inniger, intenser trillingen van verheerlijking en
luister ; hooger, steeds hooger schijnt de bespiegeling te
willen stijgen, om het stuk in gulden schemering te laten
sluiten ; doch -- in eens verlaat de toondichter den Thabor
der beschouwing, daalt af van bergtoppen van extaze, en
laat als slot het alleraandoenlijkste lied van eenvoudige
liefde en menschelijke teederheid klinken. — De poëzie
dier tonen is ongeëvenaard.
Door eene kiesche hulde, droeg de reeds grijzende
meester deze sonate op aan de jeugdige dochter zijner
trouwe vrienden, Frantz en Toni Brentano. De opdrachten zijn bij Beethoven zelden zonder beteekenis voor den
inhoud der werken. -- Ik heb er niet in vermeld het Adagio
es ressivo dat, in het eerste deel, telkens het delicaat -luchtige Vivace, ma non troppo onderbreekt: het Andante vergt te
zeer alle aandacht, alle bewondering. Zoo is het ook gelegen met het Arioso dolente der voorlaatste sonate (31e, op.
i io.) Nochtans hoe zoo iets verzwijgen als het Moderato
cantabile, motto esf ressivo van 't begin? Dat is weer een van
die zuivere, kinderlijk -argelooze uitingen eener ziel rijp
geworden in de ondervinding van 't leven, alsof 't vorderen
der jaren de reine atmosfeer nog kostbaarder maakt, waar
nog geen hartstocht klopt, waar de liefdevlam zuiver brandt
zonder te zengen. Doch die zilver - glanzige bespiegeling is
slechts het inleidingsstuk ; een snel loopend Molto allegro
zal ons, na voorbereidende recieten, voeren tot het hart van.
't heele werk, dit wonderbare Arioso dolente, lied van smachtende liefde, onbeschrijfelijk van aandoenlijke schoonheid.
Arioso dolente heeft Beethoven het betiteld. Er is dus melancholie met de liefde gemoeid, maar eene melancholie zoo
hemelsch, zoo verheven, zoo ontdaan van alle aardsche
vlek, dat zij enkel van het menschelijke stof genoeg overhoudt om de innigste snaren des harten te roeren, zonder
iets te doen trillen dat naar onstuimigheid of hartstocht
helt. De passie is er gelouterd tot zalige berusting, toch
vindend in 't herdenken aan geleden leed, aan vroegere
driftstormen de voedende vlam voor 't inwendig vuur. Tot
tweemaal toe klinkt die hoog-edele zang, de tweede maal
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verhoogd en bijgezet op de gewone Beethoven- wijze,
telkens opgevolgd door eene wondere fuga. Het einde der
tweede fuga ontplooit in de breede akkoorden eener hymne,
zoowat in den aard der slot -hymne van de Canzona di rin
-grazimento.
De laatste sonate ! -- De Arietta! -- Hier vooral voelt
men den moed zinken, wanneer het er op aankomt zulke
schoonheid te ontleden, in broze, machtelooze woorden te
vangen. Gelukkig dat deze taak door een ander, en wel
op meesterlijke wijze, werd volbracht, — door geen ander
dan door den mij, om zijn brutaal materialism, zoo anti-pathieken Taine. Eenig mag wel deze bladzijde, over de
Arietta, in zijn werk heeten : (r)
« C'est une phrase d'une ligne, lente et d'une tristesse

infinie, qui vient et revient incessamment comme un unique
et long sanglot. Au- dessous d'elle, des sons étouffës se trainent ; chaque accent se prolonge sous ceux qui suivent
et meurt sourdement, pareil a un cri qui s'acheve par un
soupir; en sorte que chaque nouvel élancement de sou€
france a pour cortège les anciennes plaintes et que sous la
lamentation suprême on démêle toujours l'écho affaibli des
premières douleurs. I1 n'y a rien d'apre dans cette plainte,
aucune indignation, aucune revolte. Le coeur qui la fait ne
dit pas qu'il est malheureux, mais que le bonheur est impos-

sible ; et dans cette resignation il trouve Ie calme. Comme
un malheureux brisé par une grande chute et qui, gisant

dans Ie désert, voit les pierreries étincelantes du ciel
incruster le dome de sa dernière nuit, ii se déprend de lui

il s'oublie, il ne songe plus a réparer l'irréparable ;-mêe,
la divine serénité des choses verse en lui une douceur
secrète, et ses bras, qui ne peuvent plus soulever son corps
meertri, s'ouvrent encore et se tendent vers la beauté ineffable qui luit a travers ce mystique univers. Insensiblement,
les larmes de la souffrance tarissent pour laisser couler
celles de l'extase, ou plutbt les deux se confondent dans
une angoisse mêlée de délices. Parfois le désespoir éclate,
mais la poésie aussitót surabonde, et les modulations les
(i) Uit zijn boek : Notes sur Paris. Vie et opinions de M. F ré
déric- Thomas Graindorge.
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plus désolees s'exhalent enveloppees dans une magnificence
si extraordinaire d'accords, que le sublime surnage et
couvre tout de sa poignante harmonie. A la fin, après u,n
grand tumu,lte et un grand combat, eest le sublime seul
qui subsiste; la plainte transformee devient un hymne qui
roule et resonne, emporté dans un concert de notes triomphantes. Autour du chant, en bas, en multitudes pressées,
entrelacees, deployees, ruisselle un choeur d'acclamations
qui va croissant, qui s'enfle, qui double incessamment son
élan et son allegresse. Le clavier n'y suffit plus, il n'y a
point de voix qui ne prenne sa part dans cette fête, les plus
graves avec leurs tonnes res, les plus hautes avec leurs
gazouillements, toutes ensemble assemblees en une seule
voix une et multiple comme cette rose rayonnante que vit
Dante, et dont chaque ä .me bienheureuse était une feuille.
Un chant de vingt notes a fourni a des emotions si contraires; teile, dans une cathedrale gothique, 1'ogive écrasée
de la crypte se courbe en arceaux sous la clarte funeraire
des lampes, parmi des murs suintants, dans la lugubre
obscurité qui enveloppe la tombe d'un mort; puis dans
l'église superieure, dégagee tout d'un coup du poids de la

matière, se redresse, monte jusqu'au ciel en colonnettes,
festonne les vitraux de ses dentelures, epanouit ses trèfles
dans les rosaces illuminees, et fait du temple un tabernacle. »
Is het mogelijk beter te zeggen? En dit geldt voor al
de treurzangen der laatste periode : altijd wordt het weelied een hymne, rijst het leven uit den dood, straalt de
zegepraal uit de vernedering. Hoe diep -menschelijk is de

Beethoven !
Gaan wij van de sonaten over tot de kwartetten, zoo
treffen wij allereerst dat overgangskwartet aan, het elfde,
Knet zijn Allegretto ma non tropbo, delicate keuveling, kiesch,
etherisch, in de subtiele atmosfeer der derde periode.
Waar de broderieën beginnen wordt deze kieschheid verrukkend. Maar wij zijn nog maar aan den overgang. Met
het 12e kwartet zet de derde manier voor goed in en treedt
in haar glans- periode.
Adagio, ma non tro^po e molto cantabile in 12/8. De vier
instrumenten zetten een voor een in, te beginnen met het

goddelijke
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diepste, en op die begeleiding vangt de eerste viool, afgelost door den cello, een hemelschen zang aan. Zwevend
stijgen de klanken, soms in elkander gestrengeld gelijk die
losse herfstdraden die in het pure najaarslicht elkander
luchtig ontmoeten. Waar de bewerking begint, verandert
het karakter zonder de luchtige stemmingg te verliezen;
maar aan het Andante con moto komt er humor bij. Of is het
een ritselen als van insektenvleugelen, eery gonzen van
hemelbieën in den klaren, doorschijnenden hemel ? Adagio
molto espressivo heft weer het statig gebed aan uit het innigste
diep van 't gemoed, tot het Tempo primo den eersten zwevenden zang herhaalt, droomerig klagend, ook bede, maar
streelender, meer smeltend in onuitsprekelijke liefde.
Dat is de eerste van die weergalooze zangen der laatste

„

,

kwartetten.

,

Over den tweeden, de Cavatina van 't dertiende kwartet, heb ik genoeg uitgeweid (i), of liever gepoogd met
menschelijk gestamel uit te drukken wat besloten ligt in
die goddelijke klanken. Weze hier nog opgemerkt hoe
Beethoven als onbewust van 't aardsche in 't hemelsche
transponeerde in zijn laatste manier, en nog voort de
gewone termen bezigde Cavatina, Canzona, Arioso, net of
er spraak ware van eene liefdeverklaring onder menschen,
van een serenade gebracht aan de eene of andere schoone.
Die onbewustheid in de sublimiteit laat het ongewone der

tonen nog beter uitschijnen.
Ook moet nog aangeduid worden dat geen een der
- langzame tempo's van de vijf laatste kwartetten een uitgebreid ontwikkeld thema is, immer verrijkt, gelijk het nog
.geschiedt in de Hammerklavier-sonate en in de allerlaatste.
Het zijn of korte stukken, zooals voor piano het Arioso
dolente, of stukken in verschillende tempo's en met afgegew•isseld karakter. Dit geldt vooral voor het veertiende
kwartet, dat van begin tot einde speelt zonder ééne onder
langzame tempo's zijn er menigvuldig -brek:ing.D
vooreerst de inzet, Nr i, Adagio, ma non tropßo e molto es f res
Mystiek -klagend verheft ieder speeltuig beurtelings de-sivo.
zelfde zielsverzuchting. 't Is als eene vraag gesteld aan den
(1)

Zie blz. 328 en 382.
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Schepper van het heelal : het eeuwige, onbeantwoorde
-waarom van 't menschelijk hart vóór 't mysterie van het
bestaan. Zachte bespiegeling volgt, gelijk in al de laatste
werken, eene tijdelijke bevrediging. Dan breekt het hemel licht door in het Nr 2, Allegro molto vivace. -- Ik kan de langzame tempo's hier niet afzonderlijk behandelen; zij zijn te
zeer door het geheel verweven. — Nr 3, Allegro moderato en
Adagio zijn recieten, den weg banend naar Nr 4, Andante, ma
non troppo e molto cantabile, heel en al teedere streeling, vol
abandon, zich laten gaan in de armen eener koesterende
Voorzienigheid. Nog eens, die stemming is niet gewild
bij Beethoven; zij spruit enkel uit het rijpen der ziel onder
het vorderen der jaren, de levensondervinding; zij verraadt
den inwendigen groei in onbewuste innigheid en vroom
Alleenlijk in het vijftiende kwartet heeft Beethoven-heid.
de bede bekend. — Het Piss molto verhoogt de helderheid,
de lumineuze glijding. Dan komt het verrukkelijke Andante
moderato e lusinghiero, eerst liefdevolle duo, confidence tusschen cello en alto, dan hetzelfde tusschen eerste en tweede
viool. Een lichtere en nog verrukkelijker tusschenzet volgt,,
en klimt tot het Adagio, met zijn stijgen en dalen van
engelen op de sporten der gulden ladder. Dan een interludium : Allegretto, met doedelzakklanken. En eindelijk
het Adagio, ma non tro/'o e sem lice, de eigenlijke liefdekern van 't heele werk, opgaan der ziel in de lafenis
van 't gebed, geheel ontplooien van al de aanbiddingskrachten, duiken in de zee der eindeloosheid. Weeral
komt het beeld van den oceaan voor den geest zweven,
gelijk in alle machtige

ftta1O. ma flOfl IIOppO Beethoven- schePp inI IJIJ J .FJ Jgen, maar 't is een zee
o race
kalm en effen, met enkel.
Uj
een kleine heffing in
j
,r de rimpeling der ba
zullen genoeg-ren.Lat
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grondbaren oprijzen uit
sor

den bodem van den
•
oceaan, in het Nr 5.
"ma vwe
Presto, den goddelijken
roes, die bij Beethoven altijd volgt op die stonden van
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innige ingekeerdheid, 't ontspannen der ziel, 't aangrijpen
door goddelijk geweld. En voor dat het fi n aal Allegro, Nr 7,
zijn tonen van heldhaftige vervoering, van weergalooze
fierheid late klinken, zal nog een subliem Adagio quasi
un Poco andante, Nr 6, de klacht laten hooren der onsterfelijke ziel in het tijdelijke geboeid. -- Wezenlijk zou het
14 e kwartet voor het 15e moeten onderdoen ?
Van dit vijftiende zal ik wel alles gezegd hebben wat
te zeggen viel, of liever wat ik te zeggen had, vermits ik
het afzonderlijk behandelde. Ook over het Lento assai, canrtante e tranquillo van 't laatste kwartet heb ik genoegzaam
uitgeweid (i), zoodat mijne taak hoe langer hoe lichter
wordt. De negende symphonie immers, de eenige der
derde manier, werd herhaaldelijk in dit boek besproken.
Enkel zou ik willen aanstippen dat men tegenwoordig het
afwisselende Adagio molto e cantabile en Andante moderato heel
en al anders opvat dan het in voege was in mijne jeugd.
Toen spraken die tonen van onuitdrukkelijke smart; heel
het leedpoëem der menschheid scheen er in besloten, en
dat beantwoordde aan het alles- omvattende van Beethovens machtigste schepping. Nu versnelt men het tempo,
laat het als een wiegelied glijden ; een koesterende liefdezang wordt het, een dobberen op kalme waters in gulden
licht, maar de stormen die loeiden onder den duisteren
hemel zijn verdwenen. Dit schijnt mij verkeerd. Wel is
waar zijn, in de laatste kwartetten, de onweeren van het
tijdelijke bedaard tot zalige berusting, maar de negende
symphonie is het epos van 't heele Beethoven- bestaan, met
zijn orkanen en zijn opengaande hemelen, met zijne rampen en zijne vertroostingen. Onder dat opzicht kan het niet
gezegd worden aan ééne periode te behooren.
Sonaten met viool, trio's, concerto's, niets van dit
alles in de derde manier. Het eenige dat nog eene bespreking vergt, zijn de twee laatste sonaten voor piano en cello,
op. 102, opgedragen aan Gravin Erdody. Beide zijn van
de hoogste schoonheid, mystiek - schoon, ademend de ver
vroomheid, de volkomene zuiverheid van 's meesters-hevn
ziel, naarmate hij hooger steeg in jaren. Engelenvlerken
(i Zie blz. 329 en 385.
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hoort men ruischen in 't Adagio der vierde sonate, vol
bovenaardsche bespiegeling, geheimzinnig voorgevoel,
verlangen naar 't ideaal schoon en waar.
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En welk kinderlijk vertrouwen, zich laten gaan in Gods
armen, waar het Tempo d'Andanfe, invalt, eindigend op
't onvermijdelijk trillen der laatste manier, bereidende de
pijlsnel, ten hemel schietende fuga!
Het Adagio con molto sentimento d'affetto. der vijfde en
laatste sonate is meer uitgebreid en nog meer eenig schoon.
Het volgt de wet der steeds rijker bijgezette thema's, De
cello in de diepte begeleid door de piano, heft een uiterst een voudige melodie aan, vol wijding en innigheid. Dan beantwoorden piano en cello elkander beurtelings in eene
uitbarsting van wat vroeger sombere hartstocht zou
geweest zijn, maar nu enkel een verdiepen is in 't gronde
mysterie van 't oorspronkelijke leven. Waar de-loze
toonaard van D. moll in D. dur overslaat, treedt eene
plotse verandering van stemming in. Hemelsche sereniteit
vervangt de mysterievolle mijmering, hemelsch licht
verheldert de duisternis der diepte. Vreugde- en vertroostinasvol stijgt de melodie, eene stem des harten, de zang
der ziel. Maar weldra vangt het eerste thema aan, ditmaal
voor de piano — de cello teekent er versieringen op, uit
passie. Heel de verrijking van Beethovens-roepingva
machtige ontwikkeling volgt ; 't is de volle ladder der
menschelijke uiting in goddelijkheid gedoopt. Onder -

tusschen heeft de cello eenvoudig het lied der eerste ontroering laten hooren, en ook de piano, teruggevoerd naar
eenvoud en emotie, volgt hare stemming: in de uiterste
soberheid sluit dit hoogstschoon stuk. — Gelukkig wie die
beide bovenmenschelijke sonaten kon hooren uitvoeren
door den Joachim van de violoncel : Pablo Casals ! Hij

genoot eene onvergelijkelijke kunstwijding.
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Zoo bloeien nevens elkander al die wonderbare zangen,
Adagio's, Andante's, Canzona's en Cavatina's, als zoo vele
rozen van onsterfelijke schoonheid, de witte licht- geel-getinte nevens die met oranje - harten, de vurig -roode nevens
de vinnig-roze, in oneindige schakeering van schoonheid
en bevalligheid, alle geurig van de zelfde liefde, blozend
van onvergankelijke jeugd, verwekkend de zelfde bewondering. Immers uit bewondering gaat eerie groote kracht :
de kracht der liefde.
M. E. BELPAIRE.

3o September '9rz.

DAAR STOND EEN BRAND...
Daar stond een brand van geluk op de lucht,
een rilling liep over de aarde
toen, aan de morgenkimmen, dien dag,
Liefde's opkomst klaarde.
Statig, als een prachtige vrouw
met zwier van lenige leden
steeg zij omhoog, en haar vlarnmenblik
brandde de landen beneden.
Over de wolken sierde haar kleed
het roode, goud - doorwevene
in gracielijk- lichten plooienval;

haar voeten schenen te zweven.
Groot als der zonne was de lach,
dien ze over de wereld lachte,
die zette de aarde ineens in 't licht, -en alles wachtte....
Het opgeheven aangezicht
wendden de bloemen haar tegen
en boomen-armen het wellekom
wuifden op alle wegen.

Vogels hingen in elke kroon
van licht en parels bedropen,
en allerlei geluid van lied
sloeg in den morgen open.
Heel de wereld werd één melodie
van lied en licht en weelden,
wijl naar den kus van haar rooden mond

aller verlangens speelden.

Maar Mejonkvrouw Liefde is mij alléén
in 't open hart gevallen
en maakte met méér dan lied en goud
Mij het gelukkigst van allen.
A. S.

DE DANSTENT
(Vervolg)
De koster smeet met een hoofdknik tegen de lachende
tapsters zijn bonneken tusschen de glazen en kreeg een
glas half bier half schuim; ze moesten ook zoo rap zijn, de
twee meisjes van den boschwachter, langs alle kanten riepen
ze om drank « hier, Fieleken, hier Melanie, tapt de mijne
nog eens vol !» Ze hadden waarlijk den tijd niet om de
pinten tot aan den rand te vullen en zonder liegen eene
perspomp brengt veel schuim mee ook.
Staf ken zag dat geerne.
Op die vijf minuten tijd was reeds de tent vol geloopen,
boeren en boerinnen, die hunne oogen niet konden geldoven en malkander hunne bewondering toeriepen met luider
keel om door dat rumoer van muziek en stemmen verstaan
te worden, en jonge mannen, die tegen de tapsters liefoogden of op hunne kap een kwáperte vertelden, en gaarne
dicht bij den toog bleven voor zoo ver ze niet werden
weggedrongen door de nieuwbinnenkomenden.
De koster moest door de rangen met de ellebogen
spelen om voorste te geraken en de tent in haar geheel te
kunnen opnemen.
« Groot en schoon! » deed zijn vooruitgestoken roode
onderlip en zijn knikkende neus en kop. 'k Geloof het wel,
tachtig meters in de ronde! langs de wanden gansch rondom
eene soort stoep twee schreden breed, eene handspan hooger dan de dansvloer, van waar ge op de zwierende paren
kondt neerzien; waart ge vermoeid, ge kondt u neerzetten
op eene bank met roode fluweelen kussens die tegen den
wand voortliep, de tent rond. Van op manshoogte tot aan
het zeil was gansch het berd met spiegels belegd, waarin
in geel houtwerk fijne viertandige klaverblaadjes geluk
voorspelden. Hoe zouden te avond de acht groote acetylenelampen verblindend lichten in dat spiegelwerk!
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Glad als een ijsvlak was de dansvloer geboend; en.
rond den dansbak, op twee schreden afstand, schraagden
houten kolommetjes het hooge latwerk en liepen op hetzeil boven in roode lintjes voort, die in eene kroon samen
kwamen in het toppunt van de danstent.
Achterin, in een soort van uitbouw, stond zwaar het
orgel, een prachtstuk ! Van onder tot boven was het beschilderd in allerlei kleuren : hoogroode rozen, gele chrysanthemen, purpere dahlia's, en schitterende springende
danseressen met waaiende geplooide rokken ; en op de
hoeken, waar het kroonstuk met allerlei kronkelende sier
naar boven schoot in een punt, stonden twee stand--lYjne
beeldjes, één aan weerskanten, met in de hand een triangel,
die soms ook invielen en meededen in het samenspel.
En schoon gelijk het orgel speelde! Hoor, nu maakte
het juist een heel zacht snarenspel, zoo stil, en met zoo 'n
gevoel! en daar waren trekken in den zang die naar den
kop gingen dat ge er gelijk van gepakt waart. Ze kon wel
harder, zulle, want ze was groot en machtig genoeg, maar
ze wilde zoetekens zijn en kunstig!
Midden in den dansbak hadden de jonge mannen deugd
van hun zwieren en van het orgelspel; vrouwvolk was er
niet, de meisjes wachtten tot het dumsteren; een paar
boerinnen dansten met hunne mans, vreemden waren 't
want de koster kende ze niet: volk waarschijnlijk dat op demarkt met de zaken gedaan had en vroeg zou vertrekken.
En in den halven dans sprongen Nonkeltje van Peekens en
Postje uit den Draaiboom den dansvloer op, vlug als
duiveltjes in een marionettenspel, ontvingen de centen in
de rechter -, kletsten ze over in de linkerhand, en hadden
ze de ronde gemaakt en kwamen ze malkander tegen in de
helft, zoo floten ze schril op een fluitje om den orgeldraaier
weer aan gang te manen, riepen hunne stemmen heesch:
« Arrêe, hop! Schart ze vast! » en als het orgel aanzette,
schoven ze als baantjesglijders over den gladden vloer
terug tot tegen de orgelkas waar ze 't geld in een bak met
deksel smeten, het koper te midden, de nikkeltjes in een
groot vak links en het zilver in een klein vakje aan den
anderen kant, terwijl de dansers hunne maten in de armen
namen en met een onnoozel of belachelijk gezicht weer-
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begonnen te draaien, den dansstap na een paar aarzelingen
vattend op de maat van het orgel.
Het weder zou stand houden : meer en meer wolken
doken op en er zat jacht in de lucht, maar ze dreven naar
't Zuiden en met Noordenwind regent het niet gemakkelijk
of 't zou moeten stormen en leelijk doen, en daar stond het
weder toch niet op, dacht Staf ken.
Den godsjeugdigen ganschen voormiddag had Stafken
zijne tent goed met volk volzet : geen vast kermisvolk
dat een uur blijft en veel verteert, maar den gaanden en
komenden man, die een pintje drinkt, het pijpken in den
mond, eens rondziet en knikt en zegt : « 't is verdoemens
schoon » en voortgaat. Boerinnen, die in 't naar huis gaan
met de gekochte waar landbouwalaam, blauwe voorscho ten, sjerpen, schoenen, laken voor broeken, klakken
en dies meer -- onder den mantel, die ook eens kwakkelend
het hoofd binnen de tent staken, zelfs boeren met het
verken in den zak op den rug geraakten tot aan den toog,
en de renteniers en de kwezelaars en de pilaarbijters en de
vrienden van den pastoor, die te avond niet dierven komen
als de kermis volop aan den gang is en toch hunne lust en
nieuwsgierigheid niet konden bedwingen, kwamen nu binst
den dag met den lichte op een deftig uur.
De oude doove Vandenmierop uit den Driehoek kwam

wel met de hondenkar : « dat wil ik nog zien eer ik sterf »,
had hij gezegd, de eigenste woorden die hem den mond
ontvallen waren toen hij naar het vliegmachien was gaan
zien in de stad. -- Tot zelfs Jan de koperslager toe kwam
stillekens door het volk gekropen en schelde in 't naar huis
gaan aan de pastorij aan om den pastoor, die al even
nieuwsgierig was als slecht gezind, uitleg te geven.
Stafken deed prachtige zaken : alvorens hij tegen half
twee een stuk ging eten, sloeg hij de kraan in de derde
halve ton : al een heele ton was afgezopen i Staf ken floot
het orgel na en lalde de kermisdeuntjes mee dat het een
lust was om hooren, en hij smoorde -- en geen sigaren van
keerskenschiet, zulle, hoe man! — dat zijne wangen bol
stonden.
En toen ze getwee het dansgeld hadden nageteld en
de nikkeltjes van 't binnenkomen in. 't sigarenkistje, en het
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geld in de tooglade van 't bier, toen stond Staf ken zoo zot
als een musch, en hij kuste zijn Angelieneken op allebei
heur kaken en eens op haren mond, wat in drie maanden
niet meer gebeurd was.

Slappekens was de namiddag : de tijd dat de boeren
zich te bersten vreten aan frikadellen en rijstpap om te
avond sterk te staan tegen den drank. Wat is toch eene
kermis als ge niet kunt eten buik-sta-bij met wolvenvraatzucht dat de broeksknoppen onder de tafel springen, en
zuipen als een mollegat, stiebeldronken, zat als eene snep!
Af en toe kwamen er wel bezoekers in de tent, fiets
meest, verkenners uit naburige dorpen waar nog-mane
op vele plaatsen bij hoog en bij laag werd staande gegehouden:
-- ((En hij mag ze niet opendoen ! »
of « Het orgel mag niet draaien ! »
Tegen vijf uur begon de menigte toe te stroomen.
In het dorp was de markt opgekraamd en alleen de
lekkerkramen met hunne witte huif bleven staan tot morgen.
De herbergen van de dorpsplaats hadden goede zaken
gemaakt en veel geschonken om wille van de markt. « Maar
te avond gaat al wat beenen heeft naar de spiegeltent! »
dacht de Witte van Zoersel, die met een muntebollenkraamken stond aan het hekken van het kerkhof, en hij
sloeg zijn kraamken uiteen om het weer op te stellen nevens
den ingang van Stafken's tent; als ge zooveel jaren de
kermissen afloopt als de Witte van Zoersel dan riekt ge als
een speurhond waar de vette brokken gaan te snappen
vallen : eens de jongmans zat, tracteeren ze hunne lieven
met chocolaad en strontkaramellen zoolang hun beugel
geld houdt.
Langs de groote baan kwamen de burgersmenschen uit
het dorp, op rij met hun uitgenoodigde kermisvolk, lang-

-

aam, op hunne zeven gemakken; over de velden, versch

omgeploegd met het zaad van het wintergraan in de voren,
de jonge boeren arm aan arm met de giechelende jonge
boerinnen, springend en zingend :
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En een dikke pens
en een stuk van 't verken !
Boerenleven dat is pliezant,
Boerenleven dat is pliezant! »

langs de achterstraatjes en de binnenwegeltjes de schoelies,
getweeën of gedrieën, die nooit de groote baan nemen en
loeren schuw als droegen zij immer en altijd een pak op
hun geweten.
u Stroopersweer van nacht... als 't geen kermis was! »
hoorde Staf ken een binnenkomend schoelieken brommen.
Te zes ure was de tent troppedevol : danig veel schoeliekens van de uithoeken en van vreemde dorpen — hout.r apers, doppenplukkers en bezembinders -- met breede
broeken spannend rond de knieën en van onder weer
gapend open, broeken van wit en zwart geruite stof meestal, een openstaande korte frak of een nauwsluitende
floeren vest met groote witte knoppen met een schijn van
perlemoer, een gele das rond den hals gestropt, waarvan het
ééne eind losopengespreid op de borst en het andere lang
op den rug, en klakken met breede kleppen als een scherm
diep voor de oogen getrokken en boven de klep een speldeken met de beeltenis van Charel Verbist; zoo wreed als
hunne loerende oogen van onder de beschaduwende klep
schenen te duiden waren ze niet, toch hadden de meesten
een scherp veermes in hun broeksband of in hunne kousen
steken, en, moest er iets gebeuren.... ge kunt nooit weten!
Zij waren fier daar te staan in de eerste rij rond den
dansbak, bijzonder zij die al een lief hadden op hunne
zestien jaar, een lief met op haren kop veel veel valsch haar
waarin een gekleurde strik, een lief dat goed kon dansen,
den donkeren neusdoek boven de lichte bloeze geslagen.
En roepen deden ze soms over malkander : cc Zeg, lange,
die van u heeft kromme beenen, dat ziet ge goed als ze
danst, zulle! Zoo een zou ik om den duivel niet begeren ! »
-- « Zijt ge jaloersch, zwarte », viel dan het wederwoord,
« wat zoudt ge blij zijn als ge maar iets, was 't dan nog veel
leefijker, kondt krijgen, maar de meiskens hebben schrik
van uwe grijze katersoogen ! » en dan lachten de schoeliekens, een vette domme lach uit de keel, ze staken de
handen in hunne wijde broekbuilen en lieten hunne knieën

,doorzakken van deugd.
m
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't Was het feest van de jonkheid! En het orgel speelde
zoo juichend en meeslepend ! Was 't een polka, met luide
schetterende trompetten en bedichte paukenslagen, die den
rythme in al de jonge beenen doorsloegen, en elkendeen
sleurde dan zijn lief den dans in op het helmende geroep
van Nonkeltje in zijn witte vest : « Polkaá... Arreé ! Alle man in den bak! Schart ze vast, Hop! » en omdat al de
beginnelingen aanzetten met een polka, waren er soms
zoo veel koppels op den vloer dat ze niet deden dan mekaar
horten en stooten, vloeken en op de meiskens hunne teenen
trappen en dan ontstond er een gedrang en een rumoer dat
Nonkeltje en Postje met den halven dans alle moeite van
de wereld hadden om de koppels achtereen in goede orde te
duwen en de twee centen of het nikkeltje vast te krijgen
zonder iemand over te slaan, want dan stonden er nog
koppels te midden, die dan weer zich in de ronde voegden,
dan weer terug den stoep op trokken, dwaas en ontevreden:
« Ge moet niet probeeren, ge kunt niet dansen ! » zij bij
goed dansten en niet meer wilden gehort worden-zonderi
en gestompt van her en van der, en ook zij die er nieks van
kenden en ongemakkelijk waren of verlegen dat zij hun
lief nog geen eens hadden rondgekregen.
Waren er zóóveel dansers op den vloer dat het er niet
meer op trok, dan riep Staf ken van achter den toog daar
hielp hij gaarne omdat hij dan nevens zijn oud lief stond
en praten kon met al de binnenkomende lui — dan riep
Staf ken, en zijne stem sloeg hol als de klepel van de groote
torenklok: ((He! Blazer ! -- dat was de toegeworpen naam
van den orgeldraaier -- schuif er den schoonen schottisch

nog eens onder! »
Stafken vroeg dat omdat er bij een schottisch nooit
zooveel gedrang is en omdat hij dien schoonen schottisch
toch zóó geerne hoorde. Maar 't was verduiveld een stuk
ook !
Het begon heel zoetekens gelijk het kloppen van fijne
hamerkens op zilveren aambeelden, als zat er in de orgelkas een heele smidse kleine kabouters te smeden; door dat
gehamer werd vervolgens eene melodie van de baspijpen
getrokken heel gedempt, of speelde in de verte een late
herder zijn deuntje in den vallenden avond. En dan kwamen
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de rouladen van de fluiten afgerold, hoog, hoog, en zoo
fijntjes afgekapt in klaterende korte noten als vallende
perelen op rozen marmersteen. En dan luisterde het volk
met hoogé koppen naar de kabouters, die weer begonnen
te smeden harder en harder, een obo neuzelde een korten
scherpen zang, en om te eindigen sloegen al de kleppen
van het orgel open tot ze met een bons stilviel en er nog
een gedaver in de drukkend heete tentlucht bleef overhangen.
En dan straalden Staf ken's oogen als zonnen, hij floot
brokken uit de melodie na en vroeg, de ' borst vooruit ge
mannen, wat zegt ge er van ? })
-stoken:«Hwl,
»,
zei
Stanneken
uit
t
Is
een
kostelijk
stuk
-- « '
den
« Blauwen Engel », en Janneken Segers, die al een
schreef ken aan had, met zalige oogen, den kop achterover,
dronken van de muziek en den jenever : « Als ge mij niet
buitensmijt, krijgt ge mij hier niet weg... 't is hiervoor mij
een hemel ! n
En hij werd dikwijls gespeeld de schoone schottisch!
Dan sprongen de stielmannen met hunne lieven in den
bak, de beenhouwers, en de jonge timmerliê en de metsers,
zwierige dansmeesters van den eerste tot den laatste, en
daar moest geen enkele deerne denken in 't dorp dat ze een
stielman kon krijgen, was 't dat ze niet dansen kon, fijn en
los, uren aan een stuk!
Om een in 't blauw gekleed vreemd meisje werd schier
gevochten : maar dat kon dansen als eene heks! Als ge dat
vast hadt, 't was precies een pluimken of een geest, dat
kondt ge zwieren gelijk ge begeerdet dat het een lust was.
Ziet ge 't ginder in 't gedrang? Dat blauwken met die zilveren horlogieketting om haren hals en op hare borst, in
heuren haarbos een lintje, blauw gelijk haar kleed? Zie...
't is halve dans, ze zet haren rechtervoet op den rand
van de tentstoep om hare schoennestels, die losgeschoten
zijn in den wals, toe te rijgen... nu gaat ze voort en lacht...
hie, zie, daar is ze! Ze biedt haren arm aan een jongen
steenkapper uit het dorp : die heeft er verleden jaar een
tijdje mee gegaan, maar ze toen laten staan voor een andere
waarmee hij zou getrouwd zijn, ware het meisje niet van een
fleuris, op eene kermis opgedaan van 't danig zweeten en in
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den trek te staan, te sterven gekomen. Hij heeft zijn huis
al gezet en « eens een kot, hebt ge er gauw een verken in »,
lang zou hij niet meer wachten, vond hij iemand naar zijne
gading; om hem terug op te visschen, is het blauwken met
haar broer naar de kermis gekomen : ze heeten het een
serieus en deftig meisje, maar 't schijnt dat ze verzot is op
dien steenkapper. En nu ze lacht, zal dat wel een goed
teeken wezen. De dans is herbegonnen, ziet ze in dien
wals eens draaien gelijk geeseltoppen!
't Was het feest van de jonkheid! Dat wil niet zeggen
dat er geen gezette menschen medevierden ! die echter
bleven staan, achterin, getweeën af gedrieën te praten, het
zwarthouten pijpken in den mond en den zeever over de
kin; zij, die stil keuvelden, het nadenkend oog verloren
vooruit starend, hadden het over hunne zaken, over de
aardappelmarkt die, naar 't schijnt, in kort hoog zou opsteken : ze deden dus best, de boerkens, hunne zakken te
houden liggen; dáárbij kwam het dat de opkoopers zoo
nijdig zochten en rondliepen als een gramme kater — over
de zoetemelkskalveren, waarvan de prijzen zoo onvast
waren, en dies meer. Zij, die meer rondzagen, de stem niet

spaarden en met den schouder door de rangen beukten om
heel het spel te kunnen overzien, die hadden het over de
kermis en de tent: kwam er een plaatsken leeg op de sofa's,
zoo duwden ze lachend hun onderrug voor een oogenblik in
de laagliggende kussens, stonden kopknikkend op en vielen
terug de kussens in tot het danseresje weerkwam en, bezweet en vermoeid, weer hare plaats innam van vóór den
dans.
't Was het feest van de jonkheid ! En het machtige
orgel was de aangebedene afgod van den avond : machtig
en breed spon het zijn melodieën uit, het draaide hard
soms en forsch in den overmoed van zijne sterke pijpen
dat de akkoorden moesten ver wegslaan over de-longe,
vaart en over de velden en dan weer stillekens een zacht
muziek als een groot geluk dat van verre nadert op een
lokkenden sirenenzang. En de paarkens draaiden, hoe
langs zoo meer verliefd, Nonkeltje en Postje geraakten
meer en meer in hun element en dansten met mekaar of
met een meisje uit den hoop, Angelieneken zat met
-
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blozende kaken op haren stoel om de bonnekens te geven
aan het winket, de tapsters schonken onophoudend, gehol
zijn best humeur, die er een goei-pendorStafki
meepakte.
Hij had al zijne kwinkslagen teruggevonden en zong
en floot achter den toog, sprak iedereen en alleman aan
die hij kende en was voorkomend voor alle vreemde

menschen.
't Ging hem zoo ! baas te zijn op wien alles draait in
een kermistent en geld te zien regenen als een overvloedig
manna. De winter mocht komen nu: hij zou geld hebben
om in de slijperij te worden aangenomen, en nog een rond
stuivertje over, dat zag hij aankomen. Want de tent was
gestampt vol, en toen Mijnheer VanWinkel zijn intrede
deed had Stafken alle moeite van de wereld om voor het
gezelschap van dien heer een plaatsje te bekomen op de
sofa's.
Ja, ja, daar kwam schoon volk ook in Stafken's tent!
Mijnheer Van Winkel uit de «Villa Buitenrust » met zijne
twee dochters en hunne twee respectieve vrijers en, om ze
allemaal niet te noemen, nog de schoolmeester met zijn
jong levendig vrouwken en dezes zuster van achttien jaar :
en dat meisken zat daar zoo stillekens en zag er zoo heel
deftig en serieus uit dat niemand haar durfde gaan uit halen.
— Ik zal ze eens aan den gang zetten », zei Stafken,
maar ze schuddekopte verlegen: « Ik kan niet dansen,
mijnheer, merci !» Het jonge schoolmeestersvrouwken
giechelde: « Ze kan w 1, Stafken, maar ze durft niet ! » Nu
kon ze niet anders dan meegaan, en bloosde ze uiterlijk, in
haar binnenste vroeg ze niet beter : ze danste zoo goed als
't blauwken van den steenkapper.
Volk was er met de macht en een vunze reuk van
zweetende lijven, bier en straffen toebak bezwaarde er de
gore drukkende stiklucht : toen het té stikkend werd sloeg
Stafken een tip van het zeil open zoodat er voortdurend
een gulp frissche buitenlucht binnenstroomde.
Fi el eken riep Stafken om de kraan in een versch vat te
slaan, dat was de vijfde halve ton die ze onder de perspomp legden, en 't was nog maar bij den achte! Stafken
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zou bier te kort komen ; kost wat kost er moest nog bij
gehaald worden. Twee brouwersgasten, die in de tent aan
't kermissen waren, wilden wel een franksken verdienen en
gingen inspannen om nog twee halve tonnen te vullen :
«één met dubbele gersten, beval Staf ken, want de laatste
uur tap ik dubbele voor 't zelfde geld! » dat riep hij luide
met zijn zware stem zoodat rondom het volk het goed kon
hooren. Ze zouden Staf ken geheffen en gedragen hebben
om zijne groote mildadigheid: dnbbele voor 't zelfde geld 1
Dat was nog een mensch! Dien mochten ze allemaal uit
goeden harte den penning gunnen.
En deden ze anders ?
In 't dorp speelden de muzikanten voor ledige zalen,
zei Sooi Klabots die binnenkwam met groote glorie, ge
weet wel dat Sooiken met zijn verwrongen arm gehouden
uit een werkongeval waarvoor hij schadeloosstelling getrokken heeft, een rond sommetje ! Sooiken die reeds een eind
in de dertig is wil nu vrijen met dat piepjong ding uit
((Het Blatend Schaapken » ! Stafken had hem verleden
Zondag nog goeden raad in 't oor geblazen : « Daar doet
ge lomp in, jongen, want als ge blijft gelijk ge nu zijt,
moet ge niet meer werken, komt ge nog te trouwen, zoo
kunt ge nog een heelen hoop jong krijgen; 'k hield mijj
maar onzijdig was ik in uwe plaats ! »
Sooiken luisterde niet naar wijze woorden en kwam
de tent in met zijn meisje aan den arm : en dat Sooike was
't dat zei dat er in 't dorp nieks te zien was : « natuurlijk,
ik en een ander uit het dorp, wij gaan al eens hier en daar
binnen om ons te laten zien en den penning te gunnen —
maar liever hier waar 't goed is, zulle! En de vreemden
kennen niet dan de spiegeltent ! »
(( Ik hoor voituren en een open-en-toe! » zei Fieleken,
« wat mag dat te beteekenen hebben ? ►)
Ge kondt de geruchten buiten op den steenweg niet
duidelijk onderscheiden met het lawijd van het orgel en het
aanhoudend geschuifel der dansende paren voeten.
« De stadschen! durf ik wedden », riep Staf ken.
«Juist geraden! » zei 't binnenkomend boerken
Naets, rood en dikbuikig, « drie voituren met schoone lan-
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tarens, en zingen dat ze doen; ze moeten wel getwintig
zij n ! z)
Werkelijk, toen in den halven dans het orgel poosde,
hoorden ze paardenhoeven trappelen op de kasseisteenen,
raderengeronk en rijtuiggeschokkel, het heesch « Ho-ho »
geroep van de koetsiers, het open-en-toe- gezeur van den
speelman en het zingen op maat van vele mannen- en vrouwenstemmen :
«'k Heb van den nacht
Een vogel hooren fluiten,
En hij foot:
De wereld zal vergaan!
Maar da 's nieks,
Dan trekken we naar den buiten,
Daar gaan we staan
Al met een poppenkraam.
Trien, Trien, ge weet het wel,
Trouwen is geen kinderspel,
Trien, Trien, ge weet het wel,
Trouwen is geen kinderspel ! »
Weer riep Nonkeltje: ((Op met de beentjes! Zwiert ze
potvermille ! » Het orgel zette een wals in — een droeve
melodie, geheimzinnig-stil gespeeld de paren draaiden
en met al dat rumoer kondt ge buiten nieks meer hooren
dan een vaag stemmengeruisch.
Dáár kwamen ze binnengedrongen de stadschen : arm
aan arm, een late roos in het knoopsgat of op de witte
bloeze; ze smeten zilvergeld op den natten toog, dronken
cognacskens en de lievekens, die geen eigen glaasje wilden,
moesten met hunne vrijers toch een slokje meedoen.
Staf ken telde negen koppelen, kerels die uit het dorp
naar de stad waren getrokken waar het hun goed ging : met
Boschbeek -kermis schudden ze hun beurzeken om en kwa.
men meevieren als in vroegeren tijd.
Ge hadt daar Neeleken van den ouden wagenmaker,
smidse-meestergast, die veertig frank te week won, en zijn
jongeren broer van -tegen de twintig ; die verdiende nog
zooveel niet en kon nog niet uit vollen zak verteren, maar
hij dronk wat minder en maakte wat meer bokkesprongen
en wat meer lawijd en, zoo had hij nog evenveeel pleizier ; ei
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ook Lucieken van den stroodekker was bij den hoop, een
gaaf meisje met glinsterende witte tanden, die blonken
gelijk ivoor als zij lachte... 't was bijna allemaal kennis.
Twee jonge mannen kwamen aan den toog post vatten
om van Stafken het nieuws uit het dorp te vernemen, en
lieten hunne lieven in brand; en de twee zotte getrekken
vonden niet beter te doen dan vóór op een onbenomen
plaatsken tegen het orgel te gaan springen en handkusjes
te werpen als een theaterdanseres, ronddraaiend dat hunne
rokken zwierden en ge hunne beenen kondt zien, bekleed
met purpere doorschijnende kousen, hun wit- en blauw
gestreepte kousebanden en de getipte kantjes van hun witte
broek.

,

-

Ziet dat boerinneken haar rokskens waaien
't Is kleere(n) broderie
Tot boven aan heur knie!

Nonkeltje, die voor de goede orde zorgen moest, kwamop hen toe om een klinkenden uitval te doen en de zottinnen
op hunne plaats te zetten, als twee jonge mannen ze mee
dans.
-voerdni
De stadschen deden niet dan Stafken prijzen om zijn.
onberispelijk-prachtig gestel en bleven dansen en drinken
en zingen tusschen de dansstukken in :
Hoe krijgen wij het op.
Hoe krijgen wij het op,
Het geld van onzen ouwe!

En soms, als het orgel fijn en stil speelde en tusschen
de klare een tijdje in trillers aangehoudene hooge noten
een lange tusschenpoos bleef, dacht de draaier, verdoofd
door vele uren orgelgeraas, dat hij vertraagde en de handvat niet regelmatig meer rondhaalde; dan duwde hij door
met meer spierkracht en vlugheid, dapper : de koppelen
wipten rapper rond en geraakten zweetend in verwarring
-- tot de bonsende grosse-caisse- slagen er door sloegen
bonkend, de draaier weer geregeld Zijne automatische armbeweging hernam en de dansers terug maat en stap vatten,.
wetend en voelend op welken rythme ze hun wijfken
moesten zwieren.

DE DANSTENT

1 85

't Werd later en later en toch bleef er af en toe volk in
en uit gaan. Dezen voormiddag, in den beginne, wenschte
Staf ken «goeden dag)) en zei: «dank u, merci » aan alle
de menschen die heengingen, gelijk hij dat deed in de her
berg, maar hij kon het niet blijven volhouden; met eene
kermis is het gansch onmogelijk; ge zoudt er uwe tong bij
verslij ten.
Zij die buitengingen zetten den kraag van hunne vest
recht en schudden met de schouders: 't scheen dat de wind
feller opstak, en binnen werd Stafken het ook gewaar daar
er een killige tocht kwam tusschen den uitgang en het op
geslagen zeil. Stafken maakte het weer dicht.
In 't gedrang stiet Stafken op Zijne twee vrienden uit
het slijpersdorp : « Maar getweeën? en de anderen?))
- « Niet ver meer van kant, en ze zijn ten minste
gezestigen. »
Zestig slijperkens! Mannen die verteren! Stafken was
blij als een kermisvogel en zoo ingenomen met hem die
't nieuws vertelde, dat hij aanstonds vroeg hoe 't dezes
vader stelde, welke met een dubbele fleuris lag toen Staf ken
zijn vriend voor 't laatst had gezien.
- « Mijn vader? Weet ge dat niet? 'k Heb zijn
schoenen al aan. »
- ((Zoo, ZOO, dat is jammer... maar 't was toch te
verwachten.., en wie heeft er voor zijn paart het duivenkot
-

gekregen?
- « Ikke.... maar ze hebben het vliegen verleerd...
eenige Zondagen heb ik goed gespeeld, een drollig geval,
dat moet ik u toch eens met de gauwte uiteendoen. ik had
twee blauwkens gekregen van den Dresselman, twee duivers maar zoo zot naar mekaar als een duiver naar eene
duivin; en stouwen, jongen, en rekkedebekken, en mal
kander in den nest jagen! 'k Dacht: daar gaat ge nog
stukken van zien! ((Steekt er eieren onder! » zei de
Dresselman. ik stak er een koppel onder van mijn grijsgestreepte smirels, en stijf broeien, dat ze deden! 's Zondags gaf ik er éénen mee naar Quiévrain: tweede prijs van
den grooten bond en een regulateur! 's Zondags daarop
den anderen naar Arras : eerste prijs en al de poels! Maar
den volgenden keer, 't was met dat slecht weer, ge weet wel,
))
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bleef de een achter... En sakkernóndee de tweede muisde
er ook van door. 'k Heb later nooit meer in de prijzen
gevlogen... »
Een gonzend rumoer als het hommelen- gedommel dat
opstijgt uit eene menigte personen die spreken tergelijkertijd in denzelfden toon klonk sterk en sterker op uit den
dansbak. Stafken hoorde de stadschen beweren : « 't Is
immers voor olie gelijk voor ons, dat is zooveel lawijd niet
waard... en hebt ge 't liever anders, smeert gijlie den
draaier zijn pooten ook in, eh, en ge zult uwe goesting
krijgen. })
Nonkeltje kwam op Staf ken toe geschoven. « Baas, ge
moet er absoluut tusschen komen, voor mij wil hij het niet
opgeven.., ze hebben den draaier een halffranksken in de
hand gestopt om een uur lang niets dan walskens te spelen
--- hij draaide er al twaalf achtereen en daar komen de
andere tegen in.))
Staf ken had er een handje van weg om zoetjes te zijn
en vrede te krijgen en te houden met alleman : « Neemt het
niet kwalijk », zei hij beleefd tot de stadschen, « gijlie hebt nu
uwe goesting gehad en de dans is voor alleman. » En tot
den draaier : « Blazer! naar den echten trant : polka,
wals, mazurka, schottisch.... voor dezen keer polka !
Arree ! Hop met de beentjes! »
Daar kwamen de slijperkens zingend binnengestormd
doornat : 't moest geweldig regenen. Zij vouwden hunne
kragen neer, en malkander vasthoudend arm in arm,
zonder naar den toog te zien, tegen alle regels in, zich
storend noch aan het toeschouwende rookende volk noch
aan de dansers, namen ze springerderhand op één twee drie
geheel den dansvloer in, daar de koppels zonder tegenstand
achteruit rukten, de stoep op, bezorgd als de jongmans
waren om hunne lieven uit het gedrang te weren. Ze waren
ook gezestigen de slijperkens met hunnen jas naar de
laatste mode, halsboord, manchetten en bolhoed, met lieven
aan hunnen arm in 'satijn en zijde, met glinsterende steen
hunne brochen en op hunne ringen gelijk de slijpers-tjesin
zelf in hunne dasspeld. Wie kon er tegen aan? Waren zij
niet de sterksten? En verteerden zij niet het meest?
Hadden zij niet het recht baas en meester te spelen ?
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Ze rekenden zonder Nonkeltje die zich niet en stoorde
aan die praalhansen en enkel deed datgene waarvoor hij
was aangeworven. Toen alle de dansers plaats mieken voor
de vooruitspringende slijperkens stak hij zijne hand omhoog en donderde door de danstent:
( Stoppen, blazer!))
En daar de draaier onwillig bleek of Nonkeltje niet
verstaan had. een tweede maal nog krachtiger:
- « Hoort-de gij gadomme niet! stoppen zeg ik, doove
judas!
Met een gekrjsch van afgebroken noten en toonhuizen
die, halfvol wind, uitdeenen, viel.het orgel stil.
Dc slijperkens riepen en vloekten, staken hunne vuist
uit naar Nonkeltje en kwamen jouwend op hem toe.
Maar hij, de breede borst vooruit, bewust van zijne
spierkracht in de jeukende vuisten, een reus gelijk, en aan
die woelige tooneelen gewoon, ging rechtop vóór het zwijgende orgel staan, de breede petklep voor zijne oogen die
glinsterden als vurige katersoogen op een pikdonkeren
zolder
- « Van 't oogenblik dat ge fatsoenlijk zijt doe ik
doordraaien!
- « Zijn wij niet fatsoenlijk, gij beer van een vent! »
Roepen deden ze wel in eene taal klinkend van de

sakkerdomme's, maar vechtensgezind waren ze niet, en
omdat de weggestootene dansers zich niet te zeer misnoegd
toonden, zei Nonkeltje stil door de kalmte die hij met zijn
manhaftig - liever buitensmijtershaftig - ingrijpen ver
kregen had
- « Postje, doet ze maar doordraaien ».
En Postje kreesch heesch en schor: « Allée! Nog eens
polka I Alleman in den bak! Vooruit! Hop I »
Daar werd schetterend een militaire marsch afgedraaid
met volle springende en hortende noten, als bliezen er tien
dorpsfanfaren te gelijk, een marsch die de Vloeren zoo
dikwijls op zijne harmonica gespeeld had als hij voor de
vol.rozen en linten-stekende lotelingen stapte, en dansers
en toeschouwers, 't zong allemaal begeesterd mee, terugdenkend aan dien zaligen tijd dat ze nog mochten loten
gaan en, daar ze gespaard hadden voor dien dag jarenlang,
-
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hun verdriet verzuipen of van blijdschap zich konden zat
drinken, stiebelzat als een Polak :
Honderd zes en dertig,
Moeder 't is geen erg,
Vader maakt toch geen verdriet
Want ze hebben mij nog niet !
« Zie, nu speelt ze hard! » zei er een tegen Staf ken.
« Wacht maar 1 » antwoordde Staf ken, en aan
speelde ze 't refrein in bis, maar nu eerst « con tutta-stond
Ia forza » dat het daverde en ze allemaal hun armen omhoog
staken en wiegden op hunne beenen al zingend met rauwe
stemmen het oude lotelingen -lied.
---

J07E« SIMONS.

(Wordt vervolgd).

BOEKENNIEUWS
MYTHEN VAN GRIEKENLAND EN ROME, HAAR
OORSPRONG EN BETEEKENIS, door M. H. GUERBER,
bewerkt door Dr. B. C. Goudsmit. -- Zutphen, W. J. Thieme
en C 1e, De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, fr. 8,2o.
Verleden jaar spraken wij hier den verdienden lof van
Guerber's «Mythen en Legenden uit de Middeleeuwen ». Nog
hooger toon moeten we aanslaan voor 't onderhavige boek,
daar de hier voorhanden stof nog algemeener belangstelling
wekt en in de letterkundige wereld nog uitgebreider invloed
heeft uitgeoefend. Waar de nog steeds heerschende Renais
begrippen van de ongeëvenaarde aesthetische waarde der-sance
heidensche mythologie blijven ankeren, zouden we geneigd
zijn de hoogere innerlijke schoonheid der middeleeuwsche
legenden te bepleiten ; maar 't blijft een feit dat het zweverige
der middeleeuwsche verbeeldingen steeds iets onbepaalds en
iets onvoldaans achterlaat juist om wille van de zucht naar
oneindigheid die steeds er uit opstijgt. De onverwoestbare
bekoring der Oudheid voor dichters meer dan voor denkers,
voor kunstenaars meer dan voor de hoogststrevende vergeestelijkten in het menschdom blijft haar plastiek. En precies de
groote verdienste van 't onderhavige zeer mooie boek is de
wijze waarop 't ons voorlicht in de gangen der Grieksche en
Romeinsche fantasiespelingen, tot die zich oplossen in een
harmonie van een goden- of godinnengstalte.
Zonder verder uit te weiden dan de afmetingen van 't boe
gedongen, mogen we er toch ons behagen in schep--keniuws
pen den inhoud van 't boek weer te geven door de titels
eenigszins te omschrijven : De mythen van de Schepping ; de
strijd der Titanen; de geschiedenis van Prometheus ; Epimetheus en Pandora; Deucalion en Pyrrha, Jupiter en zijn ge
Homerus hen zag en Virgilius, en zijn eerste-zelinoas
daden verhaald in Philemon en Baucis, in de geschiedenis van
Europa. Juno, Zeus' zuster en vrouw. De geboorte van Minerva,
de geschiedenis van Arachne. Apollo: de geschiedenis van
Latona, van Coronis, van Admetus en Alcestis, van Daphne,
van Cephalus en Procris, van Marsyas, van Midas, van
Orpheus en Eurydice, van Amphion, van Arion, van Phaëthon,
van de negen Musen. Diana, en de geschiedenis van Niobe,
van Endymion, van Orion, van Actaeon. Venus en de geschiedenis van Alcetryon, van Adonis, van Anchises, van Hero en
Leander, van Pyramus en Thisbe, van Echo en Narcissus, van
Pygmalion en Galatea, van Cupido en Psyche. Mercurius, zijn
jeugd vooreerst, en dan de geschiedenis van Jo en van Argus.
Mars, de schildering van zijn karakter de geschiedenis van
Otus en Ephialtes. Romulus en Remus; Vulcanus, zijn val.
Neptunus, de geschiedenis van Laomedon en Hesione, van
Amphitrite, van Idas en Marpessa, van Proteus. Pluto, de
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stichting van zijn rijk, de geschiedenis van Ibycus, van de

Dauaïden, van Tantalus, van Sisyphus, van Ixion. Bacchus;
vooreerst over zijn moeder Semele ; dan Bacchus en de zee-

roovers, Bacchus en Midas, Bacchus en Ariadne en de geschiedenis van Pentheus Ceres en Proserpina: dezer schaking door
Pluto, Ceres en Triptolemus, Arethusa en Alpheus, Vesta,
haar vereeriiIg, de Laren, Manen en Penaten, Janus en zijn
twee gezichten. Somnus en Mors, het hol van den Slaap, Ceyx
>en Halcyone. Aeolus, zijn verblijfplaats, Hercules, de kleine
en de slangen, de jongeling aan de tweesprong, de Nemeïsche
Leeuw, de Lerneïsche Hydra, de Cerynitische Hinde, het
Erymantische Zwijn, de Stal van Augias, de Kretennische
Stier, de Paarden van Diomedes, de Gordel van Hippolyte, de
Stymphaliden. de Runderen van Geryones, de gouden Appelen
der Hesperiden, Hercules en Omphale, Hercules en Deïaneira,
de geschiedenis van Nessus, Hercules' Dood Perseus, het
verhaal van den gouden regen, moeder Danaë, de Gorgonen,
Perseus en Atlas, de geschiedenis van Andromeda. Theseus,
zijn jeugd, Daedalus en Icarus. de Minotaurus, Ariandne,
Theseus' ontsnapping uit Creta, de Centauren en de Lapithen,
Jason, zijn opvoeding, zijn expeditie naar de Gouden Vacht, de
geschiedenis van Hylas, prinses Medea, de Dood van Absyrtus.
Meleager en de Jacht op het Calydonische wilde zwijn, Ata
wedloop, Castor en Pollux. CEdipus, hij doodt zijn-lant's
vader, hij huwt zijn moeder, Eteocles en Polynices, de zeven
voor Thebe, de toewijding van Antigone, Bellerophon, het
verraad van Anteia, de Chimaera.
Dan komen aan de beurt de goden van minderen rang :
berg-, rivier- en boschgoden, enz. Dryope, Roecus, Pan,
Syrinx, Glaucus, enz.
De laatste hoofdstukken resumeeren de heerlijkste letterkunde der ouden, den Trojaanschen oorlog, Ulysses, Aeneas.
Ten slotte krijgen we een moderne filologische verklaring
der mythen Dat moet zoo in naam van de wetenschappelijke
waarheid, maar 't is eigenlijk jammer. ((Men voelt zooveel meer
waarheid — eeuwige — in de schoonheid der verdichting. Geluk kig voor de dichters en droomers dat Grimm's woord nog
steeds van kracht blijft : « I k zal werkelijk alles verklaren wat
ik kan, maar ik kan niet alles verklaren, wat ik zou willen ».
Het mooie boek is doorspekt met aanhalingen van dichters
uit vroeger en later tijd, de ouderen die de mythologie hielpen
scheppen, de jongeren, bij voorkeur de Engelschen. die er op
verliefden : Hesiodus, Homerus, Aeschylus, Sophocles, Euripides, Sappho, Aristophanes, Virgilius, Horatius, Bovidius,
Theocritus, Catullus, Apollonius, Moschius, Statius, Milton,
Pope, Shakespeare, Spenser, Saxe, Addison, Lowell, Ben
Jonson, Leigh Hunt, Keats, Shelley, Byron, Moore, E. B.
Browning, Worasworth, Tennyson, Longfellow, Schiller, enz.
P. B.
,

SAINT PAULIN DE NOLE. -- Poésies choisies; par l'abbé
Jos. DE SMET. -- Bruxelles, Librairie de l'Action catholique,
Lierre, Joseph van In. 24.6 blz.
Dit boek is deel I van een reeks die de geleerde schijver
hoopt tot goed einde te brengen: Poètes Latins Crétiens. Naar wij
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kunnen opmaken uit herhaalde gezegden in dit deeltje zal deel
11 aan Prudentius zijn gewijd.
Deze bundel geeft niet enkel « Poësies choisis » De gedichten zijn in een kostbaar kader gezet : Introduction a l'étude des
auteurs chrétiens, vue d'ensemble sur le IVe siècle, notice b:o,graphique, notes explicatives, étude litteraire.
De paedagogische inleiding is een ontwikkeling van de
leus ; meer geest dan letter, meer leven dan tekststudie. En
de schrijver plaatst zich volgaarne onder de schutse van
Kanunnik Carlier: « Nous lisons les auteurs pour connattre
leurs idées. . Il faut réduire le plus possible l'enseignement réel,
car tout le temps qui sera consacré a l'étude du vocabulaire et
-de la grammaire sera du temps pris à la lecture de l'auteur lui
même, à l'étude du fond.))
Schrijver blijft overigens partijganger van de studie der
heidensche Latijnen, die toch immers ook de modellen waren
voor de groote christelijke schrijvers. Maar er moet gewerkt
worden onder de hoede van het omnia pr^eclara rara Aldus
vallen dichters als Statius weg, en hun plaats wt ►rdt gegund
-aan de beide beste onder de christelijke dichters : Prudentus en
Paulinus van Nola.
Een flink stuk werk is het overzicht over de vierde eeuw.
Aan de hand van G. Boissier en G Kurth wandel de schrijver
door de puinenvelden der oude en door de lentegaarden der
nieuwe wereld. 't Is inderdaad met volle reden dat de 4e eeuw
wordt genaamd « 1'áge d'or de la littérature patristique ».
Een boeiende vertelling is het derde hoofdstuk van het
werk: « la Vie de St. Paulin de Nole. » Voorgelicht door P. La.grange, vertelt ons prof de Smet.
Paulinus werd geboren te Bordeaux, in 353 of 354. 't Was
een rijkemanskind ; op de hoogeschool zijner geboortestad
genoot hij o. m. het onderwijs van Ausonius. Na zijn studiën in
4e letteren was het een rassche klimming : senator, consul
suffectus, gouverneur van de Campania Hij was dertig jaar oud.
In zijn gouw zag hij den cultus voor St. Felix, den wonderdoener van Nola En olie vereering heeft hem bekeerd. Er
waren ook andere invloeden ; o. a. het gezelschap van groote
christenen uit dien tijd, als St Martinus van Tours, en St. Amb.osius, en ook het zachte dringen van Paulinus' vrouw, Therasia een rijke Spaansche christin.
Paulinus wordt gedoopt, maar vindt weldra een gewoon
wereldsch christendom ontoereikend. Hij verkoopt zijn goederen, verlaat zijn vrouw, en zijn land. En hij vertrekt naar
Spanje ; hij wordt er monnik, en op Kerstdag 393 wordt hij
priester te Barcelona, met toestemming van zijn vrouw
Wat Ausonius ook polte, Paulinus verzaakt steeds meer de
wereld. Door bewondering voor zijn gelief koosden heilige St.
Felix van Nola gedreven, gaat Paulinus zich ginder weer vestigen, om er op 's heiligen graf zijn hartelijke vereering uit te
zingen, met een lyrisme zoo zuiver als dat van Lamartine en
dat van Gezelle. Intusschen besteedt de rijke priester zijn fortuin
aan goede en groote werken, en in 409 wordt hij bisschop van
zijn geliefde Nola. Zijn leven was éen weldaad voor zijn geloovie en, éen hymne aan 't Geloof en de Liefde en, door 't geloof
en de liefde, aan de kunst. Hij stierf in 431.
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De keurig bewerkte biografie is doorspekt met de gebloemleesde Latijnsche gedichten : Zoo krijgen we vier nummers uit de
poëtische briefwisseling van Ausonius en Paulinus ; zeven van
de dertien Carmina natalitia ter tere van St-Felix, die van Paulinus' hand tot ons zijn gekomen. Allicht heeft Paulinus er nog
meer gemaakt, (want over. zijn St-Felix was hij'zoo onuitputtelijk,
zegt Dr De Smet, als Verspeyen over den. St-Pieterspennin ; .)
Vooral de IVe Natale, de Ode aan Nicetas. is een prachtstuk.
Nog een zestal proeven uit Paulinus' latere poëzie volgen
verder. En het slothoofdstuk is een fijne synthesis van Paulinus' kunst : een écht dichter, wat al te zacht-langdradig, soms
de Latijnsche meesters ietwat schuchter navolgend, maar
steeds met een mild-vloeiende eigen bezieling.
De nieuwe letterkunde is priester De Smet blijvend dankbaar voor zijn studie over Verhaeren die steeds de studie blijft
over den meester; de oude letterkunde mag hem even dankbaar
zijn voor onderhavig werk. Want zoo 'n boek over de oude letterkunde maakt ons twintig jaar jonger. Hoe wensch ik mij
inderdaad met zulk een dichter en zulk een verklaarder weer
op de humaniora-banken. Professoren en studenten van heden,
neemt zulke kansen te baat : zooveel fijne schoonheid, die
anders begraven lag, legt deze filoloog-estheet van eerste gehalte u voor. Hadt gij liever dat het in 't Vlaamsch, en niet in
't Fransch gebeurde. schrijft het hem, schrijft het hem met velen.
Hij zal beseffen dat het oogenblik daar is om in de rangen te komen, en om voor Vlaamsche wetenschap te ijveren, zooals de
jongere Jesiiieten het nu zoo heerlijk doen met hun model- studiën
over de klassieke Latijnen. De paters Geerebaert en Claeys
Boui aert en anderen met hun heidensche schrijvers; laat nu
De Smet daarbij komen met zijn christelijke. God geve 't, en
God geve voor dit zoo schoone moment in den Vlaamschen
strijd een spoedige zegepraal in al onze gestichten. J. P.
THE STANDARD OF VALUE, by Sir DAVID BARBOUR. Mac
millan and Co, Ltd. St Martin's street, London, 1912, 242 blz.
Prijs : 6/.
De munt is de meter van de waarde. De waarde te meten is
lastiger dan gelijk welke waar te meten, om de goede reden
dat de meter aan schommelingen onderhevig is Van het
grootste belang is dus een meter te hebben die zoo weinig
mogelijk verandert en er is veel getwist geworden om te weten
welke de beste waardemeter was, met andere woorden om te
weten uit welk metaal de beste muntstandaard zou geslagen
worden, ofwel uit goud alleen, ofwel uit goud en zilver.
De schrijver, die van 1888 tot 1893 raadsman was voor
muntzaken bij den gouverneur generaal van Indië, heeft in
een vroeger werk openlijk partij gekozen voor bimetallisme.
maar om zoo te zeggen overal werd dit stelsel verlaten. Alleen
in China hebt ge een belangrijk land met zilveren muntstandaard. Overal elders is goud alleen muntstandaard en daarmee
heeft de vraag te weten of het niet beter ware goud en zilver te
hebben als muntstandaard alleen nog een academisch belang.
Had men de gevolgen van een overgang tot den gouden muntstandaard ingezien, zoo denkt de schrijver dat men tot dien
overgang niet zou hebben besloten, maar nu is er met dit feit
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rekening te houden en bimetallisme ware alleen nog mogelijk,
wanneer de verschillende landen malkander verstonden om het
weer in te voeren en om gelijkelijk de waardeverhouding
tusschen zilver en goud vast te stellen. Op drie zaken wordt
in dit boek nadruk gelegd: hoe de munthotels in Indië voor het
slaan van zilvermunt werden gesloten; dat de quantiteitstheorie,
die beweert dat, alle andere zaken gelijk blijvende, de prijzen
in verhouding zijn met de hoeveelheid munt, spijts hetgene
daartegen ingebracht wordt waar is en dat niet mag vergeten
worden dat, wanneer gesproken wordt over den val van den
prijs van 't zilver, men wil zeggen uitgedrukt in goud. Het
boek is opgedragen to the memory of David Ricardo.

E. VL.
JUBELUITGAVE VAN CONSCIENCE'S LEEUW VAN
VLAANDEREN. -- Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, fr. io.
Antwerpen — dat op grootsche wijze, haarzelve en haar
grooten zoon waardig, het eeuwfeest van Conscience vierde
met een huldeprocessie aan zijn werken, die in éen vizioen van
heerlijk Vlaamsche heropleving kronkelde door de straten, en ook
door de kolommen van al de groote West-Europeesche bladen,
-- Antwerpen heeft gedacht dat zulk een hulde, hoezeer ook
een hulde des harten van heel een volk, met den feestroes zelve
vergaat, en de goede stad wilde dan ook haar plichten jegens
dengene, wien ze zoo ruim een deel van haar kunstfaam te
danken heeft, kwij ten met duurzamer eer. Ze stichtte een
Conscience-museum, op heden reeds honderden en honderlen stukken rijk, handschriften, platen, portretten, huisraad,
vat al meer; en van Conscience's boek, zooniet zijn beste
dan toch het zegenrijkste voor zijn volk, bij groot en klein
in centenuitgaven op tien-duizenden exemplaren geslacht na
geslachte verspreid, bezorgde Antwerpen thans een jubeluit-

gave, die een pracht van een standaarduitgave mag heeten. Het
werk werd ter uitvoering opgedragen aan drukker Buschmann.
En bij wien ook in België kon 't in betere handen zijn? 't Beste
papier werd uitgehaald en de mooiste letter der Plantynserie.
Van Neste maakte de platen en kweet zich uitstekend van zijn
taak. De portretteekening van Dujardin leidt het werk in. De
smaakvolle groene omslag stalt den klimmenden Leeuw uit op
gouden veld.
't Is inderdaad een steeds hernieuwd Conscience-feest, in
dit prachtboek te bladeren : het oog weidt over dat stevig-fijn
papier en over die malsche letter als over een lente- Groeningerveld. En bestudeer mij toch ook de krachtsymboliek dier platen
de rennende, klaroenende, vendelende en vechtende strijders,
de durvende Breydel en de denkende De Coninck, de bloednacht
der Metten en de idylle van kracht en teederheid die om Adolf
en Machteld atmosfeert.
De stad maakte i000 exemplaren voor den handel. De
Nederlandsche Boekhandel kocht ze op, en aanvaardde de conditie door de stad gesteld dat het boek niet boven de fr. xo verkocht zou worden.
't Is voor dit meesterstuk van uitgave een buitengewoon
lage prijs. -- Voorwaar, de Vlamingen weten ook wat een
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schoon boek is. Een stad als Antwerpen hoeft maar eens te
willen....J.
P.
WILLIAM SHAKESPEARE. Zijn werken vertaald door
Dr L. A. J. BURGERSDIJK, 4e druk, inet 112 illustratiën, ie deel.
--- Antwerpen, De Nederlandsche Boekhandel, 1912.
Wijl we nu toch in de mooie uitgaven zitten, zou 't zonde
wezen deze over te 'slaan.
De Nederlandsche vertaling , waaraan de geniale Burgersdijk vijf jaren van zijn wondere werkkracht heeft besteed (1884x888) heeft een welverdiend en benijdenswaardig lot. De eerste
uitgave verscheen in 12 deelen, elk van fr. 8; na 6 jaar was ze
uitgeput. De tweede uitgave, geïllustreerd, verscheen in 6 deelen.
elk van 12 fr , en was na 4 jaar uitgeput De derde uitgave verscheen in 2 deelen, elk van q,45 fr., en was na 12 jaar uitgeput.
Nu ligt hier het 1 e deel van de 4e uitgave voor ons, een uitgave heel wat fijner dan de vorige, en toch ook voor de groote massa
bedoeld. Deze nieuwe druk zal in drie deelen compleet zijn,
en volledig verschenen binnen 1913. Daar elk deel 8 frank kost,.
zal men voor 24 frank den heelen Shakespeare bezitten, in veel
behagelijker en handiger formaat dan de vorige uitgave.
In zijn blauwlinnen pak ziet de groote Wim er bepaald aan
uit en hult zijn reusachtig genie zich in een gezellig-treklij
gewaad dat ook bij minder voorziene beurzen kooplust wekt.
Wel draagt de omslag een reuzeneik, maar hij ziet er zoo vriendelijk uit als een huiselijk- lichtende kerstboompje.
In dezen eersten bundel krijgen wij het door Burgersdijk
zoo gewetensvol bewerkte leven van Shakespeare; zoo dikwijls
bij de lezing overgeslagen en toch zoo belangwekkend, ook om
zijn uitvoerigheid. 't Beslaat immers 102 bladzijden, dubbele
kolommen. — Volgen dan de vertalingen : Titus Andronicus,
De Klucht der Vergissingen, Twee Edellieden van Verona, Veel
Gemin, geen Gewin, Een Midzomernachtsdroom, Romeo en
Julia, De Koopman van Venetië, De getemde Feeks, Koning
Jan, Koning Richard II, Koning Hendrik IV, Ie deel, en Koning
Hendrik IV, 2e deel. Na ieder stuk komen weer de « aanteekeningen », die we reeds kenden uit de vorige drukken, maar ze
zijn nu verrijkt met een geslachtslijst ten gebruike bij de historiedrama's.
Voor deze uitgave werd een heel stel nieuwe platen bezorgd, waaronder vele in kleur.
Shakespeare vervolge, in deze meestervertaling; van Burgersdijk, zijn zegetocht door Noord- en Zuid-Nederland.
J. P.

HISTORIE

EN

LEGENDE,

door J. W. DRIJVER.
1.90.

-- P. Noord

-hof,Grnige.25blz
J. W. Drijver, die zoo spitsvoudig zoeken kan en zoo
gemoedelijk schrijven, en die met zijn bundel Mozaïek, vóor
een vijftal jaren verschenen, den heuglijken bijval van drie
drukken beleefde, zendt ons nu een nieuwe verzameling folkloristische opstellen.
Vooral godsdienstige, en meer bepaald kerkelijke gebruiken, trekken Drijver's aandacht. Een lang en buitengewoon
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belangwekkend stuk is de studie over: « De Dagen der Week ».
Onder de legenden verdienen om hun kleurige uitvoerigheid en
hun degelijke verklaring bijzondere vermelding : St-Antonius
en zijn Varken, het Bouwoffer, Christophorus, de Legende der
Elf Duizend Maagden, de Rozen van Elizabeth, de Kerstboom,
het Kindeken wiegen, Klokgelui, St-Laurentius, Maria en het
Koren, St-Michaël en de Duivel, het Paasch -ei, Veronica, de
Visch als Symbool, St-Vitus en de Springprocessie, het Zout in
het Volksgeloof. Bijzonder welkom aar Antwerpenaren zal de
korte studie zijn over (# De Greef van Halivasten », en aan de
Vlamingen in 't algemeen die over Jagers-Mesdag.
Met gretigheid zal worden geluisterd naar 't geen Drijver
weet mee te deelen over « de Wandelende Jood », over « StJoris met den Draak », over ((de Komeet van Halley », over
«Manneken-Pis », over « het Mannetje in de Maan », over
het Siciliaansche Mall'Occhio », over ((de Zeven Slapers van
Efeze ".
Het zou ons niet verwonderen moest dit zoo degelijk en
zorgzaam bewerkte bundeltje denzelfden populairen weg opgaan als zijn voorganger « Mozaïek ». 't Verdient immers om
evenveel redenen evenveel bijval. J. P.
UITGAVEN VAN J. B. WOLTERS, GRONINGEN:

Natuurlijke Historie, I Dierkunde, 5e herziene druk, door
3. W. BOERMAN en K M. KNIP, 245 blz. fr. 1,90. -- In hetzelfde
jaar 1912 verschenen twee uitgaven van dit voor meester en
leerling even onmisbare werk. De zeer verzorgde en goed
gestijleerde tekst is opgeluisterd met 8 gekleurde platen en
255 zwarte figuren. Naar paedagogischen wensch komen tal van
vragen en opgaven en een alphabetisch register het nut van dit
handboek verhoogen.
Physica, Beknopt Leesboek der Natuurkunde, Deel II : Derde
en vierde Cursus, door J. W. BOERMAN en K. M. KNIP, 262 blz.
fr. 1,90. Dit deel van de Physica gaat over Warmteleer, Beweging en Krachten, Vloeistofdrukkingen, Magnetisme, Electriciteit, Geluid en Licht. --- De tekst en de illustratie zijn uiterst
verzorgd zooals we 't van deze schrijvers gewoon zijn.
Gedichten uit de 17e eeuw, verzameld en toegelicht door
D. C. TINBERGEN, twee bundeltjes, samen igo blz. fl. o,6o.
In de reeks « Van alle tijden » vormen deze bundeltjes nrs 5.
en 6. Dr. Tinbergen, die ons in deze serie reeds vergastte op
die schoone verzameling «Middelnederlandse Lyriese Gedichten)) doet nu een even gelukkige keuze uit de 17e eeuwschee
lyrische, verhalende en didactische poëzie : Na een schranderen algemeenen kijk ter inleiding krijgen hun beurt: Brederode,
Van Asten, Valerius, Heinsius, Anna en Maria Roemers, Hooft
(het leeuwenaandeel), Cats, Reniers, Camphuyzen, Stalpaert,
Dullaert, Luyken. Voor elk een biografische inleiding. Teksten zaakverklarende nota's bij de vleet.
Dr.

Parajhrase en Opstel, door W. WOLKENDORP, re dl., g8 blz.,
fl. o.65. Een verzameling korte versjes, uit stijl -paedagogisch
oogpunt ter parafraseering gekozen.
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Alltägliches, Wörter, Sätze und Redensarten, door W. UITTENBOGAARD. Een zeer practisch boekje, opsommend, in systematische rubriekjes, woorden en uitdrukkingen, Nederlandsche en
Duitsche, ontleend aan de pra.ctijk van het dagelijksch leven.

Leerboek der Rekenkunde, door L. BIJ DE LEY, ie dl., 3e, verbeterde druk, 204. blz., fl. i.5o Bij de Ley is een schoolman die
zijn sporen heeft verdiend, en vooral met dit zeer gezocht leerboek der Rekenkunde.
Beatrice Harnaden The Clockmaker and his Wife, annotated and adapted by G. TH. GoUDSMIT, nr 4. van de hier vroeger
geprezen reeks Continuous Story Readers, onder de leiding van
P. Van Rossum, 5o blz., fl. o.3o.
:

Historische Schets van de Nederlandsche Letterkunde, door Dr C.
G. N. De Vooys, 5e herziene druk. Nog meer lof dan vroeger
verdient deze « Historische Schets » nu er heel wat omwerking
en aanvulling, ook met het oog op Vlaanderen, is gebeurd. De
slotrubriek is heel en al up to date.

De « Inhoud van Tijdschriften » moet weer, uit hoofde van
te veel andere stof, naar de volgende aflevering worden verschoven.

In 't vorig nummer, blz. 6o, leest men : « Uit Stockholm
15/25n September 1674. » Dit jaartal moet veranderd worden in
1624..

ANALOGIE EN GODSKENNIS
Wat zijn we heden ver afgeweken van dien tijd, dat
het Ontologism in eere stond in de scholen! Wel vet re van
nog te houden staan, dat een rechtstreeksche en onmiddellijke beschouwing Gods het menschelijk verstand eigen is
en ingeboren, zijn de hedendaagsche wijsgeeren tot een
gansch tegenovergestelde dwaling afgedaald, luidens de
welke het de menschelijke rede ten volle zou ontbreken
aan krachten, om van God eenig waar en zeker, hoe onvolmaakt ook, begrip en kennis te vormen. Er waait in de
laatste jaren een wind van Agnosticism over de geesten.
Hierom is de leer der analogie van het allergrootste belang.
Tusschen het verleidelijk schoon, doch valsch, Ontologism,
en het onredelijk Agnosticism, baant deze leer den gulden
middenweg, die ons met zekerheid opleidt tot de kennis
van God en van het bovennatuurlijke. Is de menschelijke
rede niet gelijk aan den arend, die met machtigen vleugelslag hoog in de luchten stijgt, om er met onbelemmerden
blik de schitterende zon in het gelaat te staren, toch geljlt
ze ook niet op den ellendigen vogel, die kwijnend in het
stof en het sljk van den grond moet kruipen, daar zijn ge-

fnuikte vierken hem geen kracht meer geven om zich ten
hoogen hemel van Gods kennis te verheffen.
Geen Ontologism of geen Agnosticism, - maar door
de analogie vermogen wij tot de kennis Gods op te varen.
In de laatste jaren is de twist over de analogie wederom
opgelaaid, en LE Roy (i) vooral, heeft de opwerpingen
tegen de traditioneele leer als in dichte legerdrommen met
groote spitsvondigheid aangevoerd.
Nochtans, vergeten wij het niet, gansch het gebouw
onzer kennis van God rust op den grondslag der analogie:
ondermijnt dezen grondslag, en gansch het gebouw stort
in gruis. En inderdaad, kunnen wij van God en Zijne volmaaktheden niets proj5rie, dat Hem waarlijk en eigenlijk
(i)

Dogme et Critique, Paris, Bloud, igo.
'3
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toekomt, praediceeren (i) of zeggen, dan hebben we over
God slechts ijdele woordenklanken, of ten hoogste loutere
metaphoren en nietsbeduidende antropomorphismen; moet
aan onze rede alle macht ontzegd worden om van God en
het bovennatuurlijke alle waar begrip te verwerven of kennis te hebben, dan zijn we noodzakelijk tot krachteloos
Agnosticism gedoemd.
Zoo redeneert b.v. LE Roy nopens de volgende waarheid : « God is persoonlijk » : « Ofwel, zoo schrijft hij (2),
men zal het woord « persoonlijkheid » bepalen, en dan zal
men noodlottig tot antropomorphisme vervallen, ofwel men
zal het niet bepalen, en dan zal men niet min noodlottig in
het agnosticism blijven steken ».
En wat gezegd wordt over deze waarheid in het bij
wordt op grond der zelfde schijnredens voor alle-zonder,
goddelijke waarheden veralgemeend.

Om nu tusschen antropomorphism en agnosticism een
uitweg te vinden, is het noodzakelijk aan de analogische
gezegden en begrippen hun waarde niet te ontkennen. De
analogie is dus, voor het geloof, voor de kennis Gods, die
op de Openbaring steunt, ja zelfs voor de natuurlijke god(i) Somwijlen vertalen wij de Latijnsche bewoordingen en
uitdrukkingen, somwijlen behouden wij dezelve tot meerdere
klaarheid. Moest iemand betere of juistere Nederlandsche termen kunnen aanbieden, door eenieder en ook door ons zouden
deze in dank begroet worden. Nederlandsche termen over wijsbegeerte kunnen gevonden worden b.v. in de werken van
J. Th. BEYSSENS (Leyden, Théonville), werken die over wijsbegeerte handelen, alsook nog in De Goddelijke Beschouwingen van
Mgr. WAFFELAERT, in 't Vlaamsch vertaald door G. GEZELLE,
en J. CRAEYNEST; verder nog in : De bijzonderste Wijsgeerige Vakwoorden, door WILLVIANN, in 't Nederlandsch bewerkt door VAN

(Hoogstraeten, 1911).
((Le dilemme est irréductible pour qui cherche une interprétation intellectualiste du dogme « Dieu est personnel ». Ou
bien on définira le mot (personnalité », et alors on tombera
fatalement dans l'antropomorphisme; ou bien on ne le définira
pas, et alors on versera fatalement dans l'agnosticisme. » 0j.
cit. blz. 17-18.
In nota, ibid., voegt hij erbij : « Même remarque au sujet des
propositions : «Dieu a conscience de soi, Dieu aime, veut,
pense, etc. )) Daartegen zullen wij in deze verhandeling vaststellen hoe wij, zonder hoegenaamd in antropomorphism te
vervallen, aan deze woorden «Persoonlijkheid, Wil, enz. » een
zin kunnen hechten, die waarlijk en eigenlijk op God toepas selijk is.
ALTDORF.

(2)
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geleerdheid, een zaak van leven of dood (i). Zonder ana]ogie, geen dogmas over God, of blijven die dogmas bestaan,
zoo leeren zij ons niets objectiefs, niets zekers; en zoo ver
dan niet meer, dat zij, die de traditioneele leer-wonderth
der analogie verwerpen, tot andere beteekenissen en uitleg
hun-ginevahtdom,zlsb.epragtim,
toevlucht nemen.
We hebben dus voor doel aan te toonen hoe wij, in
onze dogmatische uitspraken en gezegden over God, Hem
waarlijk vermogen iets toe te schrijven, zoodat wij, zonder
in antropomorphism te vallen, eigenlijk (Pro^rie) van Hem
iets kunnen praediceeren ; verders stellen we ons voor te
bewijzen hoe dat onze begrippen over God en zijne vol
waarlijk met een voorwerpelijke of objectieve-makthedn
waarde voorzien zijn.

We beginnen met onze gezegden en uitspraken over
God. Laten we eerst en vooral onderzoeken of wij in staat
zijn, ja of neen, over God, iets fro>rie, dat Hem eigenlijk
en waarlijk toekomt, te praediceeren. Daarop antwoorden
we : ja, zulks vermogen en kunnen wij ongetwijfeld. Zoo
b.v., wanneer wij van God zeggen dat Hij leeft, dat Hij de
Wijsheid bezit, dat Hij een Wezen is, dan gebruiken wij
(i) Het valt niet te ontkennen dat wij, volgens de leer der
Kerkvergaderingen en der 1. Schrift, een ware en zekere
kennis kunnen hebben van Gods bestaan en van zijn Eigenschappen. Vgl. b.v. wat de Vatikaansche Kerkvergadering ons
leert in haar « Canones ; de Revelatione » : « i. Moest iemand
zeggen dat de ééne en ware God, onze Schepper en onze Heer,
door het natuurlijk licht van het menschelijk verstand, uit de
wezens, die gemaakt zijn, niet kan met zekerheid gekend worden, hij
weze in den ban.» (Enchiridion. Denzinger- Bannwart, no 18o6,
Herder, igo8). Vgl. aldaar nog can. 3 (no 18o8), waar ook ver
wordt dat een bovennaluurlijke kennis mogelijk is. Zelfs over-klard
de mysteriën zijn we in staat, volgens hetzelfde Concilie, om
eenige, en wel tot ons heil strekkende, kennis op te doen. o. m.
uit de analogie der dingen, die de rede natuurlijkerwijze kent »
(Hoofdst. IV, Over het Geloof en de Rede. Denzinger-Bannwart, no 1796). Welnu het zal wel gemakkelijk aanvaard worden, dat dergelijke kennis, die mogelijk verklaard wordt, niet
geschieden kan door eigene begrippen : zij geschiedt dus nood zakelijk door analogische begrippen. Zoo hebben wij gelijk, te
zeggen dat de objectieve waarde van analogische begrippen
en gezegden over God een zaak is van leven of dood voor alle
kennis Gods in dit leven.

COQ
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eene eigenlijke praedicatie, (prod^*fotio Propria), omdat die
vel naaktbeden, die wij uitdrukken doer de wgorden
Leven, Wijsheid, Wezen, waarlijk aan God toebehooren
en Hem eigen zijn.
En dit kome men niet loochenen, onder voorwendsel
dat onze gezegden tezelfdertijd voor God en de schepselen
gebruikt, niet één - zinnig (univoci) zijn, daar nochtans de
één - zinnigheid of univocitas van het woord zou noodig zijn
om het in eigenlijke# zin te praediceerera over God.
We aanvaarden met den H. Thomas (i), dat voor de
benamingen aan God en de schepselen gegeven, de een
niet mogelijk is,. Opdat immers zulke termen (:a)-zinghed
één - zinnig zouden gepraediceerd worden, zou het noodig
dat één en dezelfde term op God en de schepselen
toepasselijk zou zijn en van hen bruikbaar in ééne en dezelfde
beteekenis. (3) Welnu, die ééne en dezelfde beteekenis is niet
pnogelijk voor de benamingen op God en de schepselen
terzelf dertijde toegepast. Wanneer we b.v. het praedicaat wjs
van den mensch zeggen, dan bedoelen we daarmede een
volmaaktheid, die bepaald en begrensd is, die onderschei den is in wezenlijken zin van het wezen en het zijn van den
mensch. Doch gansch anders is het voor de wijsheid Gods:
deze immers is niet geëindigd, of is niet waarlijk onderscheiden van het wezen, het zijn en de andere volmaakt
redeneert de H. Thomas, (q.)-hednGos.«Etic»,z
u cum hoc nomen sapiens de homine dicitur, quodammodo

describit, et comprehendit rem significatam, non antem
cum dicitur de Deo : sed relinquit rem significatam, ut
incomprehensam, et excedentenz nominis signi#lcationem.
Unde patet, quod non secundum eamdem rationem hoc
nomen, sapiens, de Deo et de homine dicitur. Et eadem
ratio est de aliis : un. de nuliucm nomen univoce, de. Deo:, et creaturis
i!adica,ty. u
(I) Cfr. Summa T keol., Pars I. Q. X III, A. V: Utr m ea, qua
de Deo dicuntur, et creaturis, univoce dicasztur de ijsis.
(2) De woorden wenden door de Ouden termini genoemd
(uiterlijke termen,, door tegenstelling ixet de innerlijke of men-

tale termen), omdat zij de eindpunten zijn van den zin. Zie J. Th.

I,.ogia of Denkleer, ThéonvWe, Leyden, i-ga .
(3) Over het begrip va n het één-zinnig woord, zie BEYSSYNS„
Q,'. cit. blz. q,7.
13EYSSES .

(4.) S. THOMAS, ZOC. cit.
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Niets kan bijgevoig met ëth-ziniiigheid van God en
van de schepselen gezegd Worden. Doch, benevens de éénzinnige praedicatie, blijft nog over de stride eijuioca of de
dubbel-zinnige in strikten zin. Een woord wordt altoö
dubbel-zinnig genoemd, wanneer zijn beteekenis gansch
anders en volkomen verscheiden is volgens de verscheidene
voorwerpen op dewelke het woord toegepast wordt.
Moesten nu alle one gezegden over God en de schepselen
strikt dubbel-zinnig zijn, dan zouden wij niets van God
kunnen kennen of bewijzen Volgens het woord van den
H. Thomas « semper incideret in fallacia aquivocationis » (t).
Doch, en hierop kunnen we niet genoeg aandringen,
tusschen de één-zinnige en strikt dubbel-zinnige termen
liggen de analoge termen, die ons de redpiank komen reiken
in de zaak, die wij onderzoeken.
Analoge termen heeft men, wanneer « in den inhoud
der objecten van verschillende begrippen, een grond voor
dezelfde benaming wordt gevonden. » ()
Volgens de verschillende soorten van analogie, zal die
gemeene grond ook verschillend opgevat worden. Men
onderscheidt immers tusschen de analogie van toeschrjving
(analogia atiriliutionis), en de analogie der evenredigheid
(analogia bnj5ortiona1iiatis). In de eerste bestaat

die gemeene

grond in de verschillende verhouding van verscheidene
voorwerpen tot één en hetzelfde voorwerp. Zoo zal het
woord gezond, om het klassiek voörbeeld te nemen, met
zulke analogie gezegd worden en van de kleur, en ván het
voedsel, en van het dier: van de kleur áls van het teeken
der gezondheid, en van het voedsel, als van de oorzaak der
gezondheid, en eindelijk van het dier, als van het onderwerp,
dat de gezondheid waarlijk bezit. Het voorwerp aan wien
alzoo de analoge term bijzederljh toekomt, (het dier in gemeld voorbeeld) wordt genoemd: het ftrinc6s analögaturn,
of het voornaamste analogaat.
In de analogie der evenredigheid wordt de gemeene
grond gevonden hierin, dat de beteekenis van het analogisch
woord in verscheidene voorwerpen verwezenlijkt wordt
(i) S. THOMAS, IOC. cit.
(2) BEYSSENS, oj5. cit., blz.
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volgens een zekere gelijkenis, gelijkenis die niet volkomen
is, doch slechts volgens een zekere evenredigheid. Tot deze
analogie is er vereischt, dat de zaak door het analoge woord
beteekend innerlijk of intrinsece in de verscheidene voorwerpen gevonden worde.
Welnu volgens beide soorten van analogieën worden
termen en gezegden van God en de schepselen gepraediceerd. Volgens de eerste wijze, (analogia altributionis), kunnen
we het klassieke voorbeeld aanhalen van het gezegde :
wezen. Wanneer we God het wezen noemen, daardoor verstaande het Wezen zelf, het Zijn zelf, dat op zich zelf bestaat
(I f sum Esse subsistens), en wanneer we integendeel het schepsel opvatten zooals het waarlijk is, als een wezen, dat een
uitwerksel en een gewrocht is van God, het Wezen zelf, dus met de
verhouding tot God als van uitwerksel tot de Eerste Oorzaak ; wanneer we dan het wezen praediceeren van God en
van het schepsel, zoo zal dit gezegde een analogisch gezegde
zijn volgens de analogie van toeschrijving of attributie.
Welnu, merken wij het wel op, in deze wijze van
analogie, is God het f rincef s analogatum, het voornaamste
analogaat, aan wie bijgevolg het analogisch praedicaat

waarlijk toekomt : God is immers waarlijk het Wezen oft zich
zelf bestaande, oorzaak van alle wezen. Wanneer we dus volgens
zulke analogie zeggen van God dat Hij een Wezen is, zoo
geschiedt die praedicatie, ofschoon analogisch, toch f rof rie,
in eigenlijken zin.
Volgens het tweede slach van analogie (analogia f rof ortionalitatis), vermogen we insgelijks van God en het schepsel analogische uitspraken te doen. Nemen we als voorbeeld
het gezegde wijsheid : het analogaat wijsheid wordt in God
en in den mensch gevonden volgens een zekere gelijkenis
van verhouding : zooals immers de mensch is met betrekking
tot zijne wijsheid, zoo is, f rof ortione servata, God ten opzichte
van zijne oneindige wijsheid. Laten we hier nogmaals goed
opmerken, dat de zaak door het analogisch woord wijsheid
beteekend, innerlijk (tntriizcece), en hier zelfs f rof rie, eigen
lijk, aan God, den voornaamsten term der evenredigheid,
toebehoort : en daaruit vloeit nogmaals dat, volgens deze
tweede wijze van analogisch praediceeren over God, er
door ons van God volmaaktheden kunnen gezegd worden
in eigenlijken zin.
-
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We besluiten dus tot het vermogen van den mensch
om aan God in eigenlijken zin iets toe te schrijven. En dit
moet men nu niet gaan ontkennen, met sommige nieuwere
wijsgeeren, onder voorwendsel dat al onze gezegden over
God noodzakelijk metaakoren zijn, en niets anders dan loutere metaphoren. Wij zullen wel is waar niet loochenen, dat
beeldspraak over God onmogelijk is of niet gebruikt mag
worden : het gewoon spraakgebruik en de H. Schrift zelf
leveren ons daar menig voorbeeld van. Doch benevens
zulke metaphoren hebben we en bezigen we over God ook
eigene gezegden, zooals de Wijsheid, de Almacht, enz.,
zoodat niet alles wat wij zeggen over God altijd en noodzakelijk beeldspraak is.
Zulks loochene men niet met hierop te steunen, dat de
term wijsheid b.v. een gesckajene wijsheid weergeeft, en dat
hij daarom onmogelijk kan gebezigd worden van een Goddelijke, een Oneindige Wijsheid,.
Neen, zulks belet niet, dat wij het woord wijsheid in
eigenlijken zin aan God toepassen, want hier komt het
onderscheid te pas tusschen de wijze van beteekenen
(modus significandi), en de beteekende zaak (yes ipsa significata).
Opdat we gemachtigd zouden wezen iets waarlijk en in
eigenlijken zin van God te praediceeren, volstaat het, dat de
volmaaktheid door het woord beteekend en aan God toege schreven, waarlijk God toekome en Hem toebehoore. Dat
is de beteekende zaak, t.w. de volmaaktheid zelf, door het
woord beteekend. Doch, wat de wijze betreft waarop het
woord beteekent, t. w. de volmaaktheid zooals zij in de schepselen is, die laten we van kant als we het woord aan God
toeschrijven, en we nemen het prxdicaat alleenlijk met de
volmaaktheid die het inhoudt. Welnu, zoo weten we, dat
de Wijsheid b.v., als we alleenlijk de volmaaktheid beschouwen, die door dit woord uitgedrukt wordt, en deze
afzonderen of abstraheeren van de onvolmaakte en geëindigde manier, waarop die volmaaktheid in de schepselen
gevonden wordt, dat, zeggen we, de Wijsheid waarlijk God
eigen is. Bijgevolg zijn we gewettigd dit gezegde, waarlijk
en eigenlijk, en zonder metaphoor hoegenaamd, op God
toe te passen. (I)
(i) S. THOMAS,

Summa Theol., P. I. Q. XIII, A. III : « Utrum

aliquod nomen dicatur de Deo pro^rie. » Daar leert de H. Doctor
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Thans mogen we gansch het voorgaande reeds bondig
safnenvatten : kunnen wij aan God volmaaktheden toeschrijven en van Hem prxdiceeren, zoodat zij Hem in een
echten en waren zin toekomen?
We onderscheiden tusschen de volmaaktheden. De
eene noemen wij gemengde volmaaktheden (perfectiones n*ixtae),
de andere ongemengde, eenvoudige of zuivere volmaaktheden
ffietfectiones purae). Een voorbeeld van de eerste soort weze
b.v. gezicht, dat voor mensch en dier een volmaaktheid is,
doch terzelfdertijd in zijn begrip een onvolmaaktheid, t. w.
de stoffelijkheid, insluit, om welke reden het ook een
gemengde volmaaktheid genoemd wordt. Een voorbeeld der
tweede soort weze de Wijsheid, die in haar begrip niets
onvolmaakts bevat, en daarom dan ook een ongemengde of
zuivere volmaaktheid geheeten wordt. Wat de eerste soort
van volmaaktheden betreft, kunnen deze niet op eigenlijke,
waarachtige wijze van God geprediceerd worden: slechts
in metaphoor of beeldspraak en antropomorphism mogen
we ze bezigen. Alzoo b.v. mogen we wel spreken van Gods
alziende oog, doch dit is slechts beeldspraak, om de Aiwe-

tendheid Gods te beduiden, van Gods arm of hand, om zijne
Almacht uit te drukken; in eigenlijken in en in waarheid
heeft God toch geen oogen of armen of handen, daar Hij een
zuivere, oneindig volmaakte geest is. Eminenter slechts, d.i.
op verhevener wijze, bezit God de volmaaktheid, van alle
onvolmaaktheid vrij, die in dergelijke begrippen besloten
ligt en door dergelijke woorden beteekend wordt.
Wat echter de tweede klas betreft, t. w. de zuivere
volmaaktheden, in wier begrip geen de minste onvolmaakt
ligt, wanneer wij die volmaaktheden in zichzelf ge -heid
beschouwen, dan mogen en moeten wij, met reden-nome
die volmaaktheden aan God in onze uitspraken
waarheid,
en
toeschrijver, ja zelfs met oneindig meer reden en waarheid
dan wij ze van de schepselen zeggen. God immers overtreft
« Quantum igitur ad id, quod sign f cans hujusinodi nomina, proprie
comj5etunt Deo, et magis yofrie, quatn i/sis creaturis, et her i5rius

dieuntur de ea. Quantum vero ad modum sign f candi, non proj5rie
itcuntur de Deo: habenf enim modum significandi, qui creaturis com.Petit. »

Cfr. insgelijks KLEUTGEN, Theologie der Vorzeit, i Band. bl.
ig6-7. Münster, Theissing'schen Buchhandlung, 1853.
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oneindig in wijsheid b. v. alle geschapene wijsheid, en zoo
ook voor alle andere zuivere volmaaktheden. God is immers
het Oneindig, op zich zelf bestaande Zijn ; van een anderen
kant zijn die volmaaktheden een wijze van zijn : zoo moeten
zij in God bestaan op een oneindige wijze, en zoo is Gods
wijsheid de Wijsheid zelf, Gods goedheid de Goedheid
zelf enz.
Doch hier nogmaals, wilden we aan God diezelfde
volmaaktheden toekennen zooals gerij ze in de schepselen
ontwaren, namelijk geëindigd en begrensd, dan nogmaals
zullen wij ze van God niet mogen prpediceeren met waar heid en in eigenlijken zin: want zoo bestaan deze vol
niet in God.
-makthedn
Het staat dus vast, dat onze gezegden over God echt
en waar kunnen zijn, en dat de analogie dit niet komt verhinderen. en beletten. Doch thans blijft nog de reden na te
vorschen waarop dit antwoord gesteund is en waarom we
dit met zekerheid weten.
Die reden komt eenvoudig hierop neer: we zijn gewet
om van God zulke echte en eigenlijke, ofschoon analo--tigd
gische, uitspraken te doen, omdat die termen en gezegden
een begrip dragen, een volmaaktheid inhouden, waaraan
in God iets objectiefs en voorwerpelijks beantwoordt.
Termen of woorden zijn teekens van begrippen; begrippen op hunne beurt zijn beelden en teekens van voor
Het woord goedheid b.v. is het teeken van het-werpn.
hegrib gouedheid. Welnu, omdat aan het begrip goedheid, waarvan
het woord drager is, iets wezenlijks en objectiefs in God
beantwoordt, daarom mogen wij met reden en in eigenlijken
zin dit woord van God zeggen, niettegenstaande zijne analogie. God IS immers waarlijk Goed, en, daarop gesteund,
mogen we met waarheid de Goedheid van God prae-

diceeren.
Doch hier rijst voor den lezer een nieuw vraagstuk op.
Hoe kunnen we wel zeker zijn, dat aan onze bega en over
God iets beantwoordt? Zijn zutlke begrippen zelf niet
analogisch? Welí u hoe kan met analogische begrippen in
het voorwerp iets overeenstemmen ? En stemde er iets
mede overeen, hoe kunnen we daar zekerheid over hebben?
En kunnen wij wel weten *at het juist is dat er mede over-
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eenstemt? Dit zullen wij in het tweede deel dezer verhandeling onderzoeken. Tot hiertoe spraken wij over onze
analogische gezegden over God; nu komen onze begrippen aan
de beurt. Het tweede deel zal het eerste nog nader ophelderen en bewijzen.

Alhoewel wij van God en het goddelijke op eigenlijke
wijze iets kunnen praediceeren, ((raedicatio Propria), toch
kunnen wij over God geene eigene begrippen (conce^lus^proprii)
hebben, doch slechts analogische (conce/tus analogici). De
Ouderen spraken klaar en duidelijk van analogische gezegden,
terwijl de jongeren het woord analogisch ook op de begriff en
toepassen. Deze laatsten verdeelen dan onze begrippen in
eigene en analogische. Anderen hebben ze liever te verdeelen
in intuitieve, in tegenstelling met abstractieve of afgeleide ( i ) ;
anderen nog spreken van : ervaringsbegrii^en (intuitieve, eerste
of onmiddelijke begri j'en), en afgeleide (middelijke of abstractieve)
be ribben (2). Wat er ook van zij van die namen waarmede
wij die begrippen hoeven te doopen en van de wijze volgens
dewelke wij ze moeten indeelen, we zullen hier de verdeeling en de namen van eigene en analogische begrippen behouden.
Analogisch zijn dus de begrippen, die wij bezitten over
God en zijne goddelijke volmaaktheden. In den toestand
immers van vereeniging tusschen ziel en lichaam, werken,
in wondere samenstemming en verstandhouding, alle vermogens van lichaam en ziel te zamen. Zoo speelt ook het
lichaam met zijne zintuigen zijne rol in de kennis van de
rede : de zintuigen stellen ons in betrekking met de ons
omgevende stoffelijke wereld. Langs den weg der zintuigen
worden de beelden der stoffelijke wezens waartusschen wij
leven, naar het verstand opgevoerd. Wanneer nu het verstand beelden (species) vormt van stoffelijke dingen, dan
zijn zijn begrippen geëvenredigd aan hun voorwerp : dan
zullen deze begrippen eigene begrippen genoemd worden,
Doch wanneer, met behulp dierzelfde beelden uit de stoffe(i)

Cfr. b.v

.

REMER,

Summa ralectionum j5hilosoohiae scholasticae,

V. I, blz. z8, Prati, 1895.
(2) BEYSSENS, b.v., oo cit., blz. 4o.
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lijke wereld afgeleid en afgetrokken, de rede begrippen
vormt over onstoffelijke wezens, zooals God en zijne eigenschappen, dan zijn die begrippen niet meer eigen maar ana
logisch. We verstaan dus God door begrippen, die onmiddellijk uit de schepselen getrokken zijn, en ons is het
natuurlijkerwijze, onmogelijk van God andere begrippen te
verwerven, zoodat al onze begrippen over God en de goddelijke zaken noodzakelijk analogisch zijn.
Behoudende bijgevolg den naam van analogische begrippen, hoeven wij de vraag op te lossen, die het kernpunt uitmaakt van gansch onze kennis over God : welke is
de objectieve waarde der analogische kennis; zijn wij wel
zeker, dat wij door dergelijke begrippen wel een ware kennis
hebben? Of weerspiegelen die begrippen niets, en geven zij
ons loutere verstandsbegoochelingen ? Of, zonder zoo ver te
gaan, beantwoordt er misschien iets aan die begrippen, dat of-,
schoon iets zijnde, ons toch ontsnapt en onkenbaar blijft? (i)
Op dit vraagstuk moeten wij, katholieken, niet alleen
om getrouw te kunnen blijven aan ons geloof, maar ook
nog om te voldoen aan de vereischten der gezonde rede,
het volgend antwoord schenken : door onze analogische
begrippen hebben wij over God een zekere en vaste kennis; die
kennis is wel is waar onvolmaakt en ten deele, zij is wel
((door een spiegel in een raadsel », (2) doch zij is niettemin
echt en waar.
Uit dit antwoord trekke men bij voorbaat reeds geen
moeilijkheid, alsof de termen. « onvolmaakt en toch waar »
met malkaar niet strookten.
A priori, moet het ons geen bezwaar opleveren, dat.
een kennis onvolmaakt en tezelfdertijd toch waar weze : om
zulks te vatten hoeft men maar het wezen zelf der kennis een
oogenblik na te gaan. Wat is een begrip zooniet de weerspie
een voorwerp? Dit voorwerp, dat is, wordt door-gelinva
een beeld (species intelligibilis), in het verstand herboren : in dit
beeld ziet het verstand dit voorwerp. Welnu het zal wel geen
-

(i) Zoo schrijft, met betrekking tot de dogmas in het algemeen,
LE Roy, op. cit., blz. 33 : « Voici un dogmne quelconque : ersonalité

divine.... Par lui-même et en lui -mime, il n'a qu'un sens ratique. Mais
une réalité mystérieuse lui correspond et il Pose done á l'intelligencé
un ßroblème theorique....
(2) I ad Cor. XIII, 12.
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moeilijkheid baren het begrijpen, dat een weerspiegeling
min of mee' klaar kan wezen, met min öf meer getrötiwá
heid geschieden kan? Hier immers ook kan het woord van
Paulus : « Stella dif rt a stellst in claritate » (t) in volle waat
heid gelden. Zoo wordt het aangezicht der zon op verschil lende manieren weerkaatst, anders in het helder water van
den klaren vliet, anders in het donkerder nat van den roer=
loozen vijver. Zoo ook nog gebeurt het dat ons oog, in
halve duisternis of nevel, een persoon ontwaart, en met
volle zekerheid erkent; doch laat dien persoon nader konen,
en terstond zal zijn beeld in ons oog klaarder uitachijtien :
al de bijzonderheden en kenmerken aan dien persoon eigen
zullen er in opgevat en met volle duidelijkheid weergegeven worden. Zoo gaat het ook met onze kennis : Op aarde
hebben wij van God en het Goddelijke eene onvolmaakte,
ofschoon ware, weerspiegeling in ons verstand, eene anale
gische kennis; op aarde hebben wij van de stoffelijke zaken
en wezens integendeel eene eigene kennis, en zelfs zal later,
zoo wij leeren door het geloof, voor ons de dag eens dauwen,
waarop we van God een kennis zullen krijgen, rechtstreeks
en onmiddellijk, « facie ad faciem » ( 2), een kennis waarbij
alle voorgaande en vroegere kennis zal verbleeken als het
sterrelicht bij de opglanzende zon.
Doch hoe ontstaat in ons die analogische kennis?
Ziehier kortbondig aangeduid de processus over den
oorsprong zulker begrippen in ons : uit de stoffelijke
wezens, die ons omgeven, trekt de rede haar eerste en
eigene begrippen. Doch « me; de vorming der eerste en
onmiddelijke begrippen, die het verstand aan de zinnebeelden ontleent, [zoo leert BEYSSENS (3)1, is zijn werkzaamheid
echter niet uitgeput. Met behulp der aldus verworven begrippen verwerft de rede, door reflexie op haar eigen akten,
-

-

(') I ad Corr. XV, 41.
(2)I ad Cor. XI I I , 12. In den staat van vereeniging tusschen
ziel en lichaam, kent ons verstand God door beelden uit de
schepselen getrokken, doch in den staat der hemelsche glorie,
zal ons verstand God kennen, rechtstreeks in Hemzelf, daar
zijn Goddelijk wezen als kennisvoorwerp zich onrniddeli k met
hem zal vereenigen. Vgl. LAMINNE. l'Ordre suvnaturel, blz. z3,
uitgaaf van « Science etfoi », Brussel.

(3) Op. cit., blz. i8.
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door vergelijking, oordeel en redeneering, tal van nieuwe
begrippen, onmiddelijke van zich zelven en eigen werk
(bewustzijn of innerlijke ervaring) afgeleide,-zamheid
(middelijke) ook van dingen, die buiten het bereik der
ervaring liggen. u
Dus, door vergelijking, oordeel, en redeneering, ver
wij met zekerheid, uit de onmiddelijke begrippen,-mogen
nieuwe begrippen te baren, zelfs van wezens, die buiten het
bereik der ervaring liggen, zooals God en de Goddelijke
Eigenschappen. En inderdaad, we zijn bij machte, door
redeneering, eerst het bestaan te bewijzen van een Opperwezen, en, door vergelijking, door middel van onze onmiddelijke begrippen, over dit Opperwezen een begrip te vormen.
Te dien einde hoeven wij zekere algemeene beginselen, zooal s, het beginsel der oorzakelijkheid, het beginsel der genoeg
reden, het beginsel der tegenspraak, beginselen door-zame
elke gezonde philosophie aanvaard, als grondslag te gebruiken. Nemen we b.v. het beginsel der oorzakelijkheid: « Het
bestaan van een toevallig wezen eischt eene oorzaak ». ( i )
Ten onrechte wordt dit eerste beginsel door LE Roy
b.v. geloochend : zonder in tegenspraak te vervallen kan
dit beginsel niet verworpen worden. (a)
Op dit onomstootbaar beginsel gesteund, besluit dus
de rede tot het bestaan van een Eerste Oorzaak, van een
Noodzakelijk Wezen : anders het bestaan van de toevallige
wezens rondom ons, uitleggen, ware eene onmogelijke
zaak. (3) Zoo kennen we reeds het bestaan van het Opperste,
Eerste en Noodzakelijk Wezen. Doch men kan het bestaan van
zulk een Wezen niet bewijzen, zonder terzelfdertijd een begrip te verwerven over de wezenheid (essentia) van dit Wezen.
De begrippen van oorzaak, van wezen, van noodzakelijk,
enz. had de rede reeds getrokken uit de stoffelijke wereld
(i) Cfr . MERCIER , Critériiologie géwrale, blz . 282 -3, Louvain, rue
des Flamands, 1906.
^2) Cfr . MERCIER, ibid.; Vgl. ook A . GARDEIL, Le Donné Révélé
et la Theologie, blz. 124 en volgende, Paris, Gabalda 1910.
(3) «Nous ne pouvons connaltre l'existence de Dieu que Par
voie de démonstration. L'application du principe de causalité à
l'existence des choses contingentes prouve qu'il doit exister un
Etre nécessaire, dont l'essence est l'existence même, et c'est
Lui que nous appelons Dieu. » MERCIER, La Psychologie, T. II,
blz. 93, n° ig5.

Louvain, Institut su/érieur de bhiloso bie, ig5.
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rondom haar. Thans ziet zij, met den blik der redeneering,
dat al die begrippen objective in één Wezen samengevat
liggen: dat Wezen is God, waarover de rede op de aangeduide wijze reeds een analogisch begrip heeft voortgebracht. Misschien ja, zal de rede van den beginne af er nog
geen acht op geven, dat dit begrip een analogisch begrip
is, doch een eenvoudige reflexie zal haar weldra en zonder
moeite de analogische eigenschap ervan doen vatten.
Nu echter, dat in de rede een eerste analogisch begrip
geboren is over God, wordt het voortaan voor die zelfde
rede gemakkelijk, door verdere ontleding van dit begrip,
door vergelijking, oordeel en redeneering, tal van andere,
insgelijks analogische, begrippen, uit dit eerste begrip af te
leiden. Nu kent ze reeds God, als het Eerste, Noodzakelijk
Wezen : thans kan zede Eigenschappen en Volmaaktheden
zien, die immlicite of verborgen, doch noodzakelijk, in dit
eerste begrip besloten liggen. Daartoe hoeft ze slechts dit
eerste begrip te ontvouwen, en alzoo zal zij, logisch, andere
analogische begrippen bloot leggen en aanwerven. Zij weet
reeds, dat God is het Noodzakelijk Wezen, het Wezen,
wiens wezenheid het Zijn zelf is, het « I^sum Esse subsisleus », dat
bij zich bestaat, geen steun van buiten
ontleent, maar op zich zelven rust ». (i).
Welnu, omdat God het Zijn zelf is, kan Hij niet ver
worden, maar is noodzakelijk één ; kan Hij-menigvuld

niet begrensd zijn of geëindigd, doch in noodzakelijk onzeindig, enz. Wat is anders het deel der godwetenschap, dat
wij noemen «De Deo Uno », dan een ononderbroken ontvouwen van dit eerste analogisch grondbegrip : God is het
op zich zelf bestaande Zijn? Daaruit vloeien alle Gods volmaaktheden, zijne Eenheid, en Oneindigheid, zijne Almacht
en Wijsheid. God is het Zijn zelf : daar is de diepe, de
eenige, de vruchtbare wortel, waaruit, met weelderigen
groei, al onze analogische begrippen over Gods Eigenschappen opbloeien (i).
,

(I) VONDEL,

Lucifer.

Vgl. daarover GARRIGOU-LAGRANGE, Le sens common, la Philosophie. de l'ètre et les formules dogmatiques, p. 141 en volgende;
(2)

Paris, Beauchesne, 1909. Schrijver toont duidelijk aan hoe Gods
eigenschappen uit het begrip « Esse subsistens » afgeleid worden.
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En hier nogmaals gaat de kennis van het bestaan dier
volmaaktheden in God gepaard met een analogisch begrip
over hun wezenheid. Van macht immers, wijsheid, enz.,
bezat de rede reeds begrippen, hetzij onmiddellijke, hetzij
van onmiddellijke afgeleide. Om nu deze begrippen op God
over te dragen heeft de rede ze nog alleen maar te zuiveren
en te louteren. Zij heeft er slechts van af te snoeien de
begrensdheid, de onvolmaaktheid, het wezenlijk onder
vermogen, en het wezen, dat die volmaakt -scheidvant
behelsde, en alle andere onvolmaaktheden die er aan-hedn
vastkleefden ; zij heeft ze dan slechts tot het oneindige te
verheffen, en dan weet ze dat aan die begrippen, ofschoon
uit de schepselen getrokken, toch wezenlijk in God iets zal
beantwoorden.
Langs bovengemelden weg komt de rede tot de analogische kennis van Gods Eigenschappen. Laten we hier nog
een oogenblik, in het onderzoek naar den oorsprong en de
waarde onzer analogische Godsbegrippen, stilstaan bij twee
Goddelijke Volmaaktheden, die verder ook nog een bron
kunnen zijn van nieuwe analogische begrippen over God
we beoogen Gods Alwetenschap en zijn Waarachtigheid,
waarvan het begrip in ons ontstaan is als noodzakelijk ge
-vloeid
uit Gods Wezenheid zelf.
Hieruit kan verdere afleiding en redeneering nog
andere analogische begrippen baren. Daartoe komt nu de
Openbaring zelf ter hulp. Het onderricht immers van een
degelijk leergezag is toch ook wel, ongetwijfeld, een zekere
bron van kennis en waarheid ? En welk degelijker leergezag
dan dit van God zelf, met zijn Oneindige Waarachtigheid
en Wijsheid, die door de Openbaring tot ons heeft gesproken ? En wat God zelf ons op deze wijze gezegd heeft,
kunnen wij met zekerheid weten, en ook nog met zekerheid
opvatten door het aanpassen van begrippen uit de schep
getrokken; die begrippen zullen alsdan, ipso facto,-sel;n
analogische begrippen genoemd worden. God kan tot
den mensch niet gesproken hebben zoo dat deze onmogelijk, zelfs niet door analogische begrippen, iets van wat
God hem wilde openbaren zou hebben kunnen vatten en
begrijpen : a priori is dat klaar en zeker; 't omgekeerde
ware in strijd met de wijsheid van God. Gods Openbaring
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is dus ook Pen bron van zekerheid; welnu die bron geldt
voor alle dogmatische waarheden, want wat is het dogma

anders dan een waarheid door God geopenbaard en aan ons
gelooven voorgesteld? (i)
Maar diezelfde geopenbaarde waarheden, die wij met
analogische begrippen vatten, kunnen tweederlei verdeeld
worden. We kunnen immers analogische begrippen hebben
over God, die wel met zekerheid door de Openbaring aan
worden, maar die wij ook met onze eigen krachten-gelrd
uit de schepselen hadden kunnen afleiden. Zoo b.v., Gods
Almacht, Oneindigheid enz. : wij kennen die weliswaar
door de Openbaring, doch ook zonder Openbaring, vermag
onze rede, niettemin door middel der schepselen, op te
stijgen tot de kennis van die Eigenschappen. Doch benevens
zulke begrippen, hebben wij ook nog, dank zij de Openbaring over God begrippen kunnen aanwerven die, zonder
Openbaring, onmogelijk in ons hadden kunnen ontstaan.
Het eerste slack van begrippen kunnen wij noemen: onsniddellijkE analogiscke begrii^en; het tweede sl.aeh : middellijke analogische begv en. (2)
Hooger hebben wij gezegd, dat we al onze begrippen,
als we ze op God en zijn Eigenschappen willen toepassen,
eerst moeten zuiveren, louteren en verheffen, vóóraleer wij
deze toepassing doen. Laten we thans bondig aanduiden
hoe de rede deze begrippen bewerkt en waarin die bewerkingen bestaan.
Het overdragen van begrippen op God en zijn Goddelijke Volmaaktheden geschiedt door een drievoudige
bewerking : de samenvoeging en bevestiging, de ontken ning, loochening of verwijdering, en eindelijk de verhef-

fing. Door de bevestiging (^rocidi de corjosilion ou de syntkèse),
schrijven w*j God toe, en bevestigen wij van Hem alle vol maaktheden, die wij in Zijne werken en gewrochten vinden
verspreid liggen.
Door de looclening of ontkenning (Procidi de negation ou
d'éliminalios), verwijderen wij van God, loochenen en ont(i) Cfr. ons werk A5ologei al Questions, blz. 1-2, Wouters -Ickx,
Louvain , IgIO.
(2) Cfr . Mgr WAFFELAERT, Méditations Théologiques, T. I, blz. 224,
Bruges, Beyaert, igro.
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kennen wij bij Hem al de onvolmaaktheden 'en begrensd heden, eigen aan die volmaaktheden, zooals we ze in de
schepping ontwaren. Langs denzelfden weg, loochenen wij
bij God alle loutere onvolmaaktheden : zoo weten we b.v.
dat God onmogelijk kan liegen.
Eindelijk door de verkeffing ( procédé de surélévation ou de
transcendance), verhoogen wij diezelfde volmaaktheden tot
het oneindige : zoo immers moeten zij in God bestaan : dit
leert ons de rede zelf. (i)
Ziedaar dus de koninklijke trap langs waar we opklim
analogische kennis Gods. Door redeneering-mentod
kennen we met zekerheid het bestaan van God en zijn Volmaaktheden ; door redeneering weten we nog op welke
wijze wij onze begrippen uit de schepselen afgeleid, hoeven
te bewerken, vooraleer ze aan God te kunnen toeschrijven ;
dan kuisschen en kammen wij de begrippen, door ons
getrokken uit de stoffelijke wereld die ons omgeeft; we
reinigen ze zorgvuldig van alle smetten van onvolmaaktheid, die er aan kleven; we snoeien er af alle bladeren en
takkelingen, die niet passen bij het Oneindig Volmaakte;
we verbeteren, verheffen, met één woord, we veroneindigen
ze, en dan, dan alleen zullen wij die begrippen aan God
mogen toeëigenen. Aldus zal er in het Goddelijk voorwerp
waarlijk iets beantwoorden aan deze analogische begrippen;
aldus zullen onze analogische begrippen over God een
degelijke objectieve waarde bezitten.

Welke zijn nu de moeilijkheden die tegen deze leer
kunnen opgeworpen worden?
Een eerste opwerping is die van het Agnosticism, de
leer die beweert, dat wij onze volstrekte onwetendheid over
het Oneindig, het Goddelijk Wezen, hoeven te bekennen,
willen we de klip van het brutaal anthromorphism ontvaren. Niet alle wezen, zoo redeneert deze school, is ons
bekend.

(I)

i9o5.

Cfr.

MERCIER,

La Psychologie, T. II, blz. 93-94., Leuven,
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Zijn er geen wijzen van «zijn », die aan ons verstand
ontsnappen en immer zullen ontsnappen ? Wordt dit niet
dagelijks bewezen door de Wetenschap, die door haar
nieuwe ontdekkingen en gestadigen vooruitgang, ons bewijst, dat er toch zooveel wezens bestaan, die ons ten volle
onbekend waren, en zijn, en ten allen tijde misschien
zullen blijven? En nochtans leeft en beweegt de wetenschap op een veld, dat onder het bereik van onze zintuigen
valt. Wat moeten wij dan niet denken van het Onbekende,
van het Oneindig Wezen, dat boven en buiten het zinne
ligt? « Pourquoi, zoo stelt ons Clodius Fiat de-lijke
moeilijkheid voor (i), n'y aurait-il pas, dans l'océan d'être
qui vient battre à nos portes, une forme de la réali té dont
nous ne possédons ni représentation ni concept, dont
aucune idee n'est possible pour nous et qui n'en constitue
pas moms le fond de la cause première? »
Het springt in 't oog, dat de onmacht onzer rede hier
te fel wordt overdreven. Wij kunnen immers eerst en
vooral tot de kennis geraken van het bestaan eener Eerste
Oorzaak, die Oneindig zijn moet. Wel is waar dat wij daarna niet alle wezenlijkheid (toute réalité) vermogen te kennen, die schuilt in de zee van dit Oneindig Wezen, iets
waartoe een oneindige kennis, en diensvolgens ook een
Oneindig verstand zou van noode zijn, zooals God zelf een
Oneindig verstand is en God alleen. Daarom is men echter
nog niet gerechtigd te besluiten, dat we van dit Oneindig
Wezen hoegenaamd niets kunnen weten, dat dit wezen ons
ten volle zou ontgaan. Zulks besluiten ware onredelijk en
verkeerd : uit de kennis der volmaaktheden, die ons in de
schepping omgeven, en die als geëvenredigd voorwerp
tegenover ons verstand staan, vermogen wij op te klimmen,
ja, hoeven wij zelfs op te klimmen, — bijaldien wij van
onze rede een rechtmatig gebruik willen maken, — tot de
kennis van Gods bestaan en van diezelfde volmaaktheden
in Hem, doch gelouterd en verheven. Alzoo mogen we
beweren, dat niet alles in dit Goddelijk wezen zich aan den
blik onzer rede onttrekt, en dat wij ons toch ten minste aan
enkele druppels kennis kunnen laven uit den Oceaan der
(i) De la croyance era Dieu, blz. 13o- i, Paris, Alcan. Zie blz.
132-4, het antwoord van dien schrijver.
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Godheid, die, oneindig boven ons, lage schepselen, in
eeuwigheid wentelt. Alzoo blijkt de ongegrondheid van het
Agnosticism. Het is bijgevolg valsch, dat onze begrippen
over God niets anders bevatten dan zuivere ijdele antropomorphismen, bedriegelijke nootschelpen, van buiten ver
-lokeij
rijp, maar van binnen zonder kern.
En het is ook nog onwaar, dat die begrippen misschien
wel iets inhouden, maar dit iets alleszins geheimzinnig is
en onkenbaar. Hier hoeft scherp onderscheiden te worden
tusschen de eigene en de analogische kennis : de eene is vol
onzen opzichte dan de andere, doch, omdat-maktern
de tweede onvolmaakter is dan de eerste, daarom toch mag
hoegenaamd nog niet uitgesloten worden, dat zij toch ook
ook een ware kennis zij.
En men zegge niet dat ons verstand in de onmogelijkheid is eenig waar begrip op te vatten van het oneindige, hoe
onvolmaakt dit begrip ook weze. Zulke onmogelijkheid
loochenen wij, en terecht. We zijn immers ongetwijfeld in
staat een begrip te vormen van de positieve volmaakt
wij rondom ons in de schepselen kunnen vinden;-hedn,i
wij vermogen ook, door reflexie op dit begrip en zijn
voorwerp, te kennen dat dit begrip geëindigd en begrensd
is en we zijn ten slotte ook nog in staat aan dit begrip,
alzoo verworven, alle grenzen te ontkennen: aldus zijn
we, op wettige en geldige wijze, gekomen tot het begrip
van het oneindige (i).
Men zal echter verder nog opwerpen, dat het analogisch begrip toch noodzakelijk eene zekere, ofschoon onvolmaakte, gelijkenis vooruitzet tusschen het voorwerp en het
begrip ; en dat een dergelijke gelijkenis onmogelijk is, als
er spraak is van een Goddelijk voorwerp en het verstand.
Wel aanvaarden wij, dat tot de kennis een zekere gelijkenis
vereischt wordt: daarin immers bestaat juist het wezen der
kennisdaad, dat het verstand in een beeld, een gelijkenis
van het voorwerp (species intelligibilis), dit voorwerp ziet en
kent. Doch is alle gelijkenis tusschen het Goddelijk voorwerp en het begrip onmogelijk ? Is er geen plaats voor een
onvolmaakte, analogische gelijkenis ? Dit onderstelt b.v. Caje(i) Cfr. REMER, ob. cit. V. II, blz. 346.
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tarsus, waar hij schrijft : « dat de gelijkenis tusschen God en

het schepsel niet één - zinnig is maar analogisch. » ( I)
Met a.w. tusschen God en het schepsel, bestaat er
noodzakelijk eenige gelijkenis: het schepsel is immers gemaakt en voortgebracht door God als door zijn eerste
Oorzaak ; het is niets anders dan een begrensde navolging
van Gods oneindig Wezen (2). Zoo, om het voorbeeld van
Cajetanus te nemen (3), is de menschelijke wijsheid b. v.
een volmaaktheid, die een beperkte navolging is van Gods
Oneindige Wijsheid : daarom moet er in de geschapene wijsheid een zekere gelijkenis gevonden worden, hoe onvolmaakt ook, van Gods Oneindige wijsheid. Daarom is het, dat
alle schepselen Gods lof verkondigen; daarom dat de Hei Li
in alle schepselen sporen ontdekten van de Goddelijke-gen
Volmaaktheden, en stof vonden tot lof en verheerlijking van
God. Nu kunnen we toch van een anderen kant de geschapene wijsheid b.v. kennen ; we kunnen dit begrip van zijne
onvolmaakthederi zuiveren, en bijgevolg kunnen wij in ons
verstand een, weliswaar onvolmaakte, gelijkenis voortbrengen van Gods Wijsheid, en in die gelijkenis kan dan
ons verstand op onvolmaakte wijze, de oneindige Wijsheid
Gods weerspiegeld zien.
(cilia quoe sunt a Deo, zoo leert ons de H. Thomas (4),
assimilantur Ei, in quantum sunt entia, ut primo et uni versah i principio totius esse ». Alle schepselen zijn dus een
bleeke, doch ware, weerspiegeling van Gods Oneindige,
onbeperkte volmaaktheden : dit is de diepste grond, waarop
de waarde onzer analogische kennis, van God, uit de
schepselen afgetrokken, berust.
Doch, zou men kunnen aandringen, opdat zulke analogische kennis van God mogelijk weze, ware er vereischt dat
wij twee termen der gelijkenis zouden kunnen kennen. Welnu, in het analogisch begrip over God, hebben we slechts
eenen term dien we positief kennen, daar de andere term
onvatbaar en onkenbaar blijft. ((Au point de vue intellectua(i)

Quia siinilitudo inter Deum et creaturam non est univoca,

sed analoga ». De Noininunz aualogia, blz. 33; Parisiis, 1884.
(2) VAN NOORT. De Deo Uno et Trino, blz. 18, n° 19, Amsterdam, Van Langenhuyzen, 1907.

(3) O. cit., ibidem.
(q.) Surnna Theologica, i P., Q. IV, A. III.
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liste zoo redeneert LE Roy, (I) comment définir une ressemblance déficiente entre un premier terme seul connu
positivement, oil d'ailleurs les limites sont essentielles, et
un second terme insaisissable en soi que S. Jean Damas
Pu appeler pelagus substantis infinitum et iiideterminaa--cènea
turn ? 1)
Hiertegen beweren wij met reden dat er eerst en
vooral, zooals we in ons antwoord op de voorgaande moei
aangetoond hebben, tusschen het begrip en de-lijkhed
Goddelijke Volmaaktheid een analogische gelijkenis bestaat.
Als wij bijgevolg van de Goddelijke Wijsheid b.v. in ons
verstand een gelijkenis hebben, dan blijft voor ons de
tweede term, in casu de Goddelijke Wijsheid, niet meer
onbekend en onvatbaar: we bewijzen immers, dat die volmaaktheid toebehooren moet aan het Wezen, dat Oneindig
volmaakt is; we nemen dan het begrip dat wij hebben van
een geschapene Wijsheid, en na het gezuiverd te hebben
van zijn onvolmaaktheden, en het tot oneindigheid verheven te hebben, passen wij het toe op de Goddelijke Wysheid : zoodat de bewering ongegrond is dat de tweede term
der gelijkenis ons onbegrijpelijk zou blijven.
« Toch, » zoo redeneert LE Roy, « zet de analogie een
onvolledige gelijkenis vooruit ». Welnu... een onvolledige
gelijkenis heeft geen zin tenzij door een toevlucht tot de
inbeelding : hetgeen radicaal tegen den geest van het stelsel
(van het intellectualisme) aandruischt. Men is wel genood
te erkennen, dat er onmeetbaarheid bestaat in de gelijkenis-zakt
zelf is dit niet zeggen terzelfdertijd dat er een gemeene
maat bestaat en niet bestaat ? » ( 2)
Daartegen merken wij aan, dat er zeker geen meetbaarheid bestaat tusschen ons begrip en zijn voorwerp :
God. God is immers oneindig, terwijl het begrip dat wij
van Hem hebben. ontologisch, noodzakelijk geëindigd is.
Onze begrippen zijn immers eerst en vooral afgetrokken uit
:

O. cit. blz. i 3q, in nota.
((Or, au point de vue intellectualiste... une ressemblance
inadequate... n'a de sens que par un recours a 1'i»naginnation : ce
qui va directement contre l'esprit du système. On est Bien obligé
de reconnaltre qu'il y a incominensurabilité dans la similitude mime:
nest -ce pas dire en meme temps qu'il y a et qu'il n'y a pas de
commune mesure? « Q/'. cit. blz. 139.
(i)

(2)
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begrensde wezens, en daarenboven zijn ze, als toevalligheden (accidentia), in het verstandsvermogen gelegen en
ontvangen : daarom ook zijn ze noodzakelijk begrensd.
Doch er zou moeten bewezen worden, dat ontologisch begrensde begrippen, na een voorafgaande bewerking van
verheffing en veroneindiging, geen voorwerp kunnen ver
dat, ontologisch, oneindig is. Er is geen meet--beldn,
baarheid tusschen God en het begrip : maar er is toch een
zekere, analogische gelijkenis; en dat is voldoende om door
zulk een begrip een ware kennis te hebben. Het begrip
moeten we immers beschouwen, niet enkel volgens zijn
ontologische waarde, maar ook volgens zijn verbeeldingswaarde ; volgens de eerste beschouwing zal er geen meetbaarheid bestaan tusschen hetzelve en het Goddelijke
voorwerp; doch, volgens de tweede, wordt het voorwerp
analogischerwijze, door het begrip verbeeld, wel te verstaan
als de noodige zuiveringen en verheffingen er reeds mee
gebeurd zijn. Doch zelfs wat die verbeeldingswaarde van
het begrip aangaat, mogen wij niet uit het oog verliezen,
dat zij, ofschoon waar, toch niet volmaakt is : zij kan haar
voorwerp niet uitputten, want dit is oneindig; m. a. w. zij
is niet comprekensiva, omvat het voorwerp niet geheel, omgrijpt het niet. Allesomvattende kennis is alleen mogelijk
voor een Oneindig verstand, t. w. voor God zelf.
En voorts, wat de toevlucht tot de inbeelding betreft,
die een noodzakelijk gevolg zou zijn van die onvolledige
gelijkenis tusschen het analogisch begrip en zijn goddelijk
voorwerp, en rechtstreeks in tegenspraak met het intellectualism, het stelsel dat wij aankleven, die bewering mag ze
wel gegrond heeten? Daar het analogisch begrip uitteraard
zelf een onvolmaakte kennis onderstelt, zoo volgt daaruit
dat het analogisch begrip een onvolledige gelijkenis voor
dit begrip en het goddelijk voorwerp : mag-uitzeschn
men echter houden staan dat zulk een onvolledigheid en
onvolkomenheid maar verstaanbaar is door de inbeelding,
dan ja, dan ware zulks rechtstreeks tegen het stelsel, dat
alle begrip als intellectueel vooruitzet. Edoch kan die
onvolledigheid niet door het verstand begrepen en gevat
worden? De inbeelding komt hier wel het verstand ter hulp,
en levert wel de stof waaruit dit verstandelijk begrip wordt
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afgetrokken, --- zooals zij dit overigens doet voor alle verstandelijk begrip, -- maar hare rol bepaalt zich daarbij, en
daarin is er niets gelegen, of kan er niets gevonden worden
dat met het intellectualism niet zou kunnen samengaan. (I)
Een andere moeilijkheid is de volgende: God is boven
alle schepselen oneindig verheven; Hij overschrijdt en
overtreft alles; kortom, Hij is transcendent. Hij is in een
gansch andere orde dan al wat geschapen is. Hoe zouden
we Hem bijgevolg ooit kunnen bereiken door onze begrip
Hij is boven buiten alle geslachten en soorten ; hoe-pen!
zouden wij dus door onze kennis kunnen tot Hem opklimmen? (2)
Moesten wij beweren dat onze kennis van God Hem
doet nederdalen binnen de geschapene predicamenten of
categorieën of wezensgroepeeringen, dan konden wij van
God geen echte kennis hebben. God is immers boven al
wat geschapen is, oneindiglijk erboven. Maar om van Hem
een ware kennis te hebben, is het voor ons volstrekt niet
vereischt dat Hij tot de orde der geschapene wezens behoore of ertoe verlaagd worde, dat Hij binnen de grenzen
worde gebracht van de soorten en geslachten der geschapene wezens: onze rede kan immers ook het wezen vatten,
dat daarbuiten en daarboven ligt, en hare macht is zoo
groot dat zij zich ook uitstrekt tot het wezen dat boven het
(i) De gelijkenis van een begrip met zijn voorwerp kan volmaakt zijn of onvolmaakt: zoo is b.v. de gelijkenis tusschen het
begrip dat wij hebben van den mensch en den mensch zelf vol- maakt, daar de gelijkenis tusschen het begrip van God en God
zelf onvolmaakt is. In beide gevallen echter is die gelijkenis
geen beletsel voor het intellectualism. Wel neemt het verstand
voor het vormen van beide begrippen zijn toevlucht tot de inbeelding, doch voor het eerste begrip (waar de gelijkenis vol
inbeelding sterker dan voor het tweede begrip-maktis)de
;waar de gelijkenis onvolmaakt is. Zoo b.v. tot het vormen van
het begrip ;ran mensch, beeldt men zich een mensch in, doch tot
het vormen van het begrip van God, is die toevlucht van het
verstand tot de inbeelding in zekeren zin zwakker dan bij het
vormen van het begrip van mensch. Men mag dus in de onvolinaaktheid der gelijkenis geen bewijs zoeken tegen het intellectualism. Hetzij de gelijkenis van het begrip met het voorwerp
volmaakt weze of onvolmaakt, steeds blijft het begrip zuiver
intellectueel, en het intellectualism behoudt zijn volle waarde,
(2) LE Roy, ojb. cit., blz. 142. P. 143 : « Il est au-dessus de tout
genre, au-dessus de toute catégorie... a)
-
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geschapene is. En ziehier waarom : God is een wezen,,
iemand die is; welnu het wezen (ens, Z'être) is het voorwerp van
het verstand; al wat is, daardoor zelf dat het het zijn bezit,
is kenbaar door het verstand. Welnu, het wezen (ens) is
niet te vatten of te binden in eenig predicament; het overschrijdt alle groepeeringen; met een woord, het is transcendentaal. Het strekt zich uit en spreidt zijne takken over
al wat geschapen is, doch ook over het Ongeschapene, over
God zelf. God is een Wezen, het volstrekte, het oneindige,
het op zichzelf bestaande Wezen; van een anderen kant,
zijn de geschapene volmaaktheden ook wezens, begrensde
wezens weliswaar er. geëindigde. Daar is dus geen éénzinnigheid tusschen die geschapene wezens, en het Wezen
zelf, dat God is : daarom leggen wij het goddelijk Wezen
niet neer in een geschapene soort of geslacht. Doch uit de
geschapene wezens, steunende op het beginsel der oorzakelijkheid en der genoegzame reden, besluiten wij tot het
bestaan van het Oneindig Wezen, en eens in bezit van dit
eerste begrip, leiden wij er met logische noodzakelijkheid
de begrippen der volmaaktheden van af, die het besluit
en behelst. Omdat God dus een wezen is, kan ook Hij
voorwerp zijn van ons verstand en op analogische wijze
door ons verstand worden gevat, ofschoon Hij oneindiglijk
alle geschapene wezens overtreft in zijn volmaaktheid
zonder palen. (i)
Verder wordt ons nog opgeworpen dat onze analogische begrippen onmogelijk kunnen toegepast worden op
God en wel om de volgende reden : « Inderdaad God is
volkomen eenvoudig; in Hem bestaat er geen enkel zakelijk
onderscheid tusschen zijne eigenschappen; zijn rechtvaardigd
heid en barmhartigheid, zijn verstand en wil, zijn vrijheid
en onveranderlijkheid, enz., zijn in Hem één en hetzelfde;
welken naam men ook gebruike, altijd is het hetzelfde voorwerp dat men beteekent, hetzelfde één en onverdeelbare
voorwerp. Welnu, voor ons zijn de begrippen maar verstaanbaar en bepaald voor zoover ze verscheiden zijn, voor
(t) Vgl. GARRIGOU-LAGRANGE, Le sens cominun, Za j5hilosohhie de
t'ètre et les formules doginatiques, blz. 139-40; N. BALTASAR, Le problèine de Dieu d'apres la Philosophie nouvelle, blz. 24-25; Louvain,
Institut superieur de Philosophie.
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zoover zij in tegenstelling zijn onderling, en elkaar beperken ». (i) Met andere woorden onze begrippen zijn van
malkaar waarlijk onderscheiden, ze zijn vermenigvuldigd,
terwijl nochtans alle volmaaktheden in God noodzakelijk
één en hetzelfde zijn : Gods wil b. v. is zakelijk niet
verscheiden van Gods verstand, maar één en hetzelfde :
onmogelijk bijgevolg door verscheidene en bepaalde en
vermenigvuldigde begrippen te vatten wat één is, oneindig
en niet verscheiden.
Gansch waar is het dat in God, om reden zijner aller
eenvoudigheid, er geen zakelijk onderscheid-volmakste
tusschen de volmaakthedlen bestaat. In God geen de minste
samenstelling van deelen, en alle volmaaktheden, die in
Hem bestaan, versmelten er noodzakelijk tot één en hetzelfde Oneindig Wezen. Van een anderen kant is het ook
nog waar, dat de schepselen anders zijn : in deze zijn de
volmaaktheden van malkaar onderscheiden ; de wil is niet
het verstand b.v. en zoo ingelijks voor de andere ver
Welnu onze eerste en onmiddelijke begrippen-mogens.
trekken wij uit de schepselen, zoodat we onze begrippen
ook als verscheiden en vermenigvuldigd opvatten. Doch,
men mag uit het oog niet verliezen, dat wij, door redenee ring, onze begrippen kunnen verbeteren, en dit werkelijk
doen, vooraleer wij ze op de Goddelijke volmaaktheden

overdragen.
Moesten wij aan God de volmaaktheden toeschrijven,
zooals wij deze in de schepselen vinden. dan zouden wij
inderdaad in dwaling vallen, dan zou de opwerping
waarde hebben. Maar dat doen we niet. (2) En hier valt te
(i) « En effet Dieu est parfaitement simple; objectivement ii
n'y a entre ses attributs aucune distinction réelle ; en lui, jus
tice et miséricoide, intelligence et vouloir, liberté et immutabilité, etc., s'identifient; quelque nom qu'on emploie , eest
toujours le même objet qu'on signifie, le meme objet un et
indivisible. Or, pour nous, les concepts ne sont intelligibles, ne
sont détermines et définis, qu'autant qu'ils sont distincts. qu'autant qu'ils s'opposent et se limitent réciproquement ». LE Roy,
op cit. blz. 1 44.
2) Vgl. E. DUBLANCHY, bij het woord « Dogine », in « Dictionnaive de theologie Catholique, de Vacant et Mangenot », blz. 158o-i5Si,
Paris, Letouzey, 1910. Schrijver doet de objectieve waarde van
het analogisch dogmabegrip goed uitkomen, naar de leering
van den H. Thomas. Zie aldaar de aangehaalde teksten van
den H. Thomas.
-
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herinneren aan het onderscheid, waarvan wij hierboven
reeds melding gemaakt hebben, namelijk dat tusschen de
beteekende zaak, en de wijze van beteekenen (ipsa res
significata et modus significandi), De volmaaktheid zelf,
b.v. de wijsheid, mogen wij aan God toeschrijven, maar
niet de wijze, waarop die volmaaktheid in de schepselen
gevonden wordt, t. w. de bepaaldheid ervan, niet het
zakelijk onderscheid met de andere volmaaktheden: wij
weten dat wij dit alles aan God niet mogen toekennen;
daarom dus ook verbeteren wij onze begrippen, en slechts
na die verbetering, passen wij het begrip op God toe.
Terecht leert de H. Thomas: « Wat dit betreft, wat deze
namen (die wij van God praediceeren) beteekenen, zij
komen (deze namen) aan God toe in eigenlijken zin, en in
eigenlijkeren zin dan aan de schepselen zelf, en zij worden
het eerst van Hem gezegd. Doch wat de wijze van beteekenen betreft, worden zij niet in eigenlijken zin van God
gezegd: want zij hebben eene wijze van beteekenen, die
aan de schepselen toekomt. » ( i)
Daarom besluit LE Roy (2) ten onrechte dat de toepassing van dergelijke begrippen op God tot agnosticism
leidt : het tegenovergestelde is waar, daar wij juist door
deze begrippen, van God een ware kennis verwerven.
Hij besluit ten onrechte, dat deze begrippen niet kunnen
overgedragen worden op God, op zulke wijze dat zij het
voorwerp zelf zouden beteekenen, zooals het in de werke
onze begrippen over God behelzen alleen maar,-lijkheds;
volgens LE Roy, zooveel als wat wij zijn of moeten zijn ten
opzichte van die Goddelijke werkelijkheid. Hierin dwaalt
hij : deze begrippen beteekenen wel het voorwerp dat
objectievelijk bestaat. (3) Ons begrip b.v. over Gods Ver
zegt ons die volmaaktheid, die werkelijk in God is -stand
(i) Summa Theol., Pars Prima, Q. XIII, A. III. «Quantum
igitur ad id. quod significant hujusmodi nomina, proprie competunt Deo, et magis proprie quam ipsis creaturis, et per prius
dicuntur de eo. Quantum vero ad modum significandi, non
proprie dicuntur de Deo: habent enim modum significandi, qui
creaturis competit.
(2) Oft. cit. blz. 145.
(3) Cfr. VAN NOORT, De Deo Uno et Trino, blz. 18-19. Amstelodami, Van Langenhuyzen, 1907.
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wel hebben wij dit begrip uit een geschapen verstand getrokken, doch daarom ook, om het op God toe te passen,
hebben wij er eerst alle onvolmaaktheden van afgesnoeid ;
wij hebben alleenlijk behouden wat er van volmaaktheid in
besloten ligt, en dan zeggen wij met reden dat dit begrip
iets weergeeft dat objectief in God bestaat.
Dezelfde geleerde werpt nog een andere moeilijkheid
op. We kunnen van Gods volmaaktheden geen analogisch
begrip vormen en tot geen ware kennis geraken, beweert
hij. Immers, de analogie, die wij van God praediceeren, is
de analogie van evenredigheid (anzalogia roportionalitatis).
« Er bestaat in God iets, dat slaande op Hem is wat de
persoonlijkheid, of het verstand, of zulk of zulk een eigenschap is, slaande op den mensch. » (i) De kennis van een
goddelijke volmaaktheid onderstelt bijgevolg een zekere
verhouding, een evenredigheid : b.v. zooals de mensch is
ten opzichte van zijn menschelij k verstand, zoo is, r000rtione
servata, God ten opzichte van zijn Goddelijk verstand. Welnu « zulk een evenredigheid leert ons niets kennen over
het verstand van God b.v., want een evenredigheid verklaart en bepaalt niets, tenzij men drie van de vier termen,
onafhankelijk van haar, kent; en hier zijn er twee onbekenden, God en zijne eigenschap. (2)
Ons antwoord daarop is: indien we moeten aanvaarden
dat er drie van de vier termen der evenredigheid moeten
gekend zijn om ook den vierden te kunnen kennen, zoo
mogen we ook gerust loochenen dat er maar twee termen
zouden bekend zijn in gezegde verhouding. LE Roy beweert
dat de derde term, nl. God ons onbekend is. Wij houden
staan dat we drie termen kennen : de termen mensch vooreerst en menschelijk verstand; en voorts ook nog, door een
analogisch begrip, den term God. We kennen immers God,
zooals we hooger aangetoond hebben, door van de schep(i) « Il y a en Dieu quelque chose qui est par rapport a Lui
ce que la personalité, ou l'intelligence, ou tel ou tel attribut. est
par rapport à l'homrrne. » Ob. cit. blz. 146.
(2) ((En tout cas, la proportion ètablie ne definit rien, n'éclaire
pas la nature intrinsèque de Dieu : car une proportion n'est
éclairante et définissante que si trois de ses quatre termes sont
connus indépendamment d'elle et ici il y a deux inconnues,
Dieu et son attribut. » Oj. cit. ibid.

224.

ANALOGIE EN GODSKENNIS

seien op te stijgen, als het IIsum Esse subsistens, het Zijn zelf,
het Noodzakelijk Wezen. Nu de derde term ons aldus bekend is, kunnen we bewijzen en verstaan, dat aan het
Wezen, dat liet Zijn zelf is, de volmaaktheid, door den
vierden term uitgedrukt, te weten het verstand, waarlijk
toekomt : alzoo klimmen wij op door middel van de onderstelde evenredigheid, tot de kennis van Gods verstand ;
alzoo bekomen wij een analogische kennis van het verstand
Gods. (1)
Het weze ons nog toegelaten tegen de uiteengezette
leer nog een laatste moeilijkheid aan te voeren en te weerleggen . Tegen de kenniswaarde der analogische begrippen
over God, beroepen zich de tegenstrevers op de onverstaanbaarheid en de ondoordringbaarheid Gods. Wordt deze
niet meermalen en ten duidelijkste uitgesproken door de
H . Schrift, door de H. Vaders en Kerkvergaderingen ? Is
God niet de verborgen God, waarvan Isaïas spreekt? (2)
Zijn Gods raadsbesluiten niet ondoorgrondelijk en onnaspoorbaar zijne wegen? (3) Bewoont Hij niet een ontoegankelijk licht? Is Hij niet Hij « dien nooit een mensch
gezien heeft, ja ook niet zien kan? (4) Verklaren de
Kerkvergaderingen Hem niet incomjrehensïbilem, onbegrijpelijk ? (5)
Ongetwijfeld, doch die teksten moeten in den zin
opgevat worden, waarin ze voorgesteld zijn, en met de
beteekenis die er aan kleeft. Welnu, welke is die beteekenis?
Zij leeren ons dat wij van God en zijn eigenschappen eerst
en vooral uit onze natuurlijke krachten, geen onmiddelijke,
intuitieve of aanschouwingsbegriipen kunnen vormen. Daarenboven wordt door deze aanhalingen nog bewezen, dat de
HH. Vaders, de H. Schrift en de Kerkvergaderingen de
cob nzitio com/rehensiva, de gansch omvattende kennis van God
( I) Cfr. GARRIGOU-LACRANGE, Op. Cit. p. 147 ; alsook onze bij
drage Der pragmatische Doginabegviff, in Theologie und Glaube, Jg
IV, blz. 287 ; zie verder ons Ajbologetical Questions, p. 19-2o, Louvain, Wouters -Ikx, 1910.
(2) Is.. XLV, i5.
:

(3) ROM., XI, 33.
(4) I TIM., VI, r6.

(5) Vatikaansche Kerkvergadering, III Zitting, Hoofdst. I. Wat
de leer der HH. V. V. betreft, zie b. v. den H. Basilius, Adv.
Eunom., L. I, n. 12, Migne, P. G., T. 29, p. 539.
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als onmogelijk verklaren. Beide leeringen hielden de HH.
Vaders staan, bijzonderlijk in de IVe en de Ve eeuw, tegen
de Eunomianen. En met recht en reden : want, zooals

volgt uit gansch deze verhandeling, hebben wij van God
slechts begrippen, afgetrokken ut de schepselen, onvolmaakte navolgingen en weerspiegelingen Gods, te weten
analogische begrippen, die niettemin tot een ware kennis
voeren. Daarbij geven die begrippen, geeft zelfs het bovenna
luurlijke gezicht van God, «van aangezicht tot aangezicht))
in den hemel, onmogelijk een kennis die gansch haar voor
werp omvat, begrijpt en uitput : want dit voorwerp is een
oneindig voorwerp, dat door geen geschapen en beperkt
verstand ten volle kan uitgeput worden. Dat, en geen
andere, is de bedoeling van de aangehaalde teksten, en om
dit verder te bewijzen, ware het voldoende door andere
ontelbare teksten aan te toonen, dat wij, volgens de leer
van de H. Schrift en van de Traditie, hier van God een
ware kennis kunnen hebben. De Kerkvergadering van het
Vatikaan o.a. leert ons (i), dat de menschen den éénen en
waren God, onzen Schepper en onzen Heer, met zekerheid
kunnen kennen met het natuurlijk licht hunner rede. En
de leering staat in de H. Schrift zelf, waar ze zegt, - om
slechts één klassiek bewijs aan te halen - dat het onzichtbare van God, van sedert de schepping der wereld af, gezien
wordt uit de werken, met het verstand, en ook zijn eeuwige
kracht en goddelijkheid, zoodat de heidenen, die God niet
erkend en verheerlijkt hebben, onverschoonbaar zijn (2).
Dat dit ook de leering was van de ill-I. Vaders, blijkt uit
al hunne geschriften.
Zelfs diegenen onder de HH. Vaders, die het meest
aandringen op Gods onbegrijpelijkheid en ondoordring
baarheid, leeren toch ten duideljkste, dat wij ons van God
een ware kennis kunnen vormen met onze natuurlijke
krachten. A/thnasius, bijvoorbeeld, schrijft: ((God is in
Zijne natuur onzichtbaar en onverstaanbaar », daar Hij
ongeschapen en eeuwig is, en wij onze begrippen trekken
uit de schepselen, die vergankelijk en gemaakt zijn. « Daar-

-

(i) Const. de Fide, can. II, I.
(2) Ad ROM., I, 16-24.

226

ANALOGIE EN GODSKENNIS

om, voegt hij erbij, heeft Hij het schepsel door Zijn woord
zoo geschikt, dat Hij, uit Zijn werken ten minste, door de
menschen zou kunnen gekend worden. » (i)
De kennis, die wij uit onze natuurlijke krachten van
God hebben, is dus volgens de H H. Vaders onvolmaakt : we
weten wel dat in God alle volmaaktheden liggen, die in de
schepselen te vinden zijn, maar, een eigen begrip vormen
van de wijze waarop die volmaaktheden in God zijn, dat is
ons onmogelijk.

We hebben dus van God slechts een analogische
kennis ; die analogische kennis is evenwel toch zeker en
waar. Daar is het punt, waar wij het meest nadruk op
moeten leggen in onze tijden van agnosticism. Het is
wonder om nagaan, hoe men, in den naam van de rede,
de krachten der rede wil verminken. We kunnen er niet
genoeg op steunen : het aankleven van het agnosticism is
in ons de rede dooden of ten minste ze verminken. Hier
blijft de traditioneele wijsbegeerte het best de rede getrouw ; zij is, in den goeden zin van het woord, het best
rationalistisch, daar zij, beter dan het doodend agnosticism,
de rechten der rede eerbiedigt en huldigt. Daarom is in die
leer het veld der rede veel uitgestrekter dan in het agnosticism ; dit veld immers strekt uit tot God zelf, en het
bevat niet alleen het geschapene, maar zelfs het oneindige.
Daarom blijven we trouw aan de leer der analogie. Zij
immers is het, die de brugge slaat over den afgrond, die
het geschapene van het goddelijke scheidt: zonder die brug
konden we nooit tot de kennis van God en het bovennatuur
opklimmen. Die leer der analogie is niet nieuw, en-lijke
werd zij vroeger niet reeds uitdrukkelijk met dien naam
van analogie bestempeld, toch werd steeds implicite aan(i) Aangehaald door FRANZELIN, de Deo Uno, blz, 109, Romae,
1876. Vgl. ook aldaar de leer der HIT. Vaders over onze Godskennis. Vgl. nog: J . VAN DER MEERSCH , De Dei Existentia, Sehe -

inata lectionuin ad usu^n Privatu,n alumnoruin inajoris Seminarii Brugensis, blz. 34-37, Brugis. De Plancke, 1910; DUBLANCHY, voor
wat betreft Cyrillus van Jerusalem, en Augustus, bij het woord
« DOGME » blz. 1589, Dictionnaire de Théologie Catholique, de Vacant

ei Mangenot.
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vaard, wat wij er door beteekenen. Cajetanus heeft ze
ex professo behandeld; bij den H. Thomas wordt ze op
vele plaatsen zijner werken besproken (i). Wilden we nog
hooger opklimmen, dan mogen we zeggen, dat diezelfde
leer bij de HH. Vaders en zelfs in de H. Schrilt imj0licite
bevat ligt. Daar zijn het immers twee vaste leerstukken :
aan den éénen kant de ondoorpeilbaarheid en ondoordringbaarheid Gods, en aan den anderen kant de macht der rede
om, met natuurlijke krachten, tot de kennis van God op te
stijgen ; welnu die twee leerstukken kunnen slechts op één
manier met malkaar overeengebracht worden, t.w. met te
zeggen, dat wij van God slechts analogische beg rippen
kunnen vormen. Zelfs den naam « avaXoyta » kunnen we
reeds bij sommige Vaders terug vinden. (2)
Om te sluiten zullen we de aandacht van den lezer
vestigen op het groot belang en de eeuwige waarheid der
wijsbegeerte van het zijn. Het zijn, dat is het voorwerp van
ons verstand, en wie dit loochent, moet noodlottig in
dwaling vervallen. Als we alleenlijk de phenomena of ver
der dingen, of liet worden als voorwerp der rede-sclhijven
aanvaarden, dan kunnen we onmogelijk nog begrijpen wat
boven die verschijnselen of dit worden gelegen is. Dan zal
dit voor ons ofwel niet bestaan, of ten minste een eeuwig
onoplosbaar raadsel blijven, een geheim.
Maar integendeel, als het zijn als voorwerp van de
rede erkend wordt, dan kunnen we ook kennen al wat is;
tot al wat is strekt de macht van het verstand. Welnu het
begrip zijn strekt zich uit over alle wezens : de schepselen
zijn beperkte wezens en daarom ook kunnen zij door ons ver
gevat worden; God is het Wezen Zelf, dat ons van-stand
Zichzelf gezegd heeft: «Ego sum qui sum. Ik ben het die
ben (3) », en daarom nogmaals moet God in Zichzelf, het
eerste en opperste verstaanbare zijn, het « ^rimum intelligible »
i) Cfr. P IN ARD , bij het woord Dogine, Dictionnaire de la foi
Catlzoligne.
2) Zoo b. v . GREGOR NYss. ; contra Eunom. L. XII, T. II.
« Si enim nomina aliqua ad declarationem divinae cognitionis
didicimus, haec omnia cominunionem habest et analogiarn cum hujusmodi nominibus quae proprietatem hominis disignant... » Aan .

g ehaald

bij

FRANZELIN, oo. cit .

'31 Ex. III, z4.

blz. 133.
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want « ens et verum convertuntur, » het wezen is omzetbaar
door het ware, zoodat alles wat is, ook voorwerp kan zijn
van de rede. (2) Zoo is God het Oneindig, het Opperste
kenbare in Zichzelf, en de eenige reden waarom onze
rede dit Goddelijk Wezen niet volkomen begrijpen en
omvatten kan, is aan den eenen kant de begrensdheid van
haar krachten, en aan den anderen kant de Oneindigheid
van dit Wezen. Dit belet nochtans niet dat onze rede,
alhoewel een onvolmaakte, toch een echte kennis van God
hebbe, hetzij dat ze die kennis put uit haar eigen krachten,
of uit de Openbaring. Steeds zal die kennis een echte ware
kennis mogen heeten, omdat God is het Zijnz zelf, en dus
besloten is in het machtgebied der Rede, dat zich uitstrekt
over allen wat eenigzins het zijn in zich draagt.
Onze rede kent dus God alleen door analogische begrippen, en zulk een kennis is op -zichzelf reeds een
heerlijke gave; maar een veel hooger heil is haar beschoren : eens zullen de kluisters, die haar vastklinken aan de
stoffelijke wereld, losgerukt worden, en dan stijgt ze op tot
een kennis die onmiddelijk zal zijn, tot een aanschouwen
van aanschijn tot aanschijn, van Hem die is het-Oneindige-

kennen-zelf, en van wie onze tegenwoordige kennis enkel
maar is een bleeke weerschijn.
J. BITTREMIEUX.

Leuven.

(2) Cfr GARRIGOU-LAGRANGE, Op. Cit. p. i39 : « Cet objet (de
notre intelligence) c'est 1'être dans toute son universalité. C'est
là... ce qüi fonde dès ici-bas la possibilité d'une connaissance
analogique qui atteigne vraiment 1'être de Dieu. La doctrine
aristotélicienne et thotniste de l'analogie n'est autre, en effet,
que celle de 1'être concu comme un transcendental et non pas
comme un genre ».

KARDINAAL NEWMAN
« To have seen Tyrol is a responsability », zegt Faber
ergens in een zijner brieven, en dit woord is waar. Alle
edele aandoening, veroorzaakt door 't zij welk verheven
schouwspel : de machtige zee of de hooge Alpentoppen, de
Sixtijnsche kapel of den Keulschen dom; door 't zij, welke
geniale uiting : Beethoven's laatste sonaten, kwartetten of
Missa Solemnzis, Shakespeare's King Lear of Dante's Divina
Commedia -- al wat den geest eene wij ding geeft, het hart
eene veredeling, is een gunst waarover men rekening moet
geven, legt plichten op, die verantwoordelijkheid mee
dit is even waar van den omgang, persoonlijk-breng.E
of door middel hunner werken, met uitgelezen geesten, met
genieën of heiligen.
Zulk eenen omgang verleent ons het boek verleden
jaar in Engeland verschenen : « The life of John Henry
Cardinal Newman bij Wilfrid Ward.
Lacordaire heeft Vauvenargues eens nagesproken
« Tót ou tard on ne jouit que des ames. » En inderdaad is
er voor den mensch geen boeiender studie dan die zijner
medemenschen. Daarom is de geschiedenis zulk eene bekoorlijke wetenschap; daardoor wordt zoo gretig gegrepen
naar de talrijke memoires, autobiographieën, briefwisse
thans aan 't licht kopren. Die schriften brengen-linge,d
ons iets van het diepe mysterie waarin ieder persoonlijk
leven zich omhult, enkel een tip van den sluier oplichtend,
en daardoor eene verrassing insluitend, want het volle
geheim levert eene ziel zoo min als de Schepper zijn onmeedeelbaar geheim. Ten minste als het geldt buitengewone
zielen, en wie verdient dien naam beier dan een der meest
veelzijdige, kiesch-voelende, fijn -denkende verschijningen
van dit Engeland, waar oorspronkelijkheid en individua1 iteit tot hare uiterste grenzen worden gedreven?
Hoe Newman zich eene biographie voorstelde, weten
wij van hem zelf. Hij schrijft in 1863 aan zijne zuster,
Mrs John. Mozley: « Het was altijd een stokpaardje van mij,
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— of is het wellicht een truism, geen stokpaardje? — dat
het ware leven van een mensch in zijne brieven ligt... Niet
enkel in het belang der biographie, maar om de kern zelf
der zaken te bereiken, is het uitgeven van brieven de ware
methode. Biographen dikken aan, geven inzichten, veronderstellen gevoelens, maar gelijktijdige brieven zijn
feiten. »
Handelend naar die overtuiging, bewaarde en klasseerde Newman zelf de brieven die hij geschikt achtte om
een trouw beeld te geven van zijn afwisselenden levensloop;
maar, met die uiterste kieschheid, die een zijner aantrekkelijkste eigenschappen was, wilde hij het protestantsch
gedeelte ervan vertrouwen aan protestantsche handen. Zoo
gaf hij in 1884 aan Anne Mozley heel het materiaal dat zij
wist te benuttigen in de twee bundels : « Letters and Cor respondence of John Henry Newman, during his life in the
English Church ». Eene korte autobiographie, had hij als
inleiding geschreven.
Boeiend is de lezing dier brieven. Stap voor stap ziet
men dien hoogera geest, dat diep godsdienstig wezen vorderen op den weg der waarheid, dan langen tijd aarzelen
en drentelen op den dorpel, niet uit persoonlijke bezorgdheid of wijken voor opoffering, maar uit nauwlettende vrees
van te kort te doen aan de rechten van plicht en geweten.
Sarrend komt soms dit dralen voor. Wij, gewoon aan Fransche klaarheid en logiek, in menschelijke overhaasting
misschien, wij zouden den naderende willen zien spoed
maken en veilig aanlanden op den vasten bodem der onfaalbare waarheid, waaraan wij gewoon zijn van kindsbeen af;
maar Newman zelf heeft ons de verklaring zijner houding gegeven in het werk dat hij veel later schreef, in Callista. «Zij
stond », zegt hij daar, « halfweg op de baan van 't onder zoek, die even veel tijd vergt oin ze af te leggen, ten zij in
geval eener wonderdadige tusschenkomst, als er tijd noodig
is om van hier tot daar te gaan. Gij ziet iemand tot u
afkomen, en gij spreekt ongeduldig : « Waarom komt ge
niet sneller? — waarom zijt ge niet reeds hier? » Waarom?
— Omdat het tijd vraagt. Zien dat het heidendom logen is,
— (Callista is eene heidensche). Zien dat het christendom
waarheid is, — zijn twee daden, die twee gedachtengangen.
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insluiten. Deze kunnen weliswaar op eens geschieden,
zoodat de waarheid de plaats inneemt van de dwaling;
maar zij kunnen ook verscheiden blijven ».
Misschien ging nooit een geest zoo diep in de ontleding der gedachten van andere geesten, daalde nooit eene
ziel grondiger in de kennis der nauwkeurigste bewegingen
van andere zielen, dan de groote geest- en zielekenner
Newman. Geen wonder zoo iemand gewoon aan zelf- ontleding en studie der wijsheid onder alle opzichten, zich enkel
besliste na rijpe overweging en in volle overtuiging van de
noodzakelijkheid van dien stap. Maar hoe heerlijk genoot
hij dan ook van het veroverd licht, het aanschouwde
« Vredevizioen n !
Tot aan den vooravond zijner bekeering, had Newman
gewerkt aan een zijner gewichtigste werken, dit ((Essay on
the Development of Christian Doctrine », dat nu nog een
zijner vruchtbaarste gedachten behelst. Op de laatste blad
laat hij zijn zegegevoel juichen : «Zoo waren aan--zijde
gaande het «Zalig Vredevizioen » de gedachten van iemand
wiens aanhoudende bede was geweest dat de Allerberinhertigste het werk Zijner eigene Handen niet zou verwerpen, het niet aan zich zelven overlaten ; -- zoolang diens
oogen beneveld bleven, diens borst beklemd; zoolang hij
enkel naar de Rede luisterde in zaken van Geloof.
En nu, lieve Lezer, de tijd is kort en lang de eeuwigheid. Verwijder van u niet wat gij hier hebt gevonden ;
beschouw het niet als een louter voorwerp van voorbij
controverse ; wees niet bij voorbaat besloten het-gande
te weerleggen en zoek dat niet op de beste wijze te doen ;
wees niet uw eigen verleider met u in te beelden dat gij
hier de vrucht hebt van teleurstelling, of rusteloosheid, of
gekwetst gevoel, of overtollige prikkelbaarheid, of eenige
andere zwakte. Omwikkel u niet in 't herdenken aan ver
jaren als met een mantel, en wil niet besluiten waar te-ledn
vinden wat gij zulks wenscht. Maak u geen afgod van eigene
verwachting. De tijd is kort, en lang de eeuwigheid.
« NUNC DIMITTIS SERVUM TUUM, DOMINE,
SECUNDUM VERBUM TUUM IN PACE :
QUTA VIDERUNT OCULI MEI SALUTARE TUUM )) .
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Wat Newman bezingt in deze pracht -uitboezeming,
dat had hij gevonden : het bekorende « Vredevizioen », de
toelachende omhelzing van licht en luister, van ongeschapen licht en vrede - liefdeluister. Voortaan zou dat licht
zijn pad beschijnen en, door alle stormen heen, de luister
van 't « Vredevizioen a, van de Eeuwige Stad, het hemelsch
Jerusalem, de baak zijn voor zijn oogen.
Altijd had het licht een groote rol in zijn leven gespeeld.
Toen hij nog jong was, vóór hij de dorre Anglikaansche
kerk in beroering bracht door zijne Oxford- beweging, had
hij zijn vriend Hurrell Froude op eene Italiaansche reis
vergezeld. In Sicilië ziek gevalien, verzekerde hij aan den
knecht, die hem verzorgde, dat hij niet sterven zou, daar
hij « eene zending te vervullen had a. 't Was op den terugeg op zee, langs de kusten van Sicilië, dat hij de verzen
dichtte die, in Engeland, op alle lippen staan :
Lead, Kindly Light !... lead Thou me on.

Nu had dat licht hem gebracht, uit de dwaling van
Evangelism en Anglicanism, uit de strikken van wereld omgang of verdorrenden wetensijver, langs de klippen van

faamverblinding of roes van een ongemeen gezag, tot de
veilige have der Eeuwige Waarheid. Wel mocht hij aanlanden met Simeon's woorden op de lippen : « Laat, Heer,
in vree uw dienaar gaan, want mijn oogen hebben uw
heil gezien, dat een licht is opgaande voor de volkeren. n
Doch de geschiedenis van dit leven in licht zou nu
geschreven worden.

Zooals Newman zijn loopbaan in 't Anglicanism had
vertrouwd aan Anglicaansche handen, zou hij natuurlijk
voor zijn Katholiek leven naar een Katholieken opsteller
uitzien.
De aangewezen man daartoe was de vriend die hem
gevolgd had uit het protestantism tot in de Katholieke
Kerk, ja tot in die orde der Oratorianen, die Newman uit
Italië in Engeland overplantte; de vriend, die hem 32 jaar
trouw ter zijde stond, door alle wisselvalligheden heen,
dien het volk van Rome zijn Engelbewaarder noemde :
Ambrose St John. Ongetwijfeld had Newman dezen in
't zicht, toen hij papieren verzamelde voor eene latere bio-
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graphic. Ongelukkig overleefde hij dien getrouwe, en
Wilfrid Ward vertelt hoe hij, op het levenloos lichaam vallende, daar liggen bleef den ganschen nacht door.
Een ander moest dus gevonden worden. Hoe de keus
viel op Wilfrid Ward, zegt deze niet. De zaak heeft inderdaad een kieschen kant. Onder de groote schaar volgelingen
en vrienden, die Newman met zich medebracht in den
schoot der Katholieke Kerk, vormde zich later een kern
tegenstrevers van zijne dierbaarste droomen en betrachtin
gen. George Ward, de vader van Wilfrid, was een hunner bij zonderste voormannen. Nu zou de zoon zijns vaders gedrag
beoordeelen. Zeggen wij ineens dat hij dat onbewimpeld
doet, en den heeler tijd aan de zijde staat van den grooten
geest wiens wedervaren hij moet verhalen. Niemand
trouwens was beter geschikt om de zware taak op te nemen :
zijne merkwaardige vroegere boeken — twee op het leven
zijns vaders : ((William George Ward and the Oxford
movement » en « William George Ward and the Catholic
revival », en vooral zijn meesterlijk leven van Kardinaal
Wiseman --- waren de beste voorbereiding om nu den
grootsten onder Engelands bekeerden voor 't publiek te
brengen.
Ten andere, door zijn huwelijk had Wilfrid Ward
vergoed wat hem aan vaderszijde van vooroordeelen kon
aankleven. Zijn echgenoote is immers de begaafde Mrs Wil frid Ward, schrijfster van One poor Scruble en Out of due tree,
over wie ik het had voor eenige maanden, en die de dochter
is van een van Newman's vroegste en intiemste vrienden :
James Hope-Scott, den grooten jurist. Van kindsbeen af
heeft Mrs Wilfrid Ward Newman gekend, met hem omgang
gehad en is in een bij uitstek voor hem sympathiek midden
opgegroeid.
Door al die omstandigheden scheen de biograaf bijzon
uitgerust om goed werk te verrichten en inderdaad is-der
de uitslag zeer bevredigend. Ik zal nochtans niet ontkennen
dat Wilfrid Ward's vroegere boeken met vaster hand geschreven staan. Hier is het of de wijde omvang der te
schilderen persoonlijkheid den greep op toestanden en figuren verflauwd heeft. In 't leven van Wiseman, onder andere,
komt dezes cosmopolitische veelzijdigheid, Iersche pittig-
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heid en gulheid, zoo schitterend aan het licht. Jammer dat
uit de nieuwe biographie nu eene schaduw valt op den
aantrekkelijken Kardinaal die in 't eerst Newman zoo warm
begrijpend was te gemoet gekomen. Hij viel daarna geheel
onder den invloed van den inkrimpenden Manning en dezes
aanhangers. De tweede Kardinaal van Westminster komt
voorzeker niet vergroot uit de lezing van Ward's boek voort,
en nochtans was ook hij een groote in zijn socialen arbeid
bij de dokkers van Londen, in zijne democratische houding
jegens arbeiders der wereldstad en Iersche nationaliteit.
Maar onvergeeflijk blijft zijn achterdocht over de edele bedoelingen zijns vroegeren leiders en meesters Newman, de
verdenking die hij in hoogere sfeer op hem zoekt te laten
wegen, zijn heel en al on-Engelsche dubbelzinnigheid. Dát
zijn vlekken door geen heilig leven wit te wasschel. Het
bloed kookt in de aderen bij de lezing zulker bladzijden ;
en om het geschokt gemoed weer in evenwicht te brengen,
moet men zich uit Montalembert's « Moines d'Occident»
menig twist en krakeel herinneren tusschen reuzig groote
heiligen en helden uit den voortijd, op de Iersche of Schot
kusten.
-sche
Niet het verhaal dezer kleingeestigheden en de ontgoocheling die er 't gevolg van is, zijn Wilfrid Ward euvel
op te nemen, want altijd blijft hij voorstaander van den
grootste en edelmoedigste, van zijn held; maar misschien
werkten vroeger herinneringen en familie overleveringen
belemmerend op hem buiten zijn weten en waren oorzaak van
den verflauwden greep dien men gewaar wordt. Wat er ook
van zij, het pakkende van 't onderwerp zelf, het boeiende
van figuur en omstandigheden was groot genoeg om een
werk van eerste gehalte te weeg te brengen.
Dit boek is eene verrassing en eene verklaring.
Over het leven van Newman in de Katholieke Kerk
hing inderdaad een nevel. Voor zijn Anglicaansch leven
had hij zelf gezorgd én door de brieven en documenten aan
Anne Mozley toevertrouwd én door zijn boeken : « Apologia pro vita sua », ((Loss and Gain », enz. maar tot aan zijn
dood zou men wachten om tot het innerlijke, beslissende
van zijn katholiek bestaan te geraken. De tijdsomstandigheden brachten geen bescheid. Na zijn roemrijk overgaan
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in de volle rijpheid der mannenjaren, in den gulden luister
eerier weergalooze faam, waren jaren gevolgd die niets of
bijna niets over hem vermeldden. Nog klonken in de ooren
de smartkreten zijner geloofsgenooten over zulk een verlies
dat het blijven bestaan zelf der Established Church scheen
te bedreigen; nog de juichtonen der katholieken, zulk een
aanwinst begroetend als de nakende verwezenlijking hun
stoutste droomen : Engelands bekeering. En daarna,-ner
jaren lang, stilzwijgen en raadselachtig halfduister.
Een wolk hing voortdurend boven Newman's lotgevallen, een oogenblik opgelicht door zijne benoeming tot
Kardinaal, maar nooit totaal uiteengedreven, --- ten minste
voor ons, vastelanders.
Het is dat raadselachtige dat Ward's boek komt ophelderen, die wolk welke de nieuwe biographie oplicht, om de
volle gestalte van Kardinaal Newman in heel haar onvergankelijken luister te laten stralen.
Daarom is dat boek boeiend als de boeiendste roman,
of liever de boeiendste bekeeringsgeschiedenis. Want wat
is er trillender dan het verhaal van het wedervaren eener ziel,
zich losworstelend uit de strikken der dwaling, ontsnappend
aan de gevaren van afgrond en duisternis, en vorderend op
den weg van licht en vrijheid. Ademloos volgt men zulke
wisselvalligheden. Dat was het belang der boeken over.

Newman's vroeger leven : het tragische dat in ieder bekeeringsverloop schuilt. Men mocht vreezen dat zijn katholiek
leven, in vredig bezit der waarheid, dit boeiende zou missen.
Gansch anders is het geval, en dat door eene nieuwe
tragische verwikkeling.
Wat is de hoogste scheidsmuur tusschen heidendom
en Christendom ? Welk is de kloof die de wereldsche levens
bovennatuurlijke scheidt? Waaraan dankt-opvatingde
het geloof zijne diepst-pathetische kracht ? Is het niet aan
het Kruis? — Het Kruis van goddelij kefir oorsprong, heeft al
het menschelijke verdiept, met 't geheim des lijdens op te
lossen, met de liefde er als bestanddeel te laten in dringen.
Sedert Christus, is niets menschelijks groots meer zonder
het kruis, en met het kruis bestempeld, kan niets wezenlijk
klein voorkomen. De hoogste levenstragedie blijft het Sacrificie van het Kruis, waaraan een God-mensch hangt. Het
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hoogste koningschap op aarde is dit welk de doornenkroon
draagt. Dat is de toetssteen voor ieder menschenleven.
Elkeen van ons kan koning zijn, zoo hij het verkiest ; aan
eenieder wordt de kroon geboden. Doch sommigen vinden
ze te zwaar voor hun hoofd. Niet weinigen doen « il gran
rifiuto » waarvoor Dante eenen heilige naar de hel verwees,
dat wil zeggen, staan den troon af, weigeren den diadeem,
omdat hij offers vergt, verantwoordelijkheid meebrengt,
plichten oplegt : omdat hij uit doornen is gevlochten. Lafhartigen en kleinmoedigen ontvluchten de smartenwijding.
De grooten echter zijn gereed.
Zoo stond een Athanasius bereid zijn leven lang te
zwerven van land tot land; een Gregorius VII in ballin gschap te sterven; eene Jeanne d'Arc haar jeugdig lijf te
laten verbranden; een Dante het brood van den banneling
te eten; een Beethoven getroffen te worden in de bron zelve
zijner overheerlijke kunst.
Want let wel op dat het kruis vallen moet op (Ie
gevoeligste plek, wil het in volle vruchtbaarheid werken,
in den hoogsten luister pralen.
Dit was het geval voos Newman.
Alles had hij veil gehad om de waarheid te vinden
rust, bestaansvermogen, iuvloed, vriendenomgang, cultuurvreugden, de levensgewoonten van gansch een leven. Hij
vroeg enkel naar licht en vrede : het licht der waarheid
voor zijne ziel, de bevrediging van 't plichtvolbrengen voor
zijn geweten. En voorts de toelating om in den dienst der
ware Moeder de wondere gaven waarmede de Schepper hem
bedeeld had, te laten woekeren, nu hij ondervonden had
dat de kerk van zijn doopsel enkel de stiefmoeder was.
Wie had niet verwacht dat voor zulk eenen zoon de
Moederkerk wijd hare armen ging openzetten? Dat hare
bedienaars met juichkreten den godgezonden gezel gingen
opnemen? Dat aanzien, roem, gezag den heldhaftigen stap
gingen vergelden? Want ja, het was in de rijpheid der
jaren, met heel een vruchtbaar verleden achter den rug, dat
de neophiet zich aanmeldde, en uit de spijt zijner vroegere
genooten kon men opmaken wat zijn besluit beteekende.
Menschelijkerwijze scheen het enkel rechtmatig dat
eer en roem den afstand van welvaart en aanzien zouden
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bekronen. Menschelijkerwijze, ja; maar hoe verschillen de
ondoorgrondelijke oordeelen der Voorzienigheid van die
onzer kortzichtigheid f -- Newman had een edelmoedig
offer gebracht, en God gaf hem het hoogste op aarde : een
uitgelezen kruis. Hij liet achter zich eer en aanzien : mis
achterdocht werden zijn lot. Hij had vaarwel-kenig
gezegd aan eene macht over de geesten, die gansch ongehoord was en hem in staat stelde oneindig goed te stichten;
nu zou die bekoorlijkheid zelve die hem zoo onweerstaanbaar maakte, tegen hem worden uitgespeeld. En waren die
miskenning, die achterdocht enkel gekomen van zijn nieuwe
geloofsgenooten, van hen die zijn invloed voor 't goed, het
buitengewoon spel van denken en verbeelding in hem, de
vereeniging van zielediepte en geestesschranderheid, van
gemoedswarmte en gewetenskieschheid wantrouwde . , om
zij ze niet kenden; maar neen, zij kwamen van hen-dat
zelf die hij tot de waarheid had gebracht, met zich, door
zich, die hij tot op den drempel had gedragen, in zijne
armen, op zijne minnende borst; zij kwamen van discipelen
en vrienden, van een Faber, een Dalgairns, een Manning,
een Ward.
Uitgelezen kruis voorwaar, en enkel passend voor eene
uitgelezen ziel.
Maar Newman was zulk eene ziel, altijd attent op het

minste gefluister der goddelijke stem, bevreesd den kleinsten wenk der Voorzienigheid voorbij te zien door gemis
aan opmerkzaamheid. De eischen van 't geweten vonden
hem immer even waakzaam als de zoekingen van 't licht.
En nu had hij van beide licht en plicht de onfeilbare bron
ontdekt, nu genoot hij Waarheid en Wijsheid in haren
oorsprong. Was dat niet voldoende om al het andere tijdelijke te vergelden ? Ook ontsnapte geen woord van klacht
aan zijne lippen; dikwijls prees hij het geluk van zijne
vorderende jaren, in afzondering en vrede gesleten. Wat hij
enkel betreurde was zijne machteloosheid voor het goed.
Zijne gaven wel bewust, den invloed die zij hein verleenden, kon hij niet ongevoelig blijven aan hun in schijn met
dor- en barheid geslagen zijn. Dat kwam herhaaldelijk de
wonde weer open rijten, telkens dat eene nieuwe poging tot
vruchtbaren arbeid op den akker des geestenslevens nils-
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lukte. En van die gelegenheden kwamen er veel. Maar
telkens ook was de mislukking, heldhaftig aanveerd, de
bron van eene hoogere vruchtbaarheid -- triumftk in failure.
Vooraleer op die mislukte pogingen uitvoeriger in te
gaan, moet ik nochtans een onderzoek instellen over hunne
oorzaak. -- Waaruit sproot het misverstand dat Newman
zoo bloedig deed lijden? I-Iemelsche bedoeling zoo men
wil, maar in welk tijdelijk kleed stak deze ? Welk was de
menschelijke gedaante van 't goddelijk inzicht ? Of, met
andere woorden, hoe deed zich de beproeving voor ?
De eigenlijke oorzaak was geen andere dan de grootheid dier ziel. Newman deelde het lot van alle grooten : hij
stond alleen. Zijn geest was te hoog, zijn betrachting te
diep, zijn zichtruim te wijd voor de steeds talrijke mediocri teiten. Hij moest zijne gaven boeten. Was hij slechts een
genie geweest, men had hem zijn schittering kunnen vergeven ter wille van de zwakke kanten die dikwijls zulk
voorrecht vergezellen, maar hij was daarbij een heilige ziel,
een vrome priester, immer strevend naar het hoogste stoel ;
neen, waarlijk, zulk verschijnsel mocht niet zonder tegenspraak geduld worden.
Dan weer gaf hem zijn boven allen staan, eene bijna
uitdagende onafhankelijkheid — ten minste in de oogen
van hen die altijd iemand moeten volgen, met eens anders
oogen zien. En zijn dezulken niet legio ? Nooit behoorde
Newman tot een partij of coterie. Zijn wonder vermogen
om de denkwijze van anderen te doordringen, stelde hem
in staat deze te beoordeelen en vrij te blijven in de eigen
overtuiging. Uit overtuiging was hij katholiek geworden
en, met warm geloof, had hij al de dogma's aanvaard, tot
het moeilijkste toe : die aanwezigheid van Christus in
het Heilig Sacrament die hij tot aan zijn bekeering niet
erkende. Hij ontving te Rome het priesterschap; maar naar
de schoolsche vorming die de Romeinsche geestelijkheid te
beurt valt, kon de reeds bejaarde zich niet plooien. Bijal
daar lag zijn weg niet. In al zijne schriften verklaart hij geen
theoloog te zijn. Zijn schrandere en lichtvolle geest ging
een gansch andere baan op. Vandaar de oorspronkelijkheid
zijner schriften, de plotse kijk die zij openen op zaken
en zielen. Alles is eigen gewin, persoonlijk zicht, bij alle
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eerbiedige onderwerping aan de uitspraken der onfaalbaarheid.
En, eigenaardig verschijnsel, zoo hij was op godsdienstig gebied, zoo was hij het in alle geestesopenbaringen.
Zijne philosophie is niet die eener bijzondere school : hij is
noch Thomist, noch Cartesiaan, noch Kantist; hij heeft de
diepe philosophie des levens, ontsnappend aan alle formulen. En wat hij vooral is daardoor, dat is psycholoog.
Zelfs zijne metaphysische beschouwingen knoopt hij aan de
gegevens zijner diepe zielekennis — bij voorbeeld in dat
wonder Grammar of Assent, zijn laatste boek, dat hij levenlang
droeg en, als de plant der aloë, als stervensbloem schonk.
Zelf een allereigenaardigste verschijnsel, wist hij de
verborgenste roerselen der ziel bij anderen te ontdekken.
In persoonlijken omgang het zelfde alleenstaan.
Toen Newman katholiek werd (1845), was de groote
strijd van 't liberalism op handen. Zelfs in de Kerk gingen
twee partijen tegenover elkander staan : de Ultramontanen
en de liberalen. Nu had Newman, van zijne jonge jaren af,
het gemunt gehad op het liberalism. Met zijn zienersblik
had hij vooruit ontdekt wat onze Kardinaal Dechamps
noemde : de strijd tusschen alles en niets, tusschen de volledige waarheid en de totale negatie, tusschen het Katholiek geloof en het radikaal ongeloof. En van zijn protestantschen tijd af, was hij Ultramontaan geweest, zonder liet
te weten, de Engelsehe kerk altijd dichter brengend bij dlat
Rome dat hij toen nog verafschuwde.
En nu, Katholiek geworden, werd hij verdacht te
heulen met de tegenovergestelde school, die van 't Liberaal Katholicism, met mannen als Lacordaire, Montalembert,
Dupanloup, Gratry, Ozanam. Ongetwijfeld ging tot die uitstekende geesten heel zijn sympathie. — Hoe kwam dat?
't Is dat hij hier weer wist te onderscheiden, te begrijpen, te doorgronden. Wat hem aansprak bij die hooge
gemoederen was hun liefde voor de waarheid, voor de
zielen, voor de Kerk. Gingen zij te ver in de concessies die
zij dachten te mogen doen aan den tijdgeest, dan kwam
dat niet uit neiging tot de dwaling of de ketterij, maar uit
hun vurigen wensch om de Leerares der waarheid te
zien zegepralen in rechtmatigen luister. Niet met hun te
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ver-gaan sympathizeerde Newman, maar met hunne lichtkanten. De schriften van Lacordaire, aan een nauwkeurig
onderzoek onderworpen, werden nooit door eene veroordeeling geschandvlekt. Ozanam was gestorven voor dat de
strijd voor goed losbarstte, en wie zou de vlekkelooze
bedoeling van dien trouwen zoon der Roomsche Kerk in
twijfel kunnen trekken? Met Montalembert en Dupanloup
wordt de zaak kiescher, maar moet menig onvoorzichtig
woord niet gebracht worden op de rekening van Veuillot
en consoorten, die door gedurige ophitsing, door onbezonnen ijver, journalisten-smaadwoorden, door al wat meest
terugstootend schijnt op den voorrang te brengen de ge
schokten? Ozanam zelf heeft de twee strekkingen-moedrn
gekenschetst in de volgende woorden : « L'une école pré tend inettre à sa tête M. de Maistre, qu'elle exagere et
qu'elle dénature. Elle va chercher les paradoxes les plus
hardis, les theses les plus contestables, pourvu qu'elles
irritent l'esprit moderne. Elle présente la vérité aux hommes, non par le cote qui les attire, mais par celui qui les
repousse. Elle ne se propose pas de ramener les incroyants,
mais d'ameuter les passions des croyants. -- L'autre école
a pour but de chercher dans le coeur humain toutes les
cordes secrétes qui peuvent le rattacher au christianisme,
de réveiller en lui l'amour du vrai, du bien, du beau, et de
lui montrer ensuite dans la foi révelée, 1'idéal de ces trois
choses auxquelles toute áme aspire ; de ramener ensuite les
esprits égarés, et de grossir le nombre des chrétiens. » (i)
Newman behoorde zeker tot de warme harten die de
waarheid voor allen wilden toegankelijk maken, aan allen
zocht mede te deelen; van hem kon het niet gelden : « Its
présentent la vérité aux bommes, non par le cóté qui les
attire, mais qar celui qui les repousse. » Maar evenzeer als
op Veuillot, pasten die woorden op Ward, die iederen dag
met zijn breakfast een onfaalbare uitspraak uit Rome had
willen ontvangen, die met de groep donderaars en verketteraars, alle vrije kwesties in dogma's zocht om te zetten,
en het gebied van 't in dubiis libertas zoo veel mogelijk
inkrompen. — Zien wij tegenwoordig, onder vernieuwren
( i ) Mgr

BAUNARD :

Frédéric Ozanam, blz. 441.
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vorm, niet de zelfde aanmatigingen oprijzen : monopool
van orthodoxie, persoonlijke veeten als geestelijken ijver
uitgewerkt, zucht om overal opstand en moedwillige dwaling te ontdekken? De menschelijke krankheid is van alle
tijden.
Uit harte- sympathie, uit geestesneiging, was Newman
dan voorzeker met de Fransche liberaal -katholieken, maar
geenszins uit redeneerende kracht. Het historisch standpunt had hem tot het Katholicism gebracht; uit de historie
had hij geleerd dat de geestelijke vrijheid geen ergeren
vijand kent dan het liberalism; dat het liberalism voor het
ongeloof alleen de vrijheid duldt. Hij behoorde dus in het
geheel niet tot de school der liberaal-katholieken, noch
deelde hij hunne illusies aangaande de eindbedoeling van
't liberalism. Nog veel minder kon hij gerekend worden
onder de aanhangers van Veuillot en Ward, wier geweldige
taal en paradoxale neiging hij verafschuwde. Hij behoorde
tot geene school, hij stond boven alle; het was hem genoeg
een onderdanige zoon te zijn dezer Roomsche Kerk waaraan
hij zooveel had ten offer gebracht. Maar zulk een uitgelezen
geest, zulk eene verstandskracht had ieder partij tot zich
willen trekken; daarom was zijn onaf hankelijk- blijven voor
beide eene ontevredenheid en rezen er klachten op.
Manning riep eens uit: «J. H. N. is een vreemd man.
Wie kan hem begrijpen ? n Dat woord hadden velen herhaald.
Wie kon iemand begrijpen, die altijd verder en dieper zag dan
het gewoon der menschen, die zich niet bekreunde om loopende vooroordeelen, die vreemd bleef aan de kleine belangen, betrachtingen, beslommeringen der massa, en toch zoo
levendig gevoelig was aan al het hopen en voelen zijner
inedemenschen ? Newman was een uilerst zeldzame verschijning, een bij uitstek complex wezen. Hij moest alleen staan
en, door den rijkdom zijner gaven zelf, verhinderd worden.
Deze complexiteit, deze subtiliteit weet Ward voortreffelijk te doen uitschijnen in de inleiding van zijn werk,
daarbij nog drukkend op den artistieken kant dezer veelzij
natuur. In de donkere uren, in de drukkende stemming-dige
trouwens, nam Newman zijn toevlucht tot zijne viool —
hij was goede vioolspeler — en vertroostte zich met Mozart
of Beethoven.
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Van den veelvuldigen tegenslag, die zijn verlangen om
goed te stichten ondervond, moet ten minste een denkbee l d
gegeven worden. — De twee lijvige bundels door Wilfrid
Ward uitgegeven, zijn niet te lang om dit wedervaren uitvoerig te verhalen; er kan dus geen spraak zijn hier in bijzonder
te treden. -- Uitgerust zooals Newman was door zijn-hedn
jarenlang verblijf te Oxford, door den invloed dien hij er
over geesten en harten wist te verkrijgen, zou hij natuurlijk
aangetrokken worden door al wat de wetenschap, het uni
aanbelangt. Een geboren leeraar was hij, een-versitln
uitstekend opvoeder. Het was ook op het gebied van het
hooger onderwijs dat zijne ondernemingen ten goede op de
pijnlijkste wijze schipbreuk leden, namelijk te Dublijn en
in de Oxford- kwestie. Ettelijke jaren van zijn leven verspilde Newman in eene mislukte poging om te Dublijn
eene katholieke universiteit tot stand te brengen. — « Verspilde », zeg ik, maar hier weer bloeide zijn offer op in
twee heerlijke letterkundige gewrochten : « Rise and progress of universities » en « Idea of a University ». Zonder
gewag te maken van de stoffelijke bewijzen die hij achter
zich liet van zijn verblijf in de Iersche hoofdstad : de kerk
van St Stephen's Green en het Medical School House. —
Misschien viel hem nog pijnlijker het in 't water laten
vallen van een plan om in Oxford zelf werkzaam te zijn,
bij de universitaire jeugd, ten voordeele van 't geloof.
Oxford, welks boombladeren hij gekust had in de hartverscheuring van zijn afscheid vóór zijne bekeering; welks
torens en tinnen hij 32 jaren lang enkel uit de verte, van op
den voorbijsnellenden trein, had aanschouwd; dat hij
bezongen had als de moeder zijner ziel, de kweekster zijner
vermogens, den zetel van wetenschap en beschaving, in
« Loss and Gain n en ((Apologia n ; Oxford, het voorwerp
van zijn onverdelgbaar herdenken en vurigste liefde!
Herhaaldelijk scheen die droom op het punt verwezen
te worden; in Rome zelf was men hem gunstig. Telkens-lijkt
wisten zij die Newman verdachten en die vijandig waren
aan alle vermenging van katholieke en protestantsche elementen bij de studeerende jeugd -- Manning en Ward
vooraan --- de zoete hoop te verijdelen.
En Newman zweeg. Hij bleef gelaten; hij droeg ge-
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duldig zijn kruis, het zware kruis van zijne wondere gaven
te 'laten braak liggen waar hij zoo veel goed had kunnen
stichten. Nog meer : hij prees zich gelukkig niet getrokken
te worden uit zijne dierbare eenzaamheid, zijne serene
afzondering. Heldhaftige deugd inderdaad van een heldhaftig- heilig gemoed!
Toch zou de voortdurende wolk eens opgelicht worden,-zou het vernederd en verdonkerde leven eindigen in
weergaloozen luister.
I )it geschiedde toen op den Petruszetel een paus was
gestegen die Newman's evenknie was in geestesomvang,
in gaven van 't verstand. In 1879 verhief de groote Leo XIII
den grootsten Engelschen denker tot het Kardinalaat.
Geerne zou men vergeten dat, toen nog, Manning al het
mogelijke deed om de benoeming te verhinderen.
« De tijd der wonderen was weer aangebroken », zegt
Ward. « Het lang geduld van vele jaren bleek te zijn de
voorwaarde tot vervulling zijner echte zending, en deze
zending zou nu hare vrucht dragen. Een Kardinaal kon
spreken in den naam van Rome. Nu kregen Newman's
schriften de aureool die zij tot dan toe gemist hadden. Zij
ontvingen de onmiddellijke goedkeuring van den stede houder Christi. Lang had Newman's leven het driemaal
twintig en tien oversprongen der jaren aan den gewonen
mensch beschoren. » — In 1879 was Newman 78 jaar oud.

« Hij had, als laatste woord in zijn dagboek, zijn dank
tot God om zijne goedheid geschreven, en zijn gelatenheid
over zijn kruis — de koelheid der geestelijke overheid. Dit
kruis was zwaar om dragen, beide door 's dragers diepe
loyaliteit tegenover Rome en omdat zijne macht voor 't
goed er grootelijks door verminderd werd. Toen de wolk
op eens verdween, was het haast of de hemelen opengingen
en de vergelding uitspraken van een levenslange onder
-werping».
(I)
« I)ie zonnige en gelukkige oude dag », gaat Ward
voort, « geeft aan het drama een volledigheid die het
werkelijk leven doorgaans mist. Zelfs op deze aarde was
--

(I) WILFRID WARD:

I vol.., p, 14

The life of )ohn Henry Cardinal Newman,

244

KARDINAAL NEWMAN

voor hem «de nacht voorbij ». In de geluk-ademende brieven van dit tijdvak schijnt hij de verzen van zijn eigen
hymne te herhalen ».
Een ander stuk, door Newman gedicht op de zelfde
reis als ((Kindly Light », laat gedurig als een referein klinken de gedachte: ((Weakness is aye Heaven's might ». Dat
moest het leven van den schrijver zelf bewaarheiden. Ver
verdrukt én in zijn genie én in zijn godsdienst zelf,-zwakt,
zou Newman toch zegevieren over achterdocht en kleineering, en als genie en heilige overgaan tot het nageslacht.
M. E. BELPAIRE.
21

Februari 1913.

ZWERVERSLT ED
Wáár ik mijn tente wel opsla,
Waar ik mijn leger sprei ?.. .
Hei, Leven, mijn strijdros, — hopsa!
Jong ben ik, vroolik en vrij.
'k Voel mijn kracht in mij rillen,
'k Spoor mijn steigrenden moed,
Tsa, — leven is wagen en willen.
Wijd zwaai ik mijn wuivenden hoed:
Vaarwel, mijn makkers en magen,
En Liefde in 't slepend gewaad! -Want leven is willen en wagen,
Want leven is durf en is daad.
Ik wilde niet langer ontvangen
En drinken uw kostbaren wijn;
Zelf dicht ik mijn levenszangen,
Zèlf wil ik mijn gastheer zijn. -Zegt gij mijn vaarwel aan de rozen
Die 'k minde in uw vredigen gaard....
Gedenkt gij den vredelooze
Wen de avond uw droomen omwaart?...
W áár ik mijn tente wel opsla ? -Vraagt het der sterren geschijn!
Tsa leven-mijn, streven-mijn, hopsa,
Heel de wereld is mijn!
!

'k Wil mijn wezen van verlangen,
Wil mijn onrust gaan ten end',
Tot waar gouden nevels hangen
Over de avond van mijn lent!
Streven, wijl de ring der uren
Traag zijn gouden boog voltrekt
Tot mijn stilte van verduren
Luiden dag der vreugde wekt.
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Wil in mij, wien al mijn willen
Onderdanig is en trouw,
Zal uw brand geheel verstillen
Waar ik nieuw getijde schouw
Dag van klaarte, land der ruste,
Zomerdaagsche vredigheid,
Zonnig over zee en kusten
Tot de kimmen van den tijd. —
Bloemen in mijn hand gestorven,
Korte blijheid mijner jeugd, —
Blijheid weet ik onverdorven
Waar mijn dag geen avond heugt. —
Blijheid is mijn wil van leven,
Durf van moed en pracht van daad,
Trotschheid van niet - onder - geven,
Tot de zon den dag verlaat.
'k Ga mijn wegen van verlangen
Tot den lesten wereldzoom
Tot waar gouden nevels hangen
Over leven, slaap en droom.

r

Dr FELIX RUTTEN.

DE DANSTENT
(Slot)

Stafkeu was tevreê dat er uit den twist geen veete
overbleef en ging buiten om eens te verademen en naar het
weer te kijken. Nu mocht het slecht weer zijn, de kermisgasten waren in zijne tent en bij hondenweer blijven ze
waar ze zijn.
Het plasregende geweldig door : de wind zweepte de
lange regendraden schuins in Staf ken's gezicht, zoodat hij
zijn hoofd moest omdraaien. Langs weerszijde van de vaart
huilden de boomen nat : er hing een vage klaarte in de
nachtlucht, duistergrijs, waarin ginder op een boogscheut
het dorp lag zonder menschenstemmen ; onmachtige
orgeltjes raasden valsch afgezaagde airkens

((Nog meer, nog meer,
En kussen doet niet zeer. »

en
((De jenever is goedkoop,
-- Zeven maatjes, zeven maatjes —
De jenever is goedkoop,
Zeven maatjes is een stoop! »

en het heel oude, uit grootvaders tijd :
«Een pintje waar wat bier is
En daar wat suiker bij,
En een boerken waar wat zwier in is,
Daar ben ik geren bij . »

Staf ken moest er om lachen : geen wonder dat al het
volk naar zijne tent samenkwam.
Hoor daartegen wat zijn orgel speelde nu pas, hoe
prachtig het nieuwste lied :
«Als Olieslagers dood is
Dan krijg ik zijn machien,
Dan ga ik de lucht in vliegen
Dat 't schoon zal zijn om zien. »
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En geen de minste beweging zag hij in de dorpsstraat:
hoog en donker stond de kerk met twee grijze vlekken op
den achtermuur het hoogouter insluitend : de gekalkte
vlakken van twee toegemetselde ramen. Als een neergehurkte kudde lagen de huizen bang in den vallenden regen,
en van twee tenten blonk geelschijnend het zeil met roode
plekken waar binnen de lampen brandden. Wreed huilde
de wind over het hoogland tusschen het dorp en den vaartdijk, en de hooge beuk, waartegen Stafken's tent aangezet
stond, waaide geweldig en wrong tegen als een getergde
reus : maar hij stond sterk op zijn wijdloopende vasthoudende wortelen.
Stafken trad weder de tent binnen, en als hij de
slijperkens doende zag, kloppend de zilveren vijffrankstukken op den toog als waren het koperen centen, rookend
lekkere sigaren en zuipend cognacskens en schiedam,
hunne lieven rijkelijk te goed doende, welde er een gevoel van genoegen op in zijn binnenste; hij was blij gelijk
een kind met een kermiscent en fier als een velorijder die
den triomf en het einddoel nabij is. Dat waren fijne jongens,
de slijperkens, gekleed als stadsche heeren, en ze droegen
kostbare spelden en ringen en moesten op geen franksken
zien ! Staf ken ook zou nu dra slijper en heer worden, want
het regende geld : slag voor keer waren er in de dertig
koppelen aan den dans; weinig volk kwam nog binnen —
maar dat hoefde niet : 't was volle bak en immer en weer
kwamen de slijperkens drinken en tracteeren aan den toog
-- en uit blijheid, daar Fieleken's zuster het alleen kon
gedaan krijgen, ging Staf ken zijn oud lief achter den toog
uithalen om met haar te dansen.
Angelieneken, die aan haar winketje niet veel meer te
doen had, en recht was gaan staan op haren stoel om het
leventje in de tent gá te slaan, zag ze noode aftrekken en
bloosde.
't Was een schoon koppel : hij een gave struische
jongen met open gelaat, en zij een schoon meisje met zwarte
oogen onder de lange donkere wimpers, en beiden dansten
ze om ter best. Een van Staf ken's vrienden haalde nog de
oude historie op en zei in 't voorbijdansen : « Wat hadt gij
getweeën een schoon paar gevormd! Gevoelt ge geen spijt,
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Stafken, dat ge een verkeerde gepakt hebt? » 't Ging
Fieleken in 't hart, ze werd minder gespraakzaam, een
ietsje korzelig zelfs. En ze dansten telkens — gansch bij
toeval nochtans — achter dien langen slijper, den Nekker,
die ongemeen brutaal kon zijn.
Vette lachen gilden uit het troepje slijpers op zijne
gemeenheden : toch werd de Nekker niet gaarne gezien,
maar hij was een beetje doenvrij en ze dierven hem nooit
te lijve omdat de baas van 't fabriek aanhield met zijne
zuster.
Ze dansten en bleven dansen in 't gewoel. Stafken liet
ze niet los, al zag hij soms eens heimelijk naar Angelieneken die van haren stoel was afgesprongen. En van de
danige leute riep Staf ken herhaaldelijk :
« Blazer, leg er den schoonen schottisch nog eens
onder ' » En dan klopten weer zoetekens de kabouterha merkens op hunne zangerige aambeelden, in de verte
speelde de scheper zijn deuntje door den vallenden avond,
de hooge fluitenmelodieën vielen in korte klaterende noten
als tinkelende perelen op rosen marmersteen, op 't einde
sloegen al de orgelkleppen open en met een bons viel het
orgel stil, een bonkende bons die nog een gedaver in de
tent liet nahangen...
--

Te half één — eene halve uur vóór taptoe — sloeg
Staf ken de kraan in 't vat en tapte dobbele gersten voor
enkel geld.
Haastig schoven de drinkebroers hun glas bij : de
eerste met zijne leêge pint was Wardje de oude maaldersgast, in den zomer gevierd door al de oude jongmans als
zijnde vijftig jaar zatlap : niet dat hij wist had hij sedert
zijne achttien jaar één Zondag overgeslagen dat hij niet
met zwaren kop en lamme beenen was naar huis gesukkeld:
« 'k Had mij aan den band moeten leggen », zei hij, « en
een wijf pakken. dan hadde ik mij gekeerd. Maar ge moet
niet denken dat ik er geen kon krijgen : Treesken Vinger
heeft achter mij geloopen en Miene Vogelteer zaliger-hoets
heeft zoo dikwijls tegen mij gepinkt, en weet ik wie nog
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allemaal! En heeft er nog iemand zin in mij, die kome mij
spreken toekomenden Zondag avond, hier onder den beu
moeite voor mij en nog niet te laat,-kebom.,'tisngd
en met dit drommelsch orgel krijg ik het oud zot, en als een
oude schuur brandt helpt geen blusschen... ik ben er overgeschoten, 'k weet niet hoe... in mijnen tijd trouwden ze
zoo vroeg niet... en eens de dertig voorbij gaat er de
goesting zoo wat af... »
Juuleken met zijn frou-frou stak ook gretig zijn glas
uit : hij moest zijn verdriet verdrinken, want toen hij zijn
lief ging halen in den namiddag om er mee te kermissen,
kreeg hij zijn « adieu, pour toujours »; « ze wist alles »,
zei ze.
Boerke Naets, rood en dikbuikig, die nog gesprongen
had als een jongman, kwam bezweet uit den dans om eens
te tikken met Staf ken zijnen u Ouwe », die leunde tegen
den toog met een misnoegd gezicht : hij dacht terug aan de
Mei-kermis, toen hij zoo deerlijk zijn broek gescheurd had
aan de tent, met het valsche orgel, die hij gezet had en
welke niet had getrokken.
— « Tegen onzen vader moet ge niet meer spreken van
eene tent met een orgel » , lachte Staf ken, ((want hij zou
een te grooten schrik kunnen pakken ! »
Stoer stond in een hoek Baas De Volder, de klak
achterover op de lange stekelige haren, zwijmelend op zijn
schuimend pintje dobbele te staren, en doddelde : « Kermis
vieren met de kermis... zoo moet het zijn, alles op tijd en
stond.... oppassen in 't jaar, als ge met een huishouden en
een hoop jong zit.... maar 't is te doen, zulle, voor een
werkman, acht kinderen te kweeken en groot te brengen,
maar dan moet ge uit uwe oogen zien en op uwe pooten
staan, en niet te veel naar de herberg dragen... maar ik kan
God zij geloofd een pintje pakken 's Zondags, en 's werken daags ook, als 't noodig is, want in den zomer bij die hitte,
komt ge dikwijls met uw busken niet toe... »
En de mannen dronken bij lange teugen met glokkelend- zwelgende keel, zalig als Bacchus op zijne ton, terwijl
het orgel als een machtige toovenaresse hare meeslepende
sirenen - zangen smachtend zong of luid hare vreugde uitjubelde, en het jonge volk zijne ziel afdraaide en niet moe
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werd op den glad-gebomden plankenvloer. Zij, die buiten
adem waren, rustten een wijle, hun lekkende zweet afdroogend, op de stoep of in de sofa's, waar het ook nog oudere
menschen uithielden, met drankbenevelde oogen, rookend
eene kermissigaar met zeeverenden mond. Waarom zouden
ze ook voortgaan? 't Was hier zoo leutig en goed, zoo vol
bij zwijgend orgel pletsten de zware-lekrmisachtg,n
regendroppelen als erwten en marmerbollen op het gespannen zeil van de tent, en de beuk waaide en floot als
een bezetene. Een hondenweer buiten!
Nonkeltje en Postje kwamen vragen wanneer ze den
Jan-Van- Zier -dans mochten inzetten.
— « Te één uur », zei Staf ken, « 'k heb zat Fransken,
den zoon van den koster, die altijd een halffranksken kan
gebruiken, omgekocht om de horlogie van den toren een
kwartier achter te houden : voor hem is 't een kleine moeite
en een kwartier maakt mij veel. »
Postje en Nonkeltje moesten er om lachen : ze dachten
aan Oudejaars- en Nieuwjaarsnacht toen de fanfare-leden
met verkleumde vingeren, het instrument vóór den mond, in
de bijtende koude stonden, midden op de dorpplaats, wachtend op den eersten slag van de twaalf om aan het Nieuwe
jaar een dreunenden groet te sturen... en zat Fransken had
voor eene wedding de kerkklok stilgelegd. 0 die poets!
Zat als honderdduizend man kwam de veldwachter
binnengestrompeld, een lange lummel van een vent, graatmager, met een neus verrimpeld als een uitgedroogde
citroen en rood met een purperen schijn als de bittere dien
hij veel door de keel goot.
De slijperkens jouwden en lachten als zij den gevreesden man — nuchter kon hij den sterksten omverslaan —
wankelend tegen den toog zagen aanleunen.
Misprijzend knarsetandde de bedronken garde, stak
zijne snor vooruit bij de twee puntjes als een kater doet
wanneer hij kwaad den rug kromt springensgereed.
— « Ze denken zeker dat ik zat ben, ze uilekiekens!
moest ik mijn stoksken eens op hullie rug leggen, ge zoudt
ze zien vliegen zoo rap als de blaren die waaien..., en sluiten zult ge op klokslag, zulle, baas », zei hij kwaad, zich
omkeerend naar Stafken.
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-- « Zonder tegenpreutelen », zei Stafken, « klokslag
— maar klokslag op den toren, zulle — ëén uur : de brabbeson, de lichten uit en de tent toe !... pakt ge geen pint
dobbele ? »
— « Dat sla ik niet af, ik sla niet af dan de vliegen....
gij zijt nog een mensch die zijnen wereld kent... maar kan
ik hier nergens wat rusten ?... ik heb eene draaienis... 't zal
evenwel gauw over zijn. »
— « Zeker », beantwoordde Staf ken, « en nog wel
op kussens », en hij leidde den garde tot op de kussens,
dicht bij den toog waar de sofa's begonnen. Daar bracht
hij hem goedjonstig eene groote pint schuimenden dobbele
na er vooraf een goeden scheut kortnat in te hebben gemengeld.

— ct Dat is nog drank », zei de garde, « straffe dobbele
hm! hm! eten en drinken te gelijk.., tap er nog maar een,
de tweede zal ik betalen. »
— « Bijlange niet », weigerde Stafken, « 'k ben goed
geweest vandaag, 't kan er af, wacht... »
Toen Stafken terugkwam, schuddebolde de garde
suizelend.
-- « Drink », zei Staf ken, de tweede pint aanbiedend,
« het zal u deugd doen... dat is wat beter dan de klets die
ze op een ander verkoopen ! »
— « Dank u », zei de garde, en hij hikte en trok zijne
kijkers wijd en verdwaasd open, als iemand die in het
duister schouwt en de oogen openspalkt. Hij dronk half
het glas leeg.
— « Waar moet ik het neerzetten ?... » plets ! daar
buitelde het al op den grond, en als uit kleine gootjes lekte
het bier uit de vouwen van zijn broek.
-- « ' t Is geen erg », zei Stafken bezorgd.
— « Laat mij wat rusten... 't zal gauw over zijn », zei
de garde stil als tegen zichzelven, vleide zich languit op de
roodfloeren « sjoofa's » en snorkte na een paar oogenblikken.
-- « Laat hem gerust », zei Stafken, de lachende toeschouwende kermisgasten aanmanend voort te kermissen,
« dat er potverkoffie geen enkele zijn pooten naar uitsteekt,
zoo kunnen we doordraaien!! »
En Stafken glibberde tusschen de dansende paren, in
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blijde haast, op Nonkeltje toe : « Nonkeltje, Postje ! de
jan-Van-Zier-dans om drie ure of half vier, we draaien

door ! »
Nonkeltje had vreê met de schikking op ééne voor

-warde:
— « En onze preê ? »
« Een dobbele frank voor elk toeslag », gunde
Stafken in zijne mildheid gewillig.
Ze knlkten beiden. « En om het volk te houden, zeg
aan de menschen dat al wie nu één frank betaalt mag
draaien tot den Jan-Van- Zier - dans. »
En de veldwachter sliep in zijne bemorste kleederen,
vast als een Rus, midden 't kermisgeluid en ronkte luid als
een Turk, lang uitgestrekt liggend op de roode kussens,
zijn knobbeligen mispelaar in den arm.
Ge hadt de jonge mannen moeten zien lachen en bok besprongen maken nadat Nonkeltje zich in hun midden
had gezet met zijn duister schoeliesgezicht en met de handen
tot een spreektrompet voor den mond had aangekondigd :
« Mannen! goed nieuws! De garde is zoo zat als een verken : we draaien door en als ge nu één frank geeft, moet ge
van heel de kermis niet meer in uwen zak schieten. »
Ze vloekten van vreugd wel zeven keeren achtereen al
stampend met hunne hielen op den bruinen gebomden
vloer en Postje, die het geld rondhaalde, kreeg een potteken
bijeen van in de dertig frank.
Daar preutelde vrouwvolk onwillig tegen, maar Nonkeltje stopte ze den mond : « 't Is veruit't best te wachten
tot de dag in de lucht komt, dan heeft niemand nog iets te
zeggen, ook de pastoor niet, mits ge met den lichte naar
huis gaat. »
— « Ha! ha! ha! » lachte Peerken de Pinter, die op
de pastorij was weggejaagd, waar hij lange jaren als hof
zijnen kost verdiend had, « de pastoor moet toch-werkman
een slechte kerel geweest zijn in zijn jongen tijd dat hij
zooveel kwaad veronderstelt te gebeuren in de danstenten.
Ik ben van jongs af een kermisvogel geweest, overal de
eerste en de laatste en nooit heb ik iets geien of gehoord
waarvoor ik mijne oogen zou moeten toedoen of mijne
ooren stoppen. »

254

DE DANSTENT

Daarop viel weer het orgel in vol lust en leute met een
schottisch, die t' halve verrassend omsloeg in wals, en de
dansers konden met moeite de maat houden : zóó moesten
ze lachen oin de schunnigheid die een slijperken uit
-kramde.
Slijpers en stielmannen joelden en woelden, niet zonder
wederzijdsche afgunst, en klonken er kwinkslagen, slagen
met de vuist vielen er niet. Daarin was Stafken gerust; hij
betrouwde op zijne sterke buitensmijters, die bij der hand
waren, en hij danste lustig en zonder ophouden met Fieleken, zijn oud lief, hoewel Angelieneken dat wat noode
zag. Hij kon toch met Anglieneken niet dansen, die had
stilaan rust noodig.
Zwaar en drukkend woog de gore lucht met geuren
van zweetende lijven, sterk bier en rook van straffen tabak
in de rondomgesloten danstent, en vele gezichten prijkten
met een fleurigen rooden blos, die morgen zouden bleek
zien van vermoeidheid. Maar wie aan afgematheid toegeeft
moet niet in eene danstent blijven en zeker niet tot in de
uurkens dat de klok met beetjes slaat. 't Is immers alle
dagen geene kermis!
()nophoudend draaide het machtig-schoone orgel met
evenveel blijheid hare meeslepende aria's, speelde de harten
weer vol moed en opgewektheid en liet het buiten regenen
en waaien en weer zijn wat wilde. Nonkeltje en Postje
losten elkander af achter het orgel, want de moede Blazer
lag uitgeput te slapen op de rood-bekussende bank.
En als Nonkeltje dien nieuwen wals draaide, dan
moesten de dansers hunne lieven toefluisteren : « luisteren
en oppassen, zulle! » want Nonkeltje, die zin had voor
muziek en dol-graag het orgel naar zijn gevoelen deed
spelen, duwde den draaier niet automatisch even rap rond
in gelijke maat; zalig door de volle klankrijke akkoorden
gestreeld, volgde Nonkeltje zijn ingeving, de woorden van
het liedje meeneuriënd : nadat het orgel machtig met vol
orkest gezongen had :
« Ik zie u toch zoo geren ! »
hield Nonkeltje telkens zijne armbeweging een weinig in,
om langzamer de volgende stilgetokkelde noten op harp-
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snaren als vallende waterbellen te hooren wegvloeien,
langzaam, veel vertragend :

« van verre, van verre !
en dan moesten de dansers hun rechtervoetje achteruit trekken om hunnen draai te verzwaren en te verlangzamen.
« Bravo, Nonkeltje ! dat danst nog zoo plezant ! ►>
Fier antwoordde Nonkeltje, bezweet achter de orgelkas uitkomend :
— « Zoo draaien ze dien wals in de stad, als ge 't nog
niet weet, en zoo moet het zijn ! »
Ja, Nonkeltje wist de fijne walskens uit den hoop te
kiezen. Met wat een genoegen ook en een kunstzin draaide
hij, langzaam, met ontroerder harte, het ((Ave Maria » van
Gounod, waarvan de melodie zoo breed en vol opwiekte,
begeleid in sourdine, op walsmaat, door mandoline-akkoor
den, die stil klepperden ais vleugelslagen van bange vogeltjes tegen de traliekens van hunne kevie — als ware die
melodie zelve een vogel die omhoog wilde de ruimte in,
beangstigd te midden van die woelende brassende menigte.
Postje had ook een lijfstuk van een wals, dien hij met
veel brio op deed klinken, luide meezingend van achter
het orgel
Zjee taan pleuree poer toeë ! »

't Werd later en later... de regen pletste immer voort
op het zeil, de wind gierde rond de danstent, een machtelooze vijand gelijk rond een stevige burcht... en de garde
snorkte, doende zijn roes uit, gelijk een rustend verken,
Stafken danste en sprong als een bollig hengstveulen en
hoe langs het volk verminderde, hoe wilder en woester de
zestig slijperkens werden die zich begonnen meester te
gevoelen : naar hun beliefte en commando moest er wals
of schottisch gespeeld worden, en ze tilden soms hunne
lieven licht omhoog, die gilden en giechelden van pret.
De Nekker, wel door niemand gesteund dan door zijn
vriend De Djokker, welke door zijn toedoen grooten opslag
kreeg in de slijperij, begeerde het hooge woord te voeren
en haantje -vooruit in 't gezelschap te zijn: maar noch zijne
woorden, hoe geestig hij ook trachtte te spreken, kregen
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vat, noch zijne gekke sprongen vonden bijval bij de slijper
om wille van den Nekker niet in volle leute-kens,di
konden geraken en ontstemd bleven.
Om zijne coleire uit te werken en zijne gestoordheid
lucht te geven, haalde de Nekker het blauwken uit dat zich
terug in het hart van den jongen steenkapper had ingewerkt : de Nekker deed er de ronde mee en liet ze onbeschoft staan ten halve den dans:
« Dans nu maar voort met uwen vrijer, vies ding! »
— « Ge kondt wel een beetje beleefder zijn », zei 't
blauwken te recht gestoord.
— « Houd uw bakkes : waart ge geen wijf, ik sloeg u
op uwen smoel! »
Getergd kwam de steenkapper gesprongen tusschen de
koppelen, die van dansen uitscheidden en zich terugtrokken
op den stoep van de tent.
— « Als ge het tegen hour hebt, hebt ge het tegen mij,
zulle, onbeschofte lafaard, en als ge uw groot bakkes niet
gaat houden zal ik mijnen frak eens uitschieten ! »
Trawans! En de Nekker schopte den steenkapper
tegen zijne schenen.
Op dit oogenblik kreeg Stafken de ruzie in 't oog, gaf
het noodsein op zijn schril fluitje, en van achter het orgel,
waar de eene draaide en de andere het muziekboek overlegde, kwamen Nonkeltje en Postje gesprongen op het
midden der tent toe, waar de steenkapper en de Nekker op
den grond wrongen en Staf ken hen wenkte :
— « De steenkapper is in zijn recht, smijt de Nekker
buiten ».
De omstaanders knikten dat Stafken het goed wist,
behalve alleen de Djokker, die zijne vest uitschoot en ze
ver over de koppen tegen den wand van de tent wegwierp.
— « Die een vinger naar den Nekker uitsteekt heeft
met mij af te tellen! » brulde hij.
Zoo bliksems plots was die ruzie in de tent gevallen
en zoo spoedig was het meenens geworden dat al het jonge
volk verdwaasd te kijken stond zonder een woord, zonder
adem bijna.
Nonkeltje, aan die tooneelen gewoon, verzon niet lang
wrong zijne schouders achteruit en rechtte zijn lijf dat hij
--
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wel een voet groeide en zei, zich opwindend, bitsig, tusschen zijne tanden, die wilden opeengeknarst blijven :
« Postje, pakt gij den Nekker, ik neem den Djokker
voor mijn paart n .
Maar, terwijl Postje met een vluggen draai op den
Nekker viel en alzoo den steenkapper die onder lag verloste, er op sloeg als de duivel op Geeraard, en er gemak_
kelijk spel mee had om hem buiten te krijgen, draalde de
Djokker niet tot Nonkeltje begon, maar stampte zonder
wachten Nonkeltje, die niet genoeg op zijne hoede was,
tegen zijne knieschijf dat zijn been zinderde en de pijn
stekend zeer deed.
Nonkeltje schuimbekte razend.
— « Slaat hem op zijnen smoel, Nonkeltje », riep een.
stielman uit den hoop omstaanders, « geeft hem het, potverduiveld !
Krampachtig neep Nonkeltje zijne vuist tot een bal,
zóó dat zijne vingernagels staken in het vleesch der handpalm, en na een eerste valsche aanval, om niet op de
werende armen van den Djokker te stuiten, sloeg Nonkeltje's vuist als een moker op het bakkes van den Djokker
die twee gebroke n tanden en bloed uitspuwde uit zijn mond.
— « Kom hier, milledjuu ! » vloekte Nonkeltje, wien
ook het bloed uit de kneukels sprong, en nij takelde den
Djokker zoodanig af dat na eenige stonden Nonkeltje hem
zonder tegenweren bij den kraag en bij het kruis van zijne
broek kon pakken, hem opheffen, eene vod gelijk, en hem
buitensmijten als een manneken -van-nieks.
— « Wel besteed! » moesten ze allen bekennen die
nog overbleven.
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Opnieuw rolde even klankrijk het onvermoeibare orgel
zijne schetterende rouladen en Postje, nog hijgend van 't
geweld zetten, riep met hernieuwde kracht : « Hop met de
beentjes ! .... » Maar de leute wilde niet herpakken; de
vermoeidheid deed veler hoofden zwaar wegen van eene
heete koorts en verlangen naar de peluw. 't Was ook bij de
vieren geworden en velen gingen naar huis : « 't regent
niet zoo hard meer », hoorde Staf ken de uitgaanden in de
voortent zeggen, « maar wat een wreede wind! »
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En eene windbaar giet de met bar gefluit rond de steviggeplante tent en rafelde met kreukende paukenslagen langs
het zeil.
Staf ken werd benauwd : Angelieneken was lang reeds
bang en had de koorts daarbij van 't ongewoon lang opblijven.
Daarom, en omdat hij toch rijkelijk zijn geld verdiend
had, kondigde Staf ken aan de laatblijvers aan: ((We zullen
Jan-Van -Zier dansen en den Brabbeson spelen. »
Daar waren zeven jonge mannen om den Jan-Van-Zierdans te springen, en ze gingen vóór de spiegels staan en
smeerden hunne gezichten rood, wit, blauw of zwart met
een roodverwend lapken stof, « poudre de riz », blauwsel
of roet uit de schouw, dat ze meegebracht hadden : want
wie het drolligst rondsprong in dien alleendans-voor-prijs,
met het vervaarlijkst wezen de leelijkste gezichten kon
trekken, werd door de jonge meisjes, die den keurraad
vormden, bekroond met een der prijzen, die onder den
toog nu werden uitgehaald, waar zij bewaard lagen, en die
sinds den voormiddag reeds aangeschreven stonden op het
ruitvormige spiegelhoekje ingelegd midden in de orgelverriering
Iste prijs : een schoone pijp.
2de prijs : een kistje sigaren.
3de prijs : eene flesch cognac.
De mannen schaarden zich in rij, gezevenen, riepen
op Nonkeltje en Postje, die aan den toog stonden te
drinken, dat ze mochten draaien, en wijl ze wachtten dat
het orgel zou aanzetten :
« Sa, pater, kies er een nonneken uit !
Sa, pater, kies er een nonneken uit !
Dat gij zult nemen voor uw bruid!
Kies uit ! kies uit ! kies uit !

de wijze, waarop de Jan-Van- Zier-dans gesprongen wordt,
trokken ze proefgezichten, vervaarlijk met opengespalkte
oogen, uitgestoken tong, en de wonderlijkste gebaren de
meisjes aanstarend, die giechelden : « die, zie! », « neen,
dezen, ziet eens ! » en « God! wat een smoel ! »
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--- « Postje ! zijt ge er? vroeg Nonkeltje, die zijn glas
in één salamander uitgezwolgen had.
Maar hoor! In de verte schokten zware slagen, van
boomen die neerploften, den grond dof bommend als het
ver gebulder van kanonnen, en onmiddellijk daarop voer
de windhoos, welke op den vaartdijk eerie rij canadaboomen
had uitgerukt, op de tent toe, brak twee tentstijlen achter
het orgel en voerde een lap zeil mee links, terwijl het volk
verschrikt naar den uitgang liep, die uit den wind stond,
geen oogenblik te vroeg, want kraak ! kraak! daar plofte
Staf ken's schoone beukeboom neer, schuins den rechterhoek
van de tent stuk vallend en heel het gestel vertrekkend :
een dikke zijtak scheurde het zeil en duwde het driekantig
kroonstuk van het orgel uit zijn gezet dat achter in den
dansbak neerviel met een zwaren slag, en waarvan stukken
tegen de wanden vlogen en beenen van kernlisvierders
kneusden, die gilden van schrik en pijn.
Sprakeloos stonden dan allen een wijle en de meest
ontnuchterden sloegen eels kruis : maar verder was de
wervelwind en stil lag alles rondom in den zijpelenden
motregen.
« Oei ! oei ! » gilde 't eerst Angelieneken, « al ons
zuur verdiende centen verloren ! Nu zijn wij gansch ten
onder ! » en zij schreide, het aangezicht verborgen in haar
voorschoot.
Staf ken stond bleek als een doode gansch vernietigd
en luisterde niet naar Fieleken en Melanie die vol benauwd
toespraken : « Staf, zie dat ge 't gesteld-heidnogm
krijgt, wij gaan naar huis ! n noch naar het volk dat buiten
ging om den gevallen boom te zien en dan wegtrok langs
de wegen en over de velden huiswaarts.
De garde, opgeschrikt door den geweldigen slag, sukkelde slaap- en bierdronken de straat op, kermend : « Wat
is er nu gebeurd, God in den hoogen hemel ! wat is er nu
gebeurd? God den Heer ! ... »
Alleen Nonkeltje en Postje gingen vóór het bleeke
Staf ken staan, de handen in den broekzak, meetreurend
niet hunnen baas, — tot dwaas de Blazer kwam toegedrenteld, de Blazer die ook op de kussens te slapen lag toen
--
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de windhoos woedde, en Angelieneken's geklaag en geschrei
vernemend, zei hij geruststellend :
« Ge moet daarvoor niet grijzen, bazinneken, daar
hebt gijlie geen schuld aan... dat is heirkracht... 'k heb het
nog geweten, de scha is voor onzen baas...
-- « Wat zegt ge daar ?... » vroeg Staf ken opspringend,
zoo plots en zoo bovenmatig blij als werd hem de hemel
toegezegd, en hij reikte den Blazer een vijffrankstuk, ((als
dat waar is!... »
— « Kopken af... dood sterven.., recht naar de hel 1 n
zwoer de Blazer.
Een geweldige blijheid golfde op in Stafken's borst en
Angelieneken lachte door hare tranen die schitterden in 't
witte acétylène-licht. « Ga slapen », zei Staf ken, en hij
kuste zijn Angelieneken als toen zij nog verkeerden. Hij
liet ook Nonkeltje en Postje naar huis gaan, na ze betaald
te hebben, wijl de Blazer op Stafken's hooischelf boven
den stal ter ruste kroop. Staf ken zou alles alleen beredderen.
Hij haalde zijn kruiwagen bij, laadde het geld uit den
bak-aan-het-orgel, uit de tooglade en uit Angelieneken's
sigarenkistje er op, en kruide den zoeten last naar binnen.
Teruggekomen smeet hij de uiteengevlogen brokken van
het kroonstuk op een hoop, waartusschen de plaasteren
koppen van de twee mannekens die zoo lustig triangel
hadden geslagen en nu onthoofd daar lagen.
En een gevoel van weemoed vermengde zich met
zijne blijheid, want hij had zijn gestel lief gekregen,
een gevoel van weemoed om de deerlijk gehavende danstent, en buiten om den grooten beuk, die daar languit lag
in de eerste vale morgenschemering, een gevallen reus
gelijk, ontworteld met een hoogen struikblok, het hoog en
breed gewaai op en door het tentzeil en boven het orgel.
Maar de blijheid om het verworven geld en om de
zekerheid dat hij nu kon slijper en heer worden, en rooskleurig de toekomst mocht inzien, namen weer de boven
zijn binnenste. En hij gaf toe aan den inval die-handi
hem te binnen kwam om de kermis te sluiten met het spelen
van de Brabbesson: zeker was het pijpenwerk onbeschadigd
en enkel het kroonstuk ontredderd.
--
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Hij schoof den muziekboek onder de ingrijpende
tanden, draaide.... en even breed en machtig als wist het
monsterorgel van geen woedenden wervelwind zong het :
ti-ra-ra-ra
het lied dat alle kermissen inzet en sluit...
Nooit was Stafken zoo onder den indruk geweest en
had hij de schoonheid gevoeld van zijn vaderlandsch lied
als nu hij het zóó speelde, in het wordende licht, dáár, in
de ontredderde danstent, zeker als hij nu was voor den
winter die komen zou. Machtig en breed klonk het zegelied
door de stilte, en Stafken zong mee, langzaam den draaier
rondduwend om de « BrabanConne » te doen opklinken
met meer staatsie en majesteit :
0 Vaderland, o edel land der Belgen !

Dan draaide Staf ken de tentdeur op slot — onnoodige
voorzorg — en stapte met moeden tred naar zijne huisdeur
toe, nog terloops omziende naar de deerlijk-ontredderde
tent met de gehavende orgel.
De wind was gaan liggen, kalm rustte het dorp en
deinden de velden in de grauwe schemering ; in de verte
bralden huiskeerende kermisvierders een smerig liedje....
en uit den Oosten wies een schoone nieuwe morgen...
JOZEF SIMONS.
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KERK EN STAAT IN DE cie EEUW
In den strijd tusschen Kerk en Staat, tusschen Paus en
Keizer beriep men zich steeds op de vermaarde schenking van
Constantijn den Grooten als den historischen grondslag van de
aanspraken van de Kerk op haar wereldlijk bezit. Het Westersche rijk, door den eersten christenkeizer aan paus Silvester
geschonken, behoort rechtens toe aan de plaatsvervangers van
Christus. Rome, de apostolische en de keizerlijke stad, behoort alleen aan de opvolgers van Petrus.
Tegen deze leer verzetten zich de wetgevers, opgevoed in
de leer van het despotisme der Rorneinsche keizers en de
Duitsche vorsten, (lie zich de erfgenamen van Karel den
Grooten noemden. De Duitsche koningen, dank zij hun keizerstitel, beschouwden dan ook niet alleen de andere koningen
als hun ondergeschikten, maar betwistten aan de pausen het
traditioneele middelpunt en den zetel van het Rijk: Rome
en Italië.
In de XIIe eeuw scheen de leeken-(cesaren) theorie te zegevieren door de groote machtsontwikkeling van een Frederik
Barbarossa en Hendrik IV. Onze koning is de meester der
wereld en de grootste monarch van Europa, «verklaart de
kroniekschrijver Widukind. De Europeesche vorsten worden
door Barbarossa de koningen der provinciën genoemd en zijn zegel
is het sprekende symbool van de keizerlijke eerzucht. Rome is
er op afgebeeld in den vorm van eenige hooge torens en een
paleis van drie verdiepingen en zooals de alexandrijn, die het
onderschrift vormt, het uitdrukt, regeert hij, die Rome bezit, de
wereld :
Roma, caput mundi, regit orbis frena rotundi.
De vele andere staten erkenden dan ook de aanspraken van
de Duitsche keizers, ten minste in theorie. Frederiks kanselier
durfde zelfs Lodewijk VII, koninkje (roitelet) noemen en zijn
zoon Hendrik VI noodzaakte den gevangen genomen Richard
Leeuwenhart zich tot vazal van het Rijk te verklaren. Diezelfde
Hendrik was het, die het Duitsche keizerschap trachtte erfelijk
te doen verklaren, doch hij stierf te vroegtijdig.
Een vurig verdediger en bewonderaar van het Duitsche
imperialisme was Walter van (Ier Vogelweide. Hij kent in de
wereld maar twee machten: God, die over den hemel regeert
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en de Caesar van Aken, die de aarde bestuurt. Volgens hem
was Otto IV, Hendrik's opvolger, de plaatsvervanger van God.
Hij is dan ook sterk tegen Innocentius III gekant.
Om een einde aan den langdurigen strijd te maken, zocht
men naar een compromis, al gaf men van veerzijden zijn denk
niet op. Innocentius erkende, dat de goede verstand -beldn
machten noodzakelijk was voor het-houdingtscew
welzijn der wereld. Hij wilde de kwestie gaarne langs diplomatieken weg zien opgelost.
De dood van Hendrik VI was allernoodlottigst voor de
macht der Hohenstaufen en gaf het sein tot het oproer in het
rijk en in Italië. De twee kandidaten voor de keizerskroon
waren eerst Bernard van Saksen en Berthold van Zähringen.
Maar de eerste, wien de kandidatuur te kostbaar was, trok
zich terug. Toen Berthold zag, dat hij bijna geen kans had
tegenover's Keizers broeder, Filips van Zwaben, zag hij eveneens van de kroon af. Nu verklaarde zich de meerderheid der
Rijksgrooten voor Filips van Zwaben en de minderheid met
den aartsbisschop van Keulen, Adolf van Altena, aan het
hoofd, voor Otto van Brunswijk, zoon van Hendrik den Leeuw.
Filips van Zwaben kon over een goed gevulde schatkist
beschikken en had een krachtigen steun in Filips Augustus. Otto
de Welf kon op den steun van zijn oom Richard Leeuwenhart
rekenen en op de hulp van den Paus. De Gibellijn werd het
eerst g ekozen en te Mainz gekroond ; een maand later volgde
de kroning van den Welf te Aken. Beiden waren nog jong,
22 en 23 jaren oud.
Otto was groot en forsch gebouwd en een dapper ridder,
maar bij zijn tegenstanders gold hij voor hoogmoedig en onbetrouwbaar.
Filips was klein en tenger, zachtzinnig en beminlijk. Hij
had vroeger priester willen worden. Hij was veel sympathieker
dan Otto. Walter van de Vogelweide bezong Filips' lof en ver
zelfs zijn gemalin, Irene met de H. Maagd, als de roos-gelk
zonder doornen, de duif zonder gal.
Richard Leeuwenhart schreef tweemaal aan Paus Innocentius ten gunste van zijn neef Otto (i) en ook de aartsbisschop van Keulen schreef ` 00r Otto aan den paus en beloofde in
's konings naam, dat de Kerk in het bezit zou komen van zijn
geheele Italiaansche erfenis. Dit deed ook graaf Boudewijn van
Vlaanderen. Ook Otto IV de Welf wees in zijn schrijven aan
,

(i) Hendrik de Leeuw, Otto's vader Evas gehuwd met
Richard's zuster Mathilde Plantagenet.
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Innocentius er op, hoeveel verplichting hij aan het Saksische
huis en aan Hendrik den Leeuw had, en vroeg daarom zijn
steun, zonder nochtans eenige concessies te doen.
Daarom nam Innocentius een zeer gereserveerde houding
aan. Hij erkende Otto's koningschap eerst in 1201 en onder
zelfs met Filips van Zwaben, (i) over de bevrijding-handel
van vele aanzienlijke Italianen, die Hendrik VI had laten
gevangen nemen. Filips wilde de gevangenen wel loslaten, maar
op voorwaarde, dat de ban werd geheven. De paus was hiertoe
wel genegen, mits Filips eerst den aartsbisschop ontsloeg en
en daarna in den vorm, door de Kerk voorgeschreven, den eed
van trouw aflegde. Innocentius trad hier in de eerste plaats op,
als weldoener van geheel Italië, want zeer vele Italiaansche
gevangenen o. a. de aartsbisschop van Salerno zuchtten in de
Duitsche kerkers. Maar van den anderen kant verwachtte
Innocentius ook in zijn streven naar de uitbreiding van het
pauselijk gezag in Sicilië en Napels, steun van dezen prelaat.
Maar 's Pausen onderhandelaar met Filips, de bisschop
van Sutri, was een Duitscher, een aanhanger der Hohenstaufen
en verleende de absolutie zonder aan de door den Paus gestelde voorwaarden te voldoen, zelfs vóor dat de gevangenen
losgelaten waren. Ja, hij ram zelfs in vol ornaat deel aan de
kroning van Filips te Mainz, alsof er een volledige verzoening
tusschen Paus en Keizer had plaats gehad. Innocentius schorste
den prelaat in al zijn waardigheden en zond hem tot straf in
een klooster.
Innocentius wilde de absolutie niet erkennen, maar bleef
over de gevangenen onderhandelen. De Duitsche rijksvorsten,
die de keuze van Filips tot Roomsch- koning bij den Paus bepleitten, eischten zelfs voor den nieuwen koning het geheele
gebied van Hendrik VI, met inbegrip van Italië en het slot
van hun schrijven aan den Paus luidde aldus :
Wees er zeker van, dat wij met Gods hulp weldra onzen
koning naar Rome zullen geleiden met een zeer groot leger,
dat wij op de been brengen, om hem dan tot keizer te doen
kronen ».
Als antwoord op dit aanmatigend schrijven, zette de Paus
in een plechtig consistorie de rechten der Kerk uiteen, die gegrond waren op meerdere plaatsen der H. Schrift.
De toon van het Pauselijk schrijven aan de Duitsche vorsten
was zeer gematigd; de paus schorste zijn meening over de
(i) Deze laatste was nog in den ban, door Ceelestinus III
over hem uitgesproken.
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verkiezing op en bleef een afwachtende houding aannemen.
Toch begreep iedereen, dat de Paus, Philips als koning niet
wenschte, al wees hij van den anderen kant Otto niet tot koning
aan. Zoo bleef de wrijving tusschen den Paus en de verdedigers der Duitsche oppermacht bestaan.
Terwijl die onderhandelingen op niets uitliepen, streed men
in Thuringen, den Elzas, aan den Rijn, de Moezel en in Brunswijk. De boer moest als altijd het gelag betalen. Vooral de
Bohemers gingen in de Duitsche gouwen als duivels te keer en
verwoestten alles te vuur en te zwaard; hierbij kwam nog de
pest en de hongersnood.
Vele voornamen verriedden hun zaak voor geld. Zoo diende
de door Walther van der Vogelweide zoo veel bezongen landgraaf Herman von Thuringen met zijn weeldrig en gastvrij hof
op den Wartburg bij Eisenach, beurtelings de eene dan weer
de andere partij om geld. Otto's geldmiddelen waren al lang uitgeput en tot overmaat van ramp stierf nog zijn geldschieter,
Richard Leeuwenhart. Wel vermaakte deze hem aanzienlijke
sommen, maar Richard's broeder en opvolger, Jan zonder Land
keerde die geldsommen niet uit en zoo was Otto's eenige hoop :
de Paus. Maar deze haastte zich niet. Hij wilde met de hulp
van den aartsbisschop van Mainz, Koenraad van Wittelsbach,
de twee partijen tot een verdrag dwingen.
Maar de kardinaal- aartsbisschop van Mainz had zelf een
plan gemaakt Hij wilde in het geheim Hendriks zoon, Fre
derik, tot koning doen verkiezen. Hij slaagde er in een wapen stilstand tusschen de partijen te sluiten. Acht afgezanten van
beide zijden zouden de zaak onderzoeken en hun uitspraak zou
geëerbiedigd worden door beide partijen. Men zou de zaak
zonder den Paus behandelen. Dit alles had plaats buiten
Otto IV.
Deze beklaagde zich daarover bij den Paus en riep diens
hulp in: hij beloofde daarvoor steeds de rechten der kerk te
zullen eerbiedigen,
Innocentius, die ook niet tevreden was met den loop der
zaken, wilde wel toestaan dat Duitschland zijn eigen koning
koos. Hij vermaande den primaat van Mainz en de rijksgrooten
om rijpelijk te overwegen, wien zij zouden kiezen; in allen
gevalle moest de aanstaande koning een man zijn, aan wien de
kerk haar vertrouwen kon schenken.
Intusschen stierf de aartsbisschop van Mainz en er kwam
niets van een minnelijke schikking. Nu wilde Innocentius niet
langer meer wachten. Hij drong er bij den hertog van Brabant
op aan, dat deze het huwelijk van zijn dochter met Otto zou
-,
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verhaasten en het verdrag tusschen Filips Augustus en Jan
zonder Land ongeldig zou verklaren, omdat er een ongunstige
bepaling tegen Otto in voor kwam. Den landgraaf van Thuringen berispte hij over zijn overloopen tot de partij van Filips
en de Duitsche vorsten, die zich om den aan Rome welgeval
koning zouden scharen, beloofde hij den steun en de-ligen
bescherming der kerk.
Maar die koning werd nog niet bij name genoemd.
Bij de keuze van den aanstaanden keizer, ging Innocentius III van het grondbeginsel uit dat de Paus het recht heeft
zich met de keizerskeuze te bemoeien. Dit recht vloeit historisch
voort uit het feit, dat de H. Stoel het Duitsche rijk aan Karel
den Groote heeft geschonken en braktisch uit het feit, dat de
kerk alleen de macht heeft den keizer te benoemen. Hendrik VI
was genoodzaakt te erkennen, dat hij aan paus Coelestinus III
de keizerlijke waardigheid moest vragen.
Het lag voor de hand, dat van de drie candidaten, Otto,
Frederik en Filips, de eerste de voorkeur zou hebben, -(de Hohenstaufen hebben zich tegenover de Kerk gecompommitteerd) mits hij zich in alles naar de voorschriften der Kerk zou
gedragen. In 1201 stemde Otto toe in den eisch, kort en duidelijk neergelegd in de formule : « Italië aan den Paus en Duitschland aan den Keizer ». Otto had geen keus, hij moest toegeven
en verklaarde nu dat de kerk souvereine was van het erfdeel
van St. Pieter, het exarchaat van Ravenna, Ancona, het hertogdom Spoleto, het grondgebied van gravin Mathilde, enz.
Eigenlijk stond Otto aan de Kerk af, wat hij niet bezat en de
steun van den paus bezorgde hem ten slotte zoo goed als geen
aanhangers. De paus zocht hulp voor Otto IV bij de rijksgrooten, bij Ottokar van Bohemen en Jan zonder Land, maar
tevergeefs bij Filips Augustus. Filips van Zwaben van zijn
kant bleef zich handhaven en hield den rijksgrooten voor, dat
hun onafhankelijkheid en die van het Rijk op het spel stond. De
Paus ontving een protest, dat door de voornaamste Duitsche
vorsten geteekend werd en gericht was tegen 's pausen legaat,
of liever nog tegen den Paus.
Filips Augustus, ((de oudste zoon der kerk » schreef aan
Innocentius een brief, die in een toon gesteld was, zooals de
ridders in de chansons de geste aannamen, als ze hun kapelaans
vermaanden. Zoo luidt het b. v. ((Het verbaast mij zeer, day gij
met alle middelen dien koning Otto tot keizer wilt verheffen,
waarvan Uwe Paterniteit toch weet, dat hij onwettig gekozen is.
enz. In dien trant is de geheele brief opgesteld, die ten slotte
met een bedreiging eindigt. De Paus beantwoordde dien brief
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zeer beleefd en wees op de vijandige houding, die Hendrik VI
vroeger tegen hem had aangenomen. Wacht u, om een overeenkomst aan te gaan met die familie en vlei ze niet. « Tijgers
kan men niet temmen.»
In 1202 en 1203 deed de kardinaal-legaat Guido van Palestina de oproerige Duitsche bisschoppen in den ban; terzelfdertijd slaagde Otto van Brunswijk er in, den landgraaf van
Thuringen en den koning van Bohemen tot zijn partij over te
halen. Tevens sloot hij een verbond met den koning van Denemarken en van Engeland.
Ook in Italië trachtte intusschen de Paus aanhangers te
winnen voor Otto, maar hij stuitte overal op groote moeilij kheden.
De annalisten van dien tijd berichten ons niet, wat er aan
het hof van Filips of van Otto voorviel, maar wel schilderen
zij ons de wanordelijkheden, die er in de meeste steden van
Italië heerschten. In iedere stad van beteekenis betwisten twee
bisschoppen elkander de macht, één Guelf en één Gibellijn.
Eveneens wordt de traditioneele strijd tusschen adel en burgerij
in die da en weer opnieuw aangewakkerd.
In Mainz, Luik, Bremen en Magdenburg stonden twee
bisschoppen tegenover elkaar en moord, brand en verraad
was aan de orde van den dag. De Duitsche bisschoppen
gebruikten den toonstrijd als een voorwendsel, om zich onafhankelijk van Rome te maken. Toen in 12o3 de partij van Otto,
dank zij den steun van den paus meer en meer veld won, trachtte
Filips, Innocentius door eenige concessies voor zich te winnen.
Zoo beloofde hij : z° een kruistocht naar het H. Land te
zullen ondernemen ; 2° de goederen, door hem en zijne voor
aan de Kerk ontnomen, terug te zullen geven, 3 0 zich-ganers
niet te mengen in de kanonieke verkiezingen der bisschoppen,
40 de kloosters in Duitschland te hervormen volgens de regels
van Citeaux, Prémontré en van de Camaldulensen, 50 de ver
te bewerken tusschen de Grieksche en Latijnsche Kerk,-zoenig
zoodra zijn zwager Alexis (Irene's broeder) meester van Constantinopel zou zijn. 60 een Hohenstaufsche prinses te laten
huwen met een der neven van Innocentius.
Filips beloofde dus heel wat meer dan Otto, maar evenmin
als de Welf hield hij zich aan zijne beloften; daarenboven
wilde Innocentius deze beloften niet eens aannemen. Op het
einde van 1203 stond Otto op het toppunt zijner macht, hij was
meester van Noord- en Midden- Duitschland en bereidde nu een
tocht voor naar Zwaben. In een brief aan Innocentius, schreef
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hij zeer deemoedig, vooral aan de hulp van den paus, zijn
groot succes toe.
Maar in 1204 veranderde de toestand.
Otto weigerde zijn hebzuchtigen broeder, Hendrik van
Saksen, paltsgraaf van den Rijn, de stad Brunswijk in beneficie
af te staan en nu liep deze naar den vijand over. Toen het Zwabische leger in Thuringen verscheen, liet de koning van
Bohemen, den landgraaf Herman in den steek en daar deze
zonder de hulp van de Tsjechen en Hongaren niet opgewassen
was tegen de Hohenstaufen, moest hij zich onvoorwaardelijk
overgeven. De aartsbisschop van Keulen, de wispelturige
Adolf van Altena, verliet eveneens de zijde van Otto, toen hij
geen subsidies van Richard Leeuwenhart meer kreeg en
kroonde Filips van Aken op den zetel van Karel den Grooten.
Ook de hertog Jan II van Brabant liep over naar Filips en wilde
zijn dochter ten huwelijk geven aan Frederik den Hohenstauf.
Hiermede scheen het schisma geeindigd.
Maar Innocentius III hield geen rekening met het gebeurde
te Aken, bleef den Welf steunen en dreigde hertog Jan II met

ban en interdikt.
De paus zag terecht in de wispelturigheid der Duitsche
vorsten de hoofdreden van Otto's ongeluk en was zeer verontwaardigd : Op de eerste plaats op Hendrik van Saksen meer
dan op Herman van Thuringen en Ottokar van Bohemen en in
de tweede plaats op den aartsbisschop van Keulen en Trier.
Die van Keulen werd zelfs in den ban gedaan; vandaar een
heftige strijd om het bezit van het bisdom. De burgerij van
Keulen trok partij voor den nieuwen aartsbisschop Bruno en
het platteland voor Adolf van Altena. Adolf verwoestte, gesteund
door Otto I van Gelderland en Hendrik III van Limburg, de
kasteelen rondom Aken en Keulen, terwijl Bruno alles in het
gebied van Gulik en Gelder brandschatte.
Maar Otto bleef in het nadeel en werd bij Wassenburg aan
de Roer in 12o6 door Filips verslagen. Bruno werd op het Kasteel Trifels gevangen gezet, Keulen moest zich aan den Hohen
overgeven en Otto nam de wijk naar Jan zonder Land. -stauf
Daar Filips door zijn overwinning meester was geworden
in geheel Duitschland en de behoefte aan vrede zich diep deed
gevoelen, verkeerde de paus in zeer moeilijke omstandigheden.
Hij trachtte dan ook een wapenstilstand te bewerken, Filips

met de Kerk te verzoenen, op voorwaarde, dat deze zijn tegenstander, Siegfried van Eppstein, als aartsbisschop van Mainz
erkende, aan Bruno van Keulen de vrijheid schonk en natuurlijk het gezag der Kerk erkende.
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Filips ontving nu de absolutie, maar Otto wilde niet afzien
van den troon, al werd hem een huwelijk voorgespiegeld met
Filips' oudste dochter, het bezit van Zwaben of van het Arelatisch koninkrijk in uitzicht gesteld en de kans om Filips, die
kinderloos was, op te volgen.
Op den rijksdag van Augsburg, Nov. 1207, werd de definitieve overeenkomst tusschen den Hohenstauf en Rome ten
overstaan van vele machtige rijksgrooten, door de pauselijke
legaten getroffen. ilips zou eindelijk Bruno uit zijn gevang enschap ontslaan, een einde maken aan de Mainzerkwestie en
den paus als scheidsrechter aanvaarden in zijn twist met Otto.
Nu verschenen de gevolmachtigden van Filips en Otto in
het begin van 1208 in Italië. Op, welke voorwaarden zou Innocentius III nu het koningschap van Filips van Zwaben erkennen ? Daarover is in de briefwisseling van den paus geen woord
te vinden en de kroniekschrijvers deelen er ons niets van mede
Volgens den monnik van Ursberg hernieuwde Filips het
voorstel van 12o3. Zijn jongste dochter Beatrix zou huwen met
een neef van den paus, een zoon van graaf Richard van Segni
en deze zou dan beleend worden met een deel van Midden Italië, dat de kerk van den hertog van Toscane zou terugeischen.
Filips zou dan van Sicilië afzien en toestemmen in het huwelijk
van Frederik met Constantia. Dezelfde kroniekschrij ver zegt
dat hij zijn inlichtingen in Rome van zeer betrouwbare personen
ontvangen heeft. De 'brieven van Innocentius en Filips bevestigen overigens het huwelijksontwerp.
De aanhangers van Otto waren zeer verstoord over de
overeenkomst van den paus met Filips en de Guelfische kro niekschrijver van Piacenza schrijft het succes alleen aan
omkoopbaarheid toe. Dit laatste is laster; want Innocentius
was ten eenenmale onomkoopbaar. De paus ontzag echter den
overwonnene en trachtte hem met Filips te verzoenen.
Filips was een praktisch man; hij trachtte zijn succes
volkomen te maken en rustte zich tot den laatsten strijd toe
tegen Brunswijk en de Denen, die Otto's aanhangers waren.
Ook de Welf gordde zich tot den strijd aan, maar hij gevoelde
zich verloren en maakte zich gereed als koning te sterven.
De pauselijke legaten, die op weg waren naar Filips, om
de overeenkomst te laten onderteekenen, ontvingen te Mantua
de tijding dat Filips van Zwaben vermoord was door den palts graaf van Beieren en dat geheel Zwaben in opstand en anarchie
verkeerde.
Den 21 Juni vierde Filips het huwelijk van zijn nicht
Beatrix van Boergondië met een van zijn trouwste vazallen, Otto
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van Meran. Te Bamberg rustte hij van de vermoeienissen uit in
het paleis van den bisschop. Op zekeren dag kwam de Beiersche paltsgraaf Otto van Wittelsbach voor het bisschoppelijk
paleis. Hij liet z6 soldaten buiten de poort staan. Zelf trad hij
de kamer des konings binnen, die zich in gezelschap van zijn
kanselier den bisschop van Spiers, Koenraad van Scharfenberg
en van zijn senechal, Hendrik van Waldburg, bevond. Met
getrokken zwaard trad hij op den koning toe. Dit wekte
aanvankelijk geen argwaan, daar hij vaak met den koning
schermde.
« Steek je zwaard in de schede », sprak Filips, « ik heb geen
trek in het spel ». « Ik ook niet », antwoordde Otto, « ik kom
hier om je laagheid te straffen)). Toen stak hij Filips het zwaard
in de keel, zoodat deze na een paar passen ineenzonk. De
senechal, die zijn meester wilde verdedigen, werd ernstig aan
de kin gewond. De moordenaar reed aanstonds met zijn mannen
weg. De moord zelf was geen politieke misdaad, maar een
persoonlijke wraakoefening.
Otto van Wittelsbach haatte den koning, omdat hij in weerwil van zijn beloften, hem zijn tweede dochter Beatrix niet ten
huwelijk wilde geven. Door het verdrag met Rome had zich
Filips nl. verbonden, om den zoon van Richard van Segni tot
schoonzoon te nemen
Maar de tij dg enooten, die niet voldoende waren ingelicht,
omtrent de onderhandelingen, schreven de daad aan andere
beweegredenen toe. De Wittelsbacher, een hardvochtig, wreed
man en een meedoogenloos rechter, reed nooit uit zonder een
koord, waarmede hij de slachtoffers van zijn korte vonnissen
worgde. Hij ontzag zelfs het leven der edelen niet. Hij had zich
den toorn van Filips van Zwaben op den hals gehaald, door het
vermoorden van een van de vertrouwelingen van den hertog
van Beieren.
Arnold van Lubeck verhaalt dat Wittelsbach. toen hij bemerkte dat Filips hem zijn dochter niet ten huwelijk wilde
geven, nu het oog sloeg op de dochter van den hertog van Polen
en daarom den koning een aanbevelingsschrijven vroeg.
« Zeer gaarne », antwoordde de koning. ((Hier is de brief »,
zeide de paltsgraaf, « U behoeft hem maar te teekenen ».
« Goed, kom maar meteen terug en gij zult den brief terug
hebben met mijn zegel ».
Nauwelijks had hij den rug gewend, of Filips liet een brief
schrijven en er zijn zegel op hechten, doch de inhoud was van
geheel tegengestelde strekking. Het bedrog werd ontdekt en
Wittelsbach in woede ontstoken, zwoer zich te wreken (i) .
(i) Zoo stelt ook von Raumer de toedracht der zaak voor.
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Waarschijnlijk heeft de moordenaar geen medeplichtigen
gehad, al wilden zijn tijdgenooten dit niet gelooven.Verscheiden
soldaten, die Otto naar Bamberg vergezeld hadden, om zijn
vlucht te dekken, waren in dienst van den bisschop van Bam
Egbert en van den markgraaf van Istrië, Hendrik. Men-berg,
beschuldigde hen van medeplichtigheid en de verdenking viel
zelfs op een hunner bloedverwanten, hertog Hendrik van
Beieren.
De dood van Filips van Zwaben was voor Duitschland een
nationale ramp. Dichters en kroniekschrijvers betreurden hem,
((Van die schitterende ster, dien ongeëvenaarden nachtegaal,
[die parel der koningen ».
« De zon is verduisterd en de nacht is over de wereld gedaald ».
Duitschland had nu nog een middel tegen de anarchie : De
keuze van Otto van Brunswijk.
De tijdgenooten hielden den plotselingen dood van Filips
van Zwaben voor een oordeel Gods, waardoor de paus in het
gelijk gesteld werd. In meerdere brieven van 1208 spreekt
Innocentius III dan ook van de «goddelijke beschikking; », die
het Rijk van de Guelfen heeft voorbestemd. Maar tevens geeft hij
zijn diepen afschuw te kennen over den gepleegden moord. Voorts
wenscht hij Otto geluk, dat de fortuin hem nu gunstig geweest
is en vermaant hij den vorst steeds rechtvaardig te zijn. Den
Rijksgrooten beveelt hij zich te onderwerpen aan het « oordeel
Gods ». Niet iedereen begreep echter, waarom de paus, die
de voorvechter van het koningschap van Filips van Zwaben
geweest was, zich zoo sterk verklaarde voor Otto. Men
wenschte daarvoor eenige verklaring.
De paus nu verklaarde aan den patriarch van Aquilea, den
aartsbisschop van Magdenburg, den ex- aartsbisschop van
Keulen, Adolf, den bisschop van Spiers, den koning van
Bohemen, den hertog van Oostenrijk en van Zähringen, allen
machtige Gibellijnen, dat hij steeds de kroning van Otto ver
Deze zagen dan ook in, dat er maar één oplossing-la.nydh
mogelijk was, zich neer te leggen bij het koningschap der
Welfen.
Filips August bleef echter Otto vijandig gezind, niet uit
sympathie voor de Gibellijnen, want hij zelf lag met Filips van
Zwaben overhoop, maar omdat Otto de neef was van Jan zonder
Land, den vijand van Frankrijk en omdat hij de bonds en oot
was van de Plantagenets, die hem in een gevaarlijken oorlog
gewikkeld en zelfs naar het leven gestaan hadden. De kroning
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van Otto was dus in zijn oogen, een groot gevaar voor Frankrijk.
Filips August steunde tegen Otto, de canditatuur van
Hendrik III van Brabant, den ouden Welf, die tot de partij der
Gibellijnen was overgegaan. Deze zag zich echter weldra
genoopt de mededinging op te geven, toen ook de voornaamste
Gibellijnen tot den Welf overliepen.
In deze dagen toonde zich Otto als een onderdanig kind der
Kerk ; hij noemde zich zelfs «Roomsch-koning bij de gratie Gods
en van den Koning- Priester ». Op den Rijksdag van Frankfurt
in November 1208 had eindelijk de verzoening plaats tusschen
de Welfen en de Gibellijnen; 55 Rijksgrooten schaarden zich
onder den banier van Otto. Deze werd nu eenstemmig tot keizer
verkozen. De kanselier van Spiers reikte aan Otto de insignes
over, die onder zijn hoede berustten, nl. kroon, lans en zwaard.
Zoo was de dynastie der Welfen gegrondvest.
De rijksdag van Frankfurt nam nu drie belangrijke besluiten
i. Bestraffing van de moordenaars van Filips van Zwaben.
Otto van Wittelsbach werd in den rijksban gedaan. Men
vond hem een halfjaar later in een schuur verborgen; de maarschalk Hendrik van Kalden nam hem gevangen en hieuw hem
het hoofd af.
2. Koning Otto van Brunswijk zou in het huwelijk treden
met Filips' dochter, Beatrix van Hohenstaufen, erfgename van
Zwaben. Dit was een uitstekend middel om de partijen te ver
-zoen.
3. Een eeuwige landvrede zou worden afgekondigd, (die
helaas slechts zeer kort duurde).
Innocentius betoonde zijn ingenomenheid met de besluiten
van den Frankfurter rijksdag en vermaande den hertog van
Oostenrijk en den koning van Bohemen, partij voor Otto te
kiezen, nu dit nog goedschiks kon geschieden. Nu de paus zijn
Duitsche politiek had zien zegevieren, kwam de kwestie der
kroning aan de orde.
Italië was nog niet geheel aan de pauselijke macht onderworpen; toch gehoorzaamde reeds het midden van Italië en
het koninkrijk Napels en Sicilië, het domein van zijn pupil
Frederik aan den paus. Maar wat voor waarborg had Innocentius, dat Otto hem zijn wereldlijk gezag over Rome niet zou
betwisten ? En toch moest de Paus zijn werk voltooien en den
Roomschen- Koning te Rome tot keizer kronen, Innocentius
stelde daarom de kroning uit; van den anderen kant wilde Otto
zoo gauw mogelijk de keizerskroon ontvangen. Evenzeer als
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voor zijn tijdgenooten. Evas ook voor Otto, het Duitsche
koningschap ondenkbaar zonder de keizerskroon, de heer
onmogelijk bestaanbaar zonder het-schapijoverDutlnd
bezit van Italië. Hij was dan ook vastbesloten, in alle rechten
der Hohenstaufen te treden ; hij erfde de situatie van Hendrik VI en daarmee ook zijn antagonisme tegenover de Kerk.
Maar voorloopig had hij die Kerk nog voor zijn kroning noodig
en daarom diende hij tegenover Innocentius den schijn van
eensgezindheid te bewaren. De omstandigheden drongen echter
den onstuimigen Welf zich voor de pauselijke opperheerschappij
te buigen: maar van weerszijden wantrouwde men elkaar.
Om zijn macht in Duitschland voor goed te bevestigen,
bezocht Otto alle deelen van zijn uitgestrekt rijk, vorderde
overal den vazalleneed, bevestigde de stedelijke privilegies,
handhaafde den landvrede en vervolgde onverbiddelijk den
roofadel. Over zijn krachtig optreden tegen de misbruiken van
wereldlijke en geestelijke grooten, zijn alle kronieken het
eens. Zijn levensbeschrijver, de monnik van Reinhardsbrunn,
noemt hem terecht : « De schrik der boozen, de hoop der
braven.
De goede verstandhouding tusschen Duitschland, Engeland
en den H. Stoel verontrustte Augustus Filips, den eeuwigen
Welfenvijand. Deze liet dan ook de steden in Champagne ge
versterken. Maar de paus was evenmin gerust en maakte-ducht
geen haast met de kroning, al boden in het begin van 1209 de
gezanten der groote Lombardijsche steden, Milaan, Piacenza,
Pavia en Cremona, aan Otto de sleutels van hun stad in goud
aan en al benoemde Otto den hebzuchtigen patriarch van Aquileja, Wolfger, die van den Duitschen koning enkele verbeurd
goederen van Otto van Wittelsbach gekregen had,-verklad
tot zijn legaat in Lombardije.
Niet zonder reden was Innocentius ongerust omtrent Otto's
plannen. Deze laatste schreef hem over de goederen der gravin
Mathilde en over zijn aanstaande komst naar Italië, om met den
paus dan de zaak te regelen en om de middelen te beramen,
« om de waardigheid van het rijk in overeenstemming te brengen
met de belangen van die van het Kind (zoo noemde hij den zoon
van Hendrik VI, Frederik, in plaats van koning). Maar deze
benaming duldde de paus volstrekt niet en uitdrukkelijk sprak
hij in zijn antwoord over onzen dierbaren zoon Frederik, den
((illustren» koning van Sicilië, onzen pupil. Tegelijk omschreef
hij nauwkeurig de verschillende eischen, die hij voor de dispensatie voor Otto's huwelijk met Beatrix zou stellen. Deze pauselijke eischen zijn ons bekend uit het vermaarde charter van 1209,
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door Otto IV «den zeer onoverwinnelijken koning der Romeinen » te Spiers geteekend.
Otto zag onvoorwaardelijk af :
i 0 van het erfdeel van St. Pieter, Ancona, Spoleto, de goederen van gravin Mathilde, het exarchaat van Ravenna, enz. en
erkende het koninkrijk Sicilië als een leen van den H. Stoel.
2 0 Hij beloofde de Kerk steeds tegen de ketters te zullen
helpen en zich niet te mengen in de kerkelijke verkiezingen. De
Duitsche koning offerde dus de «gouden bul» op omdat hij zich
geheel in de macht des pausen bevond en hij zijn doel wilde
bereiken. Overigens had de belofte van Spiers evenals de vorige,
slechts de waarde van een persoonlijke verbintenis; zij was slechts
gecontrasigneerd door één hoog er ambtenaar: den kanselier,
Koenraad, bisschop van Spiers en niet door de rijksvorsten.
In Mei 1209 had ten overstaan van twee kardinaal-legaten
en de voornaamste rijksgrooten te Würzburg de plechtige verloving plaats van Otto van Brunswijk met Beatrix van Zwaben.
Door den hertog van Oostenrijk en van Beieren geleid, verscheen de jeugdige Beatrix op den Rijksdag en op de vraag of
ze in het huwelijk met Otto wilde treden, antwoordde zij bevestigend. Otto stond op, maakte een diepe buiging voor haar, stak
haar den bruidsring aan den vinger, gaf haar den verlovingskus
en deed haar neerzitten tegenover zijn troon tusschen de twee
kardinalen. ((Hier is uwe koningin », zeide hij tot de vergadedering, « eert haar zooals het betaamt. » Daarna beval hij haar
met haar zuster weg te geleiden naar het paleis in Brunswijk.
Eerst nadat de keizer van zijn tocht naar Italië zou zijn teruggekeerd, dus ongeveer twee jaren later, zou het huwelijk plaats
vinden. Met deze verloving eindigde de langdurige strijd tusschen Welfen en Hohenstaufen.
Het stedeleven in Italië kan men in twee woorden samenvatten: «Vechten en pret maken ». Iedere stad had haar carroccio met den stadsbannier als symbool van stadsrechten en
stadsvrijheden : De eene stad was voortdurend in oorlog met
de andere, vooral in Lombardije en Toskane. Niet alleen de
strijd tusschen Welfen en Gibellijnen verdeelde in de Middel
bijna iedere stad in Italië in twee partijen, maar ook de-euwn
strijd tusschen den adel en de burgerij, en voornamelijk de veete
tusschen de twee beroemde stamhuizen der Azzo van Este (Welf)
en Ezzelino da Romano (Gibbelijn) zette Italië langen tijd in vuur
en vlam. En temidden van die woedende oorlogen, vermaakte
zich het Italiaansche volk. Men leze hierover de kroniek van
Rolandino van Padua.
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In het door partijtwisten zoo verscheurde land, verscheen
plotseling Otto met een groot leger van zwaargewapende ridders,
om de rechten van het rijk te beschermen.
Nog vóór de koning den Italiaanschen grond betreden had,
was het Noorden van het land in gisting gekomen door het
heerschzuchtig optreden van Wolfert, den keizerlijken legaat,
den patriarch van Aquileja. Overal regelde deze in Noord- en
Midden - Italië de zaken ten voordeele van den keizer. De weerbarstige steden werden zwaar gestraft en moesten groote geldsommen als boeten opbrengen; zelfs gaf hij bevel aan de stad
Cremona, om een groep pelgrims, die uit het H. Land terug
te arresteeren. De reden van die handelwijze is tot nog-kerdn,
toe niet verklaard.
De paus was over dit optreden van den patriarch zeer
verontwaardigd en schreef dienaangaande een brief aan den
keizer, waarin hij voldoening eischte.
Juist in diezelfde dagen had Otto te Augsburg een leger
verzameld van 6000 ridders en vele duizenden voetknechten,
waarmede hij de Alpen zou overtrekken. Om van Augsburg
over den Brenner naar Italië te komen, had men destijds 20
dagen noodig. Otto kwam over Innsbrück en Trente naar Verona
en zoo in Lombardije. Zijn doel was niet de Italianen te beoorlog en, maar om bij hen steun te vinden in zijn politiek tegen
den paus. Vandaar dat hij met de grootste moeite een verzoeniug tot stand bracht tusschen Ezzelino en Azzo van Este.
In 1209 verscheen Otto te Viterbo vóór den Paus. Daar zag
hij voor het eerst den man, die hem tot Roomsch koning had
doen verkiezen en die hem nog geheel in zijn macht had, doordat deze hem de keizerskroon nog kon weigeren.
De Paus verwelkomde den keizer allerhartelijkst. De bijeenkomst van Viterbo, die alle moeilijkheden had moeten uit den
weg ruimen, bracht geen uitkomst. Otto deed geen enkel positieve toezegging, maar de paus kon hem moeilijk dwingen door
liet op een breuk te laten aankomen en de kroning te verdagen.
Hij kon onmogelijk, om een kwestie van grondgebied, de
keizerskroon aan Otto weigeren. Dus berustte Innocentius III in
de kr. oning . Voordat hij echter daartoe overging en de poorten
van Rome voor Otto geopend werden, eischte de Paus een vrijeleide voor zichzelf, de kardinalen en het Romeinsche volk. En
nièt alleen Otto, maar ook de vorsten, graven, baronnen en
edelen in het Duitsche leger moesten een waarborg geven. Nog
voordat Otto zijn intocht binnen Rome hield, raakte de voor
zijner troepen met Romeinsche patrouilles handgemeen-hoed
op de Tiberbrug, waarbij menig Duitsch krijgsman het leven
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verloor. Otto liet nu de brug door een sterk detachement Milaneezen bezetten en trok omgeven door de grooten van zijn rijk
naar de basiliek, waar de keizerskroning plaats zou hebben.
Het gedrang was zoo groot, dat de keizer slechts met moeite de
trappen van den St. Pieter kon bestijgen. Boven gekomen,
knielde hij voor den paus neder, kuste diens voeten en bood
hem een som goud aan. De paus richtte hem op en omarmde
hem. Daarna traden beiden de Mariakerk binnen. Een subdiaken
hield Otto aan het altaar het evangelieboek voor, waarop deze
de hand legde en den gebruikelijken eed aflegde.
Otto werd in de basiliek door den bisschop van Ostia
gezalfd en daarna ontving hij van den Paus de zoogenaamde
« investituur ».
Innocentius gaf Otto het keizerszwaard in de hand, zeggende : « Ontvang dit zwaard waarvan gij u bedienen zult om
de schuldigen te straffen en de geloovigen te beschermen.
Daarna gaf hij hem den gebruikelijken kus. Otto nam nu het
zwaard en zwaaide het over zijn hoofd en stak het weer in de
schede, terwijl de Paus het hem zelf omgordde. Daarna reikte
hij hem den schepter met den gouden appel er op.
« Neem dezen schepter van deugd en rechtvaardigheid,
waarmede gij de goeden moet beschermen en den boozen schrik
aanjagen ». Toen plaatste hij den keizer de kroon op het hoofd,
onder de woorden : « In den naam des Vaders en des Zoons en
des Heiligen Geestes, ontvang dit teeken van roem, opdat gij
den vijand van het menschelijk geslacht verfoeit, de besmetting
der zonde ontvlucht, de rechtvaardigheid en de vroomheid zoekt
en zoodanig leeft, dat gij de kroon des eeuwigen verblijfs verdienen moogt ».
Daarna omhelsde de paus hem opnieuw onder het gejuich
van alle aanwezigen en nam toen plaats op zijn zetel achter het
groote altaar. De keizer ging toen op den troon zitten, die rechts
stond van den pauselijken zetel. Hij droeg de dalmatiek, de
kroon op het hoofd, den schepter in de rechter en den gouden
rijksappel in de linker hand. De paus droeg de H. Mis op, die
door den keizer gediend werd. Daarna ging de keizer den paus
vooraf naar den ingang der baziliek. Innocentius steeg te
paard, Otto hield hem den steigbeugel vast en gaf hem de
teugels in de hand.
Volgens de etiquette van die dagen, noodigde de paus den
keizer aan het feestbanket ; maar deze bedankte voor die eer,
omdat de Romeinen met de Duitsche voetknechten op de Engelenbrug handgemeen geraakt waren. De paus nam echter deel
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aan het door den keizer aangerichte feestmaal. Na dit luisterrijk
feest zagen zi,j elkaar niet meer.
Guillaume le Breton, die Otto geenszins genegen was, verhaalt, dat Otto op den dag zijner kroning al zijn geloften schond
en den paus verklaarde, dat hij geen afstand kon doen van de
bezittingen, waarop deze aanspraak maakte. De annalist Ceccano heeft echter een andere lezing over de breuk, die weldra
tusschen paus en keizer ontstond. Na het verlaten van den St.
Pieter zou de paus niet meer binnen Rome hebben kunnen
komen, omdat de Duitsche troepen dit beletten. Hij vergezelde
den keizer tot aan het einde van den Romeinschen muur,
zegende hem en verzocht hem den volgenden dag het Romeinsch
gebied te willen ontruimen, wat de keizer weigerde. Daarop
wilden de Romeinen hem geen belasting betalen, ja zelfs geen
levensmiddelen verschaffen, zoodat zich Otto gedwongen zag
Rome te verlaten.
Maar zóó spoedig verkoelde de vriendschap tusschen Innocentius en Otto niet. Tot het einde van 1210 bleef de verstandhouding tusschen beiden zeer goed en Otto verliet uit eigen
beweging Rome, en zond het grootste deel zijner troepen over
de Alpen, terwijl hij in Italië het keizerlijk gebied organiseerde.
De paus kon echter niet dulden, dat Otto zijn regeeringsbeleid in Italië bestreed en dat de Welf, toen hij eens keizer
geworden was, als een Gibellijn zou gaan optreden. Zoo moest
het vroeg of laat tot een uitbarsting komen.

In

1210

bedreigde

Otto niet alleen het pauselijk gebied,

maar ook Napels, het gebied van zijn pupil Frederik en benoemde hij een verklaard vijand van den paus. Dipold van
Vohburg, tot hertog van Spoleto, Wien hij bovendien nog Apulië
schonk. Zoo omringde het keizerlijk gebied bijna overal de
bezittingen der kerk. Toch wilde de keizer de vijandelijkheden
nog niet beginnen; want belangrijke steden als Cremona, Pavia,
Ferrara waren nog niet aan zijn gezag onderworpen, evenmin
als de machtige hertog Azzo van Este. Deze wilde hij eerst
alleen onderwerpen, om dan ook in werkelijkheid koning der
Italianen te kunnen zijn.
Verder sloot hij met de Pisanen een of- en defensief verbond en wist hij vele hooge prelaten van Rome afvallig te
maken. Nu ging Otto naar Apulië, waar de baronnen van het
koninkrijk Napels hem hun land in handen wilden spelen.
Innocentius bedreigde hierop den keizer met den ban;
tegelijkertijd trachtte hij zich in den aanstaanden strijd van den
onverzoenlijken vijand van den Guelf, Filips August, te verzekeren. Otto trok nu het koninkrijk Napels binnen, bezette het
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een van Richard van Segni, den broer van den Paus en
vestigde zich te Capua. Nu aarzelde Innocentius niet langer en
trof Otto van Brunswijk en zijn aanhangers met den ban, Otto
gelastte daarop de keizerlijke ambtenaren, de pelgrims te
beletten naar Rome te gaan. Zoo brak opnieuw de strijd uit
tusschen keizer en paus.
De paus riep de hulp van Frankrijk, Duitschland en
Italië in.
Maar de machtige overwinnaar der Plantagenets wilde niet
aanstonds hulp zenden. Wel stond hij toe, dat de geestelijkheid
tot een bedrag van een derde hunner inkomsten, den paus
geldelijken steun zou verleenen. De sluwe Capetinger beloofde
dus alleen de hulp van anderen. Eerst nadat de paus Otto's
onderdanen van den eed van gehoorzaamheid ontslagen had en
zij dus een anderen keizer konden kiezen, zou hij Duitschland
aanvallen.
Italië bezorgde den paus veel grooter moeielijkheden en de
meeste steden weigerden hem te helpen ; zij waren anti-clericaal en zelfs te Rome was men hem niet onvoorwaardelijk
gehoorzaam. De partij der onafhankelijken begon weer het
het hoofd op te steken. Innocentius predikte eens voor het
verzamelde volk, toen zijn oude tegenstander, de volksleider
Jan Capocci hem in de rede viel onder den uitroep:
((Ja, het woord Gods is in uw mond, maar uw daden zijn
het werk van Satan ».
Nog eens beproefde de paus te onderhandelen en bood den
keizer den vrede aan op voorwaarde dat deze Napels zou ontruimen. Maar alles tevergeefs. Otto veroverde de eene stad voor,
de andere na, in het koninkrijk Napels, Apulië en Calabrië en
maakte zich in Aug. 12i1 gereed, naar Sicilië over te steken.
Italië scheen voor goed voor den paus verloren. Niet in Italië
echter, maar in Duitschland was de wonde plek van het
keizerrijk en daarom trachtte de paus den keizer daar ook
te treffen, toen alle pogingen om tot een vergelijk te komen
mislukten. In zijn schrijven aan de Duitsche vorsten gericht
sprak hij over ((de verwatenheid, den afschuwelijken ondank en
de verachtelijke ontrouw » van Otto en trachtte hun aan te
toorien, dat, zoo de keizer zijn zin kreeg, deze hen tot denzelfden staat van dienstbaarheid zou brengen als zijn grootvader
en zijn oom (Hendrik III en Richard Leeuwenhart) aan de
baronnen van Engeland gebracht hadden.
Nu stelde de paus voor, om in plaats van Otto (Saul),
Frederik (David) tot koning te kiezen.
Er had bij den paus een eigenaardige omkeer plaats
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gegrepen : Den Welf verloochende hij om den Hohenstauf
te steunen. Doch hij kon in de gegeven omstandigheden niet
anders handelen. Zoo werd Duitschland opnieuw in twee
vijandelijke kampen verdeeld. (Walter van der Vogelweide
beschuldigt ten onrechte den paus, dat hij overal onrust stookte
en verdedigt Otto).
Daarentegen begonnen Siegfried van Eppstein, aartsbisschop van Mainz en de landgraaf Herman van Thüringen met
den koning van Boheme te overleggen over de keuze van
Frederik. En werkelijk werd op een schitterenden rijksdag te
te Neurenberg, Frederik van Sicilië, door den Koning van
Bohemen, den hertog van Oostenrijk, den hertog van Beieren en
den landgraaf van Thuringen, gekozen « tot koning der Romeinen om gekroond te worden tot keizer. »
De j eug dig e Frederik nam tegen den zin van zijn gemalin
Constantia van grragon, den titel van Roomsch- Koning aan;
ook hij was aangetast door de «keizerskoorts » de erfelijke
kwaal der Hohenstaufen ». Maar voordat Frederik den gevaarlijken tocht naar Duitschland ondernam, regelde hij eerst de
Italiaansche zaken, liet zijn zoontje Hendrik tot koning van
Sicilië kronen, gaf zijn beschermer Innocentius de noodige
waarborgen voor zijn gehoorzaamheid en trouw en hernieuwde
te Rome knielend voor den paus de leenhulde.
Toen Otto de verkiezing van Frederik te Neuremberg vernam, beproefde hij met den paus te onderhandelen; maar nu
weigerde deze op zijn beurt. Otto verliet nu in 1212 Italië en
verzamelde op den rijksdag te Frankfort zijn voornaamste aan
om zich heen; maar vele bisschoppen en abten bleven-hangers
weg wegens de excommunicatie van Otto. Otto bevond zich in
zeer hachelijke omstandigheden, vooral toen zijn jonge vrouw
Beatrix stierf; want nu trokken zich ook de Beieren en Zwaben
van hem terug. Ook trachtte hij te vergeefs te beletten dat
Frederik zijn intocht in Duitschland hield. Otto bezette de
Tiroler passen, want hij dacht dat de Hohenstauf langs den
gewonen weg, dus over den Brenner en Innsbrück zou komen ;
maar deze verschalkte hem en nam den weg over Trente, het
Engadin-dal en Graubünderland, Chur, Constanz en Basel. Van
alle kanten kreeg hij nieuwe aanhangers : vorsten, prelaten,
edelen en steden sloten zich bij hem aan. Bij het zien van de
geestdrift, waarmede Frederik overal ontvangen werd, trok
Otto zich naar het Noorden van Duitschland, naar Keulen en
Aken terug en achtte zich eerst veilig in zijn eigen Saksisch
gebied. Frederik begiftigde overal de wispelturige Duitsche
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rijksgrooten met schenkingen van allerlei aard, natuurlijk ten
koste van de rechten van het Duitsche rijk.
Van groot belang voor Frederik was het verbond, dat hij
met Filips Augustus sloot. Dit kwam tot stand te Toul. Voor
den oorlog tegen Otto en Jan zonder Land betaalde Filips
Augustus aan Frederik 20.000 mark. Toen de kanselier Koenraad van Spiers, bisschop van Metz, aan Frederik vroeg wat
met dat geld moest gebeuren, antwoordde deze zeer schrander:
« Verdeel het onder onze vorsten ». Feitelijk waren nu Filips
August en Innocentius heer en meester over Duitschland.
Nu trachtte de paus ook in Italië het werk van Otto te niet
doen ; toen Milaan den keizer trouw wilde blijven, werd het
door den paus met zware straffen bedreigd.
Maar niet de paus zou Otto den genadeslag geven. Door
den arm van Filips August zou Innocentius zegevieren.
Hoe kwam het nu dat de Duitsche rijksvorsten zoo plotse
afvielen?
-lingvaOto
10 Wegens den roemruchtigen naam der Hohenstaufen.
2 0 Wegens Otto's autokratisch optreden tegen de misbrui
tegen den roofadel en de geestelijkheid.-kenvahtuisrc
Volgens den annalist van Reinhardsbrunn verklaarde de
aartsbisschop van Mainz ten overstaan van de geheele Mainzer geestelijkheid, dat de keizer allerlei maatregelen ,tegen de
geestelijkheid zou nemen.
«Een aartsbisschop mocht niet meer dan in paarden, een
bisschop 6, een abt 3 hebben. » En volgens de kroniek van
St-Pieter van Erfurt, wilde Otto de geestelijken zelfs niet meer
aanspreken met den titel, die hun toekwam. Een aartsbisschop noemde hij «die klerk » en een abt «die monnik ».
Hoe gevaarlijk Otto's positie ook was, Frederik behaalde
geen enkel militair voordeel; want Otto bleef Brunswijk en
Saksen flink vasthouden en maakte van daaruit een groot gedeelte van Duitschland onveilig. Een deel van Noord- Duitschland, verder Lotharingen en Denemarken bleven Otto steunen
en al drongen de landgraven van Thüringen en de koning van
Bohemen in Saksen door, Brunswijk kon men niet bemachtigen.
Maar Otto zette liu alles op het spel en besloot met Jan
zonder Land, Ferrand van Vlaanderen en Reinout van Boulogne, drie gezworen vijanden van Filips-Augustus in 1214 een
inval in Frankrijk te doen. Slaagde deze onderneming, dan was
niet alleen de Capetinger verloren en Frankrijk verbrokkeld,
maar dan werd ook Frederik uit Duitschland verdreven en het
werk van Innocentius te niet gedaan. Dan zou de Welfische
keizer onbetwist meester zijn van Italië en Rome.
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In Juli 1214 ontmoette Otto de Franschen op het plateau
van Bouvines.
Otto in ziin gouden kroningsornaat met zijn Saksische lijf
om zich, voerde het centrum aan. Naast den keizer werd.-wacht
de Rijksbannier, een ontzaggelijke draak met vergulde adelaar
er boven, op een vierspannigen wagen gedragen. Voorop stond
het Brabantsche en het Duitsche voetvolk; achteraan de ridderschap van de hertogen van Lotharingen, Brabant, Limburg
en van den graaf van Namen.
Terwijl nu het Brabantsche en Duitsche voetvolk de Fransche gelederen verstrooide, tastte Otto met zijn ruiterij het
legerkorps van Filips Augustus zelf aan. Maar de Fransche
edelen ontzetten hun koning en wierpen zich op Otto. Een
ridder greep 's keizers paard bij den teugel, een ander trof hem
met zijn dolk, maar deze stoot schampte af op de wapenrusting
en een tweede dolksteek kwam in het oog van het paard terecht.
Het gewonde dier steigerde, voerde Otto uit het gedrang en
zonk toeii neer: Otto besteeg een nieuw paard; bijna was hij
door een Fransch edelman gewurgd; met groote moeite redde
men den keizer, die nu naar Valenciennes vluchtte.
« Wij zullen zijn aangezicht vandaag niet meer aanschouwen », zei Filips Augustus.
Maar de Westfaalsche en Saksische graven bleven niettegenstaande de groote hitte toch doorstrijden ; de Franschen
bleven echter overwinnaars. De gouden adelaar, de keizerlijke
draak met den wagen werden verbrijzeld en de stukken aan de
voeten van Filips Augustus gelegd. Toen de vier hoofdaanvoerders der Duitschers met de wapens in de hand gevangen genomen waren, begrepen de hertogen van Lotharingen, Brabant
en Limburg, dat alles verloren was en evenals de keizer namen
zij de vlucht naar Doornik.
Op denzelfden avond nog zond Philips Augustus aan zijn
bondgenoot Frederik den verbrijzelden Rijksdraak. Overigens
had de jeugdige Hohenstauf zelf niet de minste poging gedaan,
om zich met de Franschen te vereenigen. In de Palts had hij
rustig den uitslag van den krijg afgewacht. Na de nederlaag
van Otto hadden bijna alle steden aan den Rijn de partij van
Frederik gekozen. Alleen Keulen verklaarde zich nog voor
Otto, die binnen haar muren een veilige schuilplaats vond.
Het Arelatische koninkrijk steunde Frederiks souvereiniteit en
de koning van Denemarken en de Lotharingers verlieten Otto,
wiens zaak geheel en al verloren was.
Otto leefde geruimen tijd met zijn gemalin Maria van Brabant van de vrijgevigheid der Keulenaars. Maar op den duur
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wilden zij de ballingen toch geen onderstand verleenen, vooral
daar Maria al het geld verdobbelde. Toen Frederik na zijn
kroning te Aken te Keulen verscheen, verklaarden de burgers
aan Otto, dat zij zijn schulden zouden betalen en hem 600 Mrk.
zilver geven, mits hij de stad verliet. Den volgenden morgen
trokken de Welf en zijn vrouw als pelgrims vermomd de
eene poort uit, terwijl Frederik door de andere zijn zegevierenden intocht hield.
Van nu af aan was Frederik van Hohenstaufen in werkelijkheid heer en meester in Duitschland. De pupil van Innocentius
stond aan den paus de beschikking af over het erfdeel van
St. Pieter, de mark Ancona, het hertogdom Spoleto, liet gebied
van Mathilde, het exarchaat van Ravenna en de Pentapolis. Hij
erkende 's pausen suprematie over Sicilië en beloofde nog veel
meer dan ooit een Duitsch keizer beloofd had.
In 1218 stierf Otto. Twee jaren voor hem was Innocentius
ten grave gedaald. De Paus was als overwinnaar uit den strijd
te voorschijn getreden, al bleek later na zijn dood de modus
vivendi tusschen den H. Stoel en het Rijk onhoudbaar te zijn.
J.

KLEIJNTJENS.

NAAR AANLEIDING
VAN HET ONLANGS GEHOUDEN
STU DENTEN-CON GRES
Op dit congres zijn weer veel hartelijke woorden gesproken,
woorden, die getuigden van den oprechten wensch der sprekers,
om ook de buiten de grenzen van Nederland wonende stamgenooten geheel als Nederlanders te beschouwen, hun belangen
met hen te bespreken en die zooveel mogelijk te bevorderen.
Ik denk hierbij vooral aan de welkomstrede van den heer J. W.
te Winkel en aan de toespraak van prof. Burger. In de wel
komt echter een gedeelte voor, waarmee ik me niet-komstred
kan vereenigen en waarover ik hier het een en ander in het
midden wensch te brengen. Volgens het verslag in ((De Teleraaf » luidden de bedoelde woorden als volgt:
«Gij Vlamingen, Zuid - Afrikanen en Nederlanders komt
hier om te strijden voor uw moedertaal, het Nederlandsch. Misschien zal iemand mij zeggen: » maar die moedertaal, zij
verschilt toch zoo, als ze uitgesproken wordt door een Neder
een Vlaming of een Zuid - Afrikaan, en dadelijk zal men,-lander,
als een Vlaming opstaat, hem als een Vlaming kunnen aanwijzen. » Zeer zeker zal ik dit feit toegeven, maar even zeker als
een Geldersman aan mij zal kunnen hooren, dat ik in Amsterdam mijn opvoeding heb ontvangen. Wij allen spreken dezelfde
beschaafde taal, al is die ook gemengd met de eigenaardigheden
van het dialect. Maar denkt niet, Vlamingen, dat ik u zou
aansporen, die eigenaardigheden uit uw taal te verdrijven. Dat
uw Vlaamsche schrijvers, uw Rodenbach, uw Gezelle, uw
Conscience, uw Cyriel Buysse hier zoo'n opgang maken, wijt ik
voor een deel almede aan het zoetvloeiende, welluidende van
hun gouwspraak. Maar afgezien van die kleine verschillen,
spreken we allen dezelfde taal, het Nederlandsch, en willen we
de rechten van die taal, zooveel het ons mogelijk is, beschermen.
Met de strekking van den laatsten zin ben ik het volkomen
eens, maar dat de verschillen tusschen het Vlaamsch en het
Nederlandsch zoo gering zijn, kan ik niet toegeven. Er zijn in
het Vlaamsch veel woorden, die met geen enkel Nederlandsch
woord van den tegenwoordigen tijd in verband staan en daar-
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door voor den Nederlander niet te verstaan zijn, tenzij ze door
het verband, waarin ze voorkomen, duidelijk worden. Dit
laatste nu is niet altijd het geval. Dan moet men naar de
beteekenis raden, maar daar soms verschillende verklaringen
mogelijk zijn, blijft men dikwijls in het onzekere. Een paar
voorbeelden zullen dit duidelijk maken. Een gedicht van
Gezelle begint als volgt:
o Wankelende oogenwonne
der bleeke winterzonne,
die, rood als goud gemaald,
in 't hooge Westen daalt !
't Is nijdig, nijpend weder,
en langzaam daalt zij neder,
aanschouwbaar nu en schoon,
uit haren hemelthroon.
Noch branden 'n is 't noch steken,
maar vlugge vonken leken,
maar wabberen, lauw en zoet,
dat nu de zonne doet.
De zon brandt of steekt dus niet, zooals in den zomer, maar

wabbert. Dit is voor ons onverstaanbaar. Bedoelt de dichter, dat
ze een aangenaam koesterende warmte geeft ? Uit de tegen
meen ik dat op te mogen maken, maar geheel zeker-steling
ben ik niet, en daar de dichter nu tot een andere opmerking
overgaat, wordt het ook verder niet duidelijk. Het eenige middel om er achter te komen is dus, het Westvl. Idioticon te raadplegen. Daarin wordt het verklaard met « zachtjes golven : de
verwarmde lucht wabbert boven de gloeiende stove. Men zegt
ook : de zon wabbert, dat is de gloed er van golft door de lucht.
Mijn veronderstelling is dus verkeerd geweest.
Een ander gedicht van Gezelle zal ik geheel uitschrijven,
om te laten zien, dat de moeielijkheid, die in het bovenschrift
schuilt, door het gedicht zelf niet wordt opgeheven.
DE EERDE DOOMT.
De eerde doomt, de biezen leken
van den vroegen morgenbrand,
die, in 't Oosten opgesteken,
bijt in 't baardig weideland.
Grauw is 't over nacht gevrozen;
over dag, van 's morgens vroeg,
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viert en vonkt het zonneblozen,
fel, maar no; niet fel genoeg,
om het koele graf te ontsluiten,
waarin 't zaad geborgen ligt,
wachtende, om opnieuw te spruiten,
Lente, naar uw zonnelicht.
De Hollander, die dit leest, denkt bij

doomt het eerst aan

dommelen, dat een frequentatieve afleiding daarvan zou kunnen
zijn. Het grondwoord zou dan slapen beteekenen en de dichter
zou dan willen zeggen : de aarde ligt in haar winterslaap; na
een kouden nacht gaat de zon prachtig op; zij doet al haar best
om de aarde te wekken, maar heeft daartoe nog geen kracht
genoeg.
Slaat men nu in het Wetb. het artikel dommelen op, dan
vindt men daar, dat de afleiding onzeker is, en ofschoon er een
vermoeden wordt geuit, is er van een grondwoord domera (dat
een zachte o zou moeten hebben) geen sprake. Dus moet het
Wvl. Idiot. er weer bij te pas komen. Daarin komt domen niet
voor, maar wel doornen uitwasemen, doom (damp of stoom)
van zich afgeven.
Wie dit werk niet kan raadplegen, kan het woord ook in
het Ned. Wdb. vinden. Daar blijkt, dat het vroeger ook bij ons
bekend was en nog door Bilderdijk in de eig. bet. is gebruikt.
Later is het bewustzijn daarvan verloren gegaan en heeft men
het in de bet. opdoemen gebruikt : « Waar de Briel haar torens
opheft, 't kerkjen doomt van Zwartewaal» (Schimmel). Nog later
heeft men er de bet. «langzaam zichtbaar worden)) aan gehecht,
zoodat Kloos kon schrijven : « Bij het Boomen des bleeken
uchtends. »
Nu zal men misschien meenen, dat zulke, voor Nederlanders onverstaanbare woorden alleen in de poëzie voorkomen,
maar ook dit is niet waar: in proza treft men. ze even goed aan,
zij het ook niet zoo vaak. Een voorbeeld is al dadelijk Vlaschaard.
titel van een welbekenden roman van Stijn Streuvels. Eerst w anneer men een eind in dat boek gevorderd is, merkt men, ,vat
dat woord beteekent en hoe het moet worden uitgesproken ;
want het klinkt den Nederlander zoo vreemd, dat hij aanvankelijk niet weet, of hij moet zeggen vlasch-aard of vlas -chaard.
Behalve deze en andere Vlaamsche woorden, die voor ons
klinken als woorden van een vreemde taal, zijn er een menigte,
die wij ook hebben, maar anders gebruiken. De voorbeelden
daarvan ontleen ik aan « Dorpslucht » van Stijn Streuvels, in « De
:
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Tijdspiegel ». Een gesprek over het lezen van romans wordt
aldus ingeleid :
«Daarop hernam de samenspraak weer in 't algemeen over
boeken en over lezing », waarvoor wij zouden zeggen : daarop
werd het gesprek over boeken en over het lezen in 't algemeen
weer voortgezet. Lezing wordt door ons voor de handeling lezeli
alleen gebruikt in de uitdr. ter lezing liggen, iets ter lezing aan
-bevlni:d
(eerste) lezing van een wetsontwerp.
Verder staat er: «Men had het over de gevaren, den invloed
van slechte lezing en over 't genot van een boeienden, treffelijken roman. » Hier, waar bij lezing gedacht wordt aan hetgeen
men leest, zouden wij schrijven: den invloed van slechte
lectuur.
«Wat kan men al meer wenschen op een dorp, waar men
bijna geen betrekkingen heeft en iedereen gerust in zijn huis
blijft ». Zoo staat er ook later : ((En een jong meiske vooral —
wat kan ze al beter doen ? Ze blijven er gerust bij thuis, ze leven
anders toch een beetje in de blauwe lucht en met een boek
onderhouden ze hun geleerdheid en ze vernemen er veel dingen,
die in 't leven van pas komen ». Gerust komt hier overeen met
ons rustig. Wij gebruiken het anders, bijv: wees maar gerust
(maak je niet ongerust), de zieke lag gerust te slapen (tegen
zieke sliep onrustig). Voor «ze leven anders toch-steling:d
een beetje in de blauwe lucht » zeggen wij : ze zijn anders te
veel op straat, en voor geleerdheid zouden wij hier kennis gebruiken. Geleerdheid wordt door ons alleen toegepast op geleerden;
we verstaan er een uitgebreide kennis onder, die men alleen
door langdurige studie kan verkrijgen.
Zoo zou ik het heele gesprek op den voet kunnen volgen en
in iederen zin één of meer woorden aanwijzen, die door ons
anders worden gebruikt. Het verschil is dus veel grooter dan
de heer Te Winkel het heeft doen voorkomen. Door de lang
politieke afscheiding hebben het Nederlandsch en het-durige
Vlaamsch zich ieder afzonderlijk ontwikkeld, evenals het Neder
Wanneer men dus toenadering wenscht,-landschetFri.
dan moet men er naar streven, het taalverschil zoo min mogelijk te doen uitkomen, want onwillekeurig vereenzelvigt men
een volk met zijn taal en beschouwt alleen hen als stamgenooten, die zich van dezelfde taal bedienen. Ik bedoel natuurlijk
niet, dat de Vlaamsche dichters en belletristische schrijvers
voortaan Nederlandsch moeten gaan schrijven. Tusschen de
gedachten van een dichter en zijn taal is een zoo innig ver
dat het tot schade van zijn talent zou zijn, als hij zich-band,
van een andere taal trachtte te bedienen. Wel echter verdient
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het aanbeveling, dat ze, als ze hun werken in Nederlandsche
tijdschriften publiceeren en zich dus in de eerste plaats tot Noord
Nederlandsche lezers wenden, woorden, die in onze taal niet
bestaan en door het verband niet van zelf duidelijk worden, aan
den voet der bladzijde verklaren. Dit wordt slechts zelden door
hen gedaan en is toch zeer gewenscht. 4
Van alle andere Vlaamsche schrijvers, die zich tot het
Nederlandsche publiek wenden, in het bijzonder van Vlaamsche correspondenten van Nederlandsche dagbladen, kan men
verlangen, dat ze zooveel mogelijk dialectische eigenaardigheden vermijden, evenals correspondenten uit de provincies dat
doen. Als ieder van dezen het dialect van zijn provincie schreef,
zou een krant haast niet te lezen zijn en veel van een lappendeken of staalkaart hebben, die door de bonte mengeling
van kleuren het oog vermoeit. Het is dus een eisch van practisch belang, dat ook de Vlaamsche correspondenten zich aan
dit beginsel houden, en het zou hen zeker nader tot hun lezers
brengen, wanneer zij niet door hun taaleigenaardigheden zich
zoo scherp van alle andere correspondenten onderscheidden.

-

Amsterdam.

C. J.

VIERHOUT.

BOEKENNIEUWS
EEN GEËTST PORTRET VAN GUIDO GEZELLE, door
ERN. NAETS. — Uitgave Jan Boucherij, Hopland, 22, Antwerpen.
LA PEINTURE EN BELGIQUE (Les Primitifs flamands),
door FIERENS- GEVAERT. ----- Uitgave G. Van Oest, Brussel.
Ik heb vóór mij liggen een heel mooi werk, waarvan in ' t
begin van Maart 1912 de laatste aflevering is verschenen en dat
ik eerst nu bespreken kan, hoewel de uitgave er van over vier
jaar heeft geloopen.
Vier jaar geleden in Brussel zijnde, zag ik bij den heer
G. Van Oest een werk, dat vooral om 't onderwerp, maar niet
minder om de mooie verzorgde uitvoering, mijn aandacht trok,
dat tot titel had : Les Priinitifs Flainands, par Fierens- Gevaert,
en waarvan de eerste aflevering, die ik in handen had, de voor
gebroeders Jan en Hubert Van Eyck behandelde.-lopersnd
Op ongeregelde tijden volgden de overige nummers en nu
eindelijk met het twaalfde, is het werk volledig.
Zooals de schrijver zelf in het voorbericht van de laatste
aflevering zegt, heeft hij zich niet geheel aan het voorgestelde
plan gehouden: 7'avais fait dans ma préface maintes promesses
que je n'ai point tenues. Les Priinitifs Flainands devaient être
terminés en un an. Il y a quatre ans que leur publication a été
entreprise !
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Ai-je décrit pour le XVe et pour la première moitié du XVIe
siècle le Guide que j'avais concu et annoncé ? Je ne sais.. Les
additions auraient pu être nombreuses — les primitifs flamands
exercent une sorte de fascination sur la critique, j'ai consigne
dans les lignes qui precedent et qui suivent, l'essentiel des
recherches récentes. » — En dit heeft de schrijver inderdaad
gedaan. In eenvoudige, duidelijke taal (een groot voordeel bij
een Fransch schrijvenden Belg) gaat hij heel de statige reeks
der Vlaamsche Vroegmeesters na, beginnend met de Van
Eycken --- langs Rogier Van der Weyden, Petrus Christus en
Jacques Daret (den meester van Flémalle), Hugo van der Goes,
Le Malre de la Legende de Sainte-Lucie, Simon Marmion, enz. : —
tot Lambert Lombard, de beide Rillaerts en Antonio Moro toe.
Om de grootere belangrijkheid der eerst behandelde kunstenaars, zijn dus de eerste afleveringen uitteraard het best. Voor
de reproducties, die zoo faultless mogelijk en zeer overvloedig
zijn, heeft de schrijver meerendeels in België voorkomende
kunstwerken gekozen, hoewel hij bijvoorbeeld bij van der Goes
ook de mooie Aanbidding in de Uffiziën heeft gegeven, niet
echter het in mijn oog even aantrekkelijke stuk in het Kaiser
Friedrich museum te Berlijn.
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Over Memling is hij zeer uitvoerig. Volgens de traditie
neemt hij aan, dat Memling een leerling van Rogier geweest is
-- naar men weet werden beide meesters vroeger dikwijls met
elkaar verward — het kleine Manssortret in de National Gallery
te Londen bijv. (1462), dat door sommigen als een Zetfftortret van
Van der Weyden werd beschouwd, is volgens den heer Fierens
wél degelijk een werk van Memling zelf.
Later hoopt hij in een vervolg op dit boek, zijn onderzoek
tot op het gebied der Renaissance uit te strekken -- van Van
Eyck tot Van Dyck — zooals ook oorspronkelijk in zijn plan
had gelegen.
Dit eerste, reeds verschenen deel, is echter, vooral voor
katholieken, het belangrijkst, -- de vroeg-christelijke (ten
onrechte primitieve) kunst, is bij uitstek de Katholieke; toen de
hervorming kwam, was 't gedaan en Rubens, Van Dyck en
Jordaens, waren Grieksch- Paganisten, al hebben ze ook nog
zoovele vleezige Madonnas voor katholieke kerken gepenseeld.
Zooals Mej. Belpaire eens terecht heeft gezegd, na de
Hervorming werd de Katholieke Kerk nooit meer dezelfde, wat
uit een kunstoogpunt te betreuren valt en wat ook door alle
kunstenaars betreurd wordt.
Daarom zullen de Katholieke priesters vooral, wel doen
om met dit boek in zijn geheel kennis te maken — De prijs 40
frank, valt binnen veler bereik. De ~eheele wijze van uitvoering
is. zooals we dat van de firma Van Oest, die zeer veel kunstwerken en werken over kunst uitgeeft, gewend zijn (Druk. Wed:
Mommsen).
Eveneens als uitvoering zeer goed, is het geëtst portret, dat
ik zoo even van den heer Jan Boucherij, Hopland. 22 te Antwerpen ontving, — een geëtst portret van Guido Gezelle ! ... .
Over de gelijkenis kan ik niet oordeelen, want ik heb Gezelle
helaas nooit gezien, -- de blijde, sereene uitdrukking van den
zegevierenden christen — strijder, zooals die lag op het doode
gelaat, dat jaren geleden in de Vlaamsche school gestaan heeft,
mis ik echter op dit potret geheel. Er ligt een uitdrukking van
weri'v op, van onrust en gejaagd-zijn, zooals ik me bij Gezelle
niet denken kan. --- Hoeveel leed hem ook trof, hoeveel miskenning hij ook heeft geleden — de erkenning kwam eerst na zijn
dood — och een MAN GODS, als Gezelle was, is daar overheen
Wat ging dat aardsche gewroet en geknoei hem aan ? Hij was
de grootste dichter die niet enkel Vlaanderen maar die Europa
in de laatste tientallen jaren heeft gekend, als woord-beheerscher veel grooter dan Ibsen bij voorbeeld :
ten zal geen een verloren,
geen een te kwiste gaan,
voor altijd hergeboren
die dood nu zijt,
zal elk van u. die viel
de zonne weer ontwekken,
zal met uw groenen dracht
de groene landen dekken
te zomertijd. »
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Dit portret heeft echter als kunstwerk waarde.
De uitvoering is verzorgd, zooals al 't drukwerk, dat door
de firma Boucherij wordt geleverd. De prijs is veertig frank.
A. W. S. v. L.
PENNETREKKEN UIT DENEMARKEN, door A. CouSSENS.
---- Bij J. Lannoo -Maes, Thielt. Pr. 2 fr.
Reisindrukken hebben gewoonlijk dit gemeen dat ze ons
niet veel leeren; zeker wel bekende menschen en zaken met
een eigen blik gezien en naar eigen zienswijze voorgesteld en
beoordeeld leveren veelal hoog belang op, vooral wanneer de
zienswijze deze van een meester is en de blik die van een ziener.
Edoch dan zelfs beperkt zich die belangstelling tot een zeker
slag van menschen, 't zij kunstkenners, 't zij politici, 't zij
letterkundigen. Welnu, ik geloof dat dit boek op dusdanig e
reisverhalen veel vóór heeft : nevens bladzijden die vroolijke
reize zijn van een goedgehumeurden stamgenoot of lieve schilderingen van eigene deensche landschappen, krijgen we een
blik op de geschiedenis van 't deensche land met ergens eenige
voorstellingen der grooten uit het deensche volk ; en we treden
nu eens binnen bij een paardenfokkenden boer of een boterveilendenden burger en luisteren dan weer naar den sympathischen schrijver van Franciscus bij Wien we in huis komen.
Kopenhagen en Jutland, de zee en de eilandjes, 't heden en 't
verleden, godsdienst en kunst alles even aangenaam en leerrijk
geschetst.
Zie, we kennen Frankrijk van boven tot onder met geschiedenis, kunst, menschen en boeken; niemand onzer die niet
eenige werken gelezen heeft over Italië, zijn kunstenaars en
kunstwerken; in Duitschland hebben we gereisd of nemen wel
voor het te doen, en bereiden ons door studie en onderzoek omtrent den Rijn en Zwitserland ; en zoo we Marten's O5 Vacantie
in Engeland in onze jonge jaren niet gelezen hebben, zullen wij
het nu niet meer doen omdat we zeker zijn er niets nieuws over
een tocht in Engeland te zullen vernemen. Edoch wie van ons
kent Denemarken, ik zeg niet half zoowel als die voornoemde
landen, maar wie kent Denem arken ?
Denemarken, dat overbeschaafd, ultramodern landeke ? Wat
de schrijver over het vrij algemeen valsche denkbeeld zegt,
moeten we haast beamen.
((Reizen we nu eens om leeren » als 't liedje luidt. Hier
hebt ge een best, vroolijk gezelschap ; veel zult ge zien, hooren
en leeren; binnengeleid worden waar ge alleen nooit zoudt
geraken ; kennis zult ge maken met persoonlijkheden, uit de
letterkunde vooral, die wel verdienen dat wij ze beter kennen;
en uit de kennis en den omgang dier uitgelezenen zult ge adel
en schoonheid leeren, evenals uit de hooge beschouwingen en
heerlijken ernst die 't boek verrijken.
Lees het boek, en dof- die reis : weinig tijd vraagt ze, zij is
zonder gevaar en zonder kosten. Dat is de raad dien ik u geef ;
volg hem en ge zult den schrijver dankbaar zijn.
J. F.
;
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ANNUARIUM VAN DE APOLOGETISCHE VEREENIGING, PETRUS CANISIUS. -- Wed. J. R. Van Rossum, Utrecht,
C. N. Teulings, 's Hertogenbosch, 1913.
Steeds blijft het jaarboekje wat het was in zijn besten tijd ;
want dit annuarium dat nu zijn 5de jaar is ingetreden is de voort
jaarboekje van Jos. Alberdingk Thijm, en is als-zetingvah
zoodanig nu 62 jaar trouw op zijn post. Het jaarboekje heeft een
indeeling dan vroeger. Instee van
steviger,wetenschappelijker
,
de letterkundige bijdragen, jaarlijks aan de gedienstigheid van
dezen en genen afgevraagd, krijgen we in 't Annuarium vaste
kronieken, geleverd door erkende specialisten. Na de meedeelingen van huiselijken aard over de ijverige apologetische
vereeniging, krijgen we de volgende bijdragen te lezen, te bestudeeren en te genieten : « De regressieve methode in het
historisch- theologisch argument ». Dr. W. J. M Mulder eischt
het recht op, bij het onderzoek naar de oude kerkelijke instel
gebruik te maken van deze nieuwe methode die in de-linge,
historische wetenschap reeds zoo veel goeds heeft uitgewerkt.
--- « De Geschiedenis der Apologie in de Christelijke Oudheid a.
Jos Schrijnen geeft hier de vrucht van zijn grondige studie,
vooral wat betreft de verhouding van de apologie tot de Griek
wijsbegeerte in liet algemeen en tot de Gnosis in lit bij -sche
Veredeling van den Volkszang ». De uitmuntende-zonder.—«D
musicus J. A. S. Van Schaik betoogt hoe de specifiek -Roomsche beweging voor den volkszang uit het Zuiden naar Holland
is gegaan. Haar bakermat is het zangerige Limburg. — Het
sociologisch overzicht van Mr. A. Tepe somt een verheugende
reeks « Werken en feiten » op, en bespreekt onder de « beschriften » vooral Aengenent's « Leerboek der Sociologie », Deckers'
«Landbouwers van den Noordbrabantschen Zandgrond », Rats
«De Priester en de Sociale Actie » en de jongste uitgaven van
Politieke en Sociale Studiën ». --- Dr. Van Koeverden, de
kundige vertaler. van Bijbelpoëzie, heeft het over « Hebreeuwsclle Metriek ». — Zooass we van zijn fijne pen gewoon zijn
schrijft Dr. Hoogveld een boeiend en zaakrijk « Wijsgeerig
Overzicht » ; het aandachtigst wordt stilgestaan bij Prof. Louweren's studie over de «Vrijheid van het menschelijk verstand
bij De Mulder's verslag over Dunin-Borkowski's werk « Der
junge Spinoza. » en bij Dr. Van Ginniken's ((Het gevoel in taalen woordkcunst a; alle drie Jezuiëten die de eer weghalen met
dit verslag. — Breedvoerig en voor eenieder bevattelijk schrijft
Pater Kothmann over « De Inrichting van een modern electriciteits-bedrijf ». Uit den vloed van boeken en boekjes over
g eschiederiis haalt pater Meyer in zijn « Historisch Overzicht »
er vooral twee naar voor : Pater Görris' « Denkbeelden over
oorlog en de bemoeiingen voor vrede in de elfde eeuw » en Dr
Van der Velden's « Rodolphus Agricola ». — In zijn « Beknopt
Overzicht der Christelijke kunst « heeft Dr E. Smits het vooral
over de Bernulphusgilde en haar voortbestaan sedert het ver
Een feest is weer het « Let--dwijnevaMgr.VHuklm—
terkundig Overzicht » van Pater Molkenboer : Onder de velen
krijgen een klinkend compliment Mevr. A. Steenhoff- Smulders
met « Een Abdisse van Thorn », en Marie Koenen met haar
« Witte Burcht ». Lang en sympathiek - doordringend gaat het
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over Binnewiertz en over Fr. Erens. — Van past. Sloet krijgen
we een hoofsch en hartig woordje polemiek met Dr. Hoogveld
over de kwestie «Is het heelal oneindig groot? » -- Een stevige
politieke kroniek van A. C. A. Van Vuuren sluit vaardig dezen
keurigen en kernigen bundel rijk Roomsch leven in Nederland.
Het bloeie steeds voort, en telkeu jare brenge Petrus Canisius
een even heuglijk verslag. J. P.
VAN PALMZONDAG TOT PASCHEN, door OSCAR HUFF,
S. J. Inleiding van J. Alberdingk-Thijm, S. J. Band- en Boek
Euer. Lücker. Hymnevertalingen door Dr F.-versinga
Rutten. 2e druk, met aanbeveling van Z. E. Kardinaal
Mercier. — Malmberg, Nijmegen 1912 (xxzv-434 blz. Prijs
ingenaaid fl. o.g5, gebonden in prachtband fl. 1.4.5. Bij getallen vermindering van prijs.)
Over het nut van dit boek kan niet getwijfeld, nu men overal
aan 't ijveren is om het volk inniger te laten deelnemen in al de
plechtigheden der Kerk : wenschelijk is dit en gemakkelijker
wellicht te bekomen, voor de zóó aangrijpende diensten der
Goede Week». Het boek van P. Huff moest daarom een echt
vade-mecum worden : alle plechtigheden en gebruiken worden
er zorgvuldig in beschreven, hun ritueele en symbolische beteekenis tot in de kleinste bizonderheden verklaard,' dit alles doorweven en omluisterd door de schoonste teksten uit de Liturgie
en de HH. Kerkvaders, die den lezer in de vereischte stemming
brengen. Hoe gewetensvol P. Huff te werk ging, blijkt uit de
talrijke bibliographie en het zeer interessante aanhangsel van
meer dan honderd bladzijden, waar hij voor de belangstellenden
alle mogelijke bizonderheden heeft samengegaard. Doch dit
boek, zooals schrijver in de inleiding zegt, wil zijn bepaald en
boven alles stichtend, en, we durven hem ervan verzekeren,
dát zal het om den gloed van vurige liefde die door het gansche
werk heenstraalt, en om den geur van innige vroomheid die er
uit opstijgt. « Moge dit nuttig boek, schrijft Kardinaal Mercier,
overvloedig verspreid worden en mogen onze hedendaagsche
kristenen door hetzelfde de schoonheid en de verhevenheid
onzer kerkelijke plechtigheden leeren hoogachten erg, liefhebben. »
J.
H.

HOOGER ONDERWIJS

VOOR KATHOLIEKE VROUWEN
Zullen de vrouwen aangenomen worden om de lessen
te volgen aan onze katholieke hoogeschool ?
Dit is, mogen we wel zeggen, eene vraag van den dag.
In de bladen werd met nadruk gewezen op de raadpleging
der verschillende faculteiten der Leuvensche hoogeschool.
In haar maandblad, Le Feminisme chrétien de Belgique, van
Januari laatstleden, schrijft Louisa Van den Plas een geestdriftig artikel, beginnende met deze woorden : ((La fin de
l'année 1912 a porté au féminisme catholique beige une
victoire précieuse : 1'Université de Louvain a enfin ouvert
ses portes aux femmes ».
Dit is niet zoo; tot hiertoe werd volstrekt geene beslissing genomen; de Rector vroeg daaromtrent de meening
van de verschillende faculteiten en, zoo die een gunstig
advies hebben uitgebracht, toch staat dit niet gelijk met
eene beslissing; deze moet genomen worden door HH.
DD. HH. de Bisschoppen, van wie de hoogeschool te
Leuven rechtstreeks afhangt. Die bijna-eensgezindheid van
de professors te Leuven is in alle geval een teeken des tijds:
vijftig jaar geleden was zulke raadpleging niet denkbaar en
zulke bijna-eensgezindheid nog minder.

Wanneer gehandeld wordt over hooger onderwijs voor
vrouwen mag men niet uit het oog verliezen wat vooraf
gaat en wat achterna komt : vooraf hebt ge de inrichting
van het middelbaar onderwijs voor vrouwen en achterna
zijn het de openbare ambten of althans sommige daaronder
die voor de vrouwen moeten opengesteld worden. Men zou
nog kunnen bespreken, — en dikwijls is deze zaak te berde
gekomen onder Hollandsche katholieken — of die openbare ambten moeten open staan voor alle vrouwen, zoowel
getrouwde als ongetrouwde, ofwel of alleen niet-getrouwde
vrouwen daartoe moeten worden toegelaten.

i9

294

HOOGER ONDERWIJS

Hier hebben we ons enkel bezig te houden met hooger
onderwijs voor vrouwen, en wat we te zeggen hebben
kunnen we samen vatten als antwoord op deze drie vragen :
Wat valt er daarover te denken, de zaak ingezien op
haar eigen?
Wat denken wij, als katholieken, daarover? En
Hoe wordt best gehandeld wanneer vrouwen tot de
katholieke universiteit worden toegelaten ?

Moeten de poorten van de katholieke hoogeschool
opengezet worden voor de vrouwen ?
Sommigen denken dat het beter is dat de vrouwen
geen hooger onderwijs genieten en dat ze blijven bij wat
men wel eens de vier k's heeft genoemd, waar de Duitsche
keizer Wilhelm II over sprak : Kirche (kerk), Küche (keu ken), Kinder (kinderen) en Kleider (kleederen).
Laten we zien welke beweegredenen worden ingeroepen en hoe zwaar die wegen (i).
De vrouw, zegt men, is eerst en vooral moeder; wat
haar daarvan afleidt is tegen het algemeen welzijn. Welnu,
wanneer ze hoogere studiën doet en daarna een beroep
uitoefent of een ambt vervult, zal ze minder goed hare
moederplichten kunnen waarnemen; denkt maar eens na
op de artsen : elk oogenblik van den dag en van den nacht
kunnen ze uit huis worden gehaald; ze kunnen zelfs geroepen worden voor kinderziekten, en ziet eens welk gevaar
dat is, waar het besmettelijke ziekten geldt, voor hun eigen
kroost!
In die opwerping ligt er zeker waarheid. De vrouw is
eerst en vooral geroepen om moeder te worden, maar we
mogen -toch de oogen niet sluiten voor de werkelijkheid :
zoo het waar is dat door hoogere studiën en door meer
omgang met mannen er meermalen van de zachtheid van
(i) We kunnen hier verwijzen naar het volstrekt niet katholieke werk vain, Lily. Braun, waarin eerie uitgebreide b-i-bliogr-aie

voorkomt : Le Probleme de la Femn e, soit evolution historique; son
aspect éconoinique, traduit de l'allemand. Tome I. Paris. Publica=

tion de la société nouvelle de librairie et -d'édition igo&,
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't vrouwelijk karakter iets verloren zal gaan en er misschien
minder vrouwen geneigd zullen zijn om te trouwen, toch
blijft het eene waarheid dat er, bijna in alle landen van
Europa, en voornamelijk onder de burgerij, meer vrouwen
zijn dan mannen; benevens deze physieke onmogelijkheid
om te trouwen worden ten andere nog al jonge vrouwen
gevonden die trouwen om van huis weg te zijn en een
onderkomen te hebben. Natuurlijk zijn er daarmee ook
goede huwelijken, maar gebeurt het niet dat men, om die
redenen, het aanzoek zal aannemen van een man die, in
andere omstandigheden, de deur zou gewezen worden?
Er zullen minder vrouwen zijn dan nu, die trouwen,
't is mogelijk, maar nu toch ook zijn er een heele hoop die
niet trouwen, omdat zij geen lust hebben daartoe. En
mogen die niet behoorlijk hun brood verdienen? Nu kunnen
ze onderwijzeres en regentes worden, wanneer ze katholiek
zijn kunnen ze bij gebrek aan diploma's veelal niet hooger
geraken; waarom moet dit zoo blijven?
Men geeft het voorbeeld van artsen, maar er zijn toch
zoovele beroepen waar dit gevaar niet bestaat : denkt eens
op leeraressen, apothekerinnen, hoogere ambtenaressen in
den gezondheidsdienst, in den armendienst, in de politie,
in het arbeidstoezicht, enz. !
En dan nog de artsen ! Zou het, over het algemeen gesproken, de vrouwen niet beter staan dan de mannen, vrouwen- en kinderartsen te zijn en zouden geene maatregelen
kunnei genomen worden tegen het gevaar voor besmette
ziekten?
-lijke
En zouden vele jonge vrouwen, die het diploma van
arts bezitten, eens dat ze trouwen, het beroep niet opgeven ?
Sedert wanneer zijn hoogere studiën alleen goed om later
een beroep uit te oefenen? Zou voor den man het feit dat
zijne aanstaande echtgenoote een diploma bezit in de
geneeskunde geen bewijs zijn dat hij te doen heeft met
een ernstig persoon ? Zou de kennis, tijdens de studie
verworven, in het huishouden niet goed kunnen te-jaren
pas komen? Zouden zulke moeders op hunne oudere zonen
niet meer invloed hebben dan de meeste moeders nu? Zou
die kennis niet goed kunnen gebruikt worden in den
dienst der christelijke liefdadigheid, waarin, Goddank,
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vele onzer gegoede vrouwen eene zoo nuttige bezigheid
vinden? En als een ongeluk overkomt, als de man sterft,
eene weduwe laat met verscheidene kinderen, zou dan de
vrouw, om op behoorlijke wijze voor de opvoeding der
kinderen te kunnen zorgen, misschien niet gelukkig zijn
het beroep, waartoe haar diploma haar machtigt, te beginnen of te herbeginnen?
Maar nu reeds, hoort men soms zeggen, bestaat er
overvulling en intellectueel proletariaat ! Zal het nog niet
veel erger worden?
Overvulling, ja, in zekeren zin. Maar wanneer het er
op aankomt te zoeken naar iemand die voor deze of gene
plaats wel schikken zou, hebt ge, spijts die overvulling, toch
meest altijd nog moeite! Het zijn maar de verstandigen,
de werkzamen, de meest karaktervollen die stand houden
en dat er van die te veel zouden komen, hebben we nog
zoo licht niet te vreezen. Om hen die achteraan staan en
toch een diploma van hoogere studiën bezitten, hebben we
ons minder te bekommeren.
Maar zullen de studiën, aan de hoogeschool, niet
slapper worden, daardoor dat men als toehoorderessen
vrouwen zal hebben, minder goed opgeleid en daardoor
ook, dat men wellicht de aandacht der mannelijke studenten, door het feit zelf dat er vrouwelijke studenten
aanwezig zijn, zal zien verminderen?
Zulks wordt wel eens gezegd. Eenige maanden geleden nog verscheen een vlugschrift van den jongenacademischen leeraar van Heidelberg, Dr. Adolf Ruge (Das
Wesen der Universitäten und das Studium der Frauen, Felix
Meiner, Leipzig, 1912), waarin beweerd wordt dat ge nu
reeds aan de Duitsche hoogescholen dit kunt bemerken. ((De
Universiteiten dragen meer dan het wellicht, oppervlakkig
gezien, zou schijnen, op het voorhoofd den Kaïnstempel
van de verweeklijking en van de inwendige verrotting. »
Maar dat is eene meening, dat zijn woorden. Evenals
het slot van het vlugschrift « de kleine economische voor
aan de vrouwen door de studiën geboden, wegen-deln
niet op tegen de schade voor hunne eigene ziel, en voor
onze beschaving en voor ons gezamenlijk volk ». Welk
bewijs wilt ge ten andere nu reeds daarvoor brengen?
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In Duitschland is men zeer langen tijd opgekomen
tegen het hooger onderwijs voor vrouwen, althans in sommige vakken. Zou misschien Dr Ruge nog onder dien
indruk staan? Hij zou toch zeker niet meer zeggen met
Lessing : « Eene vrouw die denkt is zoo belachelijk als een
man die zich blanket! »
Aan de hoogeschool hebt ge twee soorten van studenten : voor velen, ongelukkig genoeg, vormen ze de groote
massa, is de hoogeschool niets anders dan eene hoogere
beroepsschool, waar men arts, advocaat, ingenieur, apotheker, enz. wordt; zij volgen de lessen van den leeraar,
studeeren wat hij hun heeft voorgezegd en trachten alzoo
op het einde van het schooljaar minder of meer goed door
het examen te komen. Maar er zijn ook andere studenten,
die hunne beroepsstudiën doen, jawel, ze zullen immers
hun brood moeten verdienen later, maar in zich de zucht
dragen om meer te weten en verder te zien dan hetgeen
hun de leeraar zegt of wijst. Zij willen de wetenschap
dienen, en waar zullen ze dit nu doen? Is het in een alge
leergang? Volstrekt niet. In het laboratorium van-men
den professor of in zijn seminarium, in de bibliotheek van
de hoogeschool, in de boeken die ze zelf bezitten of die zij
in openbare instellingen kunnen raadplegen zullen ze die
meer-kennissen opdoen.
Men zou kunnen aan Dr Ruge antwoorden dat het aan
den professor zelf liggen zal, wanneer zijn algemeen onderwijs minderwaardig wordt of men zou ook kunnen zeggen
dat de voorbereiding der vrouwen, die hoogere studiën
willen doen, ernstig moet zijn, zoo ernstig als die der mannelijke studenten. Toch blijft het altijd waar dat het niet in
de algemeene leergangen is dat die uitgelezene studenten
hunne meer-kennis opdoen en wat de bijzondere werking
van studenten betreft, zij kome nu van mannen of van
vrouwen, is dit niet hetzelfde? Hebben wij in ons land ten
andere niet meer dan eens gezien dat in officieele prijskampen onder de verschillende universiteiten vrouwen
eersten werden geklasseerd? Laten we hier ten andere de
meening aanhalen van den bekenden pater Sertillanges,
leeraar in de zedenleer aan het Katholiek Instituut van
Parijs, die handelende over zijn leergang van wijsbegeerte,
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zegt : « Nous avons actuellement des jeunes flues qui
suivent nos cours de philosophie à l'Institut libre de Paris
et qui s'y comportent fort bien. Quelques -uns s'en étonnent
naïvement. C'est une découverte ! Pourquoi, je vous prie,
la femme studieuse serait-elle inférieure a une discipline,
sévère, j'en conviens, mais si profondément humaine? » (i)
Maar de vrouwen, zegt men, zijn minder krachtig,
minder volhoudend dan de mannen!
Er zijn voorbeelden genoeg van het tegenovergestelde!
Maar laat dit nu nog waar zijn over 't algemeen. Is daarin
eene reden om de vrouwen, die hoogere studiën willen
doen, zulks te verbieden ? Die de noodige kracht daartoe
niet hebben, zullen afvallen, dit is alles. Er wordt soms op
gewezen dat er geen voldoende ontspanning is voor de studeerende vrouwen nu, zoodanig dat vele normalisten aan
bloedarmoede lijden. Maar is er werkelijk geen middel om
daarin te voorzien? En zal, wanneer de studie meer door
vrouwen wordt beoefend, alleen het examen in 't oog gehouden worden, zoodanig dat men zich daar voor opjaagt,
of daartoe wordt opgejaagd? Nu is het veelal zoo, maar zal
dit zoo blijven?
De ondervinding in den vreemde opgedaan komt die
verschillende beweegredenen tegen universiteitsstudiën
voor vrouwen ingebracht, niet staven. Laat er nu wel mode
bij zijn en snobisme, toch is het zeker aan den eenen kant
dat meer en meer vrouwen gaan studeeren, en aan den
anderen kant dat er niet te veel geklaagd wordt over de
kwalijke zijde van die studiën.
In alle landen hebt ge vrouwelijke studenten aan bijna
al de hoogescholen, en voor bijna alle vakken. Laten we
hier maar twee, drie voorbeelden aanhalen :
In de Nederlandsche universiteiten waren er verleden
jaar 686 vrouwelijke studenten. Sedert, nu een veertigtal
jaren geleden, juffrouw Ellata Jacobs het diploma van arts
veroverde, is het getal vrouwelijke gediplomeerden rap
toegenomen. Van 1871 tot 1909 waren er 24o die het einddiploma behaalden, waaronder 59 artsen, 27 tandmeeste(i) A. D. SERTILLANGES,
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ressen, 97 apothekerinnen, 16 dokters in de rechten, waar
te Berlijn verbonden is aan de Jügendfiirsorge-vane
(Kindervoorzorg), dokters in politieke wetenschappen,
16 dokters in de letteren, 13 in de wetenschappen en 8
ingenieurs.
In den Wintersemester 1911-1912 waren er 2,795
vrouwen in de Duitsche universiteiten ingeschreven; dat
was i io8 meer dan drie jaar vroeger. In den Wintersemester
1912-1913 waren er aan de Berlijnsche Universiteit alleen
go4 vrouwelijke studenten. Welke zijn de studiën, zal
men misschien vragen, in Duitschland door vrouwen
gedaan? Zij bereiden zich voornamelijk voor het onderwijs en voor de medecijnen : onderwijs in de letteren,
in de geschiedenis, in de rekenkunde, in de natuurwetenschappen en doen ook studie der medecijnen. Opmerkelijk
is het dat voor een beroep dat uit zijn aard zelf een vrouwenberoep schijnt, dat van apotheker, niet al te veel vrouwen zich laten inschrijven. Volgens de Soziale Kultur (November 1912, blz. 668), waren er toen maar in Duitschland
87 apothekerinnen, waarvan te Berlijn alleen 23, en daarna
werd gezegd dat de ondervinding had geleerd dat, geldelijk
gesproken, de vrouwen als apothekerinnen beter lukken in
kleinere landelijke gemeenten dan in steden. Bij die 2.795
vrouwelijke studenten waren nog te rekenen de 1.737 vrouwen die alleen sommige lessen volgden, Höhrerinnen,
zooals men in Duitschland zegt. De bladen hebben gemeld
dat in I g I i, te Leipzig, eene universiteit opgericht werd
voor dames en dat het eerste schooljaar opende met 5oo
studenten.
Laten we hier nog wijzen op Zwitserland, waar veel
vrouwelijke studenten zijn, ook aan de katholieke hoogeschool te Freiburg. Zwitserland was ten andere het eerste
land waar vrouwen hoogere studiën deden.
De laatste cijfers die we willen aanhalen zijn die betrek
Noord-Amerika. Het-kelijdVrngStav
Duitsch- katholiek tijdschrift Soziale Kultur, in zijn nummer
van Januari 1913 (blz. +3), vatte hieromtrent een, artikel
samen van prof. Carl Barnes der Leland-Stanford-Junioruniversiteit in het tijdschrift Atlantic Monthly. In 19o8 waren
in de Vereenigde Staten van Noord-Amerika onder de stu-
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denten 56 Ob o vrouwen en nu heeft men er 6i o/o . In í88o
waren er nog maar 19 0/o van de bezoekers vrouwen. Deze
groote verhouding vrouwen moet nu niet in dwaling brengen. Allegaar doen de 110.249 vrouwen geen echte hoogere
studiën. Onze normalisten zouden er ook wel gerekend
worden als hoogstudenten. Opmerkelijk is het dat, volgens
de daar gegeven inlichtingen, het onderwijs in de Amerikaansche grootsteden bijna een monopolie geworden is van
de vrouwen : in New-York en Boston zijn er 8g o/o vrouwen
onder de onderwijzers ; in Philadelphië, 91,4 obo en in
Charleston 99 0/0 Het bericht van den Board of education
noemt 46 steden van 4 tot 8.000 inwoners met alleen vrouwelijke onderwijzeressen. Natuurlijk zijn de groote meer
vrouwen leeraars in het lager onderwijs : daar-derhi
vormen ze 65 0/ o van het onderwijzend personeel; in de
hoogere scholen zijn 540/o en in de eigenlijke hoogescholen
X7,6 obo van al de leeraars vrouwen.
Als slot van deze eerste reeks beschouwingen mogen
we zeggen dat er voornamelijk drie redenen zijn die pleiten
ten voordeele van hoogere studiën voor vrouwen : voor
sommige beroepen schijnen de vrouwen meer geschikt dan
de mannen : de vrouwen- en kindergeneeskunde, de apothekerij, het onderwijs in sommige vakken en voor vrouwelijke studenten, het toezicht over den arbeid van vrouwen,
de zedenpolitie, althans sommige onderdeelen daarvan, het
toezicht op de woningen, enz. Zijn dit niet aangewezen
vrouwenambten?
Nu kunnen de katholieke vrouwen, die willen zelfstandig zijn, dikwijls niet hooger geraken dan onderwijzeres of
regentes. Is dit een ideaal ?
En zelfs voor vrouwen, die zich geroepen voelen tot
den huwelijken staat, is hoogere studie geen ernstige voorbereiding ? Zullen ze daarin niet veel onafhankelijkheid
vinden en zullen ze later misschien niet blij zijn van het
verworven diploma te kunnen gebruik maken? En zouden
we hier de woorden van Mgr DIPANLOUP in La Femme studieuse niet mogen aanhalen : « eest un grand malheur quand
le mari báille en écoutant sa femme ».
.
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Maar we zijn katholieken, en moeten we, als dusdanig,
ook wenschen dat de vrouwen tot de hoogere studiën zouden toegelaten worden?
Al waren we niet geestdriftig daarvoor, zelfs waren wij
er tegen, in se, dan nog, meen ik, zouden wij, als katholieken, best handelen ons tegen het doen van hoogere studiën door vrouwen niet te verzetten. Die vraag is gesteld,
wij moeten ze niet stellen, en waarom tegen den stroom
opvaren? Natuurlijk, door het feit dat de katholieke hoogeschool toegankelijk wordt voor vrouwen zal er bij katholieke familiën een geheele ommekeer op dit gebied plaats
hebben. De overgroote meerderheid der katholieken dacht
er tot hiertoe niet op dat er belang kon bij zijn voor eene
vrouw, te studeeren. Voor eenige jaren naar een minder of
meer gekend pensionnaat gaan, goed Fransch studeeren,
piano kunnen spelen, een beetje kunnen teekenen of schilderen, zich voornaam houden, dit was het voorbehoudene
voor vrouwen. Maar wie, onder katholieken, dacht aan
hoogere studiën voor haar? Wanneer eene katholieke vrouw
toch wilde hoogere studiën doen, dan moest ze naar de
hoogescholen te Luik, te Gent of te Brussel, op het gevaar
af haar geloof er minder wel bewaard te zien. Want dit
mogen we niet vergeten, er zijn vrouwelijke studenten te
Gent, te Brussel en te Luik. Te Luik zijn een groot deel
der studenten vreemdelingen, ook voor de vrouwen is dit
zoo; te Brussel zijn dit jaar 92 vrouwelijke studenten ingeschreven, waarvan 48 voor natuurwetenschappen, rg voor
geneeskunde, i i in de faculteit van wijsbegeerte en letteren,
io in de school van staats- en sociale wetenschappen, 2 in
de faculteit van rechtswetenschap; daarenboven zijn er nog
2 die studeeren in de toegepaste wetenschappen. Ook aan
de hoogeschool te Gent zijn er dames. Om de drie niet te
noemen die den vrijen leergang volgen van de geschiedenis
der muziek, hebt ge 21 vrouwelijke studenten, die leergangen volgen in de faculteit van wijsbegeerte en letteren, in
de faculteit van wetenschappen, in die van medecijnen, enz.
Waarom zou de katholieke hoogeschool te Leuven ook
geene leergangen hebben voor katholieke vrouwen? Of is
er misschien daarbij een zedelijk gevaar?
Dat de vrouwelijke studenten eenigszins hunne zacht-
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heid van karakter en hun meer vrouwelijken aard kunnen
inschieten bij hoogere studiën hebben we reeds toegegeven,
maar dit zal nu wel, hopen we, geen reden zijn. Karakter
hebben we eerst en vooral in onzen tijd noodig, en-sterk
meer studie zal, is te hopen, daartoe bijdragen.
En dan de mannelijke studenten! We zullen nu niet
zeggen, met Goethe : « Der Umgang mit Frauen ist das
Element guter Sitten ». Er zijn andere bestanddeelen voor
de zedelijkheid. Maar zouden onze studenten uit den omgang met beschaafde jonge meisjes geen gemanierdheid,
geen deftigheid meedragen die hen in hoogere mate dan nu,
tot menschen zou maken?
In 't begin, natuurlijk, zou wel eens opgekeken worden:
alle nieuwigheden hebben dat in. En als het waar kan zijn
dat voor de middelbare studiën jongens en meisjes niet
moeten bijeengebracht worden, dan heeft de ondervinding
toch in de lagere en in de hoogere studiën op geen misbruiken daaromtrent gewezen. In zedelijk opzicht kan het
zelfs zijn goeden kant hebben studenten die zouden geneigd
zijn naar herbergprincessen of andere lichtere kost om te
zien, in betrekking te brengen met wel opgevoede vrouwelijke studeerenden..
Maar we meenen veel meer : ons middelbaar vrouwen
ons kloosteronderwijs zouden wel degelijk uit-onderwijs
het openzetten der katholieke hoogeschool voor vrouwen
groot voordeel trekken : ons middelbaar onderwijs voor
vrouwen is soms te eng, de gezichteinder is te beperkt, wat
in boeken staat heeft men geleerd, maar met de werkelijkheid heeft men weinig voeling. Is dit soms niet te ver
gedreven en, om een voorbeeld te nemen, mogen we niet
staan houden dat we redenen hebben om het landbouwonderwijs beter te wenschen in onze middelbare onderwijs
voor meisjes?
-gestichn
Hoe is 't mogelijk verbetering daar te brengen, tenzij
met het openzetten der poorten van de katholieke universiteit? Daardoor krijgen we betere leeraressen en, als gevolg
daarvan, beter onderwijs.
Dat andersdenkenden nu niet gaan schermen met deze
woorden : wij, katholieken, bekennen dat onze onderwijsgestichten voor meisjes beter zouden kunnen zijn en we
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meenen dat de toegang der universiteit voor de leermeesteressen onzer onderwijsgestichten het beste middel ware om
verbetering te brengen. Maar denkt ge dat in het staatsonderwijs het beter gesteld is ? In zeer vele zaken, die het
onderwijs onzer meisjes betreffen, is men ten achter, juist
omdat op het eigenlijk onderwijs voor meisjes, tot hiertoe,
veel te weinig werd gelet.

Wij meenen dus dat ook onze katholieke vrouwen toegang zouden moeten hebben tot de katholieke universiteit.
Maar hoe zou dit nu best gebeuren? Immers op twee
wijzen kan het geschieden : ofwel zouden de vrouwen
doodeenvoudig naar de lessen komen, nu reeds gegeven
voor de mannelijke studenten, ofwel zou men voor de
vrouwen afzonderlijke lessen kunnen inrichten.
Er wordt soms beweerd dat de ondervinding in de
Vereenigde Staten van Noord- Amerika tegen dat gezamenlijk onderwijs voor mannelijke en vrouwelijke studenten
zijn zou, maar dat wordt betwist, en ware het nog zoo, we
weten werkelijk niet of zulke ondervinding mag ingeroepen
worden : in Noord- Amerika heerschen gansch andere toestanden dan hier, en daarenboven moet altijd rekening
gehouden worden, zooals we 't reeds deden opmerken, met
het feit dat hetgeen men daar noemt : hooger onderwijs,
dikwijls hier maar middelbaar onderwijs zijn zou.
In Duitschland hebben de katholieke bisschoppen,
eenige jaren geleden, voor. de kloostervrouwen en ook voor
de wereldlijke dames die de lessen wilden volgen, met toestemming van den minister van Pruisen, te Münster in
Westfalen, eene inrichting tot stand gebracht, waar lessen
gegeven worden door professoren van de universiteit. Maar
lang heeft dat toch niet geduurd; de ondervinding heeft
geleerd hoe moeilijk, hoe feitelijk om zoo te zeggen,
ondoenlijk de zaak is, en nu bezoeken de kloosterzusters
deels de lessen aan de universiteit en deels lessen die voor
hen nog afzonderlijk gegeven worden, maar dit is een
voorloopige toestand; die bijzondere lessen zal men afschaffen.
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Ten andere moet niet gezegd dat bijzondere lessen
voor vrouwen gegeven, zooals de meeningen nu zijn althans,
minder ernstig zullen zijn? Zal men niet gemakkelijk denken dat voor vrouwen het allicht goed genoeg is?
Er moeten echter maatregelen getroffen worden, om
misbruiken te voorkomen. Zoo kan er b.v. worden bepaald
dat de vrouwelijke studenten bij hunne familie moeten
inwonen in stad, of zooniet dat ze in eene poedagogie
moeten gaan; er moet belet worden dat vrouwen naar de
lessen komen, wanneer ze niet regelmatig ingeschreven
zijn, enz.

Men zou kunnen opwerpen dat het beter ware voor
vrouwen een bijzonder programma te hebben van hooger
onderwijs, dat vrouwen zich meer met huishoudkunde,
met werken van liefdadigheid, met letterkunde, met kunst,
enz. zouden moeten kunnen bemoeien.
Voor haar die minder noodig hebben hun brood te
verdienen is dit misschien wel waar, en 't is te hopen dat
de hoofden der hoogeschool en dat de toekomstige wetgever daarin zal voorzien. Maar nu moeten we rekening
houden met onze wet op het hooger onderwijs van 189o.
Ook het middelbaar onderwijs dat toegang moet ver leenen tot de hoogeschool, wordt door de wet nader omschreven, en naar die bepalingen zullen zich middelbare
onderwijsgestichten voor meisjes die willen voorbereiden
tot de hoogeschool moeten schikken; maar dat is, mij dunkt,
zeer wel mogelijk.
Laten wij, katholieken, maar niet te vreesachtig zijn.
In den vreemde wordt soms daarover geklaagd. In Duitsch
namelijk, wordt met reden er op gewezen dat veel-land
meer protestantsche jonge dames de leergangen volgen dan
katholieke. Op de 2,795 vrouwelijke studenten aan de
Duitsche universiteiten, in den Wintersemester Ig1I-I9I2,
waren er maar 18°/o katholieken. (i) Dit is niet de verhouding
van de katholieken tot de andersdenkenden in Duitschland.
,

(i) Blijkens de rede door Dr. Bell den 4n April 1.1. in den
Pruisischen Landtag gehouden waren er in den Wintersemester
1912-13 3200 vrouwelijke studenten.
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De universiteiten van het Zuiden van Duitschland, dus van
meer katholieke streken, hebben minder vrouwen dan die
van 't Noorden. Daar is maar ééne uitzondering, namelijk te Münster. Op de 107 vrouwen, daar ingeschreven in
den tweeden semester 1911, waren er 96 katholieken. Dit
komt hieruit, zooals we 't gezegd hebben, dat de Pruisische
bisschoppen daar eene bijzondere instelling hebben tot
stand gebracht en dat onderwijzende vrouwenkloosters
er zusters naartoe sturen om aan de hoogeschool graden
te halen.
Waarom zou dat ook in België niet kunnen gebeuren?
Ons middelbaar onderwijs voor vrouwen zou er veel bij
winnen en dat wij, katholieken, niet moeten bang zijn voor
hooger onderwijs voor vrouwen, dat bewijst ons de geschiedenis. Het is zoo waar wat E. P. Sertillanges zei : «Jus
qu'à la fin du moyen áge, les groupes ecclésiastiques mis à
part, la femme fut plus instruite que l'homme. Par la suite,
l'esprit palen de la Renaissance, la relégua ; les familles,
c'est-à-dire les traditions viriles s'imposant, les éducateurs,
même religieux, cédèrent en partie. Toujours est -il que ce
furent les vices du milieu, non 1'influence chrétienne
authentique, qui retardèrent 1'éclosion de Fame féminine.
Il fut un temps oû des femmes enseignaient le droit aux
universités de Padoue et de Bologne, les mathématiques
a Milan et personne ne s'en étonnait. On ne s'étonne déjà
plus en France, de cette tradition renouée. Ce n'est pas à
nous, chrétiens, de protester.
» Je voudrais vous montrer que, toutes précautions
prises, toutes conditions morales remplies, l'instruction
féminine la plus élevée possible est un viceu de la religion
autant qu'une nécessité de l'heure ». (I)
-

E. VLIEBERGH.

(i) Blz. 282-283.

NOCTURNE VAN CHOPIN
Gij staart mij roerloos aan, gij die niet spreken kunt,
Gelaten op mijn tafel, beelden langs de wanden,
Die mij niets dan de vrede van uw oogen gunt
En 't rusten van uw saamgevouwen blanke handen.
Gij staart mij roerloos aan, mijn droefheid onbewust
En 't leed dat niet tot zoete tranen uit kan breken.
Niet een die thans dat bonzend harte hoort en sust,
Al hoefdet Gij een enkel woordje maar te spreken.
Gij staart mij roerloos aan, die waakt bij kaarselicht,
Mijn oogen zijn zoo moe, mijn strakke slapen branden,
Mijn troostloos leed is 't al te bije vergezicht,
Van waar ik zit gevangen tusschen donkre wanden.
Gij allen, die mij mint, waar zijt Gij op dit uur?
't Is nacht, Gij slaapt en droomt misschien de zoetste

[droomen...
Terwijl ik op U denk, en -meet den korten duur
Der vreugde aan 't leed dat kwam en nog zal wederkomen.. .
Gij slaapt en droomt.... en Gij alleen, o God, Gij ziet
Mij hier bedroefd en telt mijn vele zielewonden,
En Gij alleen die mij den koelen beker biedt,
Uw zachte hand heeft al zoo meen'ge wond' verbonden.

o God, o Vader, Uwaarts gaat mijn bleeke blik,
o Laat me thans aan Uw zacht -kloppend harte rusten,
En weenen en vergeten in een laatsten snik
Dat ik zooveel geleden heb, en rusten... rusten...
JORIS

EECKHOUT.

RONDOM DE KOPEREN SLANG
VAN MOYSES
Het ede boek der Koningen, XVIII, 4, bevat het vol
bericht aangaande het hervormingswerk-gendkortbi
van den vromen koning Ezechias (i) : « Hij schafte de
hoogplaatsen af (2) en verbrijzelde de mazzëböth (3) en wierp
de 'ascheröth om (4) en sloeg de koeren slang aait stukken welke

oo

Moyses vervaardigd had; want tot
die dagen droegen de kinderen
en men heette haar Nechoeschtan » ( 5). De
Israëls haar offers

oo,

koperen slang, ((door Moyses vervaardigd », was dus, zeker
wel in den tempel te Jerusalem, een voorwerp van afgodischen eeredienst, en om die reden werd zij door koning
Ezechias weggemaakt.
De oprichting der koperen slang door Moyses wordt
verhaald in het boek Numeri XXI, 6-9. Tegen het einde der
veertigjarige omzwerving door de woestijn, toen de kinderen Israëls op weg waren om het land Edom, waarvan de
doortocht, van west naar oost, hun ontzegd was, om te
(i) Die regeerde omtrent 727-698 v. C. (Vgl. mijn werk Les

douze Petits Probhétes, p. 340 vg.).
(2! Hoogßlaatsen heeten gewoonlijk in het Oud Test. de onwettige heiligdommen benevens den Jerusalemschen tempel opgericht ; die heiligdommen waren doorgaans op hoogten gelegen.
(3) l/lazzéboth waren rechtgestelde steenen, of steenzuilen. die,
zooals zij door de Kanaänieten bij het inrichten hunner offerplaatsen aangewend of gebruikt werden, eene afgodische beteekenis hadden; afvallige Israëlieten volgden hierin de kanaänietische zede na.
4) Aldus in het meerv. naar de grieksche vertaling der LXX
en de Vulgaat; de massoretische tekst leest, naar alle waar
mis, in het enkely. de 'aschéra. De 'aschéroth waren-schijnlked
zinnebeeldige boomstammen, of palen, insgelijks met afgodische
beteekenis. Zie Dietsche Warande, 1912, blz. 7.
(5) D. i. eigenlijk Koj5erling. Immers, zooals de naam door de
Massoreten gelezen wordt, is:hij aan te zien als afgeleid van het
woord nechoscheth = koper. Wilde men hem in verband brengen
met het woord nachasch = slang, dan moest men hem met andere
klinkers spellen. De Vulgaat vertaalt vocavitque (Ezechias)
nomen ejus Nohestan. De grieksche vertaling stelt het werkw.
in het meerv., wat beter gepast schijnt. De hebreeuwsche tekst
laat beide opv'attin gen toe.
:

-
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reizen, gebeurde het dat zij, vermoeid van dat eindeloos
heen en weder trekken, aan het klagen vielen tegen God
en tegen Moyses : ((6. En Jahve zond onder het volk de
sarafslangen die het volk beten, zoodat zeer velen uit Israël
stierven. 7. En het volk kwam tot Moyses en sprak : Wij
hebben gezondigd met te morren tegen Jahve en tegen u!
Bid tot Jahve opdat hij van ons de slangenplaag afkeere !
En Moyses bad voor het volk. 8. En Jahve sprak tot
Moyses : Maak u eene sarafslang en stel die boven op eene
stang; en al wie gebeten zijnde haar zal aanschouwen, zal
genezen zijn. 9. Moyses maakte dus eene koperen slang en
plaatste haar op de stang; en wanneer eene slang er eenen
beet, en deze opzag tot de koperen slang, zoo was hij
genezen ».
In het licht van dit verhaal ziet er het historisch verloop dat leidde tot den toestand in 2 Kon. XVIII, 4 aangeduid, tamelijk doorschijnend uit. De koperen slang was
vervaardigd geweest als een Godgewijd verweermiddel
tegen eene slangenplaag. Vervolgens werd zij bewaard als
een kostbaar gedenkstuk, herinnerend aan de heugelijke
gebeurtenis; dan langzamerhand met overdreven eerbied
omringd, om eindelijk zelfs door bijgeloovigen offerdienst
verheerlijkt te worden.
Toch zijn er veel geleerden die de zaak aldus opgevat
te verward en te verwikkeld vinden, of misschien wat al te
eenvoudig. Volgens hen moest het misbruik, waaraan
koning Ezechias een einde stelde, hoofdzakelijk bestaan in
het voorhanden zijn zelf van het beeld der koperen slang,
en niet alleen in de ontaarding, of in het verkeerd practisch
uitwerken van het overgeleverd begrip omtrent zijne beteekenis. De koperen slang zou uit haar eigen niets min noch
meer geweest zijn dan een afgodsbeeld. Het verhaal in
Num. XXI, 6-9 kan niet worden aangezien als van historischen aard, laat staan als door Moyses zelven te boek
gesteld ; het is eene aetiologische legende, een verzinsel uit
veel lateren tijd, uitgedacht om de reeds bestaande vereering van den Nechoeschtan eenigszins verstaanbaar en
aanneembaar te maken.
Vraagt men nu van waar dat zoogenaamd afgodsbeeld
kwam, of wat het beduidde, dan loopen de meeningen dier
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geleerden zeer wijd uiteen. De koperen slang is tot een
onderwerp geworden van meestal uit de lucht gegrepen
gissingen, of van uitspraken even roekeloos als beslist. Het
ware niet moeilijk van vooraf aan te bewijzen, dat alle
wetenschappelijk vertoon, waar het op de vergoddelijking
van den Nechoeschtan aangelegd is, op geen vasten grond
steunen kan ; dat de voorstelling ons door het verhaal van
het boek Numeri gegeven, reeds door de aanwezigheid zelve
van dat verhaal, althans voor wat den grond der zaak betreft en het algemeen eigenschappelijke der koperen slang,
als de eenig mogelijke opgedrongen wordt. Toch zal het
wel de moeite loonen vooreerst kennis te nemen van de
veelvuldige tegenovergestelde meeningen die nopens den
Nechoeschtan zoo al werden vooruitgezet. Wellicht zal dat
overzicht ons soms gaandeweg nog al ver afleiden van de
koperen slang «door Moyses gemaakt » ; maar dan komen
wij er in 't einde toch wederom op terug. Uitweidingen
zullen niet gemeden worden. Het onderwerp van dit opstel
werd integendeel veeleer gekozen om den wille van de
wetenswaardigheden van godsdiensthistorischen aard tot
welker bespreking het aanleiding geven kon.

;

Langen tijd is het bij de rationalistische Schriftuur
gewoonte geweest, al wat in de Bijbelverhalen-vorsche
naar het wonderbare leek zooveel mogelijk te vervluchtigen
met het voor te stellen als latere aanzwelling en misvorming van natuurlijke, dikwijls doodeenvoudige dingen. Zoo
wist nog Renan, in zijne Histoire du jbeuule d'Israël (r), uiteen
te zetten, dat het tweevoudig verschijnsel der wolkenzuil
die bij dag en der vuurkolom die 's nachts de Israëlieten
geleidde in de woestijn, oorspronkelijk niets anders was dan
de rook die van verre de legerplaats aanduidt van eene
zwerversbende en de lantaarn die haar 's nachts tot verzamelteeken dient. De geschiedenis van het oprichten der
koperen slang heeft ook wel eens eene dergelijke behandeling ondergaan. Een al te spitsvondig man trad namelijk op
(I)

T. I (1887) 171 vg.
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met het gedacht, dat het bericht aangaande de stang met de
koperen slang er bovenop, zeker zijn ontstaan te danken
had aan de tooverroede, in vorm van een met slang omwon,
den staf, waarvan men zich bediende om bij heerschende
droogte het voorhanden zijn van ondergrondsch water te
erkennen (i). Met zulke kunstgrepen hoeft men zich thans
niet meer op te houden.
De verschillende, hier in aanmerking komende zienswijzen dergenen die het er voor houden dat de Nechoeschtan van eerst af aan eene afgodische beteekenis had, kunnen
tot drie voorname vakken gebracht worden : de mythologische, de ontwikkelingskundige en de geschiedkundige
verklaringen.
De lezer zal zich herinneren dat de slangen die de
Israëlieten kwelden in de woestijn sera
(2) of sarafslangen
heeten en dat diensvolgens ook de koperen slang in het
verhaal Num. XXI een saraf genoemd wordt. Onder dien
zelfden naam staan woestijnslangen bekend Deut. VIII, i5;
en de «vliegende draak n waarvan Isaias spreekt (XIV, 29;
XXX, 6) is insgelijks een saraf. Nu is het merkwaardig, zegt
men, dat de hemelwezens van het bekend visioen door
Isaias beschreven (VI, i vgg.), serafïm genoemd worden;
dus : slangen ! De profeet, in zijne geestvervoering, ziet
jahve, zetelend op een hoogen troon, zoodat de slippen van
zijn gewaad den tempel vervulden; ((en serafïm stonden
boven hem die elk zes paar vleugelen hadden, met twee
daarvan bedekkend elk van hen zijn aangezicht, met twee.
andere bedekkend elk zijne voeten en met de twee overige
vliegend. En zij riepen de een tot den andere : Heilig,.
heilig, heilig is Jahve de God der heirscharen ! ... » Niet in
eigenlijken, maar wel in overdrachtelijken zin zouden, naar
de voorstelling van diepzinnige mythologen, Jahve's lofzangers hier serefirn (d. i. slangen) genoemd worden. En op wel
ken grond kon zulk eene benaming hun toekomen? Alleen in
zooverre zij de hemelslang, d. i. den bliksem verpersoonlijkten
,

(i) E. MEIER, Ueber die eherne Schlange (in Baur -Zeller's Theol..
Jahrb. XIII, 1854; blz. 585 vg.).

(2) Meerv. van saraf.
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of verbeeldden (I) ; (( het is redelijk te onderstellen, zoo
schrijft Cheyne (2), dat de Serafim van den volksmythus de
slangenvormige bliksem zijn ». Met betrekking tot den
koperen saga f die in den tempel vereerd werd, gaat men dan
een stap verder. De beteekenis der bliksem -sarafs van Is. VI
wordt immers door sommigen (3) overgedragen op den Nechoeschtan, die nu op zijn beurt als een afbeeldsel van den
bliksem, of wellicht van Jahre als bliksemgod, zal aan te
zien zijn. Daaraan dacht nog bepaald C. P. Tiele (4)
wanneer hij het mogelijk meende dat wij bij den Ne
bliksemslang, een soort van saraf » te-choestanm(d
doen hebben.
Doch, hoe meer men dat bliksemspel bekijkt, hoe min
gevaar men loopt er door verblind te worden. Men ziet
vooreerst niet in met wat recht de hemelwezens van Isaias'
visioen hier te voorschijn treden. Hoe Delitzsch er toe
kwam aan te nemen dat de gevleugelde Hemel-ser4fïm van
Isaias VI « met de slangen- seráfïm van Num. XXI ten
nauwste samenhangen », is onbegrijpelijk: vergiftige slangen
die menschen bijten, hebben toch even weinig gemeens met
den bliksem als met engelen. En wat den Nechoeschtan
betreft, men moet vooronderstellen dat hij een louter zin
kosmische kracht, en hem dus wille--nebldwasv
keurig losmaken van het verhaal van Num. XXI, eer men
ermeê kan aanvangen hem met de vermeende bliksern -serafim gelijk te stellen. De mythologische beschouwingen
waarop men ons vergast nopens Isaias' Ser4/ m, steunen
overigens op geen vasten grond. Van een « volksmythus »

(i TIELE, Vergelijkende geschiedenis der egyptische en mnesopotainische godsdiensten. 1869-1872, blz. 7o; CHEYNE, Isaiah (5th ed. 1889)
I, 38 (in band II. blz. 296 van zijn commentaar haalt de engel
geleerde den zonderlingen inval aan van « zijn vriend-sche
Tomkins », als zouden de seyafïm van Isaias' visioen gelijk te
stellen zijn met de uraeus-slang welke de egyptische goden en
koningen als hoofdsieraad en waardigheidsteeken droegen 1) ;
FRIED. DELITZSCH, Wo lag das Paradies, 188 i , blz. 154, en anderen .
(2) T. a. p.
(3ï Bij voorb. TIELE en DELITZSCH, 11. cc.

(4) Gesch. van den God?dienst in de Oudheid, Amst. 1893, I, 323,
(een tweede, door Tiele even mogelijk geachte verklaring, dat
namelijk de Nechoeschtan « in overeenkomst met hetgeen het
verhaal van Numeri (21, 5 vg.) op zijne wijze voorstelt », ook
kon een slangefetis geweest zijn, zal later ter sprake komen).
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aangaande de Serafim weet niemand iets en niets duidt
aan dat Isaias in zijne beschrijving een « volksmythus »
aanwendt. Noch in hunne gedaante, noch in hunne han deling vertoonen zijne hemellingen den minsten trek aan
bliksem of aan slangen ontleend. Naar het uitzicht zijn het
driedubbel gevleugelde menschengestalten ; zij zingen
Jahve's lof; een hunner neemt, met eene tang, een gloeiende kool van het altaar en loutert ermeê de lippen van den
profeet en zegt hem : « Zie, dit heeft uwe lippen aangeraakt ; zoo wordt uw kwaad weggenomen en uwe zonde
gedelgd ! » Waarop zou het vermoeden steunen dat Isaias
bij dat gezicht of onder die beschrijving aan de bliksem
dacht? Dat een der Seráfim, in den tempel, waar het-slang
tooneel plaats grijpt, een gloeiende kool van het altaar
neemt om ermeê de lippen van den profeet aan te raken,
daarin kan men niet, met Tiele, eene zinspeling zien op
den verzengenden bliksem : de gloeiende kolen hadden op
het altaar hare natuurlijke plaats, en het louteren is niet
eigen aan den verzengenden bliksem. Tiele had evenmin
recht op den rook te wijzen die den tempel vervult; de
rook is trouwens ook elders, buiten alle verband met Será-

fim of met bliksemslangen, het omhulsel of eene begeleidende omstandigheid der Godsverschijning (i) ; het is
ongetwijfeld eene rookwolk die gemeend is den tempel te
vervullen bij diens inwijding door Salomo (2). Het eenige
wat kon onze aandacht verdienen is de naam Seráfïm,
anders die van eene slangensoort. Het wkw. saraf beteekent
branden, verbranden. Naar het heerschend gevoelen zou de
sarafslang aldus benaamd geweest zijn om haar brandenden
beet. Ook de naam der gevleugelde Jahveboden is door
velen tot datzelfde wkw. saraf hergeleid geworden; die
hemel -seráfim zouden namelijk de brandenden heeten uit
hoofde van hun vurigen ijver of van hun glanzenden schijn.
Daarbij kon men wel te veel uit het oog verliezen dat het
wkw. saraf, naar het gebruik van het Oud Testament,
branden beteekent, niet in onzijdigen, maar in bedrijvenden
zin. Toch moet de mogelijkheid van die verklaring niet

(i) Gen. XV, 17.
(2)

i Koh. VIII, io vg.

VAN MOYSES

313

volstrekt geloochend worden. In alle geval hoeft men hier
rekening te houden met het arabische scharafa, dat, volgens
de wetten der klankwisseling, aan het hebreeuwsch saraf
beantwoordt, en beteekent : roemvol, edel, hoogwaardig
zijn; van daar : scharif = edel, heerlijk, doorluchtig. De
serafïm van Isaias konden zeer wel zijn, als Jahve's staftra
doorluchtigen, de hoogverhevenen. Men neme-wante:d
nog het volgende in acht : de babylonische Nergal, oorspronkelijk de god der verschroeiende zonnehitte, heette
ook naar die eigenschap Scharraj5u, en dat wel bijzonder in
betrekking met het land Kanaän (r) ; onmogelijk is het niet
dat Isaias' serafïm hunnen naam zouden ontleend hebben
aan eene kanaänietische godheid aldus denkbeeldig door
den profeet in dienst gebracht van den éénen waren God;
evenmin als het onmogelijk is dat in zijne beschrijving van
de zesvleugelige troonstaffieren van Jahve, Isaias zou
gedacht hebben aan den fenicischen god Kronos die, volgens zijne afbeelding op een muntstuk van Byblos, en
volgens de door Philo overgeleverde schets, ook van zes
vleugelen voorzien was (2).
De koperen slang was wel inderdaad, van maaksel,
« een soort saraf », maar van het slag dat in Nuyn. XXI
aangetroffen wordt, niet van datgene van Isaias' visioen;
en er bestaat hoegenaamd geen reden noch geen middel
om haar met de «bliksemslang» in verband te brengen.
Nog op andere wijze heeft men gepoogd den Nechoeschtan mythologische begrippen aan te passen. In het
oud babylonische scheppingsepos verschijnt de god Mardoek worstelend tegen de woeste baajerdmachten, verpersoonlijkt door den draak of de slang Tiamat. (3) Van diezelfde mythologische figuur vindt men als 't ware de
verspreide schaduwen terug op sommige plaatsen der Hei(i) MUSS-ARNOLT, Assyr.- Engl.- Deutsch. Handw., igo5, blz. 727.
LAGRANGE, Etudes sur les religions sémitiques, 2e éd., zgo5,

(2)

blz. 424, 43o. — Evenzoo dacht Vigouroux, maar ten onrechte,
dat de Keroebim van Ezechiël's vizioen, naar hunnen naam en
de gansche beschrijving, een namaaksel waren van de babylonische stierkolossen (La Bible et les découvertes modernes, 1889; IV,
362 vgg.).
(3) Men leze het stuk bij DHORME, Choix de textes religieux

assyro-babyloniens, 1907, p. 2-81.
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lige Schrift, inzonderheid in het boek Job : Jahve, de God
van orde en licht, strijdt tegen het wangedrocht der duistere, woelende oerstof, nog aanschouwelijk in de wente1 ende wateren der zee en in het wolkengevaarte, de
wolkenslang die kronkelt langs het zwerk : « zijn adem
heldert den hemel op : met zijne hand doorboort hij de
vluchtige slang! » (i) Cheyne meent nu (2) dat de koperen
slang aan die voorstelling haar ontstaan had te danken.
In navolging van een babylonisch gebruik zou zij eerst in
den Jerusalemschen tempel geplaatst geweest zijn om de
razende oerslang (Tiamat) te verbeelden, als een zege
-teknvaJh's
overwinning op zijn erfvijand.
Die verklaring is even verre gezocht en evenmin aan
als de voorgaande. In den kring der hebreeuwsche-nemlijk
volksaanschouwingen is de slang, als zinnebeeld der ongebondene oerstof, niet te huis. Zij komt te voorschijn uitsluitend in toevallige uitlatingen van dichterlijken aard en de
verscheidenheid zelve der benamingen (Livjathan, Tannin,
Rahab, de vluchtige slang) waarmede het ondier door Jahve
bekampt, nu eens als water- of zeegedrocht, dan als wolken
wordt, toont genoegzaam aan dat het bij-drakbetn
de gewijde schrijvers, al zou het ook oorspronkelijk tot de
Tiamat der Babyloniërs in betrekking staan, niet meer dan
als eene zuiver literarische figuur gold. In het scheppingsverhaal der Genesis is van de slang Tiamat noch van haars
gelijke geen spraak (3). Nog veel minder kon men te Jeru(i) Job XXVI, 13; vgl. verder lob III. 8; VII,
XXVI, 12; Is. LI, g; Apoc. XII; XX, 2.

12;

IX, r3;

(2) Encyclopedia biblica (1899-i9o3), sub v. Nehustan.
(3) Gen. I, 2, wordt de chaos beteekend met het woord tehörn.
Daarmede is het assyro- babylonische tiamiu (tiamat), tamtu
nauw verwant. Doch niet in dien zin dat de naam der oerslang
Tiamat het oorspronkelijke zou zijn. Het hebr. tehöm, evenals
het babylonische tiamiu, tarntu beteekent eigenlijk de zee, de
wereldzee, de groote, diepe waterpoel. Op ontelbare plaatsen
komt tarntu in de assyro- babylonische oorkonden voor om de
zee te beteekenen, en tehörn in het Oud Testament van dertig
tot veertig maal. Van tiamtu = zee is de naam afgeleid van het
mythisch gedrocht dat bij de Babyloniërs de oerwateren van
den chaos verpersoonlijkt. Uit het gebruik van het woord
tehömn Gen I. 2, volgt dus hoegenaamd niet, wat velen gewoon
zijn te onderstellen, dat hier op de slang Tiamat gezinspeeld
wordt. Van een strijd van God tegen het Tehörn is volstrekt niets
te bespeuren.
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Salem op het gedacht komen een koperen afbeeldsel ervan
aan eene stang op te hangen in den tempel, en dat nog
onder den vorm van een gewone slang, veeleer een woestij nsaraf voorstellend. Het is moeilijk te verstaan hoe Baudissin (i) er kon naar overhellen zulken onzin aan te nemen
als mogelij ken uitleg van de oors ronkelijke beteekenis van
den Nechoeschtan. Dan, hoe zal het te verklaren zijn, dat
aan dat zoogenaamd afbeeldsel van Jahve's erfvijand, in
Jahve's Huis, als aan een weldadig wezen geofferd werd?
Niet alleen verduistering van het oorspronkelijk karakter
van den Nechoeschtan, of overdreven eerbied te zijnen
opzichte, maar een volkomen ommekeer in de opvatting
van het gedenkstuk en van zijne beteekenis, moest ingetreden zijn om dien eeredienst mogelijk te maken. Voor
wat aanzag men de koperen slang ten tijde van koning
Ezechias en reeds langen tijd daarvoor, wanneer men haar
met godsdienstige eerbetuiging omringde? Toch zeker voor
een wezen dat om Jahve's wille te vereeren was, of wiens
vereering minstens met Jahvedienst vereenbaar scheen.
Hoe ware het redelijkerwijze uit te leggen dat men van een

vlak tegenovergesteld uitgangspunt daartoe zou overgegaan
zijn? Liefhebbers van zulke verzinsels hoefden overigens
niet in Babylonië een model te gaan zoeken. De hebreeuwsche overlevering kon er hun een even goed aan de hand
doen : waarom zou de Nechoeschtan in den beginne niet
voorgesteld geweest zijn als eene afbeelding van dien aartsvijand van God en menschen, de slang van het aardsch
paradijs ?
Geheel anders dan Cheyne had I. Goldziher (2) de
zaak opgevat. Slangenvereering, volgens Goldziher, is,
altijd en overal, oorspronkelijk ontstaan uit de aanbidding
van regen en regenwolk : de slang geldt bij alle natuurvolken als het zinnebeeld van den regen, gelijk de stier als het
zinnebeeld van de zon. En regen even als zon vindt men
overal godsdienstig vereerd. De Hebreeën deelden in die
algemeene aanschouwingswijze. Het oprichten en huldigen
der koperen slang in de woestijn was een akt van eeredienst

(i) Adonis und Esrnun, i

iI,

blz. 325 (Anm. 2).

(2) Der Mythos bei den Hebräern, 1876, blz. 271 vgg.
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ten opzichte van de vergoddelijkte regenwolk. Het is dan
niet te verwonderen dat het de zoogenaamde levieten waren,
eigenlijk de b'né levi, dat wil zeggen de kinderen der slang (i),
de getrouwe dienaren der regengodheid, die de poging om
den eeredienst van het gouden kalf, dat wil zeggen van den
zonnegod, in te voeren, zoo ongenadig te keere gingen (2).
-- Wat Goldziher alleszins nog wonderlijker had behooren
te vinden is, dat die frissche, lavende regengod, in de
hebreeuwsche overlevering bekend stond als eene saraf ,
dat is eene brandslang.

Onder de geleerden die de beginselen der ontwikkelingsleer toegepast hebben op Israëls godsdienstgeschiedenis, neemt W. Robertson Smith eene voorname plaats in.
Vooral met zijn werk Lectures on the Religion of the Semites (3)
droeg hij er veel bij toe om de meening te verspreiden dat
de instellingen en de literatuur van het Oud Testament
menigvuldige bewijzen opleveren van oud hebreeuwsch
totemism. Hij legde hierbij groot gewicht op het onderscheid
in de Wet gemaakt tusschen reine en onreine spijzen of
dieren. Ook de Nechoeschtan, zooals men aanstonds zal
vernemen, gold bij Rob. Smith als het beeld van een totem.
Uitbundigen bijval verwierf de engelsche geleerde met dien
bijzonderen voorslag niet. Toch staat hij met zijn opvatting
niet alleen. B. Stade, bij voorb., wist niet goed of bij het
offeren aan de koperen slang soms niet vereering van « een
voorvadergeest » voor handen was (4) ; en wat dit beduidt
wordt klaar wanneer men bedenkt dat voorvadervereering
en totemism en onthouding van het vleesch van sommige

(i) Levi wordt hier willekeurig als gelijkbeduidend met slang
behandeld, mits onderstelden samenhang met het arabisch
laws = draaien, plooien, krullen. Het wkw. wordt wel gebruikt
in het ar. om de bewegingen der slang te beteekenen, maar een
naamw. levi komt nergens voor, en kon ook niet voorkomen in
den zin van slang.
(2) Ex. XXXII, 26 vgg.

(3) New edition 1894.
(4.) Geschichte der Volkes Israel I (1887), 466 vg.
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dieren, naar Stade's overtuiging (i), nauw onder elkander
verbonden zijn (2).
(i) Geschichte der Volkes Israel I (1887 485.
(2) Toten is een naam, mits mogelijk gewijzigde
),

spelling, ontleend aan de taal der Odjibways, een Indianer stam uit NoordAmerika, en beteekenend oorspronkelijk geslacht. Onder eene
menigte wilde volkeren, in alle werelddeelen, treft men het
zonderling verschijnsel aan, dat bepaalde stammen of clans zich
aanzien als door maagschap verbonden met bepaalde typen uit
de omgevende natuur. Die typen heet men in de wetenschap de
totems der betreffende clans. De totem is gewoonlijk een dier;
het kan ook eene plant zijn, of zelfs, in zeldzame gevallen, een
levenloos voorwerp. Alle dieren, planten of voorwerpen van het
zelfde slag worden dan door de naastbestaanden aangezien als
dragend het gemeenschappelijk totemmerk : is de wolf totem
van een clan, dan zijn alle wolven deelachtig aan de geheimnisvolle betrekking door dien naam beteekend. Van zijn totem leidt
de clan zijn oorsprong af en wordt er ook naar genoemd. Tusschen mensch en totem en god, — indien namelijk een andere
stamgod voor handen is, — bestaat een onderling schutsverbond.
De totem is heilig voor de stamgenooten en als dusdanig taboe,
(een woord van polynesischen oorsprong), d. w. z. aan alle
gewoon menschelijk gebruik, aan alle gewone behandeling onttrokken. Het totemdier mag door de stamgenooten niet geslacht
noch gegeten worden, tenzij onder godsdienstig feestvieren. De
instelling heeft ook haar maatschappelijken kant : leden van
den zelfden totemclan huwen niet onder elkander ; een man uit
den wolvenclan moet eene vrouw nemen uit den clan der beren
of der slangen, enz.; de stamverwantschap berust op het matriarchaat of moederrecht, d. i., zij wordt naar moederlijke, niet
naar vaderlijke zijde vastgesteld, vat overigens te verklaren is
uit de veelmannerij die met de instelling gepaard gaat; van daar
ook het gezag dat den oom van moederszijde toekomt op het
kind. — Die grove denkbeelden en de gebruiken er mede samen hangend verzwinden natuurlijk naar mate de beschaving haar
veredelend werk verricht. Toch is het te begrijpen en te verwachten, dat, bij ontwikkelde volkeren die er door in vroegere
tijden werden beheerscht, sporen over blijven van dat wangeloof. Op het ontdekken van zulke min of meer uitgewischte
sporen leggen zich de beoefenaars der volkenkunde toe; een
schoon ondernemen, maar waar bij omzichtigheid en terughoudendheid passen, evenzeer als op elk ander wetenschappelijk
gebied. Niemand kan de mogelijkheid loochenen dat bij de
Hebreeën, evenwel als bij hedendaagsche christene volkeren,
in bijgeloof en volksgebruik, ja zelfs in openbare instellingen
op diep in het verleden gewortelde gewoonten rustend, een en
ander zou voorkomen wat kon blijken uit tijden van wildheid
afkomstig te zijn. Doch, nu hebben sommige geleerden zich, bij
het behandelen der godsdienstgeschiedenis, onderhevig getoond
aan ziekelijke totemzucht, vooronderstellend dat alle beschaving
overal op totemischen bodem moet ontloken en opgewassen
zijn, en diensvolgens, ook onder het erkennen van den diepsten
ommekeer in zeden en wetten, toch overal willend teekens
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De slang, gelijk alles wat langs de aarde kruipt, werd
bij de Hebreeën gerangschikt onder de onreine dieren,
waarvan het vleesch niet mocht gegeten worden. Bij menig
schrift- en geschiedvorscher heeft de stelling toegang gevonden, door Rob. Smith in bovengenoemd werk met veel
nadruk betoogd (i), dat het afscheiden van onreine dieren,
door de Wet en in het dagelijksch leven van het Israëlietische volk zoo streng gehandhaafd en in acht genomen,
althans in ruime mate historisch zou te verklaren zijn als
nederslag van aloud totemism. De besmettingskracht aan
onreine dieren toegeschreven en de daarop steunende
verordeningen omtrent het niet-gebruiken van hun vleesch,
zouden terug te voeren zijn tot de taboe's door het totemism
gelegd op de heilige dieren. Ook het begrip van de rituale
heiligheid aan personen of zaken of plaatsen hechtend en
door aanraking overzettend (2), ware, volgens Rob. Smith,
alhoewel bij de beschaafde Semieten in eene verschillende
richting ontwikkeld, toch ten slotte uit een gelijksoortig
achterhalen van voormalig totemism. Ook de oude Hebreeën

moeten totemisten geweest zijn! Die de vraag in al haren omvang
wenschen te overzien kunnen het werk te rade gaan van pater
Zapletal O. P. Der Totemisinus und die Religion Israels, Freiburg
(Schw.), igoi.
(i) Rel. of the Sein., blz. 152 vgg., 446 vg., 448.
(2) In den Talmud wordt de toehoorigheid van een boek tot
den Kanon der H. Schrift, dus zijne heiligheid, dikwijls beteekend door de uitdrukking, dat het de handen onrein naakt, of

besmnet (vgl. WILDEBOER, Het ontstaan van den Kanon des Ouden Verbonds, 3de druk, Groningen, 1900, blz. 64 vg., 88 vg.). Over het
verklaren van die spreekwijze zijn de geleerden het niet eens.
Waarschijnlijk berust zij op het waarnemen van eene zekere
gelijkaardigheid tusschen het uitwerksel door aanraking met het
heilige en dat door aanraking met het onreine te weeg gebracht,
namelijk het verlichte afzonderen van het in aanraking gekomene,
op zichzelf beschouwd, zoodat het onrein maken der handen hier
gelijkbeduidend zou zijn met het door aanraking aandoen in het
algemeen. Het woord smetten komt ook soms in vlaamsche
spreuken voor met een goeden zin. De talmudische spreekwijze
kan geenszins ingeroepen worden ten voordeele van het oorspronkelijk historisch verband tusschen onrein en heilig, waarvan
ROB. SMITH, t. a. u. gewaagt (vgl. in het bijzonder blz. 452, en
daarbij WILDEBOER, t. a. p. blz. 90). Daartoe is zij veel te jong.
In het Oud Testament wordt regelmatig de werking van het
heilige op het aangeraakte beteekend met het wkw. qiddesch
(= heiligen, wijden) en scherp tegenover de werking gesteld
van het onreine, waarvoor het wkw. tirnrna (= bezoedelen) in
gebruik is. Vgl. Agg. II, 12 vg.
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historisch begin af te leiden. Door degenen die zich bij dat
verklaringstelsel aansloten wordt er nochtans gewoonlijk
op gedrukt, dat het Israëlietisch volk uit den historischen
tijd, dus het volk van het Oud Testament, het besef van
den totemischen oorsprong der instelling betreffend de
onreine dieren, reeds volkomen verloren had. Alleszins
handelen zij het wijst, die daarbij van de koperen slang
zwijgen.
Heilige slangen, zoomin als andere heilige dieren,
blijken de Hebreeën niet, in het gansche verloop hunner
geschiedenis, ooit te hebben gekend (i). Van vereering van
levende dieren, die toch met eene totemische inrichting
natuurlijk verbonden is, vindt men in hunne overleveringen
en volksgebruiken geen spoor. Al behoort dat vraagstuk
nopens de onreine dieren niet tot dit bijzonder onderzoek,
het moge hier toch aangestipt worden, dat zulke dieren bij
de Hebreeën als voedsel verboden en verafschuwd werden,
niet uit ontzag voor het heilige of geheimnisvolle er aan
toegekend, maar integendeel uit afkeer voor het onhebbelijke dat men er aan bespeurde. Onreine dieren doen zich
niet voor als afgestelde heilige totemdieren. De wijze
waarop de indeeling in rein en onrein, volgens algemeene
kenmerken, stelselmatig doorgezet wordt (Lev. XI; Deut.
XIV) duidt dat voldoend aan op zichzelf : herkauwers met
gekloven hoeven zijn rein; herkauwers zonder, of nietherkauwers met gekloven hoeven onrein; waterdieren van
vinnen en schubben voorzien zijn rein, andere onrein;
alles wat langs de aarde kruipt is onrein, enz. Al was men
nu van meening, dat die stelselmatige indeelingswijze niet
overoud is, nog zou men moeten toegeven, dat de mogelijkheid alleen dat ze aangenomen werd, allen samenhang
(t) In het rescript van Ptolomeus Philometor aan den joodschen priester Onias (bij Fl. Josephus, Ant. XIII, 3, 2) wordt
de streek van Leontopolis in Egypte genoemd « een onrein
oord en dat vol is van heilige dieren ». Doch hier laat de j oodsche
geschiedschrijver, die overigens op het einde der eerste eeuw
van onze tijdrekening leefde, den Egyptischen koning wel
eenigszins op zijn Egygtisch spreken, of staat hij zelf onder
den invloed der denkbeelden en der spreekwijze van zijne
hellenistische omgeving. Het kan ook gebeuren dat het woord
áytos hier voorkomt in den zin van vloekbaar.
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van het overgeleverd gebruik met totemism uitsluit. Op
dat gebruik immers moest de indeeling blijken te passen,
minstens voor de groote meerderheid der gevallen, zoodanig vooral dat wat van ouds als onrein gold er door niet
tot rein werd verklaard. Het is nu opmerkelijk hoe het
samentreft dat juist zulke dieren, van welke men best ver
dat zij bij den mensch een natuurlijken walg konden-sta
verwekken, of waarvan het vleesch als schadelijk of gevaarlijk kon voorkomen voor de gezondheid, onder de wette
onreine dieren begrepen zijn (i). Het-lijkeafdngv
is nog opmerkelijk dat het uitwendig in aanraking komen,
niet met onreine dieren, maar alleen met hun levenloos aas,
evenals datgene met alle ander aas, aangezien wordt als
besmettend (2) ; is dat niet een teeken dat het schuwen van
het afstootelijke, of het verwijderen van wat uit zijn aard
schadelijk zijn kon, hier bijzonder bedoeld waren? Zulke
gronden kunnen even oorspronkelijk zijn als heidensch
bijgeloof, en de wetten die er op steunen vinden eene voldoende verklaring van hun ontstaan in de zorg voor het
stoffelijk en zedelijk welzijn der gemeente. — Benzinger (3)
neemt aan dat « de smaak » in dezen het zijne zal bijgei) Volgens oude getuigenissen werd b.v. varkensvleesch in
Egypte en in West-Azië als oorzaak van zekere ziekten beschouwd. In Egypte zijn visschen zonder schubben eene ongezonde spijs (Dillmann-Ryssel, Ex.-Lev. 533). Andere voorbeelden bij Zapletal, 1. c. 86. Over de godsdienstige beteekenis
van het varken bij de West- Semieten vgl. BAUDISSIN, Adonis und
Esinun, i55; dat het varken op egyptischen of semietischen
bodem immer in betrekking verschijnt met verderfelijke godheden, wordt hier als grond aangegeven voor zijne onreinheid.
Zou niet het omgekeerde minstens even waarschijnlijk zijn?
(2) Waarom de verordeningen van het mozaïsch recht nopens
het voortzetten van het onreine zouden strijdig zijn met den
geest van den hebreeuwschen godsdienst, en dus te beschouwen als herkomstig uit heidensch wangebruik (Roh. Smith, 1. c.
447), is niet in te zien; te meer daar bepalingen zooals die in
Lev. XI, 32 vg., betreffend het overzetten der onreinheid van
het aas van ongedierte door middel van de voorwerpen waarmede het in aanraking zou gekomen zijn, -- inzonderheid door
middel van het reinigingswater, wat aan Rob. Smith bijzonder
ergerlijk toeschijnt, — wel eenvoudig konden steunen op waarnemingen van hygiënisch belang. Dat maatregelen van dien
aard, tot meerdere veiligheid of uit zucht naar eenvormigheid,
soms zonder schijnbare reden wat ver uitgebreid werden, hoeft
niemand te verwonderen.

(3) Hebr. Arch.,

2e

Aufl. 1907, S. 408.
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dragen hebben; maar toch wil hij dat redenen van godsdienstigen aard bij het onderscheiden tusschen rein en
onrein, van meerder gewicht zullen geweest zijn : voor
onrein zal men gehouden hebben zulke dieren die in
uitheemsehe heidensche eeredienstpleging en fabelleer een
bijzondere rol speelden; als voorbeelden geeft hij aan,
onder meer, het varken en de muis, met verwijzing naar
Is. LXV, 4. ; LXVI, i'. Hier worden afvallige Israëlieten
gebanvloekt omdat zij zich overgeven aan het vieren van
heidensche, uitheemsche mysteriën, waarbij varkens en
veldmuizen geofferd werden en hun vleesch genut. Het is
niet noodig, als oorspronkelijke reden voor het onreinverklaren van varkens en muizen en slangen enz., de plaats in
te roepen welke die dieren in vreemde godsdienstgebruiken
innamen; « de smaak » kon daartoe wel volstaan. En over
't algemeen is het niet waarschijnlijk dat zulke beschouwingen het afscheiden van onreine dieren merkelijk en op
logisch doorgevoerde wijze zullen beïnvloed hebben; anders
mocht wel aan reine dieren te weinig hebben overgeschoten.
Maar toch, het gebruik door Benzinger gemaakt van Is. LXV,
,+, LXVI, 17, is bijlange niet zoo onvoorwaardelijk te verwerpen als dat waartoe Rob. Smith overging, die in het
plechtig varkens- en muizenofferen en eten, een oud -hebreeuwsch, totemisch bedrijf wilde erkennen, dat, eeuwen
lang door den J ahvedienst onderdrukt, in het duister was
blijven voortwoekeren, en plotseling, na den val van Jerusalem en zijn tempel, tijdens de babylonische ballingschap,
wederom te voorschijn kwam! (i) Bij Ezechiël VIII, ro vg.
wordt eveneens de geheime vereering der beeltenissen van
slangen en allerlei ongdierte, prijkende op de wanden van
een afgesloten vertrek in een der tempelpoorten, gebrandmerkt als afval tot vreemde afgoderij en als dusdanig op
ééne lijn gesteld met het standbeeld dat Jahve's naijver
verwekt, met het afgodisch klagen over Tammoez, en met
het aanbidden der zon.
Rob. Smith heeft zich niet beperkt tot het aanhalen
van redenen van algemeenen aard om zijne opvatting van

(i) Rel. of the Sem., p. 357. Aldus ook ASTLEY in Transactions
of the third international Congres for the History of Religions, Oxford,
1908; I, 267.
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den Nechoeschtan als totembeeld te rechtvaardigen. Hij
liet zich tot de verrassende uitkomst verleiden dat de koperen slang bepaald het zinnebeeld zou geweest zijn van den
totem van koning David's geslacht! (i) David immers behoorde tot een slangenstam ! En dit leidde Rob. Smith
hieruit af : dat David onder zijne voorvaderen een Nachschon telt (2); dat zijne zuster Abigaïl wordt genoemd
dochter van Nachasch (3) ; dat hij zelf verschijnt als bondgenoot van den Ammonieter koning Nachasch (4), en dat
zijn zoon Adonias (5) zich laat als koning kronen «bij den
slangensteen » (' eben hazzocheleth).
Maar vooreerst is nergens eene aanduiding te ontwaren
van hoegenaamd eenig verband tusschen den Nechoeschtan, waarom het hier te doen is, en koning David of zijn
geslacht.
Dan, dat David's zuster Abigaïl 2 Sam. XVII, 25 de
dochter heet van ((Nachasch u, is te wijten aan eene verwarring in den overgeleverden tekst, waarschijnlijk veroorzaakt door dat de Nachasch van v. 27 den afschrijver in het
oog geloopen was; volgens i Paral. II, 16 was de bedoelde
Abigaïl, zoowel als David zelf, van wien dat nog uit andere
plaatsen genoeg bekend is, eene dochter van 7ischaï (Jesse),
en ook in 2 Sam. XVII, 25 heeft de grieksche vertaler
7ischaï gelezen in plaats van Nachasch, zooals blijkt uit de
Luciaansche recensie door Lagarde uitgegeven ; de tekst
zijn het eens om aan die lezing de voorkeur te-krites
geven (6). — Om zijne kroning te vieren slachtte Adonias

(i) Animal worship and animal tribes among the Arabs and in the
Old Testament (Journal of Philology, IX, 75 vg.), blz. 99. In zijn
beruchten Orpheus heeft Salomon Reinach zich bij Rob. Smith's
voorstelling aangesloten, doch mits toevoeging van een j5eut-ètre :
Un serpent d'airain, Peut-ètre totem de la famille de David, était
adoré dans le temple de Jérusalem... (p. 268). Op dezelfde plaats
geeft Reinach als totemische afgodsbeelden aan: het gouden kalf
van de woestijn en den stier die in het Noordrijk Samarië vereerd
werd. En toch staan stieren (en kalvers) bij de Hebreeën als
reine dieren gekend !
(2) Ruth IV, 20; vgl. Num. I, 7; Ex. VI, 24. De naam Nachschon (van nachasch = slang) beteekent zooveel als slangenman.
(3) 2 Sam. XVII, 25. Nachasch — slang.
(4) 2 Sam. X, 2.

(5) z Kon. 1, g.

(6) WELLHAUSEN, Der Text der Bücher Samuelis,
DRIVER,

Notes on the hebr. text of the books of Samuel,

1872, S. 201;
1870, p. 252 ;
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offerdieren « bij den steen der slang, nabij de Rogel-bron
gelegen ». Moge ook de « steen der slang» zijne benaming
te danken gehad hebben aan slangendienst daar ter stede
door de Kanaänieten in vroeger tijd gepleegd, of aan ergens
eene andere oorzaak, waaromtrent meer dan eene, al even
gegronde gissing kon geopperd worden, het is alleszins niet
om reden van zijne beteekenis als « slangensteen » dat hij
in het verhaal van Adonias' kroning vermeld staat. Tot
verzamelplaats van Adonias' aanhangers was de Rogelbron
gekozen geweest, niet om de zaak van den nabij gelegen
steen, maar om het gunstige of welgeschikte van hare
ligging aan de grens tusschen Juda en Benjamin, waarvan elders melding wordt gemaakt (i). Van den « steen
der slang)) wordt toevallig gewaagd in verband met de
slachtofferanden van Adonias, als zijdelingsche aanwijzing van het daartoe gebruikte altaar (2). — Dat een
voorvader van David, langs de vaderszijde (3), in den
vijfden graad, Nachschon heette; dat Nachasch de naam
was van een Ammonieter koning met wien David goede
buurschap hield, zulke nietigheden laten niet in het
minst het bestaan vermoeden van een « slangenclan », of van
David's toehoorigheid tot zulk een clan. Waarschijnlijk had
David's bondgenootschap met Nachasch zijn ontstaan te
danken aan beider verhouding tot hun gemeenschappelijken
vijand Saül. Het is waar, namen van het zelfde slag als
Nachasch, zijn bij de Hebreeën evenals bij de andere
,

DHORME, Les livres de Samuel, iglo, p. 394, en de andere in dit
werk aangehaalde schrijvers.
(x) Jos. X`', 7; XVIII, 16 (volgens 2 Sann. XVII, r7 houden,
tijdens den opstand van Absalom, David's vrienden Jonathas en
Achimaas, de wacht bij de Rogelbron).
(2) Vgl. de steen van i Sane VI, 14 (benevens de aanmerkingen in mijn werk Le Sacerdoce lévitique, blz. 1531 en mijne verhandeling Le lieu du culte dans la legislation rituelle des Hebreux, blz. 27
vg. (Le Sacerdoce lév. blz g). Het is best mogelijk dat het verhaal
in i Kon. I, 9, oorspronkelijk zeide dat Adonias zijne slachtofferanden verrichtte op, niet bij den steen der slang. De twee voorzetsels, in hebreeuwsch schrift, gelijken nog al wel op elkander,
en daarbij het eene van de twee ('al) kan beide zinnen hebben,
zoo dat bij een vluchtig overschrijven zijne vervanging door het
andere gemakkelijk te verklaren ware.
(3) Anders wordt de stamverwantschap, naar streng totemisch.
gebruik, langs de moederlijke zijde vastgesteld.
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Semi eten, -- en elders overal, ---juist geen uiterst zeldzame
uitzonderingen; nog al dikwijls komen ook onder hen diernamen voor als eigennamen van menschen; evenwel niet
zóó dikwijls als sommigen schijnen te meenen ( i). Bij de
Hebreeën, of bij de Semieten in het algemeen, evengoed
als in onze huidige beschaafde samenleving, kan dergelijk
gebruik langs heel andere wegen verklaard worden dan
door den invloed van totemische begrippen (2). De bewijsredenen waarop Rob. Smith zijne waarlijk verbazende
stelling poogde te steunen aangaande koning David's
u slangenclan », wanneer men ze ook alle samenvat, houden eigenlijk niets in.

Godsdienstige vereering der slang, als van andere
dieren, was in de oudheid zeer verspreid, en dat namelijk
onder volkeren waarmede de Hebreeën in nauwe betrek
kwamen. Zou de jerusalemsche tempel zijne koperen-king
slang soms niet aan den invloed van zulken heidenschen
eeredienst verschuldigd geweest zijn ? Hiermede worden
wijd verplaatst op het gebied der eigenlijke geschiedkunde,
waar oorkonden en gedenkstukken meer te beslissen hebben dan fijne gissingen. Inzonderheid als heilig dier van
den god der genezing verkreeg de slang een groot aanzien;
men denke aan de slangen van den griekschen Asklepios !
Doch het onderzoek van ons vraagstuk met het oog op die
bijzondere beteekenis der slang, zullen wij best afzonderlijk
instellen, verder, onder § II.
Welk eene aanzienlijke plaats dierenvereering bekleed
godsdienst, of liever in de godsdiensten van het-dein
oud Egypte, is bekend. Het is niet te verwonderen dat
sommigen onder de voorstanders van het oorspronkelijk
(i) Zapletal (Der Totemismus..., S. 45) herinnert eraan dat de
verhouding van zulke namen tot den gezamenlijken eigennamen schat in het Oud Testament, nauwelijks i °/ o bedraagt, terwijl
zij bij voorb. in Engeland van meer dan 3 °/o is.
(2) Het is er ver van af dat zelfs bij de negervolken in Afrika
diernamen door menschen gedragen altijd zouden wijzen op
totemism. Men leze L. Bittremieux, Mayombsche namen (overdruk
uit Onze Kongo), 1912, blz. II, 17 vg., 20, 6o vg.
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afgodisch karakter van den Nechoeschtan naar egyptische
gebruiken uitzagen om den oorsprong van dat zoogenaamd
afgodsbeeld te verklaren. Doch de pogingen langs dien
kant aangewend waren niettemin op voorhand tot mislukken gedoemd.
Het mocht misschien in zeker opzicht een aardige
inval heeten, maar een ijdele woordspeling was het ongetwijfeld, wanneer Hitzig (i) de koperen slang, die, zooals
de lezer zich zal herinneren, eene sarafslang verbeeldde,
met den egyptischen slangengod Serapis in betrekking
bracht. Want eenerzijds is saraf een echt hebreeuwsch
woord eene slangensoort beteekenend, waarvoor men best
elken uitleg aan het egyptisch ontleend kan missen; anderzijds is de naam Serapis niets meer dan een grieksche
saamgetrokken en verminkte vorm van het egyptische OsorHapi (2); en wat meer is, in de fiste eeuw v. C., ten tijde
van koning Ezechias, die den Nechoeschtan verbrijzelde,
was Osor-Hapi, of de zoogenaamde Serapis, nog geen
slangengod (3).
Den Nechoeschtan heeft men uitgegeven voor een
Jahvebeeld (q.) en Renan kwam nog al lichtjes met de uitspraak vooruit, dat de Hebreeën dat Jahvebeeld oprichtten
in navolging van wat zij in Egypte gezien hadden (5). In
Egypte bestonden dierendienst en vereering der hoogere
goden neven elkander. Die hemelbreed uiteenloopende
instellingen waren allerwaarschijnlijkst herkomstig uit zeer

verschillende beschavingstoestanden, ja zelfs vermoedelijk
door volkstammen verschillend van ras aangebracht (6).
Toen het volk dat, zoo genomen, de hoogere goden
I) Bij BAUDISSIN,

blz. 286. Vgl.

Studien zur sein. Religionsgeschichte I ( 18 7 6 ),

ook RIEHM, Hanndwörterb. des bibl. Altertums (Ixte

uitg.), II, I4o7a.
(2) D. i. de goddelijke stier Hai na zijne dood met Osiris ver
-smolten.
(3) Zie beneden § II.

(4) Zoo nog onlangs

BENZINGER ,

Hebr. Arch., 2e Aufl. 1907,

blz. 328.

(5) Histoire du ^eujle d'lsrael I,

146, 178, 270.

(6) WIEDEMANN, Aegy /tische Geschichte (1884),
ANDREW LANG, The origins of religion and other

blz. 52 vg.; Vgl.
essays (R. P. A.

cheap reprints), 19o8, blz. 29 vg , waar een belangrijk bericht
medegedeeld wordt ongeveer hetzelfde verloop vaststellend in
de ontwikkeling der peruviaansche godsdiensten.
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vereerde, zich in het Nijldal kwam nederzetten, vond het
daar bij zijne voorgangers zeer uitgebreiden dierendienst in
zwang. Die dierendienst werd door de nieuwaangekomenen
niet afgeschaft noch bestreden, maar overgenomen; hoe
hoog hij voorts in eere bleef, hoeft niet door algemeen
bekende voorbeelden te worden betoogd. Tusschen de twee
godenkringen kwam bovendien een soort toenadering tot
stand. Afgaande soms op eene of andere kenmerkende ei genschap, maar aanvankelijk wel meer naar aanleiding van een
toevallig samenkomen van beider eerediensten in een zelfde
plaats, nam men een bijzonder dier aan als zinnebeeld van
een der hoogere goden, die dan met den kop van het dier
afgebeeld werd, of, hij gelegenheid, met zijn naam betiteld,
of met eene teekening ervan aangewezen. Wat in het
bijzonder de slang betreft, al gold die in de egyptische
fabelleer als verpersoonlijking van het booze en kwade (i),
toch werd zij ook, op de zooeven aangegeven wijze, aan
goden en godinnen toegevoegd. Het gouden beeld der
giftige uraeusadder was het eeremerk dat aan het hoofddeksel prijkte van goden en koningen, als teeken hunner
alles overheerschende macht (2). Het slangensymbool
schijnt uit zijn aard aanwendbaar geweest te zijn op de
goden in het algemeen, zoodanig dat een god wien geen
ander heilig dier eigen was, de slang kreeg tot zijn deel.
— Met dit alles dient echter vooreerst in acht genomen, dat
i) De A jbap-slang I Apophis) was de belichaming van de
macht der duisternissen wier strijd tegen de zon beschreven
wordt in het 39ste hoofdstuk van het zoogenaamde Doodenboek
(eene verzameling van gebeden, in 165 hoofdstukken verdeeld
en tot het gebruik van den doode bestemd, die daarom een
afschrift ervan meekreeg in zijn grafstede' . Set, als tegenstander
van Osiris, wordt door de Grieken vereenzelvigd met den slangengestaltigen Typhon. De versierteekeningen in hoofdst. 33,.
35, 37, 41 van het Doodenboek stellen het kwaadwerkend wezen
voor onder den vorm van verschillende slangensoorten.
(2) Niet het schadelijke voor den mensch in 't algemeen,
maar het vreeselijke voor den vijand, kwam in het goddelijk
symbool der uraeusslang te voorschijn : « ... de Uraeus heeft de
vijanden vernietigd )) heet het in den lofzang aan Ammon -Ra
uit de papyrussen van Boulaq (MASPERO, Hist. anc. des Peuules de
l'Orient, 4e éd. 1886, blz. 281). Uraeus (van het egyptische ärd)
was de adder door de Grieken basiliskos genoemd. Zie de beschrijving, volgens Horapollo, bij P. PIERRET, Dici. d'archéologie
égy^tienne, 1875; sub v. Uraeus.
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in het oudere tijdvak der egyptische geschiedenis, hier
alleen in te zien, de slang bij niet één der voornaamste
goden van den hoogeren kring als kenmerkend zinnebeeld
behoorde, toch niet in de eerste plaats (i). Waarom zouden
de Hebreeën, om hunnen God Jahve af te beelden, juist het
teeken der slang aan de Egyptenaars ontleend hebben,
liever dan dat van den sperwer, of den ibis, of den gier;
of dat van den jakhals, of den leeuw, of den stier of den
ram...? Dan, wat van meerder belang is, niet alleen was de
verbinding tusschen hoogere goden en heilige dieren, zooals Wiedemann het aanmerkt, door de Egyptenaren gevoeld
als eene zeer losse, zuiver uitwendige en kunstmatige, maar
vereering of aanbidding van een hoogeren god onder het
gemaakte afbeeldsel van een dier, was aan het oud Egypte
teenemaal vreemd. Zulk een godsdienstvorm konden de
Hebreeën onmogelijk uit Egypte gehaald hebben.
De uitstekende egyptoloog Maspero, insgelijks de meefling uitsprekend dat de Nechoeschtan een beeld van Jahve
was, dacht er niet aan daarvoor egyptischen invloed in te
roepen. Hij verkoos, op goed geluk af, aansluiting te onderstellen bij een kanaänietisch gebruik (2). Van Kanaänieten
en Feniciërs zal zoo aanstonds spraak zijn. Laat ons hier
kortaf zeggen dat de koperen slang geen Jahvebeeld zijn
kon. Te recht heeft men er op gewezen dat een beeld van
Jahve in den tempel, nevens de ark des verbonds, die het

echte gedenkteeken was van Jahve's opperheerschappij,
doelloos en storend geweest ware. En dan nog een slangen
beeld ! In het israëlietisch Noordrijk werd Jahve-vormig
wel is waar afgodisch vereerd in het stierenbeeld. Hoe verwerpelijk en hoe vloekbaar ook in de oogen der rechtzinnige Jahvedienaren (3), komt dat misbruik, als navolging
der kaanänietische afgoderij (q.), toch verstaanbaar voor;
wijl het bedoelde zinnebeeld van den geweldigen zonnegod,
naar de schatting der minder gestrengen ook op Israël's
(i) Isis, voornamelijk met de koe verbonden, werd ook, reeds
in oude stukken, als aardgodin, met de slang voorgesteld
(Roscher, Lexicon der griech. und röm. Mythologie, II, 446 vg..
(2) L. c. 334.

(3) De profeet Oseas bestrijdt den stierendienst als schandelijken afval. Vgl. i Kon. XII.
c^.) STADE, Geschichte

...

I, 465.
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God kon schijnen te passen (i). Maar de slang? « Men
schreef wel eens aan Jahve de eigenschappen der slang
toe », zoo meende Renan (l, c. 270). Dat moest ook zoo zijn
eer men er aan denken kon Jahve onder het beeld der slang
voor te stellen. Doch, welke eigenschappen der slang schreef
men « wel eens » aan Jahve toe? Nooit wordt zelfs van verre
of op de bedektste wijze de minste vergelijking voorgenomen tusschen Jahve en de slang. Immer en altijd geldt
-de slang in het Oud Testament als het schadelijkste en
verfoeilijkste aller dieren, door God vervloekt, in onverzoenbare vijandschap tegen den mensch gekant en door den
mensch verafschuwd (2). Die verhouding tusschen God en
mensch ter eene en de slang ter andere zijde wordt tot den
aanvang der geschiedenis van het menschdom terug gevoerd. De slang heet, ja, het vernuftigste onder alle dieren ;
maar vernuftig, dat is listig, om tot zonde te verleiden en
onherstelbaar onheil te stichten. Met de vermaning om
voorzichtig te zijn als de slang wordt daarom als voorbehoud, in het Evangelie, de vermaning verbonden om
eenvoudig te zijn als de duif. De afbeelding der Godheid
onder de gedaante eener slang, was met de hebreeuwsche
begrippen onvereenigbaar; het voorbeeld van vreemde
volkeren heeft daar niets aan veranderd.
Die zelfde beschouwingen gelden meteen tegen de
meening dat de koperen slang een « schutsgeest » zou ge(i) In de hebreeuwsche taal was het beeld van den hoorn
gangbaar om de macht te beteekenen. Men denke nog aan de
twaalf stierenbeelden die in den tempel van Salomo als voet stuk dienden voor den koperen badkom (i Kon. VII, 44)
(2) Gen. III. Vgl. verder Gen. XLIX, z7 ; Am. V, g : Is. XXX,
6; LIX, 5; Ps. 58, 5; i4o, 4; ,fob. XX, 4, i6 enz. Als eene uitzon dering op die heerschende beschouwingswijze geeft Lenormant
nu juist de koperen slang aan (Les origines de l'histoire, I, ioi) en
Fried. Delitzsch volgt hem hierin na, met verwijzing naar het
verhaal in Num. XXI (Wo lag das Paradies? 87 vg.). Doch de zoogenaamde uitzondering wordt niet door de Schriftuuroorkonde
aan de hand gedaan, maar door die uitleggers er in gelegd. In
het verhaal Nur«. XXI, gelijk overal elders, treedt de slang op
als een uiteraard moorddadig, niet als een weldadig wezen; en
wat het koperen teeken betreft, het heeft, naar de voorstelling
van het bijbelbericht, zijne weldadige werking, als kunstmatig
middel, opzettelijk daartoe opgericht, even aan de omstandigheid
te danken, dat het een afbeeldsel is van de slangenplaag. Zie
hierna, § III.
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weest zijn (i). Een schutsgeest wien men om Zijne gunst te
verwerven, of tot eer- of dankbetuiging, te offeren had,
zouden de Hebreeën niet onder het beeld der voor hen
afschuwelijke slang voorgesteld hebben. En was een Jahvebeeld nevens de ark overbodig, een schutsgeest nevens
Jahve, in Jahve's Huis, was het minstens evenzeer. Nergens in het Oud Testament, vóór de babylonische ballingschap (2), staat voor Jahve's Huis, of Jahve's volk en land
een andere schutsgeest bekend dan Jahve zelf. Aan den
mal'akh of Engel Jahve's, waarvan op verschillende plaatsen
spraak is (3), zal hier toch niemand denken. Die kon onmogelijk nevens Jahve als een afzonderlijk voorwerp van
eeredienst verschijnen. Hij staat trouwens niet in eene
bijzondere betrekking tot het volk; zijne wezenheid en
werkdadigheid gaan op, geheel en gansch, in zijne verhouding tot Jahve, als uitvoerder der goddelijke beschikkingen.
Ook worden dezelfde handelingen aan Jahve zelven of aan
zijn mal'akh toegeschreven en voor beiden te gelijk geldt één
en het zelfde huldebetoon.
Zapletal spreekt van de « fenicische slangenbeelden »
naar het voorbeeld van welke de Nechoeschtan als schutsgeest zou op te vatten zijn. Doch de geleerde schrijver wijst
zelf op het verschil dat ten opzichte van slangenvereering
tusschen Israël en zijne naburen bestond. Hij had ook wel
gedaan, wat eveneens van Maspero aan te merken is, uiteen
te zetten wat hij dacht van de vraag door wie of wanneer,
zoo omtrent, dat fenicisch of kanaänietisch slangenbeeld in
den tempel gebracht werd? dan ook begrijpelijk te maken
hoe de hebreeuwsche overlevering er toe kwam het invoeren
van die fenicische slang aan Moyses toe te schrijven? en

(i) J. SIMON (Loisy) in de Revue d'hist. et de litt. religieuses, xgoo
(p. 89): Est-il Si certain que le serpent d'airain ait été un Sym
bole de Jahvé ? Concoit-on dans le temple un symbole de Jahvé
à coté de l'arche ? Le Néhustan était j5lutot un genie gardien du temple.
-- Pater Zapletal, alhoewel aarzelend, schijnt de zelfde ziens
-wijze
toegedaan (Der Toteinismus.... S 68).
(2) De schutsengels aangesteld over de verschillende volkeren
in Dan. X, i3, 2o, 21 ; XI, I; XII, i, zijn van lateren oorsprong.

-

(3) Gen. XVI, 7 vgg. ; XXI, i7; XXII,,,, 15; Ex. XXIII,

20

vgg.; XXXIII, 2 ; Nunn. XXII, 22 Vgg. ; Richt. VI, I I Vgg.; 2 Sann.
XXIV, 16.....
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eindelijk toch minstens aan te duiden waar de slangenbeelden der Feniciërs te zoeken zijn? (i)
De voorstanders van fenicischen invloed brengen hier
gaarne het getuigenis te pas van Philo Byblius. Onder de
uittreksels uit Philo's Fenicische Geschiedenis, door Eusebius
medegedeeld, komt er op het einde een voor dat handelt
over slangenvereering, zoogenaamd volgens opgaven van
« Sanchonjathon. » ( 2) Het stuk nemen we maar over zoo(i) In zijn onderzoek betreffend Die Schlange bei den Phoeniciern
(Studien.... I, 266 vgg.) zegt Baudissin daar niets van. Delitzsch
Wo lag das ParadJes 146; insgelijks door Zapletal aangehaald op
blz. 67, spreekt van de slangenbeelden welke de babylonische
?

koningen, benevens hunne machtige stierkolossen, aan de
ingangen van tempels en paleizen op wacht stelden. Zie b.v.

het East India House -- inschrift van Nebukadrezar, VI, 5, z7
(Keilinschr. Bibliothek III, 2; S. 20 vg.). Doch in welken zin die
slangenbeelden als schutsgeesten golden vernemen wij uit een
inschrift van Neriglissor (KB. 1. C. S. 72) ; van die slangen verwacht de koning dat zij « over v ij anden en tegenstanders haar doodend
gift zullen uitgietenz ». Zij zijn van denzeifden aard en hebben hetzelfde moorddadig werk te verrichten als het gebroed van de
oerslang Tiamat (Scheppingsmythus Inuina elisch KB.. VI, i;
S. 6 vg., i6 v- . `. Die wezens zijn niet te aanroepen of te vereeren door beschermelingen die hunne gunst verwachten; zij verrichten de hun toegewezen taak, als schrikdieren, door de vrees
welke zij rondom zich verspreiden. Zoo vertelt Herodot (III, rol)
van gevleugelde slangen die in Arabië de kostbare harsboomen
bewaken, en op eene andere plaats (IV, i3) weet hij van de
griffoenen te spreken als goudbewaarders. Dat bij de Feniciërs,
schotels of openingen van vaten «van dewelke al wat onheilig
of schadelijk was moest afgeweerd worden », tot het beteekenen
daarvan omzoomd werden met eene slangenfiguur (Zapletal, 67),
kon men beschouwen als van dezelfde voorstellingen afhankelij k. Er is geen reden om te beweren dat de slangenbeelden
der babylonische prachtgebouwen aangezien werden als in alle
opzichten gelijkstaande met de gevleugelde stierkolossen, die
inderdaad voor gunstige, weldadige geniën doorgingen.
(2) In zijne Praeparatio Evangelica I, g, 2o, zet Eusebius de
scheppings- en godenleer der Feniciërs uiteen door middel van
uittreksels uit de Fenicische Geschiedenis van Philo van Byblos
(.Philo Herennius, niet te verwarren met den joodschen Philo van
Alexandrië). Die Philo beweert zijne Geschiedenis vertaald te
hebben uit een oud fenicisch werk van « Sanchonj athon ». Philo
zelf heet geboren te zijn in het jaar 64 onzer tijdrekening en
stierf onder Keizer Hadriaan. « Sanchonjathon » zou tot de
hoogste oudheid, vóór den trojaanschen oorlog behooren. Wat
men ook denken moge van de oprechtheid of de vertrouwbaarheid van Philo, waar hij voorgeeft een fenicisch werk door
« Sanchonj athon » vervaardi ; d voorhanden gehad te hebben,
het is zeker dat de voorstellingen aan dien « Sanchonjathon »
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als het gaat en staat, het gebruik inziende dat ervan is
gemaakt. « Taautos (i), zoo staat daarin te lezen, aanzag
de natuur der slang voor iets goddelijks, en Feniciërs en
Egyptenaren hingen zijne leering aan. Hij leerde dat de
slang het geestaardigste is onder alle kruipdieren, dat zij
eene vuurnatuur bezit. Uit kracht van hare geestgeaardheid
is zij, zonder behulp van handen of voeten of andere ledematen, met eene onovertref bare vlugheid begaafd. Zij
neemt alle gestalten aan en beweegt zich kronkelend met
eene snelheid naar beliefte. Dat dier leeft zeer lang, en niet
alleen hernieuwt het zijne jeugd, maar verkrijgt daarbij
aangroei van lichaamskrachten; en wanneer het zijn levenseinde bereikt heeft, vergaat het in zichzelf. Daarom wordt
het in de heilige handelingen en mysteriën gebruikt. Het
sterft geen natuurlijken dood, maar alleen door geweld. De
Feniciërs heeten het den goeden Daemon (of geest: — « agathon
daimona »). De Egyptenaren hebben het den naam gegeven
van Knef. De Egyptenaren stelden de wereld voor als een
lucht- en vuurkleurigen kring, met in het midden eene slang,
die als « agathos daimon » den kring samenhoudt. Alle volgelingen van Taautos hebben de natuur der dingen op die
wijze voorgesteld. De eerste elemnenten, uit de slangen ontstaan (?), heiligden zij in de tempels die zij oprichtten, en
vierden feesten, offers en orgiën te hunner eere, wijl zij die
voor de grootste goden en geleiders van het heelal aanzagen.
Uit die brok blijkt genoeg dat de schrijver ervan het
bestaan kende, onder de Feniciërs te zijnen tijde, van
slangendienst; en ook dat hij het fenicisch gebruik aanzag
als historisch samenhangend met de egyptische dierenvereering. Die beschouwing mag men echter op zijne rekening

toegeschreven, reeds door de evhemeristische leer die er in
voorgehouden en doorgezet wordt, blijken van zeer jonge herkomst te zijn en niet merkelijk ouder dan Philo zelf. Vgl. daar
LAGRANGE, Etudes sur les Religions sémitiques, 2e éd., 19o5,-over
blz. 396 vg.
(i) De egyptische god Thoth, als voormalige leeraar der menschen gedacht, in overeenkomst met de leer van den griekschen
wijsgeer Evhemeros (4e eeuw v. C.), die de goden uitgaf voor
vergoddelijkte menschen.
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laten. Niet alleen de onvastheid (i), maar de stellige ver
begrippen (2), en het aanwenden dat men er-kerdhi
in bespeurt van zeer late voorstellingen (3), maken het stuk
onbruikbaar als steunpunt of als hulpmiddel bij het navorschen van oudere godsdienstige toestanden. Allerwaarschijnlijkst staat de schrijver, ook waar hij lucht geeft aan
zijne bewondering voor de levenskracht der slang, eenvoudig onder den invloed der denkbeelden door den Asklepiosdienst verwekt en overal verspreid (4). De slang als « agathos daimon» moest den schrijver insgelijks uit eene grieksche instelling bekend zijn; in Griekenland toch werd de
schutsgeest eener plaats, als agathos daimon, onder het zinnebeeld der slang vereerd (5). Wat betreft de « eerste elementen », in verband gebracht met de slangen, en waarvan
gezegd is dat zij als de grootste aller goden in de tempels
geheiligd werden, het is wel mogelijk dat Philo, of wie ook
(i) De «langlevendheid », het «levenseinde », de « natuurlijke onsterfelijkheid » der slang, dat alles houdt niet goed
aaneen.

(2) Taautos (Thoth) was geen slangengod, zooals de schrijver
onderstelt. — De benaming agathos daimon past niet op Knef;
als vertaling van het egyptische Unnofye zou zij nog eerder als
bijnaam dienen voor Osiris, door de Apap-slang gedood.
(3) Eerst in zeer laten tijd gold Knef als slangengod bij uitstek (vgl. BAUDISSIN, Studien... I, 265. 266, 276 vg.) . — Reeds in
het Doodenboek is ja spraak van den « goddelijken kring » die zou
de geheele wereld beteekenen, ten minste volgens de vertaling
en de verklaring van Lepage Renouf (The book of the dead... ed.
Paris, Leroux, 1907, XXXA, 2; blz. 76, 78), waarvan andere
merkelijk verschillen. Maar hier ontbreekt alleszins de slang.
De egyptische opvatting van den wereldkring met de slang, als
samenbindenden agathodaimon in het midden, zal wel in verband
staan met Serapis als wereldgeest gedacht. « Ik zal u zelf verklaren », zegt de egyptische god aan Nicocreon, koning van
Salamine in Cyprus, omstreeks den tijd van Alexander den
Groote, ((welke god ik ben; de hemelwereld is mijn hoofd, de
zee mijn buik; in de aarde heb ik mijne voeten, in de lucht
mijne ooren, in de schitterende zon mijne oogen », (Macrob.
Saturn. I, XX, i6, bij Lagrange, Rel. S ' n., 441). Doch die leer,
nog eenmaal, dagteekent eerst uit het grieksche tijdvak, en de
verbinding van Serapis met de slang, zijne afbeelding als slangengod, kwamen onder griekschen invloed in zwang, wanneer
ook de vereenzelviging van Serapis met Asklepios den eeredienst van den egyptischen god allengs tot algemeene erken
bracht.
(4) Zie hierna, onder § II.

-nig

(5) A. MAURY, Hist. des religions de la Gr ce antique, 1(1857), 452;
PRELLER, Griechische Mythologie, vierte Aufl. . I. 1894, blz. 543.
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de schrijver zij van het stuk over de slangen (i), daarbij
gedacht heeft aan slangenbeelden of in het algemeen aan
slangenvereering. Maar het ware nog eens meer dan ge
uit dat bericht eene gevolgtrekking af te leiden-wagd,
betreffend het bestaan van slangenbeelden in de fenicische
tempels van vroegere eeuwen. Vooreerst spreekt de tekst
zelf hier niet in 't bijzonder van de Feniciërs, maar in
onbepaalde bewoordingen van «alle volgelingen van Taautos ». Dan, hoe men ook de « eerste elementen » verkieze
te duiden, hetzij als de letters (klinkers en medeklinkers),
die door de slangen zouden uitgevonden of slangenvormig zouden geteekend zijn (2) ; hetzij als de uiterste
bestanddeelen der dingen, of als de hemellichamen naar
hunnen oorsprong ergens op eene ingebeelde wijze met de
slangen samenhangend, in alle geval is het zeker dat wij
hier andermaal te doen hebben met een zeer laat voortbrengsel van wangeloof en geheim-wetenschappelijke bespiegelingen. Eerst bij het uitgaan van den Oudheidstijd werden aldus de elementen, de rrotXFia, onder dien naam, als
bovenmenschelijke, goddelijke grootheden of machten gehuldigd. (3)
Alleen in 't voorbijgaan dient hier melding gemaakt
van de onverantwoordelijke uitspraak van Lenormant (4),
steunend op eene verhandeling van Ph. Berger, dat namelijk met den fenicischen agathadaimon door Philo vermeld,
«de Mal'akh Ba'al of Engel Baäls, derde persoon of godzoon der fenicische triaden zou bedoeld zijn » en dat « een
zijner beelden de Nechoeschtan was, de reddende slang,
door Moyses opgericht in de woestijn en later door Ezechias
vernietigd » !
Wij willen niet ontkennen, al zijn de bewijsstukken tot
nog toe niet van overtuigenden aard, dat in het land Kanaän

(i) P. Lagrange is van meening, om redenen waarop wij hier
niet kunnen ingaan, dat het stuk over de slangen door Eusebius
werd getrokken, niet uit het werk van Philo, maar uit een andere
bron (Rel. Sémn. 404). Men zou inderdaad geneigd zijn, al ware
het enkel om de wijze waarop het van de « elementen » spreekt.
het aan te zien als van lateren oorsprong .
(2) Aldus BAVDISSIN, Studien.....; I, 269, 270
(3) H. DIELS,

Elemnentum, 1899, blz. 44 vgg.

(4) Les origines de l'histoire, I. 552.
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en in Fenicie reeds in de achtste eeuw v. C. slangendienst
kan bestaan hebben (i). Het onderzoek naar de babylonische gebruiken dienaangaande mogen wij ook gerust
in het midden laten (2). Welke vormen ook die slangendienst bij Israël's naburen zou aangenomen hebben, er is
en blijft immer op te wijzen dat Israël zelf van eigenlijken slangen- of hoegenaamden dierendienst zuiver bleef;
en het ware wel verwonderlijk, daar gelaten nog de
hierboven geopperde bedenkingen, zoo een uitwendige
vorm van zulk heidensch bedrijf te Jerusalem toegang
gevonden had, zonder dat het wezenlijke dat er aan te
gronde lag, de vereering der levende slang, mede overkwam.
De opgravingen door Macalister, op last van de Palestine Exploration Fund uitgevoerd te Gezer, van 1902 tot
19o5, hebben de uiterst merkwaardige overblijfselen bloot
gelegd van eene oude kanaänietische eeredienstplaats.
Onder de daar opgedolven voorwerpen was ook iets dat in
betrekking gebracht werd tot het hier behandeld onderwerp. In een gemetselden kom, gemiddeld 4.,60 m. wijd,
(i) Van Philo's vertrouwbaarheid waar het over zeer oude
toestanden gaat, is zooeven spraak geweest. De fenicische
muntstukken van het eiland Cossura (Baud., Studiën... I, 265,
276) leveren, bij gebrek aan oudheid, geen toereikend bewijs. —
Dat Kadmos niet eerst door de Grieken met de slang in verbinding gebracht werd, bewijst Baud. niet (1. c. 2 ~4) ; allerminst
kan daarvoor het getuigenis van Nonnus, een grieksch dichter
uit de 5de eeuw n. C., ingeroepen worden. De god Esmoen zal
onder § II ter sprake komen. Aanduidingen als die van den
steen der slang» i i Kon. I. 9) laten natuurlijk twijfel bestaan.
Van de afbeeldingen van slangen op de kunstbouwwerken te
Petra (de hoofdstad van de Arabia Petraea der Romeinen) kan
de beteekenis niet met zekerheid vastgesteld worden. En al gaf
men toe, voor een enkel geval (Baud., Adonis und Esinun, 327),
dat een godsdienstig aanwenden der slangenfiguur gemeend is,
nog bleven de vragen onbeantwoord : van welken aard en van
welken oorsprong, en hoe oud de bedoelde eeredienst hier zou
geweest zijn? Tot het ophelderen der Kanaänietische gebruiken
kan men daar alleszins niet op voort gaan.
(2) Dieren- en inzonderheid ook slangenvereering wordt aan
de Babyloniërs toegeschreven door Carl Franck, Studien zur
babylonischen Religion, 1911. Het verhaal van de slang door de
Babyloniërs vereerd en door Daniel ter dood gebracht (Vuig. :
Dan. XIV, 22 vgg.;, is te onzeker in opzicht der omstandigheden
die tot inkleeding dienen, en in elk geval van te late dagteekefling, om hier in aanmerking te komen.
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thans 1,83 m. diep, afhankelijk van het heiligdom, vond
Macalister, tusschen allerlei puin en gruis, een koperen
bandje, o, i5 m. lang, slangvormig van maaksel (i). De
engelsche geleerde wilde daarin een bewijs erkennen van
alouden kanaänietischen slangendienst en opperde zelfs de
meening dat de kom, later door Pater Vincent eene fosse a'
offrandes genoemd (2), wel zou kunnen een slangenkuil geweest zijn, waar, gelijk bij veel grieksche tempels het
gebruik was, levende slangen werden gekweekt. Die gevolgtrekkingen gingen wat ver. Macalister herinnerde bovendien
aan de koperen slang van het Oud Testament en dacht dat
de afgoderij te haren opzichte gepleegd zou aan te zien zijn
als onder kanaä.nietischen invloed ontstaan.
De geleerde P. Vincent stelt eene vergelijking in tusschen het bronzen bandje van Gezer en andere oudheidkundige vondsten van soortgelijken aard (3). Onder zijn
opgravingswerk te Tell-Taännak, in Noord - Palestina, dat
in 19o3 afgesloten werd, had Sellin zes of zeven maal natuurlijke slangenkoppen gevonden, die zeker als huisgoden of
als tooverweren moeten in gebruik geweest zijn. Macalister zelf geeft een slangenkop aan, in aardwerk, tot dezelfde
bestemming geschikt. Vooral te Susa, in Elam, deed men
een rijken buit op van zulke voorwerpen. Talrijke slangenkoppen kwamen daar te voorschijn onder de grondleggings giften van den Schoeschinak- tempel. Onder de puinen van
een kleinen tempel trof men ook, in een samenraapsel van
allerhande offergaven en van versierings- of geriefmateriaal,
een bronzen plaatje aan, slangenvormig uitgesneden evenals
dat van Gezer, en metend o,25 m. lengte (4). Afbeeldingen
van slangen kon men waarnemen te Susa op eene menigte
kunststukken, standbeelden, vaten, enz., zooals overigens
ook met Chaldaeo- babylonische stukken het geval is.
Uit het overzicht van het voorhandene leidt P. Vincent
(, z) Report of the excavation of Gezer, Pal. Expl. Fund, Quarterly
Statement, 1903; blz. 222 vg.

(2) Canaan d'a r s l'exftloration recente, 1907, blz. 174 (vgl. blz.
I17).

(3) L. c. blz. 174. vgg.
(4) Nog op andere plaatsen, namelijk in Zuid-Arabië, heeft
men brokstukjes gevonden van kleine bronzen slangen. Vgl.
Baudissin, Adonis und Esmun, blz. 326.
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af, dat men bij dit alles te doen heeft, niet met bewijsstukken
van eigenlijken slangendienst, maar veeleer met zinnebeeldige voorstellingsteekens van helle- of aardgodheden,
waarvan men zich, onder meer andere soortgelijke voorwerpen, als van behoedmiddelen bediende om de schadelijkheid dier geheimnisvolle machten te keeren of hare gunst
te verwerven. En hij brengt daarnêe op zijne beurt de
jerusalemsche koperen slang in verband, daar het toch
« alleen de behoedingswaarde is aan het slangenbeeld toegekend, die uit het verhaal in Num. XXI, 6-9 schijnt te
volgen ». In zulke algemeene bewoordingen gevat, zal het
bijhalen van den Nechoeschtan hier wellicht aanneembaar
voorkomen. Een gewichtig voorbehoud, tot aanvulling, komt
nochtans niet ten onpas. Het verschil tusschen de slangetjes
en de slangenkoppen in Palestina, te Susa en elders opgedolven eenerzijds, en den Nechoeschtan anderzijds, springt
in 't oog. Gene waren niet, deze was wel door uitwendigen
vorm en maaksel tot openbare vertooning geschikt en
bestemd (i) ; gene waren menigvuldig voorhanden, deze
was eenig in zijn soort en werd in bijzonder hoog aanzien
gehouden. Zoo men uit verschil in het uitwerksel, tot verschil in de oorzaak mag opgaan, zal men gereedelijk besluiten dat de Nechoeschtan geen gewoon voortbrengsel was
van doorwoekerend volksbijgeloof. Had hij zijn ontstaan te
danken aan de waarde welke men er aan hechtte als middel
tot veiligheid tegen gevaar, tot vrijwaring tegen rampspoed,
dan nog zal men van het kenmerkend verschil zooeven aangestipt best rekenschap geven door de onderstelling, dat
eene bepaalde gebeurtenis tot het oprichten van den Ne
aanleiding gegeven had.
-choestan

A. VAN HOONACKER.

(Wordt vervolgd.)

I) BAUDISSIN, Adonis u. Esmun, blz. 334.

VERSCHIJNING
Een bleeke vlam in blank-albasten vaten,
Zooals die doorbreekt in geheimen schijn;
Zooals de maan niet kan omneveld zijn
Of dóór den nevel wazen zilverstraten; —
Zóó wil de ziel, door zuivere gelaten,
Mooi om dien schijn, zooniet om eêle lijn, —
Daar zij is God-vervuld en zonne-rein,
Een glans van diep geluk en vrede laten.

Indien ik U, die zwijgend mij verscheen,
Ontzagvol groette, deed ik niet als een
Die ziet in tocht langs avond -duistre lanen,

Gebouw in gouden ramen -luister staan, en
Wèl wetend wie daar troont in bee-geruisch
En kronen lichts — diep nijgt vóór 's Heeren Huis?

COMMUNIO
Jesu, naar U dat honderdvoud verlangen 1
Er knielden-aan wier aanschijn glanzend zag
Van warm geloof, -- verbleekend van ontzag, —
Daar wachtten vele, zacht -beroosd de wangen

Met liefde-blos, — hoe menig' schroom-bevangen,
Noodde U met stillen, oog - geloken lach 1 —
Enkele droeve, en troost-behoevende, ach 1
Lieten haar hoofd, zoo bloemen dauw-zwaar, hangen.
Maar Gij, wit Manna, allen honger zoet,
Sneeuwde onverpoosd van gouden kelkrand neder.

Geen monden vonde' U, of ge waart de vreê der
Verzadiging voor 't hunkerend gemoed.

Uw Lichaam, Kriste-Jesu, haar gegeven

Beware uw bruiden tot het eeuwig leven!
0. L. Vrouw-ten-Doorn, Eecloo.

VAN

SCHEIDEN

Dit ééne dempt der vreugde luidsten lach,
En houdt den glans des aanschijns overtogen :
Dat ook de schoonste dag niet, aan de bogen
In 't vluggevoette spoeden poozen mag!
Dat steeds een uur komt daar men zegt : ik zag
U voor het laatst ! — en tranen vullen de oogen i
O nooit een hart in rust te minnen mogen
Hoe teer in liefde aan 't onze 't nader-lag;
Wij trekken, pelgrims, over lage landen;
Smeden in leed-vergeten blij-moed, banden
Van vriendschap, die we hopen nooit gebroken.
Maar luttel dagen zonken oog -geloken,
Of over druk van noo- geloste handen,
Moet't droeve woord : vaarwel ! weer uitgesproken...
A. LHORIJN- THANS.

DE SAGE VAN DE NIBELUNGEN
(Slot)
TIENDE HOOFDSTUK.
IBSEN'S « HEIRMANNEN OP HELGELAND.»

In den stoet van Nibelungendrama's trekken ook op,
als keurbende, Ibsen's Heirmannaen of Helgeland. I-let is een
van zijn vroegste werken, ontstaan in 1857 en verschenen
in 1858 (1).
De hoofdmotieven der eeuwenoude sage: Brunhild
door Siegfried gewonnen voor den zwakkeren Gunther;
Siegfried's vertrouwelijke mededeeling daarvan aan zijn
argelooze gade ; dan het triomfantelijk bewijs van Gunther's
minderwaardigheid, onweerlegbaar gegeven door de ge.
tergde Kriemhild ; tengevolge daarvan Brunhild's haat-uitliefde jegens Siegfried tot onstuimige passie opgezweept,
tot het bewerken van zijn dood — die motieven herkennen
wij gemakkelijk in de verwikkelingen tusschen Hjördis (2),
Sigurd en Dagny. Verder evenwel gaat de gelijkenis met
Edda of Nibelungenlied nauwelijks. In Ibsen's geest is de
sage herboren.
Dat dit zijn goede en ook zijn kwade gevolgen gehad
heeft, zullen wij zien. Maar waanwijs is de vaak gehoorde
beschuldiging, dat de tragedie van Brunhild in dit realistische drama zou zijn verknoeid. Immers Ibsen heeft niet
die «tragedie van Brunhild », zooals wij ze kennen, willen
geven, naar hij zelf uitdrukkelijk verklaart. Bij de eerste
Duitsche uitgaaf van de ((Nordische Heerfahrt », in 1876
(i) Hermandene Paa Helgeland, in 't Duitsch meestal « Nordische
Heerfahrt » genoemd. Helgeland is een streek in het Noorden
van Noorwegen.
(2) Spreek uit: Jördis. — In de Völsungasage was Hjördis
de naam van Sigurd's moeder, de oorspronkelijke Sieglinde
(zie boven, hoofdstuk 3) ; hier treedt zij in de plaats van
Brunhild.
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:bezorgd door Emma Klingefeld, heeft de dichter een voor
geschreven. Hij achtte het namelijk niet overbodig,-red
,er zijn Duitsche lezers op te wijzen, dat hij de stof voor
dit tooneelspel niet aan het Nibelungenlied, maar aan de

,daarmee verwante Völsungasaga ontleend heeft.
«Doch auch dieses nur zum Teil. Die hauptsächliche
Grundlage meiner Dichtung beruht vielmehr auf den verschiedenen noch vorhandenen isländischen Familiensagen,
in denen die aus dem Nibelungenlied und der Völsungasage
bekannten riesenhaften Verhältnisse und Vorgänge sehr oft
nur auf menschliche Dimensionen zurückgeführt erscheinen.
Ich glaube daraus schliessen zu dürfen, dass die in den
zwei eben erwähnten Dichtungen geschilderten Situationen
und Begebenheiten für unser gesamtgermanisches Leben
in den ältesten historischen Zeiten typisch gewesen sind.
Hält roan an dieser Annahme fest, so fällt wohl auch der
Vorwurf weg, durch das vorliegende Schauspiel sei unsere
nationale Sagenwelt in eine Sphäre herabgezogen, in die sie
nicht gehört. Für die Darstellung auf der Bühne eignen sich
die idealisierten und gewissermassen unpersönlichen Sagengestalten heutzutage weniger als je ; doch hiervon ganz abgesehen, hatte ich überhaupt nur die Absicht, unser Leben
in der alten Zeit, nicht unsere Sagenwelt darzustellen. »
Die familiesagen, die naast de Völsungasage vooral in
aanmerking komen, zijn de Laxd^elasage en enkele gegevens

,uit de Egilssage (de geschiedenis van den skalde Egil Skall.agrimszoon), de Gunnlaugs- en de Njalssage (i). IErnulf,
die tot dusver nergens in de Nibelungensage voorkwam,
is geheel en al de oude Egil Skallagrimsson.
Hagen komt in dit drama niet voor. Dagny-Kriemhild
blijft tamelijk op den achtergrond. Het voorplan neemt
.alleen Hjördis de sterke in, die Gunnar's vrouw geworden
is door toedoen van Sigurd den held — en haar diep inge(i) Deze Islendingasögur zijn Oudijslandsche prozavertellingen
uit de 13de eeuw. Ibsen kende ze uit de Deensche vertaling van
Petersen. — Er bestaat een Duitsche vertaling van de Laxdalasage door Khull (Graz 1895), van de Egilssage door Khull (Weenen
1888), van de Gunnlaugssage door Kölbing (Heilbronn 1878) en
van de Njalssage (gedeeltelijk) door Döring, ((Eine isländische
Brandlegung » (Leipzig 1878). -- Nieuwe vertalingen verschijnen
thans in de reeks «Thule » (Jena 19i2 vv.).
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wortelde liefde tot dien held. Het conflict Brunhild-Siegfried.
En ook die beide hoofdpersonen zijn niet precies
dezelfde die wij kennen. Reeds de oude skalden hadden de
Nibelungenstof vermenschelijkt : Hjördis is geen Walkyre
meer, Sigurd niet onwondbaar geworden in drakenbloed,
niet voorzien van Nibelungenring of tarnkap. In hun aan
stof aan de noordsche omgeving ging Ibsen-pasingvde
een
stap
verder
nog
: Sigurd werd een zeekoning, een
Wiking. Men moet bekennen, dat die versmelting den
dichter meesterlijk gelukt is. Maar hij heeft zich met Sigurd
nog iets geheel anders veroorloofd. Hij heeft dien ridder zonder-blaam in de tweede helft van het treurspel een
afschuwelijk karakter gegeven. Of dat noodig was ? Of dat
oirbaar was? Roman Woerner zegt in zijn Ibsenbiographie:
men moet niet vragen: was dat geoorloofd ? maar alleen:
is Ibsen er in geslaagd, dat nieuwe Sigurdkarakter geloofwaardig te maken?
Geloofwaardig nu moge het zijn, ploerterig is het ook.
En men moge nog zoo vaak betuigen : Ibsen gaf niet de
Nibelungensage, maar een nieuwe geschiedenis — geen
mensch ter wereld zal met dezen Sigurd kunnen kennis
maken, zonder herinnerd te worden aan den edelaardigen
held van de oude sage, die toch méer met hem gemeen
heeft dan enkel den naam. En welk lezer zal dan den val
van dat karakter niet pijnlijk vinden ? Maar wat nog meer
zegt : is het niet ook Ibsen er om te doen geweest, om voor
zijn Sigurd onze volle sympathie te winnen ?
Blijft de vraag : was die verandering noodig ?
Een verandering was noodzakelijk.
Wij herinneren ons, dat de haat van Hjördis jegens
Sigurd volgens sommige oude zangen gesproten was uit
liefde, op grond van een voorverloving. Of nu dat motief
later is ingelascht, zooals men (Sijmons) vroeger meende,
dan wel oorspronkelijk, gelijk de nieuwere opvatting (Boer)
aannemelijker vindt, zeker is, dat die motiveering het conflict veel tragischer maakt. Ook Ibsen, die zijn Hjördis in
hoofdzaak aan de Laxdoelasage ontleende, laat liefde tot
Sigurd wortel schieten in haar hart. Waar echter in de oude
bronnen van vroegere liefde sprake was, daar moest in
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Sigurd de heugenis aan Brynhild door een tooverdrank
worden uitgewischt anders ware hij een verrader, die
immers overal verschijnt als vlekkelooze paladijn. Een tooverdrank echter is in een modern drama uit den booze...
Geibel had zich uit dit dilemma gered, door Brunhild's
liefde tot Sigurd onbeantwoord te laten blijven. Ibsen ver scherpt de situatie : ook Sigurd heeft Hjördis liefgehad. Een
vergetelheidsdrank mocht niet gebruikt worden, dus moest
noodzakelijkerwijs Sigurd de zeekoning een ander karakter
krijgen dan Sigurd de drakendooder. Of hij daarom de
huichelaar — en erger --- worden moest, die hij geworden
is, is een vraag, die wij willen uitstellen, totdat wij nader
kennis hebben genomen van het treurspel.
Ibsen, die voor den inhoud uit de Islendinzgasögur, de
Oudijslandsche sagen, heeft geput, heeft ook toon en tint
van die dertiende -eeuwsche verhalen (i) weten te hernieuwen met wonderbaar geluk. Hier is bereikt, wat Vischer
onmogelijk scheen, wat Hebbel vergeefs probeerde : de
personen hebben hunne ruwheid en hardheid, hun soberheid en zwijgzaamheid behouden; alles is zoo eenvoudig,
zoo kort, zoo gedrongen mogelijk, maar onder den eenvoud
beeft de ontroering, onder de strenge zakelijkheid van
uitdrukking en karakterteekening woelen de hartstochten.
Schönbach heeft er in zijn schets over Ibsen (2) op
gewezen, hoe de invloed van den sagenstijl op dit treurspel
ook voor alle volgende werken van dezen dichter zegenrijk
is geweest. « De sobere spreekwijze van zijn moderne
drama's is daardoor voorbereid en ware zonder dien overgang niet tot stand gekomen ».
De Heirmannen op Helgeland bestaan uit vier bedrijven.
EERSTE BEDRIJF.

In een prachttooneel, aan het zeestrand, bij storm en
sneeuwjacht, maken wij kennis met de hoofdpersonen, hun
zeden en belangen. Wij hooren den orkaan door de fjorden
fluiten, de hartstochten bruisen door de handeling.
(i) Dertiende-eeuwsch is de opteekening, die wij bezitten :
de verhalen zelf zijn vermoedelijk drie eeuwen ouder.
(2) Ueber Lesen und Bildung, hoofdstuk 8.
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CErnulf van den Fjorden, van IJsland, zijn vóór vijf
winters twee meisjes ontroofd, zijn eigen dochter Dagny en
zijn pleegkind Hjördis, dochter van den door hem verslagen J ökul. Ze zijn geschaakt door twee wapenbroeders,
Dagny door Sigurd, Hjördis (zoo meent hij) door Gunnar.
Sigurd zwerft als Wiking over de zeeën en is niet te bereiken, Gunnar echter heeft een vaste woonplaats in 't Noorden
van Noorwegen, in Helgeland. Hem zal Ernulf gaan opzoeken, in zijn hol, om boete van hem te vorderen, goed of
bloed. Nauwelijks heeft CErnulf de strandrotsen betreden,
of hij wordt daar den anderen schaker gewaar, dien hij hier
niet had vermoed : Sigurd's schepen zijn door den storm
naar deze kust gedreven.
CErnulf is vergezeld van zijn zes oudste zonen, Sigurd
van zijn vrouw Dagny. Na een korte schermutseling sluiten
de beide helden «vrede en vriendschap ». Sigurd is dadelijk
bereid, de gevorderde 3oo Mark schatting te betalen en nog
daarbij een gezoomden zijden mantel, een koningsgave van
Aedhelstan van Engeland. Nu geldt het dus nog, Gunnar
aan te pakken en « alle middelen aan te wenden, goede en
kwade ».
Onstuimig nadert de boer Kore (Kare), die op de
vlucht is voor Gunnar's mannen. Hij is door hen verongelijkt en heeft er één van verslagen. Gunnar weliswaar had
in vrede de zaak willen bijleggen, doch Hjördis, zijn vrouw,
heeft in zijn afwezigheid Kore laten overvallen.
Middelerwijl treedt Gunnar zelf op in huiskleedij,
slechts met een kleine handbijl gewapend. Hij heeft gehoord, dat CErnulf van den Fjorden met vijandige bedoelingen geland is en zijn zoontje Egil in 't Zuiden in veiligheid laten brengen. Hij begroet Sigurd als zijn ouden
wapenbroeder en begrijpt wel, waarom cErnulf gekomen is.
GUNNAR. — Geef mij de hand, grijsaard ! 't Is
niet moeilijk te raden, wat u naar 't Noorden voert
het geldt Hjördis, uwe pleegdochter.
CERNULF. — Zoo is het. Grooten smaad ondervond
ik, toen gij haar van IJsland ontvoerdet, zonder mijn
toestemming te vragen.
GUNNAR. Gij komt met goed recht. Wat de
knaap misdreven heeft, moet de man boeten. Lang
0
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reeds heb ik u verwacht om deze zaak, Ernulf ; en
eischt gij boete, dan zijn wij het spoedig eens.
Op EErnulf's voorspraak reiken ook Gunnar en Kore
elkaar de hand tot den vrede, maar zie, daar komt Hjördis
met een tros wapenknechten. Den blij - verrasten zustergroet
van Dagny aanvaardt zij met de uiterste koelheid. Ook zij
is verrast. Zoo vele mannen had zij hier niet verwacht.
((Gunnar en — Kore mijn tegenstander — EErnulf en
zijn zonen en -- »; een nauw merkbare rilling gaat door
haar leden, als zij hem gewaar wordt, wiens naam zij niet
uitspreekt. Natuurlijk doorschouwt zij, waar het hier om
gaat, maar zij vreest den strijd tegen haar pleegvader niet,
geeft daaraan zelfs de voorkeur boven een smadelijk
akkoord, zooals Sigurd het getroffen heeft.
HJÖRDIS. -- Laat gebeuren wat wil! Doch liever
ondergaan dan het leven rekken door een laf vergelijk 1
DAGNY. — Sigurd betaalt boete en wordt daarom
niet als een geringere man aangezien.
HJÖRDIS. — Sigurd moet zelf 't best weten, wat
met zijn eer overeen te brengen is.
SIGURD. — Daaraan behoeft mij niemand te herinneren.
HJÖRDIS. — Sigurd is een veelgeprezen held; en
toch volbracht Gunnar een koenere daad toen hij den
ijsbeer doodde voor mijn kamer.
Of ook : moet Gunnar boete betalen, welaan, dan
heeft ook Hjördis van EErnulf boete te eischen : voor den
moord op haar vader. Die eisch echter wordt afgewezen,
wijl Jökul in eerlijken holmgang gevallen is, en bovendien :
wie kan dan voor Jökul boete vorderen, terwijl geen van
zijn mannelijke familieleden meer leeft? Gunnar kan toch
niet als Hjördis' rechtmatige zaakvoerder optreden, want
« een geschaakte vrouw heeft wettelijk geen echtgenoot. »
Die smaad brengt Hjördis' passie aan 't koken; die
beschimping, waarbij van beide zijden als bijlslagen de
scherpste woorden vallen, is het begin van het eigenlijke
conflict tusschen Hjördis en Sigurd. Want op hem is alles
gemunt, als de doodvijandschap wordt aangezegd aan
EErnulf en aan ieder die voor dezen partij kiest. Zal Hjördis
den smaad, Gunnar's boelin te zijn, nog een dag verduren,
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« dan moet Gunnar een daad volbrengen, een daad, die
hem beroemder maakt dan alle mannen! » Waarop anders
kan dat doelen, dan op Sigurd's leven?
In wat tragische verwikkeling bevindt zich nu Sigurd 1
Wil hij zijn wapenbroeder bijstaan, dan moet hij zijn
zwaard opheffen tegen zijn schoonvader, met wien hij zooeven vrede en vriendschap gesloten heeft; dezen ter zijde
staan echter kan hij niet tegen Gunnar, wien hij als wapenbroeder verknocht moet zijn in leven en dood. Die strijd
moet verhinderd worden. « Hier sta ik, (Ernulf — zegt Sigurd — en verzoek om minnelijke schikking voor Gunnar ».
En G rnulf ? De spot aller helden zou hij zijn, keerde
hij met leêge handen terug naar IJsland i Met leêge handen
is niet noodig : Sigurd heeft twee schepen in de haven
liggen met al het goed, dat hij op zijn Wikingstochten
veroverd heeft; zie, een van die schepen, het rijkste, biedt
hij Ernulf aan, neen beide, alles wat hij bezit...
cc Schatten — antwoordt Ernulf — heeft men nooit te
veel » — maar toch, dat kan niet. De eere gaat hooger. De
strijd is onvermijdelijk. De laatste woorden van den gevelden Jökul, Hjördis' vader, zullen in vervulling gaan :
« Jökul's telg zal Jökul's dooder
Wee bereiden allerwegen;
Wie zal hebben Jökul's schatten.
Nimmer brengen zij hem zegen !

En wel heeft de sage gelijk, dat Jökul eens aan zijn
kinderen een wolfshart te eten heeft gegeven. « Hjördis
heeft zeker een goed deel daarvan gekregen, dat ziet men. »
Het stormgebruis heeft opgehouden. Diep aan dery
rand der zee verschijnt als een ronde schijf de middagzon.
En verzoenend keert Gunnar nog eens terug: hij noodigt
CErnulf en Sigurd uit, zijn gasten te willen zijn : een feestmaal zal hij hun bereiden; Hjördis heeft het goedgevonden.
Sigurd neemt na lange aarzeling aan, €Ernulf wil nag
bedenktijd. Terwijl daarna Sigurd en Dagny naar hun
schip gaan om rijke gaven voor Gunnar en Hjördis te
halen, trekt CErnulf met zijn strijdbare zonen zuidwaarts,
waar Gunnar's zoontje Egil door den valschaard Kore
wordt bedreigd: « Die buit willen we hem betwisten ! » en
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hij zendt slechts zijn jongsten zoon Thorolf naar Gunnar's
hof : « Sla geen nuttelooze praat uit, maar wat gij spreekt
moet scherp zijn als de snede van een zwaard. Wees vriendelijk, zoolang u goeds wordt bewezen; maar tergt men u,
dan zult gij daarbij niet zwijgen! »
In feestgewaad keeren Sigurd en Dagny van hun
schip terug. Maar voor zij ten gastmaal gaan, heeft hij haar
« dingen te zeggen, die zich niet langer laten verzwijgen.
In den nacht, toen de vrouwenroof op IJsland geschiedde,
heeft niet Gunnar den ijsbeer voor Hjördis kamer gedood,
zooals algemeen geloofd wordt, maar hij, Sigurd! In
Gunnar's kleeren heeft hij het dier, sterk als twintig mannen, verslagen en in het vertrek van Hjördis, bij volledige
duisternis — « in de kamer was 't donker als onder de
wieken van een raaf » -- zag ze hem voor Gunnar aan en
stroopte, «door de mede verhit, » den kostbaren ring van
haar arm, den ring, dien Dagny thans draagt. « Werp hem
op den bodem der zee, zoo diep, dat niemand hem immer
vinde, want menigen man zou hij den ondergang kunnen
berokkenen! » Nu echter Dagny dat weet, is de armband
haar nog dubbel zoo lief ; in zee werpen kan ze hem niet,
maar ze zal hem verbergen en ze zal zwijgen.
DAGNY. --- Nu kom, Sigurd, mijn edele, sterke held!
SIGURD.

— Kalm, Dagny, kalm! In uwe macht hebt

gij 't nu, of de tocht zal eindigen in vrede of met mannenmoord... Op naar 't feestmaal, naar Gunnar's hof !
Deze ring is niet ((de ring der Nibelungen », maar
't is de gordel van Brunhild uit het Nibelungenlied en
uit het drama van Hebbel. Evenals in alle andere beweringen van de sage is ook hier de argelooze mededeeling
van Sigurd aan zijn vrouw de oorzaak van het onheil, dat
nu nadert — dit staat bij ons na 't eerste bedrijf reeds
vast --- onontkoombaar en ontzettend.
TWEEDE BEDRIJF.

Denzelfden avond vinden wij Dagny bij Hjördis in de
feesthal, waar straks het gastmaal zal gegeven worden. De
gastvrouwe heeft haar pleegzuster rondgeleid en haar alle
schatten getoond. Gelukkig evenwel is de rijke E3jördis
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niet, zelfs niet in 't bezit van haar zoontje : heeft niet
Dagny's vader hem den smaad van bastaard aangewreven,
daar de kleine immers de zoon is van een onvrije vrouw?
Geen wonder, dat Egil een zwakkeling is. » In vrijgeboren
heldenzonen zit ander merg. Ik heb eens van een koningin
gehoord, die haar zoon het wambuis in 't vleesch vastnaaide,
zonder dat hij de oogleden bewoog. Dagny, dat wil ik met
Egil probeeren! » In ernst, soms heeft zij een onweerstaanbare lust om iets dergelijks te doen. Dat moet wel
in 't bloed liggen.
Daarbij vergelijkt zij telkens weer haar leven met dat
van de gelukkigere Dagny. Deze was als Sigurd's gade een
overal hooggeëerde gast. En Hjördis bekent: «Voorwaar,
een geprezen held is Sigurd — al staat ook Gunnar boven
hem.
DAGNY. — Gunnar ?
HJÖRDIS.
Eéne zaak bestond Gunnar, waartoe
Sigurd zich niet verstoutte.
En ze slingert het Dagny voor de voeten : wat Gunnar
volbracht heeft in dien gedenkwaardigen nacht... Maar
Dagny bedwingt zich. Nog komt de ((twist der koninginnen » van de overlevering hier niet tot uitbarsting.
HJÖRDIS. — En nu zeg mij: als Sigurd op Wikingstochten was en gij hem volgdet ; als gij de zwaarden
hoordet suizen in 't wilde spel ; als het roode bloed
dampte op het scheepsdek -- overviel u dan niet een ontembare lust om onder de mannen te vechten, het oorlogskleed aan te gorden en naar de wapenen te grijpen?
Zij heeft het nu al vijf nachten hier in 't Noorden
is iedere nacht een winter lang — hier uitgehouden. « Ik
had er moeten uittrekken, de zee op, in den lustigen
strijd ! Dat ware beter geweest voor mij en misschien ook
— voor ons allen! » Nu is haar leven als dood. Nu is haar
eenige lust, als het onweer woedt, naar het strand te
snellen en de golven te zien, die aan land vliegen als wilde
rossen met witte manen, de walvisschen, die op elkander
instormen als kampvechters in pantser en staal ! te luisteren
naar het zeespook (de « draug »), dat in het bootshuis
jankt; te hooren, hoe ze bij noodweer en stormgetij op
zwarte rossen suizend door de lucht voorbijtrekken : de
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helden, die gevallen zijn in den oorlog, de vrouwen ook,
die niet haar leven werkeloos hebben gesleten, gelijk zij en
Dagny!
Zoo kennen wij Hjördis als wilde Walkyrennatuur r
eer het feestmaal begint. Ibsen, die uit de handeling al wat
mythisch was heeft willen verwijderen, laat Hjördis blijven
een Walkyre naar den geest. Wij bevroeden nu ook, wat
Sigurd boven het hoofd hangt. Om Sigurd den sterken te
verwerven had Hjördis de voorwaarde van den kamp met
den ijsbeer gesteld en daardoor was Gunnar haar man geworden. Daarbij voelt zij toch steeds: Sigurd is grooter dan
Gunnar. En Sigurd heeft behagen gevonden in de onnoozele Dagny!
Dien Sigurd ontvangt zij nu met de vriendelijke vraag :
HJÖRDIS. -- Zeg mij, Sigurd -- kan uw schip met
alle winden zeilen?
SIGURD. -- Ja, als 't verstandig gestuurd wordt.
H JÖRDIS. -- Goed; ook ik zal mijn schip met verstand sturen en hoop aan mijn einddoel te komen.
Bij heldenmaaltijden is 't de gewoonte, dat elke held
verslag doet van zijn wapenfeiten. Dat raadt ook nu Hjördis
aan, opdat ieder kunne oordeelen, wie de dapperste is:
Sigurd zal vernederd worden.
Sigurd en Gunnar zwijgen beiden van de daad op
IJsland ; zij willen allen twist vermijden. Als Gunnar zich
op 't verslaan van twee woestelingen beroemt, roept Hjördis : « Waarlijk, Gunnar, een betere daad hadt gij kunnen
noemen! » Ondanks alle vermaan van haar man, komt zij
dan zelf er mee voor den dag, hoe hij den beer heeft verslagen, sterk als twintig mannen. En of de aanzittenden ook
al Gunnar voor den dapperste verklaren, Sigurd voor den
tweede — deze blijft kalm en dwingt Dagny tot zwijgen.
Hjördis ziet haar doel maar half bereikt en wendt zich
eensklaps tot Thorolf om diens vader te smalen : ware
cErnulf hier, hij kon de derde plaats innemen.
THOROLF. -- Dan had Jökul, uw vader, heelemaal
beneden aan de tafel moeten zitten, want hij moest
voor CErnulf wijken.
Boosaardig verzint zij de leugen, dat €Ernulf enkel
door een heksenbrouwsel haar vader heeft kunnen dooden.
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Steeds heftiger wordt de woordentwist tusschen haar
en Thorolf. Geen sussen, geen smeeken wil baten. Daar
stuift Thorolf op en smijt de woorden er uit, die hij vanmorgen vernomen heeft: ((Nog voordat 't donker is, zullen
Gunnar en zijn vrouw zich op geen nakomeling meer kun
beroemen ! » Dan verlaat hij toornig de zaal.
-ne
Dus Ernulf moordenaar van Egil?! Hjördis stookt
Gunnar op, om toch hun zoontje te wreken en Gunnar
slaat Thorolf dood.
Dat alles is zoo overhaast geschied en heeft een zoo
groote opschudding veroorzaakt, dat er in de eerste oogenblikken een verbijstering heerscht, als IErnulf werkelijk in
de deur staat met klein Egil op den arm °. Een meesterlijk
tooneel.
IErnulf heeft het kind uit Kore's handen gered. Dat
heeft weliswaar het leven van zijn zes zonen gekost, maar
hij wilde boete doen voor den moord op Jökul.
ERNULF. — Als een weelderige denneboom daar
te staan en door één enkel onweer van alle takken be-roofd te worden, — dat is hard. Doch nieuwe menschen
komen weer — reikt mij een hoorn — ik wil de gedachtenis mijner zonen drinken !... Heil u, die binnenrijdt in
Walhalla, mijn dappere zonen! De ijzeren poorten zullen
niet achter uwe hielen dichtslaan, want gij komt met
groot gevolg ! ... En nu huiswaarts, naar IJsland ! EIErnulf's heirtocht is ten einde 1 De oude boom heeft nog
maar éen tak, en die moet bewaakt worden. Waar is
Thorolf?
EGIL (tot zijn vader). — Ja, breng mij bij Thorolf!
CErnulf zei, Thorolf zou mij een scheepje snijden van
hout, met vele, vele helden aan boord.
Prijzen moet ik alle goede machten,
dat Thorolf niet meegetrokken is in het gevecht. Ware
ook hij -- zoo sterk ik ben, dat was ik niet te boven
gekomen. Maar waar blijft hij ?
Gunnar, die in koortsige overij ling, door zijn duivel
vrouw geprest, den onschuldige verslagen heeft, zou-sche
zijn hartebloed geven, ware het niet gebeurd. Maar Hjördis
neemt het woord voor hem op.
HJÖRDIS. — 't Is Thorolf's eigen schuld, wat geIERNULF.
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beurd is. In vage woorden gaf hij te verstaan, dat gij
Egil over vallen en gedood hadt. Half in onmin zijn we
gescheiden. Gij hebt reeds eenmaal mannen van mijn
stam verslagen buitendien -- als een brutale aap zat
Thorolf aan tafel en hij sloeg veel booze woorden uit.
Toen eerst overmande Gunnar de toorn ; toen eerst hief
hij het zwaard op tegen uw zoon. Hij had deugdelijken
grond voor die daad, zou ik denken.
ERNULF (bedaard). — Men merkt wel, dat gij een
vrouw zijt, want gij hebt vele woorden noodig. Waartoe ? Is Thorolf dood, dan is zijn liedje uit.
Klein Egil klaagt, dat hij nu geen helden krijgt. En
daarop de roerend-mannelijke smart van den grijsaard :
« Ja, Egil, wij zijn beiden onze helden kwijt ! »
Op Gunnar's aanbod: ((vorder van mij wat gij wilt ! ))
zegt (Ernulf : « geef mij Thorolf's lijk en laat mij gaan ! » Hij
wil ook geen hulp. Thorolf draagt hij alleen naar zijn schip.
En bij zoo verpletterende smart, kan Hjördis 't nog
niet laten dien man te hoonen, en de arme Dagny te
bespotten, omdat die man het is, die haar, Hjördis, de
boelin van Gunnar heeft genoemd; maar komaan, ook dat
is geen schande: Gunnar immers is heerlijker en beroemder dan Sigurd!
Maar nu is Dagny-Kriemhild niet meer te bedwingen.
Zij luistert niet naar haar man ; luide verkondigt zij, wie
den beer overwonnen heeft in den donkeren nacht, wiens
zwaard het was, dat tusschen Hjördis en den schaker lag,
wien zij haar ring gegeven heeft, den ring, dien zij hier
triomfeerend omhooghoudt, Dagny!
Bij Hjördis staat het nu vast: « Nu heb ik nog een
ding te volbrengen, nog slechts op een daad te zinnen:

Sigurd moet sterven of ik ! »
DERDE BEDRIJF.

Den volgenden morgen zit Hjördis alleen in de hooge
hal. Zij vlecht boogpezen van haar hoofdhaar en punt
scherpe pijlen. Na een vergeefsche poging om Gunnar te
bewegen tot een moord op Sigurd en Dagny, weet zij de
laatste nog veel dieper te treffen dan door een doodelijken
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pijl: zij druppelt vergif in Dagny's argeloos hart. Vijf jaar
is deze nu met Sigurd gelukkig geweest, maar Sigurd ook
met haar? Op IJsland heeft Sigurd gezegd, welk een hoog gezinde vrouw hij voor zich wenschte, éene, die hem volgde
in eiken strijd, hem aanvuurde tot eiken oorlog, éene, die
niet met de wimpers trilde bij 't bliksemen van de zwaarden.
En nu zou Dagny de ware vrouw zijn voor een zoo manhaftigen en eerzuchtigen held ?
Als Dagny vernietigd heengaat, komt de beurt aan
Sigurd.
Aan het 29ste hoofdstuk van de Völsungasage ontleende
Ibsen de volgende gebeurtenis.
Sigurd bezoekt Hjördis; hij wil haar nog eenmaal
spreken, voor de laatste maal. Hij verhaalt haar een
droevige sage, de geschiedenis van twee jonge krijgers
Sigurd en Gunnar, ach, de geschiedenis van Sigurd's
liefde tot Hjördis! En van Hjördis verneemt hij het
antwoord: ((Sigurd, uwe sage is nog niet ten einde. Die
trotsche vrouw, van wie gij spraakt, — die heeft u ook
liefgehad ! »
Dan neemt zij het besluit, bij hem te blijven, niet als
zijn vrouw, dit is niet meer mogelijk, maar zij zal in staal
en pantser bij hem zijn op al zijn tochten. « Wat is voor u
Dagny? Wat kan zij voor u zijn? Niet meer dan Gunnar
voor mij in mijn geheime gedachten. Wat is er aan gelegen,
of twee ellendige levens verspeeld zijn ? n Maar dat wil
Sigurd nooit. Als hij hoort, dat Hjördis hem niet meer zou
willen volgen, wanneer hij Gunnar zou hebben verslagen,
besluit hij —, om Thorolf te wreken — tot een tweegevecht
met haar gemaal. Deze, die als lafaard en zwakkeling van
allen verlaten is, zal door dien holmgang in eere worden
hersteld : morgen, bij zonsopgang zullen zij elkander treffen. Een oogenblik treedt Hagen voor onzen geest bij
Gunnar's vraag : « Wapenbroeder, wilt gij een goed zwaard
van mij hebben? Het is een kostelijke gave ». Maar Sigurd
dankt er voor; wie weet, of hij 't den volgenden avond nog
zou kunnen hanteeren.

Ook Hjördis' besluit is genomen : « Wie ook valle —
Sigurd en ik blijven bijeen! a
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VIERDE BEDRIJF.

Na de aan de Egilssaga (hoofdstuk 69) ontleende, aan
idylle van den grijzen skalde, die bij fakkellicht-grijpend
een lied zingt aan het graf van zijn zeven zonen en daar
zijn ontzenuwende smart bevrijd wordt, drijft-dorvan
Sigurd CErnulf en Dagny naar Gunnar's hof, waar weer
gevaar dreigt van Kore's zijde. Sigurd zelf mag vóor het
tweegevecht Gunnar niet meer ontmoeten. Terwijl hij
alleen blijft aan 't strand, daagt ijlings Hjördis op, met
helm en pantser en boog, de Brynhild van 't korte Sigurdlied. Haar is door een magischen wolf voorzegd, dat zij
dezen nacht sterven zal. Haar hoogste wensch is te sterven
met Sigurd. « Hoor, hoor, hoe 't suist in de lucht! Dat zijn
de dooden, die binnengaan in Walhalla. Ik heb ze opgeroepen — in hun stoet willen wij volgen! » Zij maalt er
niet om, dat Gunnar's hof in brand staat. Laat branden!
laat branden! Dat Egil gedood wordt, dat Gunnar valt, wat
kan 't haar schelen? In dit land bloeit voor haar geen geluk.
((De witte God dringt naar 't Noorden -- ik wil hem niet
ontmoeten! De oude goden zijn niet meer sterk als vroeger;
bijna schimmen zijn ze geworden — met hen willen wij
strijden. Weg uit het leven, Sigurd! » Nog eens barst het
onweer los. « Hoor, hoor, daar komt ons gevolg! Ziet gij
de zwarte jagende rossen? Een voor mij en een voor u! »
Zij legt den boog aan, de pijl snort. « Aanvaard dan uw
laatsten tocht! » Jubelend snelt zij op den gevallene toe :
« Sigurd, mijn broeder, nu behooren wij aan elkander toe ! n
Dan gebeurt het onverwachte. Wat niemand ter wereld
ooit vermoed heeft, is Sigurd's antwoord : « Nu minder
dan ooit : hier gaan onze wegen uiteen — ik ben een
christen !... De witte God is mijn God. Koning Aedhelstan
heeft mij hem leeren kennen. Tot hem ga ik thans omhoog! »
Dan vertwijfelt H j ördis en stort zich in zee. (i)
(Ernulf heeft zijn zonen op Kore gewroken, maar
Gunnar en Egil gered.
Als de terugkeerenden het lijk van Sigurd vinden, en
den boog niet ver van hem af, dan vraagt Gunnar veelbe(i) Vergelijk haar einde in Heireid Brynhildar (zie boven
hoofdstuk 3).
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teekenend : « Is Hjördis hier geweest? — « Ik weet het
niet », herneemt Dagny, « maar dit weet ik, haar boog is
hier geweest. » En beiden maken hun gevolgtrekking.
DAGNY. -- Zoo bitter alzoo heeft ze hem gehaat.
GUNNAR. — Sigurd gedood -- in den nacht voor
het duel, -- dus heeft ze mij toch liefgehad.
Een siddering vaart door allen heen; de wilde jacht
giert door de lucht. Verschrikt klampt klein Egil zich aan
zijn vader vast: « daar boven in de lucht die zwarte rossen!
moeder is er bij ! »
+CErnulf en Gunnar sluiten vrede. De heirtocht tegen
Helgeland is ten einde.

Dat Sigurd zich stervend als christen ontpopt, hebben
alle beoordeelaars terecht in dit treurspel afgekeurd.
Nergens in het heele stuk heeft hij zich als christen gedragen ; geen der andere personen weet blijkbaar iets van
dat christendom; en al noemt hij zich zoo, sterft hij wel als
christen ?
Ibsen's bedoeling is wel dezelfde geweest als die van
Hebbel, die Diederik christen deed zijn : de ondergang
van de heidensche wereldbeschouwing en de opkomst van
het christendom moest aan de familiegeschiedenis meer
reliëf geven. Maar dat motief is hier nog veel meer met de
haren er bij gesleept dan in het Duitsche drama.
Ook de Walkyrenrit, die het realistische stuk besluit,
werkt niet minder bevreemdend. Indien de dichter alles
wilde verwijderen, wat mythisch was, waarom dit overblijfsel behouden? Wel te verstaan, dat Hjördis, die geheel
in die Walkyrenvoorstellingen leeft, de dooden meent te
zien binnentrekken in Walhalla, werkt geenszins storend ;
maar dat ook Egil en ook Gunnar het werkelijk zien, en
dat zelfs de tooneelaanwijzing zegt: « de wilde jacht stuift
door de lucht», dat is in hooge mate bedenkelijk, juist omdat
Ibsen ons de heele sage menschelij k nader wilde brengen.
Anders heeft hij immers niet geschroomd, de « vermenschelijking » door te zetten, ook waar dat niet zonder
verminking kon geschieden.
Verminking van de oude sage is het te noemen, als de
kampspelen om Brunhild's hand vervangen worden door
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het dooden van een ijsbeer, die den toegang tot haar kamer
bewaakt. Platter nog wordt het, als de « door mede ver
zich in de duisternis haar gouden armband-hitenIljörds
laat ontfutselen. En 't allerergst, wijl het Sigurd's door alle
eeuwen en alle literaturen heen ongerept gebleven karakter
besmeurt, is zijn stuitende huichelarij jegens Dagny, vijf
jaren lang, en de gruwbare blaam, dien Ibsen op hem
werpt, van overspeler naar den geest. Hier is voorwaar het
menschelijke, dat de dichter beoogde, tot « Allzumenschliches » ontaard.
Van de Brunhildsage zijn in « De Heirmannen op
Helgeland » de hoofdfeiten gebleven. Voor de motieven
daarentegen zijn andere in de plaats gekomen. Een enkel
woord nog over een van die leidende motieven :
Sigurd en Gunnar zijn van jongsaf fosterbrödre, bloedbroeders. Dat was naar Noordgermaansche zede en opvatting een bondgenootschap voor 't leven, waarin elk offer
mocht worden geëischt. Daarom zweeg Sigurd op IJsland,
toen Gunnar de eerste was, die zijn liefde tot Hjördis
bekende; daarom hielp hij hem, ofschoon ook zijn hart door
diezelfde Hjördis gevangen was. Maar, nietwaar? die
Hjördis had het toch wel bij 't ware eind, toen zij vijf jaar
later sprak : « Alle goede gaven kan de man aan zijn in
trouw beproefden vriend geven, — alles, maar niet de
vrouw, die hij bemint ». Dat Sigurd dit toch gedaan heeft,
bewerkt zijn ongeluk en dat van Hjördis en ook van
Gunnar. Dat de beide hoofdpersonen daardoor te gronde
gaan, dat probleem was er een naar het hart van den
modernen dichter, die eenmaal Het Popiseazhuis en Rosmersholm schrijven zou.
Overigens was dat huwelijksprobleem reeds in de
Ijslandsche sage van Gunnlaug aanwezig, en ook Gudrun
Osvifsdochter in de Laxdc€lasage heeft tot het karakter van
Hjördis bijgedragen, ja, heeft daarvoor den hoofdtrek ge
haar woord : « voor hem was ik het vreeselijkst,-levrdin
dien ik het meest beminde. » ( i)
In de persoon van Hjördis ligt ontegenzeggelijk de
(i) Theim var ek verst, sem ek unni mest (Altnordische Sagabibliothek, herausg. von Cederschiöld, Gering und Mogk, 232).
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tragiek van het stuk. Al heeft zij den Walkyrenaard niet te
eenemaal verloren, toch wekt zij ons waarachtig menschelijk meegevoel en houdt dat gaande gedurende het heele
,verloop. Zij is veel gewelddadiger en valscher dan Brunhild in de Duitsche overlevering. Zij is een en al hartstocht. Bij den moordenaar van haar geslacht is zij
opgegroeid; waar ze verlossing en eindelijke geweldige
-liefde verhoopte, vond ze in 't huwelijksleven een lange
teleurstelling. In de enge huizing van Gunnar is zij opgesloten, die op een oorlogshengst zou willen bruisen door
de stormen, die door de oproerige baren haar Wikingsschip
zou wenschen te sturen. Zij vergelijkt zich zelve met een
adelaar, bijtend in de staven van zijn kooi.
En hoe heeft de dichter met het conflict GuntherBrunhild-Siegfried-Kriemhild weten te verbinden, te versmelten het lot van Ernulf den skalde (uit de Egilssage),
het roerende toonbeeld van stoere mannenkracht en ongebogen mannensmart !
Ibsen's treurspel De Heirmannen oo Helgeland is een
jeugdwerk, maar een meesterwerk, een van zijn allergeweldigste. « Het is », zeg ik met Axel Garde —, « alsof
de gedachten als machtige zeilers met opgebolde zeilen van
de open zee kwamen binnenvliegen en met een bliksemsnelle, maar zekere zwenking, aan het bolwerk voor anker
gingen liggen. Elke zin ligt vertuid en onwrikbaar vast ».
Den geest van de vroegmiddeleeuwsche I jsiandsche
sage kan men nauwelijks ergens beter leeren kennen dan
uit dit gedicht uit het midden der negentiende eeuw.
Bovenal blijkt er uit de in de heele wereldliteratuur
ongeëvenaarde, alles overmeesterende macht van de Nibelungensage. Het is waar, dat van de drie groote kunstenaars,
die omstreeks denzelfden tijd deze sage hernieuwd hebben,
Ibsen zich het verst heeft verwijderd van de overlevering.
Toch staat zijn stuk hooger dan dat van Hebbel, dat de
traditie het trouwst heeft gevolgd, doordat de Noor grooter
kunstenaar was. En, bij alle afwijking, blijft niet toch het
conflict tusschen Siegfried en Brunhild het alles beheerschende, dat veel meer dan al het andere onze belangstel ,ling , verovert I
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Dat is de onverwoestbare arduinen grootheid van de
« grceziste geschiht, diu zer wende ie geschach », zooals de
middeleeuwsche dichter van de « Klage » ze noemt; de
grootsche schoonheid van de Nibelungensage, die ook in
de volgende tijden wel zal blijven leven in aldoor zich
verjeugdigende kracht.
G. VAN POPPEL.
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VAN EEN MAN GODS
0! zoo heerlijk mooi ! ... Licht in gouden schittering.
De Heilige Maagd geheel gehuld in gulden schijn. Omgeven door wit-glinsterende engeltjes blij neerziend op het
Jezus-Kindje, dat van het altaar zelf schijnt opgestegen
naar zijn Heilige Moeder, die het in haar stralenkrans
omsluit.
Gebogen de Priester in zijn heiligen sier-tooi, als een
met het altaar Gods.
Daar doortrillen stemmen de Kerkstilte. Orgeltonen
stijgen en dalen. Hoog op naar de gewelven die in
schaduw zijn. Langs de zuilen waar flonkerend de Heiligen prijken. Over den vloer, waar de steen-mozaïken
mystieke teekens vormen. Licht, goud en tonen vereenigen
zich tot één heerlijke lof-symfonie gewijd aan Hem, die
nog verscholen rust achter het goud geflonker van het
altaar.
^- ' Plots treedt met onhoorbaar, maar toch snel

bewegen een Priester den biechtstoel uit. Geheel onbewust
dat aan de éene zijde van zijn rechterzetel geknield nog
lag een kloosterzuster, die wachtte. Het hoofd diep gebogen
verdween haar zwarte, tengere gedaante geheel in het
donker van de kleine ruimte. Zij hoort het deurtje opengaan. De zwarte kap buigt rechts en de non ziet hoe de
Priester, op wiens absolutie zij wacht, zich haastig verwijdert.
Zij trekt zich uit den biechtstoel terug en vervolgt haar
gebed op een stoel niet ver van daar....
En vóór de balustrade, op de steenen trede, knielt de
zwarte Priester-gedaante. Het hoofd diep gebogen, de
handen te zaam, als bestond niets buiten den God voor
wien hij ootmoedig het hoofd laat zinken.
En terwijl het koor aanheft het heerlijk-reine : Ave,
Regina c elorum, Ave, Domina Angelorum, schitteren hoog op
de gouden lichten van het gulden altaar, de Heilige Maagd
schijnt met haar lichte vracht omhoog te zweven uit het
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wolkendons, terwijl haar stralenkrans zich uitzet tot een
reuzen-aureool die heel het koor omvat om rustend neer te
dalen om het hoofd van hem die daar neerknielt op de
koude steenen.... De donkere plek, de zwarte schaduw,
ontbloot van allen uitwendigen sier, wordt plots door den
stralenkrans, dien de Moeder Gods zelf naar hem uitzendt,
het lichtste punt van al wat is om God te prijzen. Uit den
man Gods, die uit heiligen drang om zijn Heer te loven,
vergat al wat rond hem was, gaat een devotie en kracht,
die alle licht en tonen overtreft....
De stemmen streelen nog inniger. De orgeltonen doortrillen heel het ruim, stijgen, stijgen steeds om op te gaan
en éen te worden met de reuzen-aureool van hem die daar
biddend nederligt....
D. LOGEMAN-VAN DER WILLIGEN.

Gent, Februari 1913.

EEN GEDICHT
VAN GABRIELE D'ANNUNZIO
Niet D'Annunzio alleen spreekt ons toe uit het gedicht,
dat ik hier wil mededeelen, maar ook het Italiaansch gemoed, gelijk het altijd eenigszins was, en gelijk het in de
jaren van zijn strijd om de éénheid heelemaal geworden is.
De Italiaansche ziel, aan 't droomen van haar Italië,
haar schoonsten liefdedroom, is een voorwerp dat altijd, en
vooral nu (i), belang oplevert. In 't gedicht van een waar
dichter houdt men haar, als een levend hart, in de handen
en voelt het kloppen en 't jagen van 't bloed om zoo te
zeggen met handen en vingers. Geen gerucht van veldslagen of volksbetoogingen, geen oorlogsverloop toonen
die ziel zoo innig als deze droom, voelbaar met zijn graad
van hitte en geweld in de levende rythmen en jacht van
't gedicht.
Hier volgt het, met de — wellicht noodige — vertaling,
en een paar letterkundige kantteekeningen, die 't voorafgaande in 't licht willen stellen :
Navi che dai possenti
fianchi la Patria espresse
ne l'acque liberate,
— e su le prue taglienti
con la sua forza eresse
le sue Speranze alate -,

Schepen die 't Vaderland
uit zijn machtige flanken
baarde en stootte de bevrijde wateren in,
— op wier barendoorklievende stevens
het met zijn kracht oprichtte
zijn gevleugelde Hoop —,

Navi d'Italia, prole
ferrea de la grande
madre liberatrice,
voi che splendete al sole
oggi mentre si spande
l'inno pe '1 ciel felice

Schepen van Italië, ijzeren kroost
van de groote moeder
die vrijheid schenkt,
gij die glanst in de zon
op heden, terwijl de hymne
door den blijden hemel voortgolft,

(i) Dit artikel werd voor anderhalf jaar geschreven bij 't uit
oorlog.

-breknvadItlisch-Turken
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ne la città dei Doria
— odon forse gli eroi
da le tombe profonde —,
voi, Navi a la Vittoria
sacre e a la gloria, voi
the per tutte le sponde

in de stede der Doria's
-- wellicht hooren het de helden
in hun diepe graven —,
gij, Schepen aan de Victorie
gewijd en aan de Glorie, gij
die naar alle kusten

recate il divin nome
d'Italia et il suo diritto
eterno e la sua nova
forza, raggiando come
fari, pronte al conflitto
supremo, a la gran prova

den goddelijken naam draagt
van Italië en zijn eeuwig recht
en zijn nieuwe kracht,
stralende als vuurbakens,
gereed tot den laatsten
strijd en tot de groote proef,

belle e tremende e sempre
dai cuori a la futura
provo ciute di vóti,
o Navi a cui le tempre
la nostra fede indura
contro i perigli ignoti,

schoon en vervaarlijk en altijd
met de wenschen des harten omgord
voor de toekomstige proef,
o Schepen wier staalplaten
onze trouw nog sterker smeedt
tegen de onbekende gevaren,

Siate oggi benedette
un' altra volta ancóra
a la pace e a la guerra,

weest gezegend op heden
weest gezegend nog eens
voor den vrede en voor den oorlog,
en de Hoop, hoog opgericht
vandaag op eiken steven
begroet het Land.

e le Speranze erette

oggi sopra ogni prora
salutino la Terra.

't Stuk werd gedicht op Ben September 1892 ter gele
vlootfeest in de wateren bij Genua.
-genhidvat
Gezwollen van machtige hoop, als een reusachtig zeil
van den fellen zeewind, ontplooit zich de ééne, waarlijk
volle, volzin van dit geweldig stuk. En dit stuk is zelf de
zeewind die de vloot stuwen zal naar 't heil van Italië;
want zijn droom is een van die droomen, en de gedachte
die er in ligt is een van die gedachten die de stof bewegen,
— de ware motor der volkeren is hunne liefde tot land en
stam, mens agil molem.
Vurig is die volzin en aanzwellend als een uitslaande
vlam : hij vlamt immers omhoog uit het hart van den
dichter van « Il Fuoco » en in de eerste liefdeweken
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(Daniël's weken natuurlijk) van Italië's éénheidsrecht : dan
wil de liefde groot doen en is ze ongeduldig hevig.
Die liefde wil schoonheid en grootheid voor wat ze
mint; nut en winst en voordeel schouwt ze voorbij : ze
droomt immers nog in de eerste liefdeaanbidding en ze rijst
op in 't land, waar de zuivere idee en de schoonheid der
geestesgoederen steeds machtig zijn geweest. Immensum
gloria calcar babel, zong reeds eeuwen geleden een groote
zoon van dit land D'Annunzio voor, en dezes gansche
zielekreet, kort samengevat, is niets anders dan : « Vloot
van Italië, toon uw macht tot uw roem ! vaar uit en keer
weder geladen met glorie » (« met katoen, met goud of met
kaoetsj oek », zou een Engelsch dichter wel zingen.)
In dit stuk wordt meer gezien met den geest dan met
de oogen, meer met het verstand gedroomd dan met het
hart; daarom noch lijn, noch kleur, noch iets dat gezien is,
maar symbolen ; daarom ook geldt schitterende abstractie
hier voor warmgevoeld leven. Doch dit is 't land waar
Fortuna, Veritas, Fides godinnen werden en waar de
geest onmiddellijk van de natuur in de abstractie springt
en er vrede vindt, terwijl wij, Noorderlingen, een veel
verderen weg, door heel de stoffelijke en de gevoels-wereld,
naar de Waarheid doorloopen en dikwijls nog niet kunnen
besluiten. De Latijnsche Geest — Brunetière heeft hem
meesterlijk gekenschetst in zijn bekende voordracht; leeft hier levendig, vlugontvlamd.... doch ook trouw en
bestendig !
Natuurlijkheid en echtheid kan men deze ode toch
niet ontkenneen; niet elk volk drukt zijn gevoel op gelijke
wijze uit, en schijnt ons dit gedicht rhetorikaal en bombastisch toe, wij zullen, zoo wij waarlijk verstaan, en dus « in
's dichters land ook gaan » inzien dat zeer echte liefde ook
in abstractie en zinnebeelden en uitwendigheid (zoo ze
maar schitteren gelijk haar inwendige gloed) hare uitdruk
kan vinden.
-king
't Uur is gekomen door d'Annunzio begroet.
Is dit de « gran prova » en de « conflitto supremo))?
Zij, die meer van hem lazen, weten dat de groote proef de
Italiaansche vloot op de Hadriatische zee wacht. Maar hoe
hijzelf en zijn volk dit uur beleven, hebben we in de
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lyrische strofen, die we even lazen, kunnen voelen; en,
men moge jegens Italië gezind zijn gelijk men wil, men
heeft het recht niet dit stuk leelijk te vinden, want te gezwollen en te overdreven. Arme droomen van alle moeders
bij de wieg in dit geval; 't zelfde oordeel moet ze veroordeelen. Dit stuk is echte liefde en deze is schoon overal.
Zal D'Annunzio, in naam van zijn volk, eenmaal een
ander stuk moeten schrijven, waarin hij tot dien God,
waarop hij zoo weinig zijne hoop schijnt te bouwen, zal
zingen wat de Britsche imperialist Rudyard Kipling tot
Hem zingt in naam van 't Engelsch volk :
For frantic boast and foolish word
Thy mercy on thy people, Lord,

dat weet vooralsnog God alleen.
CYRIEL VERSCHAEVE.
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IV

ITALIË.
Huet heeft in een van zijn zuiverst-lyrische oogenblikken,
een uitweiding over Goethe's Mignon gemaakt, zoo mooi in
stemming als Goethe's meesterstukje zelf.
't Was toen de koele Hollander in verrukking het heerlijke
Zuiden zelf mocht doorkuieren... En toch heeft Huet nog niet
de helft van Italië's weergalooze schoonheid genoten. Hij
voelde evenmin als Goethe iets voor de Kerk die daar, meer
dan overal elders te zamen, heeft getoond wat het geloof voor
de kunst heeft gedaan.
Reeds meer dan eens werd in onze taal beproefd uit te
zeggen en uit te zingen wat een Noorderling, die gelooft, in
Italië te genieten krijgt. Ouderen en jongeren hebben het gepoogd; nog onlangs, op zoo boeiende wijze, Louiza Duykers in
haar Aquarellen. Maar niemand met meer kunstzin en ontroering dan Pieter van der Meer de Walcheren in Uit Italië,

Reisindrukken (i) .
Van der Meer is gaan zien wat elke toerist in Italië gaat
zien: Piza, Florence, Siena, Venetië, Assisi, Rome. Maar wat
heeft hij beter dan een ander gekeken! Wat heeft hij zijn oogen
fijn geschoold in eigen oefening en stevige leer om ze te gewennen aan wat het klassieke land van den smaak hem zou
geven; het kunstzinnigste volk der aarde, waar onbewust het
werkmeisje zoowel als de graaf het leven tot schoonheid
styleert.
«Als edele menschen, de zuivere gelaten naar het licht gekeerd, stonden de gebouwen in de kristallen klaarte van het
zonlooze licht. » Pracht en eenvoud in den klaren vorm. — «Dit
is schoonheid », zeide ik zacht. Ge zijt er een heel ander
mensch. De lucht van dat land doorademt uw wezen met licht,
dat zuivert en sterkt.
Een gevaar dreigt den kunstlievenden Noorderling ginder.
De neiging naar 't precieuse, en bladzij den als nr 24 getuigen dat
(i) Amsterdam, W. Versluys.
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ook Pieter van der Meer daaraan niet ontsnapte. Maar 't goed gezonde in zien en voelen redt hem dadelijk weer en verheft
hem niet zelden tot een aesthetische zuiverheid, die verzustert
met onze mystiek:
«Hoe komt het dat er in schoonheid zoo 'n onstilbaar
heimwee brandt? Droomt ge iets nog volmaakt schooners? Is
de honger van uw ziel dan nimmer te verzadigen ? Wat kan
haar stillen, zoo het niet deze pracht en de nacht met de maan
en al de sterren vermag? Leven in het diepst eener ziel herinneringen, ongeweten, doch onverwoestbaar, aan een wereld die
gij verloren hebt, waarheen gij terugverlangt met gansch het
geweld van uw wezen. Zou het geen sproke maar waarheid
zijn, dat de aard en de schoonheid door menschen gemaakt
glansloos is naast de ontzaglijke straling met welke bekleed
mystieken het paradijs zagen, en zouden wij allen dat onbestemd voelen, en vandaar die pijn en het droeve geluk van
heimwee ?» (i)
Of ware 't niet wenschelijk dat al degenen, die Assisi bezoeken, het deden in den geest van Pieter van der Meer?
«De schoonheid die nu uw oogen verrukt, straalde ook
voor den blik van den man, die meer dan zeven eeuwen
geleden geboren werd in dat blanke stedeke. In deze landstreek wandelde hij langs de witte wegen door het dal en welke
over de heuvelen buigen. In Perugia zelf, gevangen, verbaasde
hij en troostte hij alreeds zijn makkers, voor zijn roeping hem
klaar geworden was, met zijn edele vreugde en stralende
blijmoedigheid. Toen reeds leefde hij door zijn verbeelding.
Doch hoe dieper van zin, beteekenisvoller, zou eenmaal die
poëtische kracht worden, wanneer zij gevonden had de goddelijke werkelijkheid. Sindsdien staat zijn wezen als een zon
hoogte waar het goed toeven is ; en nog na eeuwen,-nige
is die man niet een rustpunt voor uw verlangenden droom,
welke zich bekneld voelt in zijn menschelijkheid en stijgen wil
buiten alle stoffelijke grenzen, naar het zeer groote, het heilige,
het goddelijke ? Sanctus Franciscus, de vorst der armen, de
eenvoudige volgeling van Jezus, de Poverello, is een toppunt
van het leven. » ( 2
Men ziet het, Van der Meer heeft niet enkel de Italiaansche
ziel in gebouwen en landschappen maar ook in de menschen
zelve achterhaald. Niet alleen voor 't verleden ; ziehier een
proeve voor 't heden:
)

( I) Blz. I0I-IO2.
(2) Blz. 138.
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« Ook ontmoette ik meerdere intellectueelen, en dit zijn zeer
eigenaardige lieden. Ik bedoel niet de rumoerige futuristen, een
groep kunstenaars, wier ideaal is al de musea te verbranden,
wien een automobiel in volle vaart verre verkieslijk voorkomt
boven de Niké van Samothroce of een fresco door Giotto
geschilderd, en die niets liever zagen als dat de kanalen van
Venezia werden gedempt, de San Marco en het Palazzo Ducale
tegen den grond geworpen, en die wonderbare stad een centrum
werd van moderne groot - industrie, een geweldige oorlogs- en
handelshaven. Mij bekoorden meer de beminnelijke lanterfanters en nietsnutten, die, na aan een der talrijke universiteiten,
van Italië — bijna iedere stad en stadje bezit een hoogeschool
al is het er vaak slechts een met twee fakulteiten ! — gestudeerd
te hebben in de literatuur, in de rechten of in de medicijnen,
verder geen de geringste eischen stellen aan de moderne maat schappij, en zonder eerzucht van een schamel inkomentje
leven. Een diergelijk droomer heb ik leeren kennen te Siëna ;
hij was een zeer ontwikkeld, gestudeerd man die met een handtasch waarin gansch zijn have, eenige kleeren en een paar
boeken, een Dante, een Petrarca en de Fioretti van S. Francesco geborgen waren, de schoone steden van Italië rondreisde,
bij voorkeur de kleine plaatsen bezoekend, en daar toefde
zoolang hem lustte. Uiterst sober, kookte hij zelf zijn eten, wat
spaghetti met tomaten en kaas ; een tros druiven en enkele
vijgen was zijn dessert. Bijna nooit zat hij op zijn kamer, hij
wandelde veel of las op de kleine stadsbibliotheek, bezocht de
bezienswaardigheden, en wandelde weer, altijd een cigaret in
den mond, rustig, rustig, zonder haast, want niemand wachtte
hem ooit. Wonderlijk wezen! Hij scheen volmaakt tevreden, en
kende de verveling niet. Tegenover het moderne was zijn
houding vrij onverschillig, hij streed er niet tegen, beschouwde
het met lichte ironie en een ietwat droevigen glimlach. Hij was
toeschouwer van het leven en het leek mij of hij met volkomen
gelatenheid het einde wachtte.
» En diergelijke menschen zijn er veel in Italië. In hen is het
ras moede geworden; zij zijn vervuld van den schoonen droom
van het verleden, en bekijken het huidig gebeuren, van uit de
stilte van hun geest. Zij wandelen door de straten, kunnen lang
op den hoek van een plein staan, of in een tuin op een bank
zitten » ( i).
Een mooi boek inderdaad over dat lichte Zuiderland en
Zuiderleven, geschreven door iemand, die als Nooderling de
(I)

Blz. 176-177.
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zwaarte en den ernst van 't bestaan voor zijn aandeel heeft
meegemaakt.
Zijn boek weze ons een inleiding tot de Italiaansche letterkunde van heden.
Maar zoo we eens even, na het boek van een kunstenaar
als Pieter van der Meer, iets van een geleerde als Gulie'ino
Ferrero, ter hand namen ?
De schranderste Italiaansche geschiedeniskenner - socioloog
is 't beluisteren waard, hoewel 't mag voorop gezet dat Ferrero
een leerling is van Lombroso, en zoo trouw een leerling dat hij
zijn schoonzoon werd. Nauwelijks uit de hoogeschool weg
maakte Ferrero met zijn pamflet « Il Fenomeno Crispi e la
Reazione » zooveel gerucht in de politiek dat hij zich moest
schuil houden in een Alpengehucht. Daar nam hij 't gelukkig
besluit Europa rond te reizen en overal goed te kijken en te
luisteren : te Londen, te Parijs, te Berlijn, te Petersburg, te
Stockholm. Hij kwam terug met een echt cosmopolitische
opleiding, het ideaal van zooveel intellectueele Italianen. De
vrucht van zijn studie -al- zwervend was « L'Europa Giovane »
1897) een boek vol jeugdigen thesis -durf : De Latijnsche wereld
is in verval, de Germaansche wereld beheerscht onzen aardbol.
Nu, dat hoorden we meer. Maar gansch nieuw was de wijze waarop Ferrero zijn stelling schraagde. Maurice Muret, een groot
vriend van de Italiaansche letterkunde van heden, maar een
bestrij der van Ferrero's ideeën, geeft deze weer, trouw - beknopt :
«Les nations latines s'affaiblissent parce qu'elles vivent sur
une conception aujourd'hui dépassée de la vie humaine. Elles
sont de temperament cesarien, de civilisation guerrière. Au sein
des sociétés francaise, italienne et espagnole, l'individu continue
de vivre comme si les grands sacrifices, en certaines occasions
critiques, étaient la close essentielle. A la vie quotidienne la
Latin ne porte, en revanche, qu'un intérêt médiocre. I1 saura
mourir sur une barricade avec un beau geste, charger héroiquement un ennemi supérieur en nombre; mais il boudera aux
besognes sans gloire et, dans le train ordinaire de la vie, se
montrera incapable d'un effort méthodique et soutenu. Or c'est
de besognes sans gloire qu'est tissée la vie contemporaine.
D'essentiellement guerrière, la civilisation est devenue essen
industrielle. La richesse des-tielmnpacfqu,oeril
peuples ne s'acquiert plus en expéditions belliqueuses, elle est
fondée désormais sur la capacité de production des individus. »
En hier is Ferrero de waarde zoon van zijn schoonvader: ((La
cause qui détermine la supériorité des Allemands et des Anglais
est toute physiologique. Elle consiste dans le fait que les individus
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de race germanique arrivent a la puberté plus tard que les latins
et dans cet autre fait que leurs penchants sexuels sont moins
dévéloppés. Entre quinze et vingt cinq ans, 1'Italien, l'Espagnol
et le Francais sont trop préoccupés de la femme pour entre
labeur suivi. L'amour et le plaisir, voilà l'àme de la-prendu
vie au point de vue latin. L'or, voilà le but des désirs germaniques. Le Latin, par dessus tout, aspire a ètre aimé. Le Germain
vise a être riche.))
Ferrero's meesterstuk, waardoor zijn naam een Europeeschen klank heeft gekregen, nl. zijn « Grandezza e Decadenza di
Roma» komt hier minder te pas. Als overgang tot ons eigenlijk
onderwerp vragen we ons enkel af hoe de groote historicus
thans met de aangehaalde thesis voor den dag treedt, wijl
precies in de jongste jaren Italië zich economisch en intellectueel zoo duchtig naar omhoog weet te werken.
Laten we, zonder a-priorisme, zelf eens kijken.

Italië na '7o kreeg maar traagjes die mooie zelfstandigheid,
die de vrucht van 't groote jaar der verwezenlijking van l'Italia
una moest zijn.
Vergelijkt men de patriotische geestdrift die in de letterkunde van de loer -jaren weerklonk, met degene, waarmee het
risorgimento der jaren '3o bezield was, dan is de uitslag inderdaad pover genoeg. Er kwam onder den geldnood die Italië
verlamde ook een bedenklijke geestesnood. Enkel Carducci
stond als groote rechtop. Hij was de vaderlandsche dichter en
hij bleef het.
Omstreeks '85-'go begon de herleving wijd en zijd. De bui
invloed, die van Frankrijk, Noorwegen, Rusland,-tenladsch
nam stadig af. En naast die ebbe eenerzijds kwam de vloed van
een eigen letterkunde, stuwend weer op dien veelzijdigen Italiaanschen kunstaard van voorheen.
Onder de romanschrijvers de grootste en binnen zoowel als
buiten zijn land de populairste, Antonio Fogazzaro, werkte
traag maar beslist en bestendig voort. Na de romans die hier
breedvoerig besproken werden, kwamen de andere die nog hun
recensiebeurt moeten krijgen : Piccolo inondo »noderno (IgoI ),
Il Santo (19o5), Leila (igii), de beide laatste evenzeer berucht als
beroemd, daar ze om ongewone redenen op den index werden
gebracht.
Fogazzaro's evenknie in populariteit, maar niet in diepte
van voelen en denken en evenmin in fijnheid van kunstzin, de
hartelijke, een beetje oppervlakkige, maar toch goed in 't leven
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en in de wereld rondziende Edmondo de Amicis, bleef ook
werken tot den laatsten dag, toen we hem hier in een kroniek
gedachten, (19o8). Uit zijn nagelaten papieren werden nog twee
bundels schetsen en studiën saamgelezen Cinentatografo cerebrale (zgog) en Nuovi Ritratti letterarie ed artistici (1go9).
Wat Italië ook in deze beiden verloor, het kon zich troosten
in de buitengewoon vruchtbare scheppingskracht der nog
levenden, mannen en vrouwen.
Op de eigenaardigheid van 't optreden en 't naar-voor-treden der vrouwen in de jongste Europeesche letterkunde maakt
Italië geen uitzondering, wel integendeel.
Als men bedenkt dat ginder thans aan 't werken zijn Mat.
Serao en Annie Vivanti, Ada Negri en Grazia Deledda, Neera
en Tartufari, Melegari, Teresah en Amelia Rosselli.... is men
geneigd aan 't huidig Italië het feministisch letterkundig record
toe te kennen.
Vooreerst is daar Mat. Serao, die thans alree naar de zestig
neigt.
Ze werd geboren in 1856 te Patras in Griekenland, als
dochter van een Italiaansch vluchteling en een Grieksche uit
voorname familie.
Omstreeks haar twintigste jaar kwam ze te Napels wonen.
't Meisje was arm en moest zelf haar kost verdienen. Ze begon
als onderwijzeres, en had harde jaren, zooals ze ons dat vertelt
in haar « Leggende Napolitane », (1881) en in «Cuore infermo »
('8z).
Haar huwelijk met den dagbladschrijver Scarfoglio bracht
verbetering in haar toestand, en haar novelle ((Fantasia)) (1883)
schonk haar een mooien naam van gevoelvolle schrijfster en
fijne ontle edster, dien ze trouwens met «Cuore infermo » reeds
had verdiend.
Intusschen was ze naar Rome verhuisd, waar ze bleef van
í88o tot 86. Over 't Romeinsche leven schreef ze daar een
vijftal romans, waaronder de meest bekende Conquista di
Roina ('85). Steeds bleek het duidelijker dat ze bij Zola ter
schole ging, hoewel deze temperamentvolle, voor liefde-zonden
toch te ruim absolutie -gezinde vrouw haar naturalisme hooghoudt boven alles wat Zola najoeg in zijn razende jacht naar
populariteit bij 't gemeen.
In 1885 stichtte ze met haar man de Corriere di Roina, een
eerste proef om in Italië iets tot stand te brengen in den zin van
de Parijsische pers. Maar 't was een misrekening. De echtgenooten j ournalisten verhuisden naar Napels en in '88 verscheen
daar voor 't eerst hun Corriere di Napoli die in 1891 met den
:
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Mattino aldaar werd versmolten, en van toen af op vaste
schroeven stond.
In datzelfde j aar veroverde Matilda Serao zooveel als wereldfaam met haar « Paese di Cuccagna » dat steeds haar meesterwerk bleef. 't Werd ook in andere talen veel gelezen o. a. in
't Duitsch, waar het ((Schlaraffenland)) heet.
Terwijl, door stadigen arbeid van haar man en van haar,
Il Mattino zich allengs verhief tot het meest verspreide blad van
Zuid Italië, bleef ook de romanschrijfster steeds bedrijvig, wijl
trouwens meest al haar werk vooreerst als feuilleton in haar
blad verscheen : o. a. « Fior di Passione, » (1888) en «All' erta,

sentinella» (1889).
Wat minder inschikkelijkheid voor de menschelijke driften,
vooral de geslachtsdrift, ware weeral beter geweest. Hoe 't met
haar godsdienstig inzicht stond viel steeds moeilijk uit te maken.
Maar in 1898 kwam het tot een reis naar 't H. Land. En bij
thuiskomst schreef ze een boekje «Nel Paese di Gesu » ( 1899,
waaruit men zeker tot een groote liefde voor het katholicisme
mocht besluiten, misschien wel tot een volle bekeering.
De werken die volgden waren bijna apologetisch. Haar
schitterendste schrijfkracht ontplooide ze ter verheerlijking van
't katholicisme in « Suor Giovanni della Croce)) (i9oi ), 't verhaal
van een arm Napolitaansch nonnetje, door kloostervervolging
weer in de wereld geworpen; punten van vergelijking dus met
Bazin's Isolée. Echte vroomheid straalt ook uit La Madonna e i
Santi (1902). En toch voelt Serao zich sedertdien steeds meer naar
de wereldsche wereld getrokken, vooral sedert het stichten van
haar weekblad La Settirana dat ze ter wille van den bijval,
kruien moet zooveel als 't haar deftige beginselen toelaten. In
dezen zin kregen we « Storia di due anime » (19o4.), « Dopo il
Perdono» (1906) en « Evviva la vita)) (1909).
Vooral dit laatste boek maakte opgang. 't Is dan ook een
echt cosmopolitische roman. Hij speelt in de Engadine te
St-Moritz. Italianen, Franschen, Duitschers, Engelschen, Amerikanen komen er hun millioenen aan dwaasheden vergooien
en de schoone natuur bederven. Enkel de teringlijders zetten
hun ziel in lyrische liefde voor 't weergalooze landschap open.
Al de anderen doen niets dan wedijveren om ter gekst in
kleeren, in weelde, in flirtage, in nijdigen achterklap, in luie
leegheid en vlijtige vrouwenjacht. Een internationaal rendezvous van hoofdzonden. Boven al die menschenellende laat af en
toe ook de echte liefde zich event] ens zien; anders mocht men
vreezen dat hier midden in dit aardsch paradijs een nieuw
Sodoma ligt te groeien.
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Geen wonder dan ook dat Mathilde Serao uit haar wereld
van Napolitaansche kleine luidjes op de aristocratische dwaasheden minachtend neerziet.
Want aan die wereld hangt haar hart en haar talent. Niemand
in de Italiaansche letterkunde heeft met meer liefde en meer
stiptheid den volksaard weergegeven. Haar meevoelend hart
heeft de vreugde en 't lijden der werkersklassen in de letterkunde overgebracht. In haar vertellingen krioelt het van echte
typen. En deze naturaliste blijft toch een idealiste door haar
hoogen zin voor schoonheid en adel in 't menschdom. Maar de
humorvolle fijnheid, de hooge sereniteit, het wondere schakeeringsvermogen in zielen en landschappen, al die hoog-fijne
gaven van Fogazzaro zijn haar vreemd. Met hem heeft ze
slechts dit uiterlijks gemeen, dat ze haar personen graag in
dialect laat praten. Ze geldt ginder als pessimiste, maar 't is
enkel het pessimisme van Zuid- Italië. Dat kent geen misten als
't onze, en door alles heen lacht daar steeds de zon....
Mat. Serao wordt oud, maar ze is thans vervangen:
Grazia Deledda, het Sardijnsche meisje dat zoogoed als
nooit een school had gezien, werkte zich tot een Europeesche
beroemdheid op door de geniale plastiek, zoo onbevangen als
de natuur zelve, waarmee ze de landschappen, de menschen en
dingen van haar heerlijk eiland heeft geschilderd. Toen ze
twintig was trad ze op met haar eersten roman: ((La via del
male)) (1895), te weinig beheerschte kunst, te schril naar de
werkelijkheid, dat leven van bloedige Sardijnsche driftmenschen.
Maar klimmen deed ze gestaag in frischheid en kracht, waar-

mee ze 't Sardijnsche barbarenleven aan 't zuiveren ging : « I1
Vecchio della Montagna », « Dopo il divorzio », ((Elias Portolu »,
«Il Nonno », « Cenere ». Niet gauw laten de omstandigheden mij
toe een roman te herlezen. Maar blijft daarvoor eventjes tijd, dan
grijp ik onder de weinige nogal eens naar Elias Portolu, een der
eenvoudigst- kunstvolle boekjes waartoe om 't even welke letterkunde in staat blijkt te zijn.
Sedert Grazia Deledda in Rome woont, waar ze sinds igoo
niet den ministerie-beambte Madesani is gehuwd, laat ze zich af
en toe verleiden tot het schrijven van Romeinsche romans. Haar
Nostalgie (19o5) geeft ons dan ook in plaats van prachtige Sar
natuur, leelijke Romeinsche onnatuur, althans in zaken-dijnsche
van zeden. Of wat dunkt u van een man die zieh opoffert bij een
oude rijke vrijster, om aldus aan zijn veelbeminde vrouw een
ruimer bestaan te bezorgen ? Bevalliger en gezonder is l'Ombra
del Passato (1907) dat speelt in de Po-vallei. Maar heugelijker nog
is Edera (19o8) wijl Grazia daarmee naar haar geboorteland
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wederkeert. 't Is anders een treurig boek genoeg : de geschiedenis van een meisje, dat uit liefde er toe komt een moord te
bedrijven.
Eveneens in Sardinië speelt: Fino al Confine ('909), met de
driftige heldin Farina en al die andere sober- sombere menschen.
— Vrome stemming ligt over Il Nosiro Padrone (iglo). Wij vernemen eruit hoeveel ellende daar huist in 't heerlijke Sardijnsche landschap, en wat al menschelijke berekeningen, zorgen
en driften malkander kruisen onder 't oog van den alles leidenden God, den berechter en ontfermer.
Ook haar jongste roman « Nel Deserto » ( Igii) vangt aan
op Sardinië en eindigt er ook. Maar hoofdzakelijk speelt hij te
Rome. 't Is een psychologische studie, de zielewoestenij van
een vrouw, die in 't huwelijk zich toch steeds alleen voelt.
De bekoring der werken van Grazia Deledda ligt voor alles
aan den eenvoud en de naïeve natuurlijkheid van haar scheppingen, zoo éen met het Sardijnsche landschap. Geen beter uitspanning na een roman van Bourget b. v. dan een van Deledda's
boekjes. Bourget ontrafelt de ziel tot het laatste naadje, en men
bewondert zwijgend, maar zwoegend ook. Grazia Deledda
ontrafelt niets ; ze kleurt en, na enkele streken, ligt daar
Sardinië te vonkelen als het juweel der Tyrrheensche wateren,
en daar leven zijn menschen voor u als echte natuurkrachten,
eenvoudig en grootsch.
Onder de mans is 't heden, zoowel in proza als in poëzie,
een echte wedloop naar den roem.
Romans van alle soorten, en in elk soort heele goede.
Voor de sociale richting is misschien Giovanni Cena wel de
baas. 't Is een Piemontees, geboren in 187o. Hij begon als letterzetter, gelijk onze August Snieders, maar 't was een arme sukkelaar, met voor zijn oogen steeds het smerig krotje waar hij
droog brood at en op planken sliep, met in zijn ziel steeds het
heimwee naar bosschen en bergen. Later studeerde hij van zijn
spaarcenten in de philologie te Turijn. Zijn eerste letterkundig
werk was poëzie, zuiver en kloek uit de borst, en wars van alle
schoolsheid. Meest al zijn verzen verschenen in de « Nuova
Antologia », zooveel als de Italiaansche «Revue des deux
Mondes ». Maar vooral met zijn roman « Gli Ammonitori » (19o3)
trad hij op den voorgrond. Een kranig boek inderdaad waarin
arbeid en naastenliefde voor veel menschenlijden een oplossing
brengen.
Weinig later, in igo6, ging de opmerkzaamheid van velen
naar 1' « Illustrissimo » van Alberto Cantoni, de schildering van
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't lastige leven der boeren, en een klemmende verwittiging aan
de bezittende klassen om haar absenteism en haar zelfzucht.
Een heel andere wereld ligt voor ons in « Farfui » (igog) van
Luciano Zuccoli. De koortsachtig bedrijvige en afmattend-rumoerige wereld van handel, nijverheid en beurs.
Daartegenover leverde Diego Angeli een treffend pendant in
« Centocelle » (1908): de rijke nietsdoeners die te Rome hun
winterverveling gaan uitstallen.
Ook Florence kreeg een schoonen roman in ((La Citta
del Giglio » ( i i i) van Dora Melegari.
Alfredo Baccelli doet eveneens mede aan den ernst van 't leven
in ((La Meta ». Een jong geneesheer verboemelt zijn dagen,
maar nog bijtijds krijgt hij het besef van zijn hoogere roeping
voor 't menschdom. Hij gaat flink aan 't werk, en 't wordt een
bovenste beste. Nog dieper treedt het maatschappelijk plichtgevoel te voorschijn in ('Nell Ombra dei Vinti », dat Baccelli
twee jaar later uitgaf, en waarin de Uebermenschen en C 1 e het
naar wensch te verantwoorden hebben.
Onder de romans van zuivere verbeelding, zonder uitstaans
met de sociale stroomingen van den dag, is wel een der mooiste uit de laatste jaren ((La Camminante » van Giustino Ferri.
't Verhaal speelt in 't kleurenland van Matilde Serao, maar
meer op den buiten, in de ((terra di lavoro ». 't Is een oud
vrouwenhart, dat nog eens weer in liefde ontvlamt. Maar
't wordt versmaad en 't breekt.
De jongste roman van Neera heet « Duello d'anime » ( 1911)
spannend en toch niets gezocht. Een eenvoudig, maar verstandig meisje dat verliefd raakt op een groot geleerde, en ziele marteling lijdt onder zijn koud, zelfzuchtig karakter.
Ook « l'Esclua » (igo8) van Luigi Pirandello is een mooie
studie van een vrouwenziel. Schilderachtig leeft op den achterrond een Siciliaansche kleinstad.
Dezelfde Pirandello bracht vroeger zijn lezers voortdurend
aan 't lachen in « I1 fu Mattia Pascal)) (zgo5), de lotgevallen
vertellend van een doodgewaande die 't publieke leven was
ontloopen om aan zijn schuldeischers te ontsnappen. Hij verschijnt rechts en links onder een nieuwen naam en beleeft ee i
heele reeks avonturen. Eindelijk wordt hij 't beu en hij komt
naar zijn vrouw terug. Hij vindt ze natuurlijk hertrouwd. En nu
wordt hij een stille, brave, eerzame, eenzame, gelukkige bibliothecaris.
Even humoristisch is 't boek van Luigi di San Giusto een
'vrouw) : ((La Conquesta di Montemerlo » (19o4.). 't Speelt in
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een kleinstad, en midden daarin zit een familie van oude jong
mans en oude jonge dochters, die kostelijk wordt gefotografeerd.
In den zielkundigen roman behaalde Virginia Guicciardi
Fiastri meer dan gewonen bijval met « l'Aprile », waarin drie
ongelukkig gehuwde vrouwen worden bestudeerd in liefde
plicht. De eerste pleegt ontrouw, verlaat haar man,-tegnovr
en eindigt niet mooier dan Tolstoj's Anna Karenina. De tweede
vindt afleiding en troost in goede werken. De derde weerstaat
en blijft, tot ze onder haar zieleleed bezwijkt.
Een volledig museum van vrouwenzielen is de novellenbundel « Donne e Fanciulle » van Luciano Zuccoli, die boven
reeds met ander werk werd aangehaald. In dien bundel worden
elf verschillende vrouwenkarakters levenswarm ontleed.
Ook E. Marescotti heeft bijval behaald met zijn « ..... ed
ultra)) (191I). 't Is de zielestrijd van een man die aan zijn doode
verloofde eeuwige trouw had gezworen, zijn woord breekt, door
zijn meineedigheid dag en nacht wordt gekweld, en eerst weder
gezond wordt als hij de nieuwe verbintenis heeft gebroken.

Om nu ook even de poëzie te bekijken. Weer gaan de
vrouwen voorop :
De jonge Ada Negri (187o), geboren te Lodi, was vroeger
onderwijzeres. Als karakter moet ze meer dan een punt van
vergelijking hebben met Matilde Serao, want ook zij draagt
armen en misdeelden een groot hart toe, 't welk zich al dadelijk uitte in haar eersten bundel « Fatalità » ( 1893). Haar volgende verzameling « Tempeste » (1896) bleef ook met zijn sympathieën op den zelf kant der samenleving. Een der Italiaansche
critici heette, ze niet zonder literairen grond, den H. Johannes
van het Socialisme.
Stilaan kwam het leven haar zijn mooie zijde toonen, en
't werkte dan ook verzoenend op haar. Daar klonk immers bedaring van haar klachten en verzachting van haar grieven uit
« Maternità » (igo8). Wel spreekt er nog veel medelijden uit met
de slachtoffers van 't leven, maar nu troost ze toch in plaats van
steeds mee te schreien. Haar vele lezers waren blij met haar en
hoopten dat haar levensoptimisme nu voortaan groeien zou.
Maar 1912 bracht langs dien kant een teleurstelling : haar hoog
poëtische bundel « Dal Profondo» is vol gejammer en tandengeknars.
Alles te zamen genomen, zal Ada Negri wel zoo groot een dich-
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teresse wezen dan zij, die een paar jaar te voren in de letterkunde
opgetreden, zooveel bewondering naar zich heen trok, dank zij
Carducci die 't koor had ingeleid : Annie Vivanti, nl. Deze werd
in Londen geboren (1868) uit een Italiaanschen vader en een
Duitsche moeder. Onder de hoede van Carducci's voorrede (i)
gaf ze reeds in 1890 haar eersten bundel « Lirica », die haar beroemd maakte. Toen zweeg ze jaren lang, huwde in Engeland
en bleef er wonen. De dichteresse bleef zwijgen. Voelde ze
zich déracinée ? In 1910 bleek van niet : Toen zond ze eerst in
't Engelsch, daarna in 't Italiaansch een roman de wereld in :
«The Devourers », «T Devoratori », die in de beide landen zoo
goed als verslonden werd. De roman beschrijft de familieverslindende kracht van 't genie. En hoezeer ze dichteres bleef in
dit proza zal uit deze enkele woorden wel blijken :
((April bracht het kind een tandje, Mei nog een, en deed
in haar nek haar fijne haartjes krullen. Juni rukte haar slabbetj e af en groef kuiltjes in haar glimlachje. Juli legde op haar
lippen een woordje of twee. Augustus plantte ze rechtop, zege
haar schoudertjes tegen den muur. September zond-viernd,mt
haar op haar wankele voetjes vallen in de open armen van
moeder. »
Een fijn bundeltje familiegedichten is dat van Nella Doria
Cambon: « Petali al vento » (1904). Cambon is niet zoo realistisch als Ada Negri, maar misschien nog meer dichteres. Ook
zij is diep met de armen begaan, getuige vooral haar tweede
bundel «Fiore e Fiamme ». — In haar jongsten ((Le Ronderie
simboliche» geeft ze een kunstige tegenstelling van ideaal en
werkelijkheid.
Grooten rouw droeg Italië bij den dood van de hoog
Vittoria Aganoor-Pompili. Ze werd geboren te Ve--begafd
netië in í86o. Ze was dochter van een Armeniër en een
Venetiaansche. Evenzeer als Fogazzaro was zij een leerlinge
van dien eenvoudigen dichter bij Gods genade, priester Giacomo Zanella. In zijn trant, kunstig -natuurlijk, schreef ze haar
eersten bundel, die eerst in 1900 verscheen. Hij heette « La

Leggenda eterna ».
Vittoria huwde met den welsprekenden politicus Guido
Pompili, die in igo6 staatssecretaris werd bij de buitenlandsche
zaken onder 't ministerie Giolitti; tevens was hij een der Italiaansche afgevaardigden bij 't vredescongres van den Haag.
De echtgenooten woonden te Perugia in een aardsch paradijs.
(i) In de « Nuova Antologia » van i Augustus igo6 heeft
Annie Vivanti zelf haar eerste ontmoeten met Carducci verteld.
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Vandaar uit liet Vittoria in agog een nieuwen bundel verschijnen : « Nuove Liriche », nog zuiverder, fijner afgewerkt dan
de eerste, en vol van dezelfde jonge ontroering en heerlijke
verwantschap tusschen ziel en natuur.
Mevr. Pompili werd ziek, moest naar Rome voor een
operatie, en stierf er den 7n Mei 1g1o. Den 8n pleegde haar wanhopige man zelfmoord op haar lijk.
Voor de Italiaansche letterkunde nog grooter verlies was
Giov. Pascoli, sedert Carducci de grootste der Italiaansche
dichters. Zijn dood was minder tragisch, maar zijn leven begon
met een drama. Zijn vader werd vermoord. Beurt om beurt verloor hij, nog kind, zijn broers, een zuster en zijn moeder. De kleine
Pascoli was arm, maar had het geluk dat een oudere zuster
zorgde voor hem. Uit zijn geboortedorp, San Mauro di Romagna, trok hij naar de hoogeschool voor de philologie, werd
de lieveling van Carducci, maar bleef toch steeds een groot
bewonderaar van Manzoni.
Aldra werd Pascoli professor op de hoogeschool te Messina,
naderhand te Pisa, nog later te Livorno, en eindelijk in 19o5
volgde hij zijn meester Carducci op te Bologna.
Als filoloog heeft hij veel in Dante gewerkt, maar hij was
vooral een groot minnaar van 't Latijn, en allicht de beste
Latijnsche dichter thans van de heele wereld. Verschillende
malen werd hem de internationale prijs voor Latijnsche poëzie
toegekend door de hoogeschool van Amsterdam. Weinig minder bedreven was hij in 't Grieksch: Ilias en Odysseus werden
door hem in Italiaansche verzen vertaald.
Als Italiaansch dichter openbaarde hij zich het eerst in
1892 met zijn « Myricae », een soort moderne Bucolica, die
aanvankelijk niet zoo sterk in den smaak viel, daar zij al te zeer
klassiek-schilderend blijft. 't Zelfde met zijn « Poemetti » (igoo)
die men wel een moderne Georgica zou kunnen noemen. Maar
stilaan geraakte 't publiek die eenvoudig-sobere poëzie gewend,
bij zoover dat de Myricae thans aan hun ioe uitgave zijn.
In zijn echte liefde tot de natuur ging Pascoli buiten
wonen, te Castelvecchio, en vandaar uit kwam een nieuwe
bundel landelijke poëzie : «T Canti di Castelvecchio » '1903).
Hoezeer hij desondanks het roerige hedendaagsche leven meeleefde en meevoelde bleek schitterend uit zijn prachtige « Inni
ed Odi » ( Igo6). Intusschen bleef hij steeds zijn eerste liefde
trouw, getuige zijn « Poemi conviviali » waarin hij 't oude
Griekenland doorwandelt en 't klassieke Grieksche leven nog
met eigen dichtersgloed overstraalt. Uit de geschiedenis van
koning Enzo putte hij zijn ingeving voor een drieledig helden-
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dicht : ((Le Canzone di Enzo ». Hierin zoowel als in zijn Odi
is hij meer de dichter -wijsgeer in den trant van Sully Prudhomme, vooral de zanger van sociale droomen, zoo groot en
zoo schoon dat ze nog lang droomen zullen blijven.
Met bewonderenswaardige dichterlijke veerkracht verbroederde zijn poëzie alweer met zijn landelijke liefde in de
(c Nuovi Poemetti (igo9).
Niemand beter dan onlangs Jean Bonclère, in 't Fransch,
heeft Pascoli bij zijn heengaan geteekend:
Giovanni Pascoli est le poète de la campagne... Par sa
simplicité et sa profondeur, le sentiment qu'il a de la nature
rurale le rapproche des poètes de l'antiquité, ses maltres,
d'Hésiode et surtout de Virgile. Dans 1'oeuvre du poète romagnol, les paysages italiens se peignent avec une fra3cheur
singuliere. Ses silhouettes de campagnards ont quelque chose
de puissant et d'apaisé. Les plus humbles créatures provoquent
sa tendresse et l'on a Pu dire jusiement qu'il y avait en lui, en
même temps que du Virgile, du St. Francois d'Assise. Des sentiments largement humains s'aj outent a celui de la nature: amour
de la patrie, pitié et charité pour les autres hommes, pardon
pour leurs fautes et leurs crimes. Dans une belle pièce , « le
Jour des Morts », le poète pardonne même aux assassins de son
père. L'amour proprement dit et la femme en tant qu'amante
n'ont pas de place dans son oeuvre. Mais il a chanté avec émotion sa mere, consumée par la douleur, et la compagne dévouée de ses épreuves, sa steur Maria.
Cet élève des anciens, qui excella a ranimer les mythes
primitifs est, du reste, tout pénétré de 1'ïnquiétude actuelle.
Tous les éléments chrétiens qui sont au fond de toute áme
moderne, l'empêchent, en dépit de son paganisme, d'être un
pur ancien. Une mélancholie profonde le pénètre. L'idée de la
mort fréquemment le hante, d'oü le caractère funèbre de tant de
poésies. I1 est loin de se cantonner dans la pure description :
ce poète . champêtre est souvent un poète philosophe. Il est
pessimiste comme Leopardi, dont ii a subi fortement 1'influence.
mais ses tendances et ses conclusions sont tout autres. La considération de la petitesse de l'homme et de l'inconnu qui l'entoure est faite pour Tattrister ; plus il se connait, plus il se voit
isolé et malheureux. Mais cette douleur même est le principe
de tous les sentiments nobles qui rapprochent les hommes : la
fraternité et la pitié. Son fameux poème « I Due Fanciulle »
illustre la nécessité de la fraternité. L'inspiration de Pascoli est
large et généreuse. Le même poète, qui célèbre la paix, sait
chanter Ie patriotisme militaire et écrire des vers en l'honneur
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des conquérants de la Tripolitaine. Son ä ,me bienveillante ne
veut s'emprisonner dans aucune formule qui diminue. Il a reven
dans une belle expression, la liberty dei palpiti del cuore.-diqué
En ce qui regarde la forme, G. Pascoli est un pur artiste.
Ce n'est pas vainement qu'il nourrit son style de 1'imitation des
anciens. Son vers est plein, ferme, ciselé, et, s'il fallait noter le
défaut dont parfois il s'approche c'est de pousser le raffinement
jusqu'à l'alexandrinisme. Son rythine est d'üne harmonie
exquise et virgilienne. »
Geen wonder dat Pascoli school vormde. Onder zijn
begaafde discipelen komt vooraan Francesco Chiesa, die ongeveer
werkt als Heredia, met een beetje minder verfijnde zorg wellicht,
maar dan ook ruimer en vruchtbaarder. Ook deze wil immers de
heele cultuur-geschiedenis in sonnetten zetten. Thans zijn al vier
bundeltjes af: La Cathedrale, la Reggia, la Chiesa, en I Viali d'oro.
Stilaan oud-wordend, maar werkend als een eerste jonkheid staat nog steeds als een leider voor velen dichter-filoloog Arturo Graf. Een cosmopolitisch man ook naar het leven.
Hij werd geboren te Athene in 1848 ; in Rumenië werd hij
grootgebracht, en voor zijn hoogeschool- opleiding doorliep hij
Italië.
In 1882 kwam hij aan de Turijnsche universiteit als professor
in de filologie, en hij werd al dadelijk een vlijtig medewerker
aan het Giornale storico della litteratura italiana. Zijn voornaamste
fi lologische uitgaven heeten : « Complimenti della Chanson
d'Huon de Bordeaux» (1878), «Roma nella memoria e nelle imaginazioni del medio evo » (1882-83) en « Attraverso il cinque
cento » ( 1888) .
Maar hooger nog staat hij als dichter. Ofschoon zijn poëzie
niet altijd zeer verkwikkelijk is. Hij geeft ons niet zelden
Schopenhauer in verzen. Alles is hem larie, uitgenomen de
wetenschap. Het geloof in de wetenschap is bezig met het geloof
in den godsdienst te vervangen ! Hij is lang de eerste niet die
zooiets beweerde, maar, gezien de feiten, zou hij allengskens
wel de laatste mogen zijn.
In zijn eerste periode stond hij verbolgen vijandig tegenover
het Katholisisme. Maar sedert zijn Morgana (igoo) klinken
zachter en verzoenender tonen. Ook zijn pessimisme is bedaard,
en in zijn befaamde Poeinetti drainattici (1901) heeft hij zijn beste
kunst besteed aan 't menschdom op zijn edelst en grootst. Dit is
inderdaad hooge symbolenkunst en daarin komen voor o. m. :
De Bekoring van Jezus, de Verrijzenis van Lazarus, de Verdoe
inderdaad vol strenge grootheid van-mingvaDoJu,ez;
gedachte.
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Uit zijn letterkundige medewerking aan de Nuova Antologia
verzamelde Graf: (c Miti, leggende e superstizioni del Medio
Evo », en een flink werk over Foscolo, Manzoni en Leopardi.
Een geestverwant van Graf is dichter-criticus Giovanni A.
Cesareo, geboren te Messina in í86z en professor op de hoogeschool aldaar. Men ziet het, de Italiaansche regeering is voor
geen dichters op de katheders benauwd, en het hooger onderwijs vaart er ginder des te beter om. In 1887 schreef Cesareo
een eerste verzenboek : « Le Occidentali », een virtuozenstuk
van rijmen en rhythmen. Als filoloog vorschte hij in de Siciliaansche vroegpoëzie en in Petrarca. Nu laatst schonk ons de
dichter een model van diep gevoel in zijn ((Le Consolatrici »,
barmhartigheid predikend en moed om de smart in de wereld
door liefde te lenigen.

Om nu ook eventjes een kijkje te nemen over het drama.
Nog altijd werkt de oude groote, Giuseppe Giacosa. Hij is
thans 67. Sedert lang heeft hij zijn vroegere specialiteit van
't burgerlijk blijspel verlaten. Zijn buitengewone lenigheid deed
hem trouwens in allerlei tooneelsoorten slagen, ook in 't middel
ridderdrama.
-euwsch
Sedert í88o behandelde hij bij voorkeur hedendaagsche
onderwerpen. Ook op hem heeft Scandinavië, natuurlijk Ibsen
vooral, zijn invloed doen gelden, b. v. in « Tristi amori » en
« Diritti dell' anima ».
Maar aldra vond hij zijn eigen weg terug: de lieve lust, de
lichte luim in 't leven, steeds in smaakvollen vorm, en toch den
ernst voor de hedendaagsche vraagstukken, zich opdringend
aan elken kunstenaar die tevens denker is. Over heel Europa
werden gespeeld «Come le Foglie)) (igoo) en « I1 piu Forte))
1904), karakterstudiën van eenvoudig-natuurlijke driften in
gezonde, echt- werkelijke omgeving, en in stipte trouw aan
Giacosa's hoog-zedelijk program : het tooneel te ontrukken aan
de perversiteit der hedendaagsche liefde-decadentie. In dit
opzicht is vooral « Come le Foglie » merkwaardig, dat overigens
wellicht Giacosa's meesterstuk blijven zal. 't Is een over heel
Italië toegejuicht protest tegen de verdorvenheid der hoogere
burgerij, tegen de geldj acht vooral. Het goud heeft het sociaal
geweten verstompt, de zeden verdord, den levenslust verjaagd,
den godsdienst versmacht. « Gij gunt u ook wel een ontspanning,
ja; maar uw vroolijkheid zit in een champagneflesch. Hebt gij
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ooit gelachen met dien lach die u een volle pint goed bloed
geeft ?
Minder ernstig dan Giacosa is de vruchtbare Giannino Autosla
Traversi. broer van den bekenden kritieker. Hij is de schilder
der grillig-lichtvaardige wereldsche kringen. Zijn onderwerpen
zijn blijkbaar met opzet gewaagd, en zielkunde is er weinig mee
gemoeid. 't Is zoowat de Italiaansche Lavedan. Natuurlijk
wordt hij gespeeld onder de drukste mee, zooveel te liever daar
zijn stijl, vol pit en verrassing, zeer levendig dialogeert. In 1906
schreef hij een blijspel dat verdient uit de gewone reeks te worden gelicht. 't Heet «Carità mondana» en 't is een flinke satire
op het pseudo- weldoen, het stichten, werken, ontbinden van een
aristocratischen liefdadigheidskring. Niet minder treffend is zijn
geestig-geeselend «1 Martini del Lavoro », gericht tegen de
drukke luiheid van zoovelen thans.
Meer zichzelf en zeer .eigenaardig zichzelf is E. A. Butti.
Deze Milanees van 't jaar '68 heeft al heel wat achter den rug.
Achtereenvolgens zat hij in de studie der geneeskunde, der wiskunde en der rechten. Hij begon als romanschrijver naturalist
en ging aanvankelijk mee met de school. Veelzeggend genoeg
is de opdracht van zijn eerste boek aan zijn overleden vader:
Dit boek wijd ik aan een schaduw van leven beroofd, enkel
schepping van mijn geest. Maar aldra kwam de denker tot zijn
recht, en zoo keerde hij terug tot het christen geloof in de
kunst. In zijn romans stelde hij dan ook de rampen ten toon,
waartoe de «wonden van den tijd »» het menschdom leiden.
Hij is wel een beetje de Italiaansche Bourget, maar zonder die
bewonderenswaardige verfijning van kunstmiddelen.
Met nog meer klem, en meer bijval ook, verlegde hij de
aanvallen op de hedendaagsche maatschappij naar de planken:
« L'Utopia » is een nieuwe « Faillite de la Science » en «la Fine
d'un Ideale » neemt het feminisme in 't ootje.
In zijn tetralogie « Gli Atei » wil hij de vier groote afgoden
van 't ongeloof neerhalen. ((La Corsa al Piacere » (igoo) richt
zich tegen de wereldsche vermaken; « Lucifero » (igoi) tegen
de gekke bijgeloovigheid der hedendaagsche verlichting; « La
Tempesta » ( 19o2) tegen 't geloof aan den vooruitgang; « I1
Gigante e i Pigmei » (19o3) tegen de leekenmoraal.
Butti's geloof schijnt nochtans niet zuiver katholiek te
wezen, ten minste hij verklaart zich nimmer kort en goed.
't Blijkt veeleer een vaag mystieker te zijn, althans in zijn kunst.
Ongetwijfeld leidt de man een hoog gedachteleven, en aan de
jacht naar populariteit die de hedendaagsche Italianen zoo
hevig heeft aangegrepen, doet hij minder mee. Ook aarzelde hij
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niet, in nr vier van zijn tetralogie zijn faamdronken collegas er
geestig van langs te geven. Men zegt dat de verschillende portretten zeer duidelijk te erkennen zijn.
In zgoq. schreef Butti het pakkende drama : «Fiamme nell'
ombra» 't conflict tusschen christelijke naastenliefde en eerzucht in het hart van een priester. Evenzeer zijn « Intermezzo
poetico « (19o8) en zijn kunstig intrigendrama « Nel Paese della
Fortuna » 1910) vielen in den smaak.
Met Butti de beste tooneelschrijver onder de jongeren is
wellicht Roberto Bracco, geboren te Napels in 1862. Zijn jeugd
bracht de onbemiddelde jongen door in den toldienst. Daarna
werd hij opgenomen in een krant. Maar sedert 1895 geeft hij
zijn beste gaven aan den schouwburg, en ongeveer elk jaar
brengt hij iets nieuws. Plezierig is deze dramadichter, maar
niet zelden ironisch. Zooals bij in « Il frutto acerbo » de levers
onzer grootsteden bestraft is 't nog maar zelden aangedurfd.
In de jongste jaren streeft wedijverend met de vorige twee de
veel jongere Sein Benelli naar voor. 't Is een boerenjongen. Eerst
was hij eenvoudig werkman, en hij kwam er toe zich te laten
inschrijven op de hoogeschool te Florence. Hij studeerde in de
filologie, ongestraft voor zijn aanleg. Want Italië is 't gezegende
land waar zelfs de faculteit der letteren de literatuur niet te
dooden vermag. Hij stichtte te Milaan samen met een paar anderen ((La Poesia, rassegna internazionale poetica ». Maar hij
zelf behaalde 't mooiste deel van zijn faam op 't tooneel.
« Lassalle » ( 1902) was reeds een merkwaardige proeve van
historisch drama. Maar in dit slag behaalde hij zijn besten prijs
met « La Maschèra di Bruto » (19o5), nagenoeg hetzelfde ontwerp als Lorenzaccio van de Musset. Hier immers ook staat
Lorenzo da Medici in 't midden. Maar thans niet als vaderlander, wel als verliefde, die zijn afgunst voedt tot hij moordenaar

wordt.
Voor Benelli was 't -weggelegd het grootste hedendaagsch
tooneelsucces van Italië te behalen, na Giacosa's «Come le
Foglie. » 't Gebeurde met zijn drama ((La Cena delle Beffe»
(het Avondmaal der Grappen). Zoo heel oorspronkelijk is het
onderwerp niet, daar hij het haalde — zoo getuigt de Italiaan
kritiek -- uit een novelle van Francesco Grazzini.
-sche
't Is een Renaissance- tragedie in verzen. Den 15n April agog
was 't première te Rome in het Argentina theater. Sedertdien
kwamen zoowat een vijfhonderd opvoeringen in alle hoeken van
Italië. Jean Richepin vertaalde in 't Fransch en 't werd opgevoerd met Sara Bernhard in den hoofdrol.
Benelli's bijzonder streven schijnt wel te wezen het histo-
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risch drama te verjongen, het meer zenuw en meer bezieling te
geven. Ook naar den vorm: geen zware verzen meer, maar
lenige dingetjes, vlug en treffend gezegd.
Met Giovanni Rovetta ging een zeer bedreven tooneel- en
romanschrijver heen. 't Was misschien wel de vlijtigste en
vruchtbaarste penneman van heel Italië. Hij werd geboren te
Brescia in 1852 en hij stierf te Milaan in 191o. Een diep denker
en een stipt psycholoog is hij nooit geworden. Hij werkte daar
veel te vlug. Maar wat een beweging in zijn werk, en wat een-toe
treffende schildering van 't oppervlakkig Italiaansche vlinder
-levn!
Van kindsbeen af had hij de wereld leeren kennen. Zijn
moeder, een jonge weduwe, was hertrouwd met graaf Pelle
bij zijn nieuwen vader te Verona kwamen de meest-grin,e
bekende koppen van den tijd. Op een wedspel met een jonge actrice begon hij voor het tooneel te schrijven. Zijn eerste stukken
--'t was een kabale, naar't schijnt — werden allemaal uitgefloten.
Maar zijn ontgoocheling was een zweep voor zijn wilskracht.
Hij schreef zoowat gemiddeld per jaar éen drama en een roman.
Geen enkel van zijn werken is een zuiver meesterstuk. Maar in
alle komen prachtige brokken. En overal legt hij verbazende
vlot- en vlugheid aan den (lag. Steeds boeit hij en roert hij ; en
dat is geen spel, als ik er bij voeg dat zijn romans meest alle
vijf- of zeshonderd bladzijden tellen.
Zoo er bij Rovetta eenige belangstelling huisde voor
hoogere ideeën, dan liggen de schaarsche bewijzen daarvan in
sommige van zijn tooneelstukken.
((La Realty » hekelt de socialistische droombeelden. ((Papa
Eccellenza » laat een minister tuimelen door zijn zwakheid en
blindheid tegenover zijn familie. « I1 Romanticismo », zijn
grootste succes, blijft meer in 't lyrische en is een vaderlandsch
drama, schilderend het Italiaansche leven onder de Revolutie
van 1848.

Om zijn befaamdheid en beruchtheid heeft Gabriële d'Annunzio 't recht uit het gewone gelid te worden geschakeld, en
van dichterbij te worden beschouwd.
d'Annunzio is onloochenbaar een genie. Maar een genie dat
even onloochenbaar verstikt in de reclame. Die reclame heeft
beslag gelegd tot op zijn wieg. Een kind als Gabriele kon
mmers niet geboren worden op gewoon-prozaïschen vasten
grond; de mirabiles elationes maris moesten het wichtje dragen.
En tot vóór weinige jaren deed de mare de ronde dat de Ueber-
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mensch op deze wereld verscheen midden in de Adriatische zee
aan boord van het brigantijn «Irene ». Intusschen is 't wel degelijk uitgemaakt dat het doopregister voor d'Annunzio zoo soberwaarheidlievend is als voor een ander, en dat de man den zen
Maart 1863 te Pescara (Abruzzen) werd geboren. (i)
Zijn knapejaren bracht hij vrij van banden door in de open
natuur. Eerst op zijn 16e jaar werd hij regelmatig schoolganger.
En op zijn 17e waren reeds verzen daar. « Primo Vere », zijn
eerstelingetje, was echter meest alles navolging van Lorenzo
Stecchetti, (toen een dichter van naam) en vertaling uit het
Latijn. Maar onloochenbaar vormtalent trad reeds te voorschijn,
bij zoover dat ook de beste kritiek het boekje niet opgemerkt
liet.
d'Annunzio vertrok hoopvol naar Rome en had geen moeite
om zich te doen inlijven in de Cronaca Bizantina- groep, met
Carducci als meester. Al aanstonds schoot hij in vollen bloei :
«In Memoriam» (188o), «Canto nuovo » (1882), «Terra Ver
Il Libro delle-gine»(182),«ItrmzodiRe(183),«
Vergine » (1884) ; maar de bloesem was giftig.
In de verzen der beide eerste bundeltjes, in het proza van
't derde bezingt en beschrijft d'Annunzio zijn geboortestreek
met verleidelijke tonen en kleuren. Maar zooveel dwaas jeugdige zinnelijke drift overspat des dichters heerlijk natuurgevoel.
dat geen normaal aangelegd mensch hier letterkundig genieten
kan. In plaats van zijn landschappen geeft hij uitsluitend zijn
eigen ziel in ((Intermezzo di Rime)); en 't is er des te erger om.
Zijn trouwste oudere vrienden, die nochtans best iets verdragen
konden, keerden hem om zijn onbeschaamde wulpschheid den
rug. Maar wat maakte 't hem : het feuilletonspubliek in zijn
vrije uren — en wie telt de vrije uren van een Italiaan. lezer of
lezeres ! -- greep des te gretiger toe.
Inmiddels ging de groep der jongeren stilaan uiteen, in
hun eigen decadentie verward. De eenen werden leermeesters
op de Italiaansche middelbare en hoogere scholen. En de
anderen gingen in 't journalisme. Onder hen was Gabriele
d'Annunzio, en hij verbond zich aan de Tribuna.
Zijn artikelen daarin onderteekende hij Duca Minimo. En
hij was voor de Italiaansche pers wat voor de Nederlandsche
thans Van de Woestyne beduidt : een journalist met een weergaasch-weelderige oorspronkelijkheid, met een alles-omvattenden kijk op het leven en een speelsch-schitterende zeggingskracht.
(i)

Zie Revista di Roma, i 9o8.
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Intusschen was hij ook steeds met nieuwe bundels klaar.
In 1886 met zijn « Libro d'Isotto », een bundel liefde -lyriek
minder zinnelijk en zwaarmoediger dan voorheen, en vooral
merkwaardig als een schildering van een hedendaagschen zieletoestand, met gloeiende Renaissance-kleuren. Daar was wel iets
als een epische gang in deze langademige lyriek. Ook raken we
thans aan den tijd, toen dichter d'Annunzio tevens de meester
van den Italiaanschen roman wou worden.
De reeks begon met « I1 Piacere» (1889), een terugkeer in
proza tot de zinnelijkheid van zijn eerste verzen.
In 1891 weer een roman : « L'Innocente» en 1892 een
novelle «Giovanni Episcopo ».
Datzelfde jaar bracht ook een nieuwen dichtbundel: «Elegie Romane », even heidensch als die van Goethe.
In 1893 twee nieuwe bundels poëzie : « I1 Poema paradi
Laatste een prachtige proeve van-siaco»en«Odvl.'t
vaderlandsche poëzie, wedijverend met Pascoli's oden.
1894. brengt ons terug naar zijn romans : « I1 Trionfo della
Morte ».
In '96 schenkt hij ons als romanschrijver, naar mijn mee
een na zijn beste werk : ((Le Vergini della Rocca ». -nig.op
Intusschen was d'Annunzio's verhouding tot Eleonora
Duse, de befaamde tooneelkunstenares, een publiek geheim
geworden. De man die zoogezegd op de boot was geboren
voelde zich getrokken tot de vrouw die in een spoorwegcoupé
op deze wereld verscheen. Een vijftal jaren was ze ouder dan
d'Annunzio, en gehuwd met tooneelspeler Teobaldo Checchi.
Van dezen liet ze zich scheiden.
Nu voelde dichter-romanschrijver d'Annunzio eveneens
tooneelroeping, en voor Eleonora Duse zou hij schrijven zooveel ze maar wenschte en aan den Italiaanschen schouwburg
tooneelspelen schenken van een heel bijzonderen aard elk met
een overweldigend lyrische rol, door Eleonora te spelen.
De tooneeldichter begon in 1897 met « I1 Sogno di un mattino di Primavera », een lyrische fantasietje in een bedrijf.
Enkel het uithangbord was Shakespeariaansch. Even dramatisch mager was « Il Sogno di un Pomeriggio d'Autunno » Maar
beide vloeien over van vormschoone lyriek.
Een groote durf was, 't volgend jaar, «la Citta morta»
treurspel in vijf bedrijven, een der stoutste en oorspronkelijkste
hedendaagsche treurspelen, het eerste in de reeks pogingen van
d'Annunzio om de Grieksche kunst voor ons te verjongen.
((La Citta morta» speelt inderdaad in Griekenland. Twee
oudheidkundigen, de een met zijn vrouw, de ander met zijn
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zuster, komen huizen te Mycenae, om opgravingen te doen. Ze
delven dien epischen bodem om, waar de Atrides hun schelm stukken pleegden. De smetkiemen in dien grond zijn na zooveel
eeuwen niet dood; en uit de opdelvingen doemt weer 't oude
noodlot op dat de delvers zelve als eerste slachtoffers grijpt. De
eene archaeoloog wordt bloedschender en de andere echtbreker.
Jacht op 't afgrijselijke spreekt nog meer uit «Ja Gioconda»
(1898), opgedragen aan Eleonora « dalle belle mani », Grieksch
dus tot in zijn opdracht. 't Stuk speelt in Florence. Beeldhouwer Settala is gehuwd met Silvia, een vrouw als een engel,
maar voelt een onweerstaanbare dritt voor zijn model, de
schoone Gioconda. Hij houdt den strijd niet langer vol, en aan
den voet van het beeld, waarin hij Giocanda vereeuwigde, wil
hij zelfmoord - plegen. Zijn vrouw verzorgt den gekwetste tot hij
weer geneest en langzamerhand met zijn gezondheid zijn
liefde voor Gioconda voelt wederkeeren. 't Is besloten, hij zal
haar wedervinden aan den voet van haar beeltenis.
Dat verneemt Silvia en zijzelf verschijnt ook. Hevig tooneel
tusschen beide vrouwen, tot in haar woede Gioconda haar eigen
beeldstormster wordt. Silvia loopt toe om haar mans meesterstuk te redden, maar wordt onder 't vallend marmer verpletterd.
Veel werd er geredetwist over 't symbolisme van d'Annunzio. Wij Noorderlingen, halen er somswel de schouders voor
op, en noemen het dol en dwaas. 'k Geloof dat we in dit vonnis
geleid worden door onze gewendheid aan Ibsen, die zeker in
zijn zoeken naar symbolen heel vat dieper graaft. Toch moet
worden toegegeven dat Ibsen's symbolenkunst soms duister
is en zelfs de fijnsten in vraagteekens verwart, terwijl d'Annunzio steeds klassiek helder blijft en meestal zelfs door de massa
begrepen wordt.
't Volgend jaar wilde hij, steeds naar Grieksche schikking,
't met een modern politiek drama beproeven : ((La Gloria ».
't Schouwtooneel is Rome. Giordano Fauro is een ideaal politieker in den geest van d'Annunzio, want hij koestert een eindeloos misprijzen voor 't volk. Een trek immers van d'Annunzio's
eigen Uebermenschlichkeit die hij in haar vollen omvang heeft
uitgestald in zijn roman van 't volgend jaar « Fuoco ».
Dit is wel een van de schitterendste romans die ooit werden
geschreven, maar tevens een zelf-verheerlijking zooals er geen
tweede bestaat. In afgoderij zinkt d'Annunzio neer voor zich
zingend zijn eigen te deum. 't Is waar, de helft van den-zelfa
wierook gaat ook naar de Duse. Hij heet Stelio Effrena en zij
la Foscarina, de paires van Rafaël's geliefde. Stelio, geniaal
dichter en musicus, zal te Rome op den Janiculus, een Griek-
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schen schouwburg bouwen, en daar 't genie en de schoonheid
van zijn Foscarina ten toon spreiden. Maar nu begint het mooie
van de geschiedenis : Bij Foscarina ontmoet Stelio een jongere
zangeres... La Foscarina ziet dat het bij die toevallige kunstontmoetingen niet blijven zal. Haar strijd is hartverscheurend
maar Grieksch-heldhaftig ook : Stelio, zegt ze, om zijn genie te
hertemperen, heeft een nieuwe passie noodig . Ik zal heengaan,
bij ?e Barbaren en daar met mijn spel het geld verdienen
noodig tot den bouw van Stelio's theater. Stelio, de « bezieler
der geesten », de « verkondiger van het nieuwe kunstevangelie
dat het aanschijn der wereld vernieuwen moet », verzekert zijn
Foscarina eeuwige dankbaarheid voor haar mooie opoffering.
Zooveel als 't eenigzins kan, wordt de schaamteloosheid
van dit boek goedgemaakt door de weergalooze beschrijvingen
van Venetië's schoonheid, die op zichzelf voor d'Annunzio's
onsterfelijkheid volstaan.
Een bijna even schoon kleurenfeest doet de Renaissance
verrijzen in d'Annunzio's treurspel van igoI «Francesca da
Rimini. Maar zoek hier geen Danteske teederheid. Dit treurspel,
zegt d'Annunzio zelf, is « een gedicht van wulpschheid en
bloed », weer een losviering van den Uebermensch, die al zijn
behagen zet op verfijnde wreedheid en die zijn hooáen geest
het liefst vermeit in 't lijden van zijn evenmenschen; een paradij s van sadisme is het levensideaal van d'Annunzio.
Een wondere mengeling van wreedaardigheid en grootmoe
eerste stuk van de tetra--dighes(LaflIori»,het
logie die d'Annunzio ter verheerlijking van zijn Abruzzen zal
schrijven. De ziel van het landschap leeft inderdaad in de rijke
kleuren van dit «herderstreurspel ».
De dochter van Jorio den toovenaar heet Mila di Codra.
Dronken maaiers zetten haar achterna en ze vlucht bij Candia
della Leonessa binnen, wier zoon Aligi juist zijn bruiloft viert.
De ouders willen de toovenares aan de deur gooien. Ornella,
de jongste dochter des huizes, verdedigt de ongelukkige zoo
goed als 't kan. Maar Aligi vreest voor 't kwade lot op zijn
leven en zal haar de schreeuwende maaiers in handen geven
Daar verschijnt hem, achter Mila, haar engelbewaarder die
schreit; en voortaan zal Mila onder Aligi's hoede veilig zijn.
Maar op hetzelfde oogenblik sleept zich Aligi's vader binnen, zwaar gekwetst in 't gevecht tegen de maaiers om Mila's
wil. Aligi's huwelijk in al die ontroering, blijft onvoltrokken, en hij vraagt aan den Paus ontheffing uit de sacramenteele verbintenis. Mila blijft voortaan bij Aligi, die zijn kudden
hoedt in de bergen. Zij beminnen malkander in reinheid, want
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het gezicht van den engel blijft Aligi steeds bij, Aligi die zich
thans kunstenaar voelt en die er van droomt dien engel uit te
beelden.
Maar Aligi's vader denkt er anders over: hij wrokt tegen
Mila, ook om 't mislukte huwelijk. Hij zoekt tot hij vindt, en
hij vindt eindelijk Mila in de berghut van Aligi. Vader en zoon
worstelen met elkaar tot de vader dood blijft liggen. De vadermoorder wordt overgeleverd aan 't volk : men zal hem zijn hand
afhouwen en hem daarna verdrinken in den stroom. Aligi
wordt bij zijn moeder gebracht, die, naar het recht, hem «den
beker der versterking » zal schenken. Pas heeft Aligi den
verdoovingsdrank ingenomen, als Mila verschijnt en zichzelve
beticht van den moord. Dat is voor het volk, dat haar haat, een
verlichting, en dadelijk wordt ze geboeid. Aligi wil haar verdedigen, maar de drank verwart zijn gedachten en de slaap overvalt hem. Intusschen wordt Mila naar den brandstapel gebracht
als een Jeanne d'Arc. Het slot van het treurspel is waarachtig
een springvloed van lyrisme. Voor het eerst in de kunst van
d'Annunzio wordt hier, in dit machtige treurspel, aan het katholicisme hulde gebracht; maar dan ook een hulde die tellen kan.
Met minder luister wordt de tetralogie voortgezet in het
sombere « La Fiaccola sotta il moggio » 19o5) en « Piü the
l'amore (19061.
Intusschen was de lyrische dichter weer luidop aan 't zin
gegaan. Lyrisch en episch meteen is hij in zijn vaderland -genschen zang, «Canzone di Garibaldi », een hulde aan den
oorlogsheld en aan den vreedzamen landbouwer, den gelau-

werde van Aspromonte en den kluizenaar van Caprera.
't Een op 't ander volgden zijn bundels « Laudi del Cielo,
del Mare, della Terra, et degli Eroi ». Hier is weer de heiden aan 't woord, de man die alle levensgenietingen proeven
wil, en nu zijn luilekkerland heeft gevonden te Biarritz en Arcachon. De eerste bundel heet « Laus Vitae » 't gedicht van den
mensch, rondreizend in drieërlei gewesten: het H. Land (Griekenland), het levensrijk (Rome), de woestijn (onze hedendaagsche wereld).
De tweede bundel is volkomen Grieksch-heidensch: « Elettra, Alcione » ; zijn derde is gewijd aan den Tripolitaanschen
oorlog.
Op dien lyrischen vloed dreef tusschendoor zijn tooneelspel
((La Nave » (19o8) de tragedie der oudste geschiedenis van
Venetië, de grootsche strijd tusschen 't rijzende christendom en
't stervende heidendom. Hoe heerlijk hij reeds jaren vroeger de
Italiaansche schepen bezong, zal u Cyr. Verschaeve in ditzelfde
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Warande-nummer op zijn eigen groote en diepe wijze duidelijk
maken.
Een mislukking voor tooneel bracht het volgende jaar met
« Fedra » een zwakke bewerking der klassieke stof.
Maar zijn weerwraak nam d'Annunzio met den roman van
't zelfde jaar « Forse che si, force che no », de roman der vliegeniers. d'Annunzio zelf heeft ineegevlog en en de indrukken van
den dichter die uit de wolken onze aarde bekijkt, het heerlijke
brok Brescia en omstreken, heeft hij hier in stijlschitterende
bladzijden neergelegd.
« Concorrere efficacemente a costituire in Italia la prosa
narrativa e descrittiva moderna; ecco la mia ambizione piü
tenace » schreef d'Annunzio in zijn voorbericht bij zijn « Trionfo
della Morte. » Dit deel van zijn programma heeft hij inderdaad
schitterend volbracht
In 1912 stierven twee van d'Annunzio's beste vrienden :
G. Pascoli en A. Bermond. De wandelaar van Biarritz was diep
getroffen, en hij die voor jaren zijn Epicureischen spog had
geslingerd naar den « rossen Galilëer » en diens moeder verraste
nu in 1912 de wereld met zijn «Contemplazione della Morte ».
Nevens hem heeft de dichter 't gezoef van de maaiende
zeis gehoord, en de verliefde op de schoone schepping, de
aanbidder van zijn eigen genie, heeft eindelijk eens zijn eigen
ziel bekeken. Ook hij heeft zich, op eenmaal ontnuchterd uit
zijn schoonheidsroes, de drie korte vraagjes gesteld : Vanwaar?
Waartoe? Waarheen? Hulpeloos voelt hij zich nu als een kind,
en hij smeekt den Zoon des Menschen om steun en om licht:
Bekeering is er thans nog niet, maar wat zal dat worden? Is
hem weggelegd het deel van zooveel goeden en grooten thans,
zoo wat over heel Europa, die den weg naar Damascus vonden?
Zal 't brandmerk dat de Index vóór twee jaren op al zijn werken
prentte, voor dit Luciferisch genie de tik der genade blijken?
JUL. PERSYN.

TERECHTWIJZING. — Pater Kleyntjens' bijdrage : Kerk
en Staat in de zie eeuw, verschenen in 't vorig nummer, moest een
voetnota krijgen, waarin de schrijver naar zijn bron verwees,
nl. naar het bekroonde werk van Luchaire : « L'Empire et la
Papauté ».
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II
Al zijn in het voorgaande gronden genoeg voorhanden
waaruit, van vooraf aan, de onhoudbaarheid blijkt van, de
zienswijze welke wij thans gaan bespreken, toch konden
wij niet nalaten haar in het bijzonder onze aandacht te
wijden. In bijbelkommentaren en in allerlei geschriften
handelend over godsdienstgeschiedenis, wordt zeer dikwijls
de aanbidding der koperen slang in den jerusalemschen.,
tempel herleid tot een gansch eigenaardigen vorm va;n.
slangendienst, waarbij de slang als zinnebeeld of als heilig
dier gold van eene godheid die uitscheen door de kunst om
aan zieken de genezing te verschaffen.
De lezer herinnert zich dadelijk den eeredienst van
Asklepios, den god der genezing bij de Grieken, den Aesculapius der Romeinen. Volgens aanduidingen in sommige
mythologische berichten omtrent den stamboom van den
god, of in het getuigenis van oude schrijvers besloten, zou
de wieg van den Asklepiosdienst te zoeken zijn in Thes,salië (i), en naar de meesten meer bepaaldelijk te Trikka (2),
van waaruit hij vooreerst tot andere guieksche steden overging, om zich naderhand verre en wijd te verspreiden. De
beroemdste zetelplaats en het krachtigste brandpunt der
Asklepiosvereering werd al vroeg Epidauros in Argolis,
Zuid - Griekenland. Daar kwamen van heinde en verre
zieken en lijders toegestroomd om er, onder het rituale
slapen, ofwel onmiddellijke genezing van hunne kwalen te
bekomen, ofwel door droomen onderricht te worden over
(I) U. V. WILAMOWITZ-!VIOELLENDORFF, ISyllos vorm EEidatnros,
Berlin, 1886, blz. ioi.
(2) RÖSCHER, Lexicon der griech. u. röm. Mythologie, I, blz. 617.

Vgl.

HERRLICH,

Etidaurus eine antike Heilstätte, 7.
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de aan te wenden geneesmiddelen (i) ; waarvoor zij dan
ook, in blijvende inschriften, hunne dankbetuiging lucht
gaven. Heilige slangen werden bij de epidaurische heilig
gekweekt; de bezoekers bewezen haar hunnen-domen
eerbied met haar tot voedsel gebakofferanden toe te werpen.
Men aanzag die slangen als bij de genezing werkdadig,
althans in sommige gevallen. In de beschrijving van
Ploutos' genezing, door Aristofanes spottend in den mond
gelegd van den slaaf Kanon, verhaalt deze hoe hij alles afspiedend, twee slangen uit den tempel zag vooruitschieten,
die den slapenden Ploutos zijne oogen kwamen likken,
zoodat Ploutos daarop recht stond, van zijne blindheid
genezen (2). Asklepios zelf werd doorgaans met eene of
meer slangen voorgesteld, die zich los bij hem vertoonen,
of, wat zeer dikwijls voorkomt, om zijn staf krullen. Dezelfde gebruiken, niet alleen de tempelslaap, maar ook het
slangenkweeken, te Epidaurus in zwang, werden in acht
genomen in de Asklepieien, die als filialen van Epidaurus
op menigvuldige plaatsen tot stand kwamen, of den invloed
van de vermaarde heelstede ondergingen. Naar men vertelde was het meermalen gebeurd dat Asklepios uit Epidaurus naar andere oorden trok in de gedaante van eene
slang. In die gedaante was hij namelijk, omtrent het jaar
3oo v. C., scheep gegaan om naar Rome over te steken,
waar men hem op het eiland in den Tiber een heiligdom
oprichtte dat groote beroemdheid verwierf (3). Reeds in de
eerste helft der vijfde eeuw v. C. moet Epidaurus als genezingsoord bekend geweest zijn. Omtrent het jaar 420 werd
van daar uit Asklepios' vereering ingevoerd te Athene. Doch
het was vooral van het begin der vierde eeuw v. C. voort,
dat de Asklepiosdienst eene snelle en schitterende uitbreiding nam. Over gansch Griekenland, in Klein-Azië, in
Italië en Egypte, en in meer andere streken waar de roomsche overheersching voor het indringen van den griekschen
geest den weg openmaakte, rezen heiligdommen op, den
(i) Over de ontwikkeling hierin waar te nemen, leze men de
belangrijke verhandeling van TH. LEFORT: Notes sur le culte d'As-

kle 5ios, nature de l'incubation dans ce culte, Louvain, í906.
(2) Arisofanes' Ploutos, vv. 716-725.
(3) Tit. Liv., X, 46, 6, 7; Ovid. Metam. XV, 622 -744 •
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god der genezing ter eere, of werden reeds bestaande eerediensten naar den zin en de gebruiken van den Asklepiosdienst ontwikkeld. Het Asklepieion van Pergamos in KleinAzië overvleugelde misschien, in den keizerstijd, den roem
van Epidaurus zelf. De laatste inschriften te Epidaurus
dagteekenen uit de derde eeuw n. C.; maar nog tot in de
vierde eeuw wordt het gebruik betuigd dat kranken naar
Epidaurus om genezing gingen (i).
De slang, alzoo overal, zegt men, met den Asklepiosdienst verbonden, werd dus in de Oudheid beschouwd als
een dier dat met de geneeskunde in nauwe betrekking
stond. Voorbeelden daarvan haalt men overigens nog van
elders bij; tot op den huidigen dag toe, wijst men op uitwerksels van dat bijgeloof onder de verst van elkander
afgelegen volkeren.
Waarom zou de Nechoeschtan, in den tempel te Jerusalem vereerd, niet aan te zien zijn als eene uiting van datzelfde bij geloof ? Al kan men aan het verhaal van Num. XXI
geen historische waarde toekennen, toch moet aangenomen
worden, zoo luidt de redeneering, dat de makers van die
verklarende legende, of van dat verzinsel, zich voor de
hoofdzaak zullen gevoegd hebben naar de grondbeteekenis
welke het volk in 't algemeen aan het koperen beeld hechtte.
De legende vertelt dat de koperen slang opgericht werd als
een middel waardoor de gebetenen zouden genezing ver
Daaruit is af te leiden dat de koperen slang, althans-krijgen.
in den tijd toen de legende ontstond, inderdaad vereerd
werd als een wezen van hetwelk men genezing verwachtte.
Hier komt dus, evenals in den Asklepiosdienst, de slang te
voorschijn als het genezinggevend dier (2).
Doch laat ons in het afleiden van gevolgtrekkingen, of
in het gelijkstellen van hier of daar waargenomen verschijnselen, niet overhaastig zijn. Zij die beweren dat de slang
zoo wat overal als heelwezen bekend staat, hoefden in het
aanbrengen van bewijzen wat nauwer toe te zien. Onder
de voorbeelden door Frazer (3) aangehaald, hebben de
(i) HOPF, Die Heilgötter und Heilstätten des Altertums, '904, blz. 42.
(2) Vgl. vooral Baudissin, Studien... I, 288 vg. ; id., Adonis und

Esinun, 325 vg.
(3) Pausanias' description of Greece, III (1888), blz. 65, 66.
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meeste hunne schijnwaarde uitsluitend te danken aan het
goochelspel door den zeer booten bundel waarvan zij deel
uitmaken te weeg gebracht.
Dat in russische volksvertellingen spraak is van een
wonderhof, met twee bronnen van levendmakend en genezinggevend water, en rondom den hof een ontzaggelijke
slang gekruld, dat zal zeker veel beter overeenkomen met
die andere vertellingen waarin gewaagd wordt van koste
schatten, of soms ook van overschoone koninginnen,-lijke
door draken of slangen bewaakt, dan met slangenvereering. In 't algemeen, zooals verder nog zal aan te merken
zijn, kan maar zeer weinig beteekenis gehecht worden aan
voorstellingen die de slang in betrekking brengen met ge
bronnen; de slang vervult hier doorgaans-neskrachtig
een ondergeschikte rol en komt slechts toevallig te voorschijn, als bij voorkeur huizend bij het water of in vochtigen
grond. Dat in Madagascar de zoogenaamde god der genees
slangen in zijn dienst heeft, — wat ook wel andere-kunde
goden konden hebben, -- welke hij gebruikt als werktuigen
zijner gramschap tegen alle die hem hinderen en als schrikmiddelen om rondom zich ontzag en vrees te verspreiden,
daaruit zal toch niemand besluiten tot hoegenaamd welke
geneeskundige eigenschap der slang. Verder is al niet veel
meer rekening te houden met het aanwenden in deze of gene
plaats, als in Pegu, of bij de Mexikanen, of te Fernando-Pó,
van het vel, of de tong, of de beenderen der slang als van
amuletten; andere voorwerpen van alle slag doen als dusdanig dienst, overal, en het ware onmogelijk in dit opzicht
een voorrang vast te stellen aan de slang toekomend boven
veel andere dieren of planten, waarvan 't een of 't ander lid
of deel, evenals allerhande maakdingen, als tooverweren in
gebruik zijn. Sommige der feiten door Frazer bijeen gebracht schijnen wel, op zich zelf beschouwd, meer in te
houden. Als bij voorbeeld de vertelling hoe Polyidus eene
slang door hem gedood zag levend maken door tusschenkomst van eene andere slang die er een zeker kruid oplegde,
en hoe hij daarna, op zijne beurt, een dood man tot het
leven verwekte door het opleggen van dat zelfde kruid.
Aldus verder wat Frazer mededeelt uit een werk van miss
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C. F. Gordon Cumming (i) betreffend de geneeskundige
vaardigheid welke de afstammelingen van de naga- of slangenstammen, in Kashmir, ten slotte aan de slang zouden te
danken hebben; of betreffend de gewoonte, in verschillende
andere deelen van Indië, aan slangen uit aarde of metaal
vervaardigd, dus aan « echte koperen slangen », offeranden
op te dragen tot bate der lijders (wat voorzeker zeer aardig
is!); of betreffend sommige gebruiken bij de Kelten in
zwang. Doch, daar gelaten de vraag naar het werkelijk
gehalte der bedoelde gevallen (2), bleve hier nog te bezien
in hoeverre, niet alleen vertelsels als dat van Polyidus, maar
zelfs die keltische en indische `vonderbaarheden konden
afhankelijk zijn, rechtstreeks of onrechtstreeks, van de rol
(i)

In the Hebrides, i883.

Hoe zeer omzichtigheid bij het beantwoorden van zulke
vragen past, moge blijken uit het volgende. Luidens liet getuigenis van miss Gordon Curnlning in het zooeven aangehaalde
\verk, hadden de Mexikaners de gewvoonte slangenbeenderen te
hangen rond den nek der zieken; dus : (le Mexikanen huldigden
de slang als geneeskrachtig dier. Maar men heeft schoon het
breedvoerig verslag te doorlezen van Sahagun (Hist. gén. des
choses dc 7e Nouvelle-Esftagne, trad. Jourdan et Siméon, Paris í88o)
over al het merkwaardige wat (le Mexikanen van de verschil lende slangensoorten wisten te vertellen (blz. 717-; 23), eene
gave (lie de slang zou kenmerken als heelwezen, komt daarin
niet ter sprake. Wel lezen wij blz. ßz8 dat het vet van de slang
lecutlacofauhgzzi gebruikt n,ordt als geneesmiddel tegen (le jic;lt ;
maar edit voorrecht is niet belangrijker dan dat van het viervoetig diertje tlaquatl wiens staart uitstekend heelkrachtige gaven
bezit (l. c. blz. 686). Over de slangen hebben de Mexikanen niets
goeds te berichten. Buiten de opzettelijke beschrijving van
Sahagun, t. a p , krijgen wij nog hier en daar in hetzelfde werk
een staatje ten beste van den slechten roep waarin zij stonden
zoo bij voorb. blz. 294. vernemen wij dat het als een ongunstig
voorteelïen gold wanneer iemand eene slang voor hem heen zag
sluipen. Niet alleen was de slang als heelwezen onbekend; men
vertelde liet volgend geval van Quetzalcoatl. Die Quetzalcoatl,
wiens naam beteekent gevederde, slang, was een der voornaamste
goden der Mexikanen, de god van weer en wind; hij stond bekend als zeer vernuftig en maker van wijze -\vetten; maar hij had
zoo weinig weg van een heelgod, dat hij zelf eens erg ziek was.
Bij die gelegenheid ontving hij het bezoek van een toovenaar,
als ouderling vermond, die hem een drank aanbood om hem te
genezen. Eerst weigerde Quetzalcoatl, maar op het aandringen
van zijn bezoeker nam hij aan. En hij dronk zich zat. Want de
geneesdrank was geen andere dan de witte wijn der streek. Zoo
werd de wijze, maar zieke, Quetzalcoatl — de gevederde slang --door den toovenaar bedrogen (1. c. blz. zog).
(2)
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eenmaal door de slang vervuld in den alom verspreiden
Asklepiosdienst. Tot ons geluk hebben wij geen andere
gebruiken in acht te nemen dan die van zulke volkeren met
welke de Hebreeën, reeds vóór de achtste eeuw v. C. in
aanraking gekomen waren.
In zijn kommentaar op het boek Numeri, het slangenverhaal besprekend (blz. i i9 vg.), zegt Dillmann dat bij de
Egyptenaren de slang « als zinnebeeld gold der verjonging,
genezing en gezondheid ». Maar in de aangehaalde plaatsen
van Herodot (II, 74) en JElianus (Hist. Anim. XI, i7; XVII,
5) staat daar geen woord van. En dat zal zeker ook onjuist
wezen. Wel werd Isis van oudsher als genezinggeefster
aangeroepen; maar niet in die hoedanigheid was reeds dan
de slang met haar verbonden : Isis, volgens het gebed tot
haar gericht, moest de zieken verlossen « zooals zij Horus
verlost heeft » (i); en als levenwekster en voedster van den
herboren, jeugdigen zonnegod Horus werd Isis door de koe
verzinnebeeld. Eerst in het grieksche tijdvak, onder de
inwerking van den Asklepiosdienst, kregen Isis en Serapis,
als heelgodheden, de slang tot heilig dier en werden ook
eerst dan, in die hoedanigheid, onder de gedaante der slang
met menschenhoofd verbeeld (2). Hun eeredienst verspreidde zich met die beteekenis al over het roomsche rijk. Wat
voor de echte, oud-egyptische aanschouwingswijze in deze
zaak beslissend schijnt, is, dat Imhotep, de eigenlijke god
der geneeskunde bij de Egyptenaren, van alle samenstelling
met de slang verschoond bleef (3).
(i) Vgl. Roscher Lexicon... II, blz. 368, 521. — Zooals hierboven aangemerkt werd, komt ook in oude stukken de slang
wel eens voor als het dier van Isis, beschouwd als aardgodin.
(2) Vgl. Roscher, Lexicon... II. 53i vg. — Bij Elianus De nat.
anim. XI, 31-32, 34-35, voorbeelden van wonderbare genezingen
door Serapis beww erkt.
(3) Imhotep komt hierna nog ter spraak. — Van den god
Nehbka, die verbeeld wordt met een adderskop, of onder den
vorm van eene slang op menschenbeenen, zegt P. PIERRET
(Dict. d'archéologie égyytienne, blz. 362), dat hij schijnt het hero-bloeien, het verjongen te verpersoonlijken, en verwijst daarbij
naar het Doodenboek, XVII, 6i; XXX, 3 CXLIX, 41. Uit de
twee laatste plaatsen, waarvan XXX, 3 in uiterst verwarden
staat is overgeleverd, kan men voor de beteekenis van Nehbka's slang niets besluiten. Van XVII, 6i, gaf PIERRET (Le livre
des Morts, 1882) de volgende vertaling :... il est éternellement
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Dillmann meende verder dat ook de Assyriërs en
Babyloniërs « waarschijnlijk » de slang als heelwezen
kenden. Dat was nog te stout gesproken. Er bestaat geen
reden om die meening «waarschijnlijk » te heeten; zij is
het integendeel allerminst; en Baudissin, op wiens getuigenis Dillmann zich beriep, sprak zich t. a. p. ook niet in
het minst te haren gunste uit. (i)
In Arabië, inzonderheid bij de Zuid-Arabieren, worden de dsjinn, of geesten, die in heilige of geneeskrachtige
bronnen huizen, meest onder slangenvorm gedacht. Doch,
naar allen schijn, is de grond van die voorstelling te zoeken,
niet in eene vermeende betrekking der slang tot geneeskunde of gezondheid, zooals Rob. Smith het opvat (2),

a l'abri de la destruction comme le serpent Nehbka. Doch

(The book of the dead... ed. Paris, 19o7) verstaat
het anders :... I move eternally like Nehebkau (blz. 39) ; en in
eene aanteekening (blz. 5o) toont hij met goede gronden aan
dat de slang den bedoelden god toegevoegd was als zinnebeeld
van den Nijl.
(i) Studien.... I, 261. In zijn jongste werk Adonis und Esrnun,
blz. 329, erkent Baud. dat hij bij de Babyloniërs de slang niet
te achterhalen weet als dier eener genezingsgodheid. Voornamelijk Mardoek en Schamasch werden in babylonische bezweringen en gebeden om genezing aangeroepen (DHORME, La religion assyro-babylonienne, 1910, blz. 97 ; SCHOLLMEYER, Sumerischbabylonische Hymnen und Gebete an Schainasch, 1912, blz. 7) ; maar
Mardoek en Schamasch hadden met de slang niets gemeens.
(2) Rel. of the Semites, blz. 168. De vertelling bij MALTZAN
Reisen in Arabien; I Reise nach Südarabien, 1873, blz. 3o4) steunt
Rob. Smith's opvatting niet. De vertelling handelt over den oor sprong der bron van Msa'ide. Een bedelaar aldaar woonachtig
had den schutsheilige der plaats om bijstand gesmeekt. De
heilige verscheen hem in een droom en beval hem 's anderdaags
morgens te zoeken in zijn houten kist. De bedelaar vond daarin
een kleine bus, welke hij evenwel niet open krijgen kon. Op
herhaald aanroepen van den heilige werd hem geraden de bus
met honig te bestrijken. De bus ging nu open en eene kleine
slang kwam er uit, die dadelijk wegvluchtte. De bedelaar volgde haar op en zag haar verdwijnen in eene rots. En uit de spleet
van de rots waar de slang door gevloden was, vloeide nu eene
heete waterbron, die groote vermaardheid verwierf. De bedelaar werd er eigenaar en bewaker van en werd daardoor zeer
rijk. De slang was Msa'ud, de geest der bron ! -- Die vertelling
duidt niet aan dat de bron hare geneeskracht aan de slang ver schuldigd was, of dat juist om hare geneeskracht de slang er
mee in verband stond. Bij het openmaken der bron handelt de
slang niet met opzet, maar zuiver werktuigelijk en al vluchtend.
Vooral aan den schutsheilige, en slechts toevallig aan de slang,
had men het vloeien der weldadige bron te danken. Wat niet
LE PAGE-RENOUF
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maar in hare voorliefde voor eene vochtige verblijfplaats
het is dus niet ter wille van het geneeskrachtige der bron
maar ter wille van het water op zichzelf, dat de slang-ne,
daarbij te voorschijn komt. Diezelfde opmerking geldt
evenzeer voor het syrisch vertelsel medegedeeld door Prym
en Socin (i) : de koning der slangen verwekt drie gesneuvelde mannen tot het leven door hen te wasschen in het
levendmakend water dat eene der slangen voor hem gehaald
heeft. De slangen zijn er nog eens alleen om het water.
Het gebeurt immers ook dat de slang bij het water geheel
anders te werk gaat. In de babylonische sage, bij voorbeeld,
heeft Gilgames uit het diepste der zee de plant gehaald die
hem onverwelkbare jeugd en onsterfelijkheid moet ver
Terwijl hij nu, op weg daarmeê naar Erech, zich-schafen.
in een koelen waterkom gaat baden, riekt eene slang de
kostelijke plant, rooft ze, en laat den ontroostbaren Gilgames over aan zijn sterfelijk lot (2).
Toch valt een goed betuigd geval aan te stippen, dat,
bij 't eerste opzicht, duidelijk schijnt te wijzen op oorspronkelijk oostersch wangeloof in den wonderen geneeskrach tigen aanleg der slang. Door verschillende reizigers werd,
in den loop der 18de eeuw, het bestaan bericht van een
zonderlingen eeredienst die te Rahejne, een dorp in upperEgypte, op eene kleine dagmarsch ten noorden van Thebe,
ten opzichte van eene wonderdadige slang werd gepleegd.
Pococke, die omtrent het jaar 1750 de plaats bezocht, vertelt dat hem aldaar, in eene moskee, de spelonk getoond
werd, — eene rotskloof, -- waar de slang « Heredy» haar
verblijf hield. Nevens de rotskloof stond het graf van een
belet dat in zulke en andere sprookjes de slang toch in een
gunstig licht verschijnt. Eene slang kon ook soms dienst bewijzen. Er bestaan slangen die door hare onschadelijkheid voor
-delig
afsteken tegen veel andere slangen!
Men verstaat dan ook best, zonder daarbij heelkundige eigen
te pas te brengen, dat een eigennaam als-schapendrlg
Nachaschtab (= goede slang? in geval het bestanddeel nachasck hier
gelijk in het hebreeuwsch de beteekenis heeft van slang). in
min aeische inschriften kon aan ; etroffen worden (vgl. LAGRANGE,
Revue biblique, 1912, blz. 123 vg.).
(i) Syrische Sagen und Märchen, no 33, blz. 121 vg.
(2) Lees het stuk onder andere bij DHORME, Textes religieux

assyro-babylonienns, blz. 313.
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mohainmedaanschen heilige, wien men den naam gaf van
((scheikh Heredy ». De slang had, volgens den algemeenen
roep onder de bevolking, de eigenschap om alle zieken te
genezen die tot haar kwamen of gebracht werden. Niette
ontkennen van zijn geleider, kon Pococke-genstadh
met eigen oogen de teekens waarnemen van den slachtoffer dienst daar ter stede door de vereerders gevierd. Hoe zal
men die slangenvereering van Rahejne uitleggen? Goldziher, die de zaal: nog al breedvoerig behandelt (i), merkt
terecht aan dat hier klaarblijkend een oud heidensch ge bru ik te erkennen is, en meteen de poging om, overeen komstig den eisch van het mohammedaansch geloof, de
vereering der slang af te leiden op een heilige : het graf van
den ((scheikh Heredy (Haridi?) » moest de spelonk der
slang tot dekmantel dienen. Wat nu het oorspronkelijk
heidensch gebruik betreft, sommigen willen er een oud
bedrijf in naspeuren, anderen een oud -ara--egyptisch
bisch. Het eene komt even onaanneemlijk voor als het
andere. De deensche scheepskapitein Norden, die na Pococke den toestand te Rahejne beschreef (2), vermeldt e°ne
bijzonderheid die ons wellicht op liet rechte spoor kan
brengen. Norden vertelt namelijk dat de gewoonte bestond
van tot de slang Bene jonge maagd af te vaardigen als voor
doch, zoo de zuiverheid van het meisje het-sprekt;
minste letsel had ondergaan, weigerde de slang hare gunst.

Nu lezen wij bij Elianus (3), dat te Laviniuin, eene stad
der Latijnen, een heiligdom bestond aan de Hera van
Argolis gewijd, waarbij een slangenkuil behoorde. Op ge
dagen kreeg de daar gekweekte heilige slang haar-steld
voedsel uit de handen van maagdelijke meisjes. Doch, zoo
een dern1eisjes in hare zuiverheid geschonden was, weigerde
de slang het aangeboden voedsel. De overeenkomst niet
het door Norden Jneêgedeelde is treffend; en het vermoeden
dringt sich op, dat (le slang van Rahejne nauw met de slang
van Lavinium verwant zal geweesL zijn, en « scheikh ITeredv » een plaatsvervanger der « Hera ». Anderzijds herin(I)

Le culte des saints clze„. les Ïl usulmans, Revue (Ie l'histoilre des

Religions, 1880, II, 212 ss.
(2)

GOLDZIHER, 1. C. 314.

(3) Hist. A naicon. XI, z6.
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nert de slang der Hera van Argolis, welke de meisjes met
meelkoek spijsden, dadelijk aan de slang van Asklepios, te
Epidaurus in Argolis, die hetzelfde voedsel verlangde van
hare vereerders. Zoo komt het uit dat Maltzan, waar hij de
slang Heredy met de Asklepiosslang samenbracht (i), niet
ver nevens de waarheid sloeg. De eeredienst van Rahejne
zal tot griekschen invloed terug te voeren zijn.

Noch uit Egypte, noch uit Arabië, noch uit Assyrië
of Babylonië konden de Hebreeën de heelende slang medeof overgenomen hebben. Baudissin, die dat erkent, maar
niettemin overtuigd blijft dat de Nechoeschtan een beeld
was van de goddelijke heelslang, besluit dat men te Jerusalem dien bijgeloovigen eeredienst van de Kanaänieten of
de Feniciërs zal afgeleerd hebben (2).
Rechtstreeksche getuigenissen dat die naburen van
Israël met een genezingsgod, door de slang afgebeeld,
bekend waren, zijn niet voorhanden. Toch meent Baudis sin de zaak te kunnen klaar krijgen : Esmoen moet het zijn
die de slangengod der genezing was bij de Feniciërs, in het
moederland zoowel als in hunne koloniën langs de kusten
en in de eilanden der Middellandsche zee. Het staat immers
vast dat Esmoen met Asklepios-Aesculapius vereenzelvigd
werd en met diens naam benoemd, niet alleen door Damas
(6de eeuw), en door Philo Byblius in de hierboven-cius
besproken brokstukken bij Eusebius, maar reeds in een
drietalig sardinisch inschrift dagteekenend uit omstreeks
het midden der tweede eeuw v. C. (3). — Wat meer is, op
een zilverband, in Algerië gevonden, wordt een vak van het
versierwerk ingenomen door de voorstelling van twee
godenkoppen met bovenlijf (waarschijnlijk Tanit en Baäl Hamman), en al weerskanten van dien middengroep eene
slang krullend langs een paal; de twee slangen zouden,
volgens Baudissin, den Esmoen van Karthago, den puni-

(i) Meine Wallfahrt nach Mekka, i865; I, 49.
(2) Adonis und Esinun, 328 vg.
(3) Baud., 1. C. 218 vg.
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schen Aesculaap verbeelden (i). Doch, dat zij twee in getal
zijn en van elkander gescheiden door de twee godenkoppen,
toont duidelijk aan dat hare beteekenis doelt op de goden
die in het midden staan en voor dewelke zij als 't ware tot
inlijsting dienen. Aangezien het kunstwerk van den zilverband sporen vertoont van grieksch-romeinschen invloed,
moet toch ingezien worden dat, naar grieksch-romeinsch
gebruik, niet alleen Asklepios-Aesculapius, maar menige
andere godheid in verband stond met de slang. De muntstukken van Sept. Severus, Caracalla en Geta, door Bau
dissin bijgehaald (blz. 333), bevestigen niet in het minst
zijne verklaring van den afrikaanschen zilverband. Wanneer die muntstukken de beeltenis vertoonen van een god
met slangenomwonden staf, — dus wel degelijk Aesculaap,
en al wêerskanten van den god eene opkrullende slang,
dan is het klaarblijkend dat die twee slangen niet eene
afzonderlijke godheid voorstellen, maar betrekking nemen
tot de middenfiguur. Met den zilverband zal het evenzoo
gelegen zijn. Wat de Berlijner hoogleeraar verder uiteen zet
(blz. 334 vg.) aangaande de stang waarop de koperen slang
gevestigd was, en die zou de wêerga zijn van den slangen
dat kan men bezwaarlijk ernstig opne--stafvnAklepio,
men. De koperen slang, voor de lijders in de woestijn of
voor hare aanbidders in den tempel ten toon gesteld, kon
toch niet op den grond liggen; en Asklepios' staf, zoo als
hierna zal blijken en zoo als Baud. zelf opmerkt, was niet
oorspronkelijk tot slangendragen bestemd.
De gansche zeer geleerde, maar uiterst pijnlijke, ge
bewijsvoering van Baudissin, waarbij hij telkens-dwonge
zelf betoogt dat de zaak zou kunnen zijn zooals hij die
opvat, maar toch ook wel anders, komt ten slotte neer op de
getuigenissen die Esmoen met Asklepios-Aesculapius gelijk
-

stellen.
Maar op welken grond steunde die gelijkstelling? Was
het op beider goden betrekking tot de geneeskunst, of niet
veeleer op een aanrakingspunt van anderen aard, door
godenleer of vereeringsgebruik in het licht gesteld? (2) Hier
(i) L. c. 331.
(z) Baudissin zelf vermoedt dat de gelijkluidendheid der elkerzijdsche eerste lettergrepen in de twee namen de overdracht
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op eene vergelijking der Esmoen- en Asklepiosmythen in
te gaan zou ons echter te ver brengen. Gehomen dus dat
Esmoen aan zijn vermeend karakter als heelgod den eerenaam van Asklepios (Aesculaap) verschuldigd was, moest
daarom Esmoen ook een slangengod zijn ? Imhotep, de
egyptische heelgod, werd toch door de Grieken, met veel
meer nadruk dan Esmoen, als « Asklepios » begroet en
gehuldigd, al had hij met de heelslang niets gemeens, al
werd hij zelfs, wat alleszins merkwaardig is, zonder de
gewone eeremerken der egyptische goden afgebeeld, zoodanig dat men het heeft kunnen beproeven hem te doen
doorgaan als een vergoddelijkte heelmeester uit den historischen tijd (i). En verder : indien het zelfs bewezen was
dat Esmoen als heelgod de slang tot heilig dier en tot zinne beeld kreeg, nog bleve de vraag te beantwoorden : waar
vandaan en wanneer Esmoen die onderscheiding bekwam,
vooraleer men het recht had met eenig vertrouwen de mee
vooruit te zetten, dat de koperen slang, te Jerusalem-nig
vereerd in de achtste eeuw v. C., een afgietsel was van eene
zoogenaamde Esmoenslang. Immers, wat met Isis en Serapis
gebeurde, dat zij namelijk in het grieksche tijdvak, onder
den invloed der alom doordringende Asklepiosvereering,
de heelslang opnamen in hun eeredienst en in hun wezen,

dat kon even goed gebeurd zijn met Esmoen.

Die den Nechoeschtan als eenn voortbrengsel beschouwen van hetzelfde bijgeloof waardoor aan de slang zulk
eene aanzienlijke plaats verleend werd in den Asklepiosdienst, behoorden met meer zorg dan dikwijls daaraan
besteed is, trachten den oorsprong te achterhalen van die
verbinding van Asklepios zelven met de slang. Dit is een
vraagstuk waarvan de oplossing even belangwekkend kon
van Asklepios' naam op Esmoen kan begunstigd hebben (1. c.
2o6).
(i) KURT SETHA, hnhoteb der Asklej5ios der d egypter... Leipzig,
1902. Doch vgl. daarover FOUCART in de Revue de l'hist. des religions, t. XLVII I (1903), blz. 362 vgg.
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zijn op zichzelf als met betrekking tot de voorgewende
beteekenis van de koperen slang van Jerusalem.
Sommigen hou.de het er voor dat Asklepios oorspronkelijk niet onderscheiden was van de slang. De naam zelf
kan niet ten gunste van die onderstelling ingeroepen worden (i). En andere gronden houden al even weinig stand.
Wanneer Frazer (2) uit de omstandigheid dat heilige slangen in Asklepios' tempels gekweekt werden en door de
bezoekers met meelkoek gespijsd, besluit dat in den aan
min noch meer was dan eene slang », dan-vang«Asklepio
ziet hij voorbij, dat bij voorbeeld de heiligdommen van
Apollo Smintheus van kweekplaatsen voorzien waren voor
heilige muizen, zonder dat daaiuit blijkt te volgen dat
Apollo aanvankelijk min noch meer was dan een muis. Dezelfde goden hadden heilige dieren van de meest verschil
soorten, welke men te hunner eere onderhield, en dit-lend
was ook het geval met Asklepios. Dat de slang als een ver
belichaming gold van den god,-schijngvormfe
hebben anderen hieraan meenen te erkennen, dat men
haar bij de genezing werkdadig dacht, zooals volgt uit de
beschrijving in Aristofanes' Ploutos, (3) en uit een bericht in
de epidaurische inschriften, volgens hetwelk een man door
het likken der slang genezen werd van een voetgezwel (k).
Maar ook de heilige honden van Asklepios achtte men de
genezing te bewerken door hun likken, en een man bevindt
zich van de jicht verlost door den beet van eene gans (5).
Den god moest men dus alleszins eene van de dieren onderscheidene wezenheid toekennen. Wel vertelde men dat hij.
onder de gedaante van eene slang overgestoken was naar
(i) Welcker heeft voorgesteld den naam van den griekschen
genezingsgod in verband te brengen met askalabos =-- hagedis.
Doch die afleiding is beslist te verwerpen. Zie v. «T ILAM0wITZ,

Isyllos von Epidauros, blz. 93.
(2) Pausaliias' descripíion of Greece, III, 65.
(3) Waar evenwel twee slangen vermeld worden; zie hierboven.
(4) Vgl. HERRLICH, Ejbidaurus, eine antike Heilstätte, Berlin, 1898,
blz. 3o.
(5) Vgl. L. HOPF, Die Heilgötter und fleilstätteu des Altertums,
blz. 27 vg.
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Rome (i), en nog naar andere plaatsen, als naar Sicyon (2),
naar Epidaurus Limera in Lakonië (3), enz.; maar die
vertellingen staan te ver af van de bedoelde gebeurtenissen
dan dat wij er op mochten voortgaan om de oorspronkelijke
beteekenis van zulk eene slangenverhuizing vast te stellen.
Het is gemakkelijk te verstaan dat de roem van Epidaurus
aan de aldaar vereerde slangen een buitengewoon aanzien
verschafte, al bepaalde men zich er bij die slangen te
beschouwen als zijnde enkel werktuigen van den god; en
ook in die onderstelling komt het natuurlijk voor dat het
aanwerven eener Epidaurusslang door afgelegene heiligdommen op prijs gesteld werd. Te meer daar volgens het
zeggen van Pausanias (,+) de Asklepiosslangen tot een slag
behoorden, eigen aan de streek van Epidaurus.
Het is, in tegenovergestelden zin, eene even willekeurige bewering, wanneer enkelen voorgeven dat de slang in
den dienst van Asklepios binnengebracht werd uit het
Oosten (5). A. Maury meende dit te mogen afleiden uit het
gelijkstellen door de Grieken van den fenicischen god
Esmoen met Asklepios. Maar hij zelf merkt op een andere
plaats aan (6), dat die vereenzelviging niet oud blijkt te
wezen; en wanneer hij daarbij voegt dat zij op geen anderen
grond schijnt te berusten dan het gemeenzaam kenteeken
der slang, tot beide goden behoorend, dan is ook die gis
wel niets meer dan een bloote gissing (7), maar die-sing
tevens aantoont hoe onberechtigd de stelling was dat
Esmoen zijne vermeende slang aan Asklepios zou overgezet hebben. Het omgekeerde ware in elk geval minstens
veel waarschijnlijker. Slangendienst is voor de grieksche
oudheid zeer goed betuigd. De opgravingen van Evans te
Knossos hebben er nieuwe bewijzen van voor den dag

(i) Tit. Liv , Ovid., enz. Zie hierboven. Vgl.

LOEWE,

De lEs-

culapi figura, Argentorati, 1887, blz. so.

(2) Pausanias (een grieksch geschiedschrijver uit de tweede
eeuw n. C.), in zijne Beschrijving van Griekenland, II, io, 3.
(3) Id., III, 23, 7.
(4) II, 28, I; vgl. HERRLICH, 1. c. blz. 3o.
(5) A. MAURY,

Hist. des religions de la Grèee antique, I (1857), 114,

451 vg.; en thans nog L. HOPF, 1. c. blz. 21.
(6) L. c., III (1859), 247 vg.
(7) Vgl. wat hierboven daarop aangemerkt is.
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gebracht (i). Haren schutsgeest vereerden de oud-grieksche
steden onder slangengedaante en tot op onzen tijd kende
men in Griekenland die lokaalgeesten onder den naam van
drakos (= slang) (2). Het is dus zoo goed als zeker dat
Asklepios' slang uit Griekenland zelf afkomstig was.
Maar was die verbinding met de slang een oorspronkelijk bestanddeel in de opvatting en in den eeredienst van
den god der geneeskunde ? Steunde zij van het begin af op
eene of andere gewaande eigenschap der slang ? Ware zij
niet veeleer te verklaren uit eene omstandigheid van zuiver
plaatselijken aard? Om die vragen, zooniet met zekerheid,
dan toch met de noodige voorzichtigheid te beantwoorden,
zal het raadzaam zijn sommige welbekende feiten in acht
te nemen.
Vooreerst was de slang, ook bij de Grieken, niet uitsluitend aan Asklepios eigen. Verschillende andere goden
en godinnen, niet alleen zulke die, als Hygieia, met
Asklepios samen hingen naar de wijs van afzetsels,
maar nog andere, buiten dien kring, hadden de slang
tot heilig dier. Zoo, bij voorbeeld, Apollo, Poseidon,
Athene... Het is waar, die komen ook bij gelegenheid als
heelgoden voor, maar toch werd bij hen de slang niet als
heeldier opgevat. Athene, strijdend tegen Poseidon, stelde
men voor als bijgestaan door hare slang die aanvallend op
Poseidon toeschiet (3). Van Apollo vertelde men, om rekenschap te geven van de hem toegevoegde slang, dat hij de
slang Python had verslagen; en evenzoo had Poseidon het
eiland Tenos van giftige slangen verlost. Loewe (4) haalt
eene plaats aan uit Artemidorus die de volgende goden
opsomt aan welke de slang gewijd was: Zeus Sabazios,
Helios, Demeter en Kore, Hekate, Asklepios, de Heroën.
(i) Zooals wel geweten is, behooren de bedoelde gedenkstukken tot den vóórhellenischen tijd. Over de « slangengodin »
door Evans onder de puinen van het paleis te Knossos gevonden, zie LAGRANGE, La Crète ancienne, Paris, igo8 ; blz. 72 vg.
(met afbeelding). Vgl. VINCENT, Canaan..., blz. 174.
(2) MAVRY, 1. c. I, 452, verwijzend naar FAVRIEL, Chants oJu-

laires de la Grice moderne, II, 390.
(3) LUCKENBACH, Kunst u. Gesch. , erster Th.,
fig. 80. Vgl. nog fig. 59, 86-88.
(4) L. c., blz. 9.

6e Aufl., 1906;

RONDOM DE KOPERE N SLANG

404

Andei zijds merke men dat niet bij alle heelgoden de
slang eene voorname rol vervulde. Artemis, bij voorbeeld,
die, waakte over de gezondheid en den aangroei van vee en
wild, en welke men ook aanriep als helpster bij kindergeboorten, die onder meer benamingen den eeretitel voerde
van soteil'a (= redster), werd wel met dieren afgebeeld,
soms met veelsoortige te gader (i), maar gewoonlijk niet
met de slang (2).
Wat Asklepios zelven betreft, het is van bijzonder
belang niet te vergeten., dat hem buiten de slang menig
ander dier heilig was. Te Athene werden in het heiligdom
van den god heilige hanen gekweekt. De geit en voornamer
lijk de hond namen ook in zijn eeredienst hunne plaats in.
Hoe aldus verschillende dieren met den god der heelkunde in nauwe betrekking kwamen, kan men wellicht best
waarnemen aan het voorbeeld der muis, die in Klein -Azië,
daar waar de eeredienst van Apollo Smintheus (d. i. den
muizen- AIollo) gepleegd werd, ook aan Asklepios als kenteekenn ten deele viel (3). Apollo zelf was de muizen- Apollo
geworden door het samenwerken van lokale omstandigheden. Waarschijnlijk ging het meestal op dezelfde wijze
toe met andere heilige dieren aan dezen of genen god
gewijd : dierendienst die, historisch opklimmend tot tijden
van wildheid, vooreerst op zich zelf bestond, werd naderhand wanneer een nieuwe god met meer beschaafde
vereerders op eene plaats overgekomen was, met diens
eeredienst versmolten, zoo dat het voormalig goddelijk dier
nu daalde tot den rang van heilig dier van den hoogeren
god (4). Haan en geit en hond zal Asklepios waarschijnlijk
-

(i) S. REINACH (Chroniques d'Orient, 2e série, 1896, blz. 229)
«, Voici d'abord un vase archaïque des environs de Thébes, sur
lequel est figurée une déesse étendant les bras au-dessus de
deux félins; sur sa robe est dessiné un poisson, autour delle
sont des oiseaux, des croix gammées, une tête de boeuf, un e
cuisse d'animal. C'est Artémis Dictynna, 7ró-vta 8^p6iv » (ap.
Lagrange, La Crète ancienne. ioo).
(2) Eerie uitzondering dient aangestipt voor de arkadische.
Artemis.
(3) .VIAURY , 1. c., I, 452; LOEWE, 1. c. p. 75 (wijzend op een
muntstuk van Pergamos.

(4.) Vgl. A NDREW LANG, Apollo and the mouse (in de reeds hier
boven aan(ebaalde Origins of Religion and other Essays, 19o8, blz.
28 vgg.).
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in zijn eeredienst opgenomen hebben, naarmate die zich
uitbreidde tot plaatsen waar de bewuste dieren een voor werp waren van godsdienstige of bijgeloovige vereering.
Zou de verbinding der slang met Asklepios niet aanvankelijk uit zulk een toevallig samentreffen ontstaan zijn ?
Het is waar, veel vaster en veel algemeener dan zelfs geit
en hond en haan, treedt de slang als Asklepiosdier op den
voorgrond. Doch dit ware gereedelijk te verklaren uit de
omstandigheid, dat de Asklepiosdienst juist dan groote
beroemdheid verwierf en eene plotselinge vlucht nam over
gansch Griekenland, nadat hij, vermoedelijk, te Epidaurus,
met den aldaar reeds voorheen bestaanden slangendienst
samengeknoopt was.
Kjellberg (i), die tracht te bewijzen dat Epidaurus de
oorspronkelijke zetel was van de Asklepiosvereering, haalt
twee inschriften op bronzen vaten aan, te Epidaurus opgegraven, « waarvan de eene nog zeer goed tot het einde der
Ede eeuw v. C. kan behooren, en de andere misschien zou
kztitnnne^i opklimmen tot de 7de eeuw ». De geleerden zijn het
evenwel zoo goed als eens om Asklepios uit Thessalië te
laten komen. De oudste overleveringen verwijzen inderdaad
daarheen. Zeer oude bewijsstukken van Asklepiosdienst
heeft Thessalië's bodem weliswaar aan de vorschers niet
opgeleverd; doch daaruit kan men tot onvertrouwbaarheid
der overlevering niet besluiten. Maar was ook reeds vóór de
inrichting van den Asklepiosdienst te Epidaurus, de slang
als heilig dier van den genezingsgod bekend ? Een muntstuk
van Larisa, dagteekenend uit het laatste deel der 5de eeuw
v. C. en Asklepios vertoonend met slang, en nog veel minder sommige latere stukken van dergelijken aard uit andere
thessalische plaatsen, kunnen voor een beves?igend ant-

woord niet geldend gemaakt worden. Immers reeds in den
loop der 5de eeuw v. C. straalde Epidaurus' invloed naar
buiten uit en kwamen ook elders stichtingen tot stand naar
den zin van dat genezingsoord. Verwonderen kan het dus
niet, dat de streek van waaruit Asklepios naar den Pelo(i) Askleeios, mythologisch -archaeologische Studien (Sprakvetenskapliga Sallskapets i Upsala Förhandlinger ; Sept. '894-Maj
1897), blz . 41.
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ponnesus overgekomen was, en waar zijn dienst voorts in
eere bleef, reeds vroeg de terugwaartsche werking van de
nieuwere epidaurische gebruiken of instellingen onderging.
Ten allerlaatste in het begin der vijfde eeuw, en misschien wel reeds in de zesde, zal de slang met den heelgod
te Epidaurus in verband getreden zijn. Nochtans, en hierop
is bijzonder te letten, schijnt de samensmelting niet zoo
aanstonds voltrokken, maar langzamerhand bewerkt te zijn
geweest. Omstreeks het jaar 42o V. C. ging, van Epidaurus
uit, Asklepios' dienst naar Athene over. Nu is het merk
dat op de oudste der anagly1hen, of reliëfbeelden,-wardig
te Athene onder de puinen van den Asklepiostempel gevonden, de god nog verschijnt zonder de slang (i); inzonderheid
zijn staf is nog niet met de slang omwonden, maar is eenvoudig de wandelstaf der Atheensche burgers (2). Te
Athene komt de slang, eerst sedert het begin der vierde
eeuw, naast Asklepios voor. Het losse van de betrekking,
waarin aanvankelijk de slang tot den heelgod stond, kon
ook rekenschap geven van de veelvuldigheid der voorstel
allerlei latere gedenkstukken, waar de slang-lingswjzeop
of de slangen verschijnen, nu eens om den staf gewonden,
dan vóór of nevens den god, of achter een altaar, dan weêr
op de keerzijde van muntstukken waarvan de voorzijde den
god voorstelt, enz. (3). Dat de egyptische, slangenlooze,
heelgod Imhotep gemeenlijk als de weerga kan doorgaan
van Asklepios, zal ons dan ook te minder bevreemden (k).
Eene plaatselijke legende betreffend de eerste openbaring
van Asklepios te Epidaurus, vertelde dat zijne moeder
Koronis, in gezelschap van Phlegyas aldaar aangekomen
zijnde, het kind baarde dat zij uit heimelijk verkeer met
Apollo ontvangen had. De knaap werd gevoed door eene
geit, en door een hond bewaakt, tot dat de eigenaar der twee
dieren, een herder met name Aresthanas, het kind vond en
(I) LOEWE, 1. c. blz. z5, z7
(2) ID., ibid. blz. '7; aldus

vg.
ook nog in eene muurschildering

te Pompeï, ibid. blz. 67.
(3) BAUDISSIN, Adonis und Esmun, blz. 335.
(4) Evenals voor Imhotep is, tot in den laatsten tijd, ook voor
Asklepios door enkelen de meening gehuldigd, dat hij een vergoddelijkte heelmeester was (Hopf, 1. c. blz. z6 vg.). Doch daar
zijn geene bewijzen voor.
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aan den glans, waarvan het omstraald was, zijne goddelijkheid erkende (i). Straalt niet in dat verhaal, dat van de
slang niets te reppen weet, eene herinnering door aan het
feit dat de god, bij zijne aankomst te Epidaurus, nog niet
verbonden was met de slang? Homeer en Hesiood kennen
of behandelen Asklepios niet als god, veel minder als slangengod. Volgens de Ilias was Asklepios een koning, bedreven in de geneeskunde, wiens twee zonen, Machaon en
Podaleiros, als heelmeesters beroemd, heerschten over een
gebied in Thessalië en deelnamen aan den trojaanschen
oorlog. Niet de minste zinspeling schemert hier door, op
eene betrekking tot de slang.
Om de onderstelling te steunen, dat de plaats door de
slang ingenomen in den Asklepiosdienst, eerst te danken
was aan het overdragen in dien dienst van eene slangen
voorheen te Epidaurus gevierd, kon men er-veringds
verder aan herinneren hoe AElianus, in een hierboven aangehaald bericht, op den argolischen oorsprong wijst der
Hera die te Lavinium onder slangenkweeken werd vereerd.
Dit geeft immers te vermoeden dat in de landstreek van
Epidaurus slangenvereering bestond onafhankelijk van
Asklepiosdienst, en dat daar nog andere goden dan hij, op
gelijke wijze, als deelgenooten der slang oprezen. Men
weze nog de opmerking van Pausanias indachtig, dat de
Asklepiosslang behoorde tot een slag aan de landstreek
van Epidaurus eigen. Het besef van Asklepios' oorspronkelijke afzondering van de slang schijnt in zooverre levendig
gebleven te zijn, dat de benamingen onder dewelke hij
bekend stond, nooit op zijne verwantschap met dit of met
eenig ander heilig dier, maar, afgezien van zulke die eene
eeredienstplaats beteekenden, meest alle doelden op zijne
persoonlijke heelkundige eigenschappen; hij heet : iarpóc
(arts), fco rvXevs (bekerreiker), öpt toc (oprichter), 7ratav of
iradjjwv (genezer), Q'(JTflp (redder). (2)
Maar getuigen de oude schrijvers dan niet, dat de slang
aan den heelgod gewijd was uit hoofde van eene bijzondere
natuurlijke betrekking welke men haar toeschreef tot ge(i) Pausanias, II, 26, 3 vg.
(2) L. HOPF, 1. c. blz. ig. Zie verder nog
PRELLER, Griech. Mythol. I, 1894, blz. 947.

andere bijnamen bij
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zondheid of genezing? Zoo schrijft toch de Scholiast op
V. 733 van Aristofanes' Ploutos, dat de slang als zinnebeeld
bij Asklepios behoorde, omdat zij, door het periodisch
vernieuwen van hare hui(], altoos weêr versche jeugd ver
(i). Ja wel. Die reden is echter de eenige niet die-krijgt
men uitgedacht heeft. Plinius (2) zegt dat de slang aan
Esculaap gewijd wordt omdat men haar in het bezit waant
van allerhande geneeskrachten. Festus (3) zet uiteen dat de
slangen haren naam dracones houden van het grieksche
wkw. derkesthai, d. i. zien : « zij gaan immers door als zeer
scherpziend.... en daarom eigent men ze aan JEsculaap toe,
wijl men haar een uiterst waakzamen aard toeschrijft, wat
bij de geneeskunde allerbest te stade komt ». ^Elianus (4)
is van meening dat de slangen het voorgevoelen hebben van
elke nakende plaag, enz. Anderen brengen alles op rekening van de alombekende wijsheid of slimheid der slang.
Ofwel, wat bij de nieuweren meest aangetroffen wordt, men
laat gelden dat de slang het tooverdier bij uitstek was, en
daar de heelkunde deel uitmaakte van de mantiek, zoo was
de slang van zelf aangewezen als heeldier. Sommigen
meenen dat de slang, als waarzeggingsdier, met de godheden van Licht en Leven in verbinding stond (5). En dat
de slang een waarzeggingsdier bij uitmuntendheid was, dat
leidt men af uit de beschouwing dat zij in betrekking stond
tot de goden der onderwereld; en dit verklaart men verder
hieruit dat zij een chthonzisch dier was in de aarde huizend ;
ofwel hieruit dat zij de waterbron verbeeldde aan de aarde
ontspringend, of de ziel die het lichaam der stervenden
ontsluipt gelijk een kruipdier, enz. Als zinnebeeld der
(i) FRAZER, Pausanias' descrijiion of Greece, 1. suprae . , haalt
voor dezelfde verklaring nog het gezag bij van Cornutus, Nat.
deoruin, 33; Macrob., Sat. I, 20, 2.
(2 a Nat. hist. XXIX, 72 : messe ei (serpenti,► remedia multa
creduntur, ut digeremus, et ideo Aesculapio dicatur.
(3) In zijn woordenboek De verboruin sign(catione, bij het w.
dracones. Die Festus was een latijnsch taalgeleerde van het einde
der derde, of het begin der vierde eeuw n. C. Zijn woordenboek
was eene verkorting van het sindsdien verloren gegaan werk
van Verrius Flaccus, leermeester der kleinkinderen van Keizer
Augustus.
(4) De nat. anim. VI, z6.
(5) SEYTTER, bij HOPF, 1. c., blz. 17.
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aardgodheden kon zij ook best den verrijzenden god
uit de onderwereld te voorschijn komend, voorstellen (i).
Moeilijk was het niet ook voor andere Asklepiosdieren
dergelijke titels te verzinnen : de hond, bij voorbeeld, was
insgelijks een waarzeggingsdier, en de haan, als aankondiger van het ontwakend leven, was een gepast zinnebeeld
voor den leven-opwekkenden god (2). Men ziet : uitleggingen zijn er niet te kort; alleen te veel om geschiedkundig
het minste vertrouwen, de minste inachtneming te ver dienen. De oudste schrijvers, wier getuigenis tot ons overgekomen is, hadden geen kennis van een door echt-historische getuigenissen, of toch door een heerschend gevoelen
betuigd verband tusschen eene bepaalde eigenschap der
slang en hare toeëigening aan Asklepios-Aesculaap. Daarin
willen wij nu geen bewijsgrond zoeken. Maar de lezer zal
bedenken dat de verscheidenheid der voorgeslagene gis
gemakkelijk te verklaren is bij de onderstelling, dat-singe
de huldiging der slang als heeldier eenvoudig haren oor sprong nam in een plaatselijk samentreffen van den eeredienst van den god der genezing met eene voorheen op zich
zelf bestaande slangenvereering.

Om nu tot het voorwerp van onze bijzondere belangstelling terug te keeren, uit het voorgaande blijkt in elik
geval zóoveel, dat de slang van Asklepios onmogelijk tot
Esmoen kon overgegaan zijn reeds in de achtste eeuw v. C.
of nog vroeger, En daar geen schijn van reden bestaat om
aan te nemen dat Esmoen onafhankelijk van Asklepios met
de heelslang verbonden was, zoo ware het ook louter wille
vooruit te zetten dat de Hebreeën hunnen Nechoesch--keur
tan, als heelslang, aan de Feniciërs zouden ontleend
hebben.
Iedereen zal overigens toestemmen dat de huldiging
der goddelijke heelslang niet van zelf, op den bodem van
den Israëlietischen godsdienst, uit eene zelfontwikkeling
(I) BAUDISSIN, Adonis und
(2) HOPF, 1. c., blz. i8.

Esmnn, blz. 338, 342 vg.
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van Israëlietische begrippen of gebruiken, tot stand had
kunnen komen. Het ware zelfs uiterst moeilijk te begrijpen
dat de Israëlieten zulk eene instelling van een naburig volk
zouden overgenomen hebben, zonder dat in het Oud Testament eenig spoor of teeken aan te wijzen ware van, al was
het maar den geringsten invloed dien zij zou uitgeoefend
hebben op hunne opvatting der slang. Men bedenke nog
eens dat voor de Israëlieten de slang uitsluitend was en
immer bleef : het bij uitstek afstootelijk, kwaadaardig,
schadelijk dier. Van eene weldadige slang weet de hebreeuwsche literatuur niets. Men heeft schoon aan te brengen dat in het hebreeuwsch de naam der slang, nachasch,
te gronde ligt aan het wkw. nichesch, waarmede het beoefenen van toover- of wichelkunst beteekend wordt. Dit
etymologisch verband is vooreerst verre van zeker en wat
nog veel minder vast staat, is de betrekking welke de Israëlieten ooit zouden gekend hebben tusschen de heelkunde
en de toover- of wichelkunst beteekend door het wkw.
nichesch (i) . Wanneer de hebreeuwsche slavin van den
Syriër Naäman aan haren melaatschen meester laat hooren
dat hij in het land van Israël heul en genezing zou vinden,
dan is het niet naar eene wonderdadige heelslang, maar
naar den Jahveprofeet dat zij hem heen wijst, en het is ook
tot Eliseus dat Naäman zich wendt (2 Ikon. V) : Jahve is
het die slaat, en hij alleen geneest (Os. VI, i). Ochozias, de
ontrouwe koning van Samarië, haalt zich Elias' vloek op
den hals, omdat hij, in plaats van Israël's God te rade te
gaan wegens zijne krankheid, tot een andere macht zijn
toevlucht neemt; doch het was niet op een slangengod, of
op een dood slangenbeeld, dat zelfs Ochozias zijne hoop
gevestigd had, maar op Baäl -Zeboeb van Accaron (2).
(i) BAUDISSIN (Studien... I, 287), de mogelijkheid herkennend
dat het wkw. nichesch zou doelen op het fluisteren van den wiche
meent dat zelfs dan nog de samenhang met nachasch =-lar,
slang, zou staande blijven, daar ook de slang haren naam waarschijnlijk aan haar fluisterend geluid te danken heeft. De geleerde schrijver ziet niet in dat hier dan een bloot toevallige en
onrechtstreeksche samenhang zou voorhanden zijn.

(2) 2 Kon. I. — De naam en het wezen van Baäl-Zeboeb van
Accaron kunnen niet met zekerheid geduid worden. Indien, zoo
als wel schijnt, de schrijfwijze zeboeb echt is, wil de naam eigenlijk zeggen Vliegen -Bad!. BAETHGEN (Beilraebc zur sein. Religions-
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Het is geheel verkeerd wanneer men het verhaal van
Num. XXI bijhaalt om de opvatting van den Nechoeschtan
als een beeld der goddelijke heelslang te handhaven. Zeker,
het beeld wordt ons hier voorgesteld als een middel tot
genezing, maar alleen mits eene stellige inwijding daartoe.
Blijkbaar weet de schrijver er niets van, dat de slang te
Jerusalem bekend stond als een uiteraard genezinggevend
wezen. Anders zou hij van de koperen slang geen saraf
gemaakt hebben, d. i. eene vergiftige slang die door haren
beet den dood toebrengt. Men merke wel dat de Asklepiosslang, volgens de beschrijving bij Pausanias (II, 28, i) en
Aelianus (Nat. anim. VIII, 12), eene goedaardige, onschadelijke en zeer gemakkelijk tembare slang was. Het valt
inderdaad licht te begrijpen dat die onschadelijkheid als
voorwaarde moest gelden wilde men het dier tot zinnebeeld
maken van hernieuwd leven en van gezondheid. Maar nu
zou de zoogenaamde «verklarende legende)) dat zinnebeeld
der gezondheid voor zijne joodsche vereerders omgeschapen
hebben tot het beeld eener slang van het verwoedste en
gevaarlijkste slag? Dat is niet aanneemlijk.

geschichte, blz. 25) is van meening

dat aan den Baäl van Accaron
de vliegen gewijd waren, en dat de uitspraken van het aldaar
bestaand orakel een voortbrengsel waren van wichelarij door
middel van heilige vliegen ; een minstens zeer zonderling ora-

kelwezen ! — Gewoonlijk verkiest men den naam te duiden als
beteekenend Baäl den Vliegenjager, eene eigenschap die nog aan
andere heidensche godheden toegeschreven werd. Naar den
uitleg door Lagrange voorgestaan (Rel. sém. 85, konden de
vliegen die het vieren der slachtofferanden stoorden licht doorgaan als de kwade geesten verbeeldend, die op het offer geen
recht hadden, en zoo zou men er later op gekomen zijn Baälzeboeb als den prins der daemonen aan te zien, in wiens naam,
volgens de leer der Farizeeën, de duivels verjaagd werden uit
het lichaam der bezetenen. — Doch ware het ook niet mogelijk,
en in den grond niet veel gemakkelijker te verstaan, dat Baäl zeboeb, de vliegenjager, zijn meesterschap over kwalen en krank
waarover men tot hem om raad kwam, hier aan dankte,-hedn,
dat men de verderfelijke werking waargenomen had, zonder er
natuurlijk den rechten aard van te erkennen, welke de vliegen
uitoefenen in het overzetten van zekere besmettelijke ziekten of
in het ontsteken van uitwendige zeeren? Van daaruit zou het
heerschend bijgeloof er ook zonder moeite toe gekomen zijn
Baälzeboeb als duiveljager te beschouwen, daar waar zieken
beschouwd en behandeld werden als bezetenen.
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III
De schrijver van het bericht 2 Kon. XVIII, 4, den
ondergang van den Nechoestan vermeldend, merkt uitdrukkelijk aan, dat het beeld door Ezechias verbrijzeld de
koperen slang was « welke Moyses had gemaakt ». Zonder
in een breedvoerig betoog te treden mag men nu gerust
als zeker vooruitzetten, dat de opsteller of de opstellers van
het boek der Koningen, evenals de profeten, elken eigenlijken beeldendienst, hij mocht dan vreemde goden of
Israël's God gelden, als vloekbaar aanzagen en strijdig met
de Wet. Het gebod : « gij zult u geen gesneden beelden
maken, .... gij zult die niet aanbidden n (Ex. XX, 4, 5),
stond bij den berichtgever van 2 Kon. XVIII, 4 ongetwijfeld vast als mosaisch Recht. Daarvan getuigt voldoend
de onveranderlijke houding die het gansche boek door
aangenomen wordt. Hij kon dus onmogelijk het koperen
slangenbeeld tot Moyses terugbrengen, tenzij mits het
voorbehoud, door iedereen begrepen en daarom niet noodzakelijk aan te stippen, dat Moyses de koperen slang niet
als godsbeeld, niet als voorwerp van beeldendienst had
opgericht, maar alleen als een zinnebeeld van anderen
aard en andere bestemming, zooals zij even in het licht van
het verhaal Num. XXI als werktuig tot een voorbijgaanden
dienst verschijnt. Aldus geeft de berichtgever van het boek
der Koningen, stilzwijgend maar duidelijk te verstaan, dat
dit verhaal hem en zijne lezers bekend was.
Nu rijst de vraag op : wanneer en hoe, tot welk doeleinde, het verhaal van het boek Numeri verzonnen of opgeteekend werd? Daar zijn geleerden (i) die het moeilijk
vinden te beslissen of reeds ten tijde van koning Ezechias,
toen deze het slangenbeeld vernietigde, Moyses gekend
was als de maker ervan? Zulk een twijfel kan maar uit onberedeneerde schroomvalligheid spruiten, ofwel uit groote
verlegenheid. Men zie wel in dat bewuste geleerden uitgaan
van de onderstelling, dat van meetaf de koperen slang een
uiteraard afgodisch beeld was of kon geweest zijn. Maar
(i) Bij voorbeeld KUENEN, Godsdienst van Israël, I, blz. 285.
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ware het nu niet onbegrijpelijk, dat min of meer geruimen
tijd na afschaffing van het ergerlijk misbruik, na de verdwijning van het godsbeeld zoo schandelijk van zijn voetstuk,
of liever van zijne stang gerukt en als strijdig met rechtzinnigen Jahvedienst verbrijzeld, iemand op het gedacht zou
gekomen zijn, zonder de minste reden, en mits eene wille
zijn oorspronkelijk karakter, da.t--keurigvdan
zelfde beeld met den heerlijken glans der mosaïsche af komst
te omstralen ? Veel gemakkelijker ware het omgekeerd te
verstaan, dat elke streving om voor den afschuwelijken
afgod mosaïschen of hoegenaamd welken wettigen oorsprong te verzinnen, door de getrouwe Jahvedienaren
onverbiddelijk zou tegengewerkt en uitgeroeid geweest
zijn. Laat ons gerust zeggen dat, hadde de koperen slang
niet reeds ten tijde van koning Ezechias als Moyses' werk
doorgegaan, zij naderhand voorzeker nooit met zulke adel
vereerd geweest.
-brievnwa
Dit erkennen dan ook andere voorstanders van het
legendarisch karakter van het verhaal der slangenplaag.
Zoo verklaarde onlangs Baudissin ronduit, dat het verhaal
van Num. XXI slechts kan gedacht worden ontstaan te zijn
in een tijd toen de vereering der koperen slang in zwang
was, dus vóór hare verwijdering door Ezechias (i). En hoe
zal men zich het ontstaan, in die omstandigheden, van de
legendarische vertelling voor te stellen hebben? Dit kunnen
wij ook bij Baudissin leeren : cc het verhaal, meent hij, wil
ongetwijfeld eene rechtvaardiging geven van den Ne
terugvoering van het beeld tot Moyses-choestan.D
zal eenvoudig ontstaan zijn uit de behoefte om liet godsbeeld, strijdig met de J ahvereligie, door den eerbi edwaardigen naam te rechtvaardigen » ( 2). Daarmee wil de
geleerde schrijver zeker niet zeggen dat eene rechtvaardiging der slangenvereering bedoeld was; het ware toch al
te onzinnig geweest een openbaar misbruik, erkend als
(i) Adonis und Esmun, blz. 326.
() L. c. 325. In zijne Studien... I, 289, drukte Baudissin in
andere woorden omtrent dezelfde meening uit; hier heet het,
onder beroep op het gezag van De Wette, Kuenen, Tiele, dat
het slangenverhaal voortkwam « .... uit het betrachten eener
onergerlijke verklaring van het opkomen van een afgodisch
beeld ».
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strijdig met de Jahvereligie, dus met de mosaïsche instellingen, te willen rechtvaardigen met het tot eene mosaïsche
instelling te maken; — zonder te rekenen dat de aangewende poging volstrekt nutteloos en ontoereikend zou
gebleken zijn. Men zal Baudissin's meening, op haar best
genomen, in dien zin moeten duiden, dat de ontwerper of
de ontwerpers van het verhaal der slangenplaag, den Neehoesehtan ob zichzelf beschouwd, onaangezien het misbruik
waartoe hij naderhand aanleiding gaf, wilden rechtvaardigen met hem, mits onderstelling van eene aanvankelijk
verschillende beteekenis, als het werk van Moyses uit te
geven. Dat laat zich zoo al zeggen; en ((de behoefte » (das
Bedürfniss) om den Nechoeschtan te rechtvaardigen kon
misschien wel veel merkwaardigs teweeg brengen. Doch
Baudissin heeft vergeten te verklaren wat hier voor elk
nadenkend lezer onontwijkbaar te verklaren was, namelijk:
waar vandaan de « behoefte » zou gekomen zijn om den
Nechoeschtan te « rechtvaardigen a? Indien de overlevering
niets wist te vermelden wat kon strekken om den oorsprong
van den Nechoeschtan in een gunstig licht te stellen; indien
de Nechoeschtan, ook voor het verleden, enkel en alleen
gekend was als het beeld van een genezingsgod, of in het
algemeen als een voorwerp van ongeoorloofden eeredienst,
dan kon die Nechoeschtan, in de oogen van een rechtzinnig
Jahvedienaar, geen behoefte hebben aan rechtvaardiging;
hij kon maar vlakaf te verwerpen zijn. Zoo koning Ezechias,
in weerwil van de reeds bestaande mosaïsche « legende »,
zonder zich aan die zoogenaamde rechtvaardiging te storen,
den Nechoeschtan liet nederhalen en aan stukken slaan,
hoeveel beslister zouden te voren de getrouwe beoefenaren
der Jahvereligie het godsbeeld dat met die religie in strijd
was gedoemd hebben, in plaats van naar eene « rechtvaardiging )> om te zien? Wilde of kon men Moyses niet als
stichter van den afgodischen eeredienst voorstellen, men
hadde evenmin door een vergoelijkend of doelloos verzinsel den ergerlijken Nechoeschtan tot een mosaïschen
herschapen.
De slotsom is, dat het verhaal van de slangenplaag en
van het oprichten der koperen slang, in Nunn. XXI, niet
kan gedacht worden ontstaan te zijn onder den invloed der

VAN MOYSES

4.I5

godsdienstige vereering van den Nechoeschtan in den
tempel te Jerusalem. Het moet opklimmen, minstens door
middel van eene traditie waaruit het zou voortgevloeid
zijn, tot een tijd aan die vereering voorafgaande. De godsdienstige vereering was niet het oorspronkelijke, maar het
afgeleide en ontaarde. Daarom zeiden wij, in het begin
van dit opstel, dat de voorstelling ons van den oorsprong
der koperen slang gegeven in het verhaal Num. XXI, reeds
door het voorhanden zijn zelf van dat verhaal, althans wat
de grondtrekken betreft als de eenig mogelijke opgedrongen
wordt.
Zulk eene slangenplaag, als die de Israëlieten zou aan
hebben in de woestijn, hoeft men zeker niet aan te-getas
zien als uit den aard der zaak tot het fabelachtige behoorend. Bij het doortrekken der landstreek Gedrozië, tusschen
Perzië en Indië, werd Alexander's leger door dergelijken
geesel gekweld (i) ; en de assyrische koning Asarhaddon,
in de beschrijving van zijn veldtocht tegen het land Bazu,
spreekt van eene woestijn waar hij den grond, op twintig
mijlen lengte, met schorpioenen en adders als met sprinkhanen overdekt vond (2). Van het sinaïetisch schiereiland
in het bijzonder weet Strabo te getuigen, dat het reizen er
onveilig gemaakt was door de menigvuldige slangen (3).
Anderzijds vestigt Pater Lagrange (4) te recht de aandacht
op het samentreffen van het feit, dat te Foenan (Fenan)
kopermijnen voorhanden zijn, met de omstandigheid dat
de gebeurtenissen die het oprichten der koperen slang tot

(I) STRABO, Geo, rafthica, XV, 2, 7 :... a serpentibus etiam
periculum aderat. Nam in arenae curnulis herba quaedam innata
serpentes occultabat, a quibus icti moriebantur.
(2) PRISuA- Inschrift, I Rawl. 45-47; kol. 111, 29 !Keilinschr.

Bibl. II, 13o). SAYCE (Early History of the Hebrews, 1897, blz.

225)

zet wat te stout vooruit dat de woestijn door Asarhaddon bedoeld juist dezelfde was welke de Israëlieten doortrokken. Over
het land Bazu vgl. Delitzsch, Wo lag das Paradies, 3o6.
(3) Geogr. XVI. 2, 3o : alter (sinus) Aegyptum versus ad
Heroum urbem, in quam compendiosius iter est a Pelusio; sed
camelis conficiendum per loca deserta et arenosa : magna est
etiam its in locis serpentum multitudo. — Nog andere, oude en
jongere, getuigenissen bij Ewald, Geschichte des Volkes Israël, II
(3 Aufl.), 250.
(4) Revue biblique, zgoo, blz. 286; vgl. ibid. 1912, blz. 124.
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gevolg hadden, even in den omtrek van die plaats voorvielen (i).
Wat heeft men dan zoo gewichtigs tegen de geloofwaardigheid van het slangenverhaal in te brengen, dat men,
liever dan het bijbelwoord te laten gelden, tot de buiten
gissingen overgaat omtrent de oorspronkelijke-sporigte
beteekenis van de koperen slang ?
Het verhaal legt niet uit, zoo klaagt men, hoe de Israëlietische zwervers op hun tocht, bekwaam waren, met den
spoed door de omstandigheden vereischt, zulk een belangrijk stuk in metaal te vervaardigen (2). Wel neen ; het
verhaal geeft daar geen uitleg over. Maar wie zal aantoonen
dat dit onmogelijk was? Vooreerst is te bedenken dat de
Israëlieten ook door dringende (( omstandigheden )) konden
genoodzaakt zijn geruimen tijd op de geteisterde plaats te
verblijven; zij waren trouwens niet alleen, in en om de
woestijn. Dan, nergens staat geschreven dat het hier om
een eigenlijk kunststuk te doen was; de slang moest naar
maaksel en afmetingen geschikt zijn tot openbare tentoonstelling, dat is alles wat men het recht heeft uit het verhaal
te besluiten. Het is overigens bekend dat de Egyptenaren
van oudsher de kopermijnen in het sinaletisch schiereiland
uitbaatten en er het koper bewerkten (3) ; de woestijnbewoners waren rijk aan metalen, inzonderheid aan koperen
voorwerpen (t). Grondstof en verwerkingsmiddelen voor
het maken van het slangenbeeld mogen dus geacht worden
gereed voorhanden geweest te zijn. Dit alles wel ingezien,
zal het geen vermetelheid zijn te oordeelen dat het vervaardigen der koperen slang, -- ongetwijfeld een goteling in
brons, — alleszins minder moeite en tijd zal gekost hebben
dan menige poging tot hergieten ervan door hedendaagsche
bijbelvorschers.
Wat echter de voornaamste reden schijnt, bij velen,
waarom zij het historisch karakter van het slangenverhaal
betwisten, is, dat zij niet kunnen begrijpen hoe juist een
(i) Vgl. Num. XXI, io en XXXIII, 42-4.3.
(a) G. B. GRAY, Comm. on Numbers (Edinb., 1903), in h. 1.
(3) RIEHM, Handw. d. bib!. Altert., art. Bergbau, blz. 166 (Iste
uitg.).
(4) Num. XXXI, 22.
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kopereis slang tot genezings- of verweermiddel tegen de
slangenplaag werd. gekozen (i). Nochtans ligt de grond van
die keus klaar genoeg voor de hand : het verweermiddel
moest een afbeeldsel zijn van de plaag. Het is een wel
bekend, en wijd en zijd, in de oudheid en tot op onze da
onder de meest verschillende volkeren waar te nemen-gen,
gebruik, dat de bewoners eener plaats zoeken van schade
ongedierte vrij te komen en te blijven met, als wijoffer,-lijk
een beeld van het betreffend kwaaddoend wezen op te
zetten. Treffende voorbeelden daarvan heeft Frazer aangeteekend. (2). Het zal volstaan hier te wijzen op het geval
der Filistijnen, beschreven in i Sam. VI. Toen de ark des
verbonds in het land der Filistijnen als krijgsbuit verbleef,
werden die heiligschenders gestraft met een vreeselijken
inval van ratten, die hunne steden en dorpen overkrielden.
Op raad van hunne waarzeggers zonden zij dan de ark
terug naar haar land, maar niet de ark alleen : zij hadden
er ook wijgaven aan toe te voegen om van de plaag verlost
te geraken, namelijk, naar het getal hunner hoofdsteden
vijf gouden ratten. Frazer, die in zijn commentaar op
Pausanias' Beschrijving van Griekenland, de koperen slang van
Moyses onder de bewijsstukken aanbracht voor het alom
verspreid geloof in den heelkrachtigen aard der slang (3),
verwijst ze, met meer recht, in zijn Golden Bough, t. a.. p.,
naar het vak der plaagafwendende verweerbeelden.
Natuurlijk is die verklaringswijze aan een man als
Baudissin niet ontgaan. Maar hij kan noch wil de overeenkomst aannemen van het oprichten der koperen slang met
de zooeven ter herinnering gebrachte gewoonte. Een ken-merkend verschil meende hij reeds hierin te mogen aanstippen, dat het oorspronkelijk tot het wezen van verweerbeelden, als die door Frazer vermeld, zou schijnen behoord
te hebben, dat zij ter zijde gesteld werden en niet openbaarlijk uitgestald, zooals de koperen slang het was (4).

(i) GRAY, 1. C.; BAUDISSIN, Studien... I, 288.
(2) Golden Bough (2d ed.) 11 (1900) 427. Vgl.
The origins of religion and other Essays, blz. 36.

(3) Paus. doscr. of Greece, III (1898), blz. 66.
(q.) Nöldeke-Festschrift, blz. 740; Anm. z.
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Doch, op het tegenbewijs door Weinreich geleverd, (i)
heeft hij zelf naderhand die bewering ingetrokken (2).
Een ander verschil ware gelegen in den aard van de
kracht door dewelke de beelden geacht werden hunne
werking te verrichten. Met de koperen slang ging het niet
toe als met die andere afbeeldsels van plagen. Niet het oprichten der slang op zichzelf had de verdrij ving van het
kwaad te bewerken, maar hel ooblikken tot de slang zou genezing
verwerven (3) : « allen die gebeten zijnde haar zullen aanschouwen, zullen genezen zijn... En wanneer eene slang
er een en beet en deze opzag tot de koperen slang, zoo was
hij genezen ».
Die opmerking is inderdaad een aandachtig overwegen
waard. Het kan niet geloochend worden dat de wijze waarop de koperen slang haar weldadigen dienst te verrichten
had, wezenlijk verschilt van de werking toegeschreven bij
voorbeeld aan den bronzen schorpioen, door middel van
denwelken Apollonius van Tyana Antiochië verloste van de
schorpioenenplaag; dit beeld zou door zijne aanwezigheid
alleen, dus door zichzelf zijn uitwerksel teweeg brengen :
men stak het in den grond, in het midden der stad, onder
eene kleine zuil (4). Bij de, koperen slang was integendeel,
naar de klaarblijkende bedoeling van het verhaal, van
Jahve, en alleen van hem, de genezing te verwachten; het
beeld was niets meer dan een op zichzelf krachteloos teeken,
enkel dienend om op eene in ieder bijzonder geval erkenbare wijze Jahve's tusschenkomst te laten uitschijnen (5).
(i) Antike Heilungswunder, blz. i68, Anm. 3.
(2) Adonis und Esmun, blz. 328.
(3) Ibid., blz. 329; Studien ...., 288, Anm. i.
(4i FRAZER, Golden Bough, 1. c. Op dezelfde plaats haalt Frazer

nog iets dergelijks aan uit Sint Gregorius van Tours' Kerkelijke
Geschiedenis der Franken (trad. Guizot, VIII, 33). Sint Gregorius
vertelt dat de stad Parijs placht vrij te blijven van knaagdieren
en slangen. Maar te zijnen leeftijde, bij het reinmaken van
ergens een riool, vond men een bronzen rat en een bronzen
slang, welke men, zeer onvoorzichtig, van kant maakte... Sedert
dien, voegt Gregorius er bij, zijn knaagdieren en slangen
zonder tal in Parijs te zien geweest.
(5) In het boek der Wijsheid XVI, 5 -7, wordt daarom de koperen slang geheeten een « symbolon soterias », «signum salutis
een teeken der redding. Het gebruik dat van het slangenbeeld
gemaakt wordt in het Joannesevangelie (III, 14-15), waar het
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Doch, of nu ook iemand van meening was dat die
bijzondere voorstellingswijze de historische waarheid niet
trouw weerspiegelt, nog hadde hij het recht niet haar tot
voorwendsel te gebruiken om aan het verhaal van Num. XXI
alle geschiedkundige waarde, alle zakelijk verband met het
ontstaan van het slangenbeeld te ontzeggen en van den
Nechoeschtan, in plaats van een plagenafbeeldsel, een oorspronkelijk godsbeeld te maken. Er bleve hem hoogstens te
onderstellen dat de schrijver, die aan het verhaal zijn
tegenwoordigen vorm gaf, tamelijk ver van de gebeurtenis
afstaande, onder den invloed der meer ontwikkelde godsdienstige begrippen van zijne omgeving, meende te moeten
aan het heugelijk gedenkstuk eene leering vastknoopen van
hoogere zedelijkheid en zuiverder godsdienstzin dan waaraan het zijn ontstaan te danken had. Zoo naderde men dan
min of meer tot de tweede der beide verklaringen door
Tiele als mogelijk voorgestaan, waar hij schreef dat het
bronzen slangenbeeld « .... kan de bliksemslang, een soort
van saraf, maar [ ] evenzeer, in overeenstemming met hetgeen het verhaal van Numeri... op zijne wijze voorstelt,
een slangefetis geweest zijn, waaraan men offerde tot afwering van schadelijke adders ». (i)
Is er werkelijk in de opvatting en het gebruik van plagenafbeeldsels zooals die elders voorkomen, een reden
gelegen om de bijzondere voorstellingswijze van het slangenverhaal in Num. XXI als onhistorisch te bestempelen?
Misschien zal een lezer zich afvragen of het wel zoo zeker
is dat de beschouwing waarbij plagenafbeeldsels als tooverkrachtige afweringsmiddelen aangezien en behandeld worden, in deze zaak als het oorspronkelijke moet doorgaan;
of zulk bijgeloovig bedrijf niet veeleer afval mocht heeten
en misvorming van godsdienstige handelingen die gelijk
stonden met een smeeken om ontferming tot de Godheid
gericht? Men bedenke dat evenmin als de koperen slang
als vergelijkingsterm dient tegenover den op het kruis verheven
Zaligmaker, berust enkel op de beschouwing van het verkregen
uitwerksel, onaangezien de wijze waarop dit uitwerksel veroorzaakt is (.... sicut Moyses exaltavit serpentem in deserto; ita
exaltari oportet Filium hominis : ut omnis, qui credit in ipsum,
non pereat, sed habeat vitam aeternam).
(i)

Gesch. van den godsd. in de Oudheid, 323.
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der Hebreeën, de vijf gouden ratten der Filistijnen, stipt
genomen en in alle opzichten, de weêrga zijn van den
bronzen schorpioen van Antiochië. Ook de Filistijnen dolven
hunne gouden ratten niet in den grond, maar legden ze
eerbiedig, als offergave, naast de ark, op den zelfden splinternieuwen wagen die Jahve's bondkist naar het land van
Israël moest terug brengen, aldus belijdend dat de plaag
die hen overvallen had aan den straffenden toorn van den
machtigen God hunner naburen te wijten was en lucht
gevend aan het rouwmoedig verlangen naar verzoening en
vergiffenis. Tusschen de handeling der Filistijnen en degene
der Israëlieten in Num. XXI beschreven, is de afstand niet
zoo groot.

Daarop willen wij niet verder aandringen. Hoe men
ook oordeele over de gebruiken bij andere volkeren in
zwang, het ware strijdig, niet alleen met de christene leer
omtrent de bovennatuurlijke verheffing en zending van
Israël, maar met de beginselen eener gezonde geschied
kritiek, de verschijnselen op het gebied van den-kundige
israëlietischen godsdienst waargenomen, van vooraf aan en
zonder onderscheid, zonder voorbehoud of beperking, op
een zelfde lijn te stellen niet het eerste beste schijngelijkend
heidensch bedrijf. Herinneren wij er nog eens aan, dat de
historische vertrouwbaarheid van het bericht dat het oprichten der koperen slang aan Moyses zelven toeschrijft
boven alle verdenking staat. Wanneer men nu het godsdienstig werk van dien Moyses gadeslaat, zooals het ons
uit het gansche verloop van Israël's geschiedenis tegenstraal , dan komt zijn recht tot een gansch bijzondere
bejegening van wege de geschiedvorschers dadelijk en
glanzend te voorschijn. Had niet Moyses, om maar iets te
noemen, een zoo diepen indruk van de verhevenheid van
zijn God ontvangen, dat hij het zijner majesteit onwaardig
achtte hein onder den vorm van een beeld ter aanbidding
voor te stellen en daarom, Jahve ter eere, een beeldloozen
eeredienst inrichtte ? (i) Verkondigde niet de profeet Amos,
reeds in de eerste helft der achtste eeuw v. C., als ozzloochenbaar erfgoed van Israël sedert den uittocht uit Egypte, en als zelfs
(i) KUENEN, Godsd. van Israél, I, 285 vg.
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door het afvallig Israël erkende Grondwet, een godsdienst
zoo verheven in geloofs- en zedenleer als geen denker der
oudheid er ooit een droomde? De grondlegger van dat
geestelijk monotheïsm moest voorwaar oneindig veel hooger
staan dan de heidensche waarzeggers en toovermeesters.
Voor wie dat feit onvooringenomen overweegt zal het
niet het minste bezwaar opleveren te besluiten, dat, wat een
later schrijver, — toch in elk geval al een betrekkelijk zeer
oude, — ten opzichte der koperen slang « op zijne wijze »
heet voorgesteld te hebben, Moyses zelf wel reeds, op even
die zelfde wijze, kon hebben gedaan. Dat het gebruik, zeker
aan Israël bekend en misschien wel onder de lagere standen
bij gelegenheid gevolgd, om last van ongedierte te verdrijven door het opzetten van een afbeeldsel er van, door
Moyses zelven werd opgenomen, maar van alle bijgeloovige
en onzedelijke beteekenis gezuiverd; dat Moyses tot afwering eener slangenplaag de koperen slang oprichtte, niet
meer als een toovermiddel, maar als een zinnebeeldig
teeken, van Godswege bevolen, om aan het volk te herinneren dat de geesel van Jahve kwam en door ootmoedige
onderwerping aan Jahve moest worden onschadelijk gemaakt en verwijderd, daarin ligt niets wat tegen de waar
zending zou aandruischen, -deringvaMoys'he
en ook niets wat zou moeten geacht worden er boven te
staan. Voor later misbruik was Moyses niet verantwoordelijk.
A. VAN HOONACKER.

VERBETERING.

— In het April- nummer van

Dietsche

Warande en Belfort, blz. 3zo, regel 26, gelieve de lezer het woord

Paar te schrabben.

EM

MEIKRANSJE
Lieve Vrouwe, moeder mijn,
'k wil iets schoons u schenken,
opdat ge in uw weidsch paleis
steeds aan mij zoudt denken.
't Is een frissche bloemenkrans,

dien ik heb gevlochten,
spijt ik door der driften drom
stadig werd bevochten.
Ziet gij 't helder blijheidsrood ?
Ziet gij 't somber treuren ?
Ziet gij 't glorie-amarant ?
Al voor u die kleuren.
Maar er is iets beters nog,
door den krans omgeven,
iets dat aan zijn kelkjes kleur,
geur bedeelt en leven.

Merkt gij 't, moeder? 't Is mijn hart,
honderdmaal doorstoken,
en uit iedre wonde is een
bloem voor u ontloken.
Liefde bloost uit de eene u toe,
de andre is paars van rouwen,
gene viert de zegepraal
in haar purpre vouwen.
Neem den krans en neem het hart.
Neem ze, moeder, beide.
Wil de teere bloeisels niet
van hun oorsprong scheiden.

°

Lieve Vrouwe, moeder mijn,
dát wil ik u schenken,
opdat ge in uw weidsch paleis
steeds aan mij zoudt denken.

AAN MIJN DRIFTEN
Waarom uw toorn en uw verscherpt geschreeuw?
Gij, die me tergt, om straks weer laf te smeeken,
waant gij mijn wil als zonbeblonken sneeuw,
of sprok als glas, dat kinderhand kan breken?

Al dubbelde ook uw woede, al bleef 'k een eeuw
nog worstlen, nooit zult ge eens uw neerlaag wreken.
Want waart ge sluw als slang en sterk als leeuw,
geen schree ben ik in 't heetst gevecht geweken.
Stortte ooit de trans bij donderbons in puin ?
Boog ooit de rots bij baargebeuk haar kruin ?
Of beefde ooit de eik bij 't zwiepen van den heester ?

Wat geeft het mij of gij mijn lijf bespringt!
Zoo ge ook dat vleesch beheerscht, de ziel toch dwingt
ge nimmer, nu noch later. I K ben Meester!

AVOND IN MEI
Ontglipt aan Godes hand, zakt de avond over 't land,
gelijk een wollen sprei, geweven door de maagden
welke in den gulden schijn van vree gezeten zijn,
van vree dien furies uit der twisters woon verjaagden.
Gedempt wordt al 't gerucht. Aan paars -fluweelen lucht
talmt in het Westen nog wat helderheid der dagen.
Vervroomde schepping hoort ootmoedig nu naar 't woord
der stilt, die reekning over elke daad komt vragen.
Geheel omdonkerd droomt het saámgeklompt geboomt
van wondre dingen, in zijn blarenschut verscholen.
't Is of een priester bidt, wijl hij voor 't altaar zit
der eindloosheid, waarin al 't menschlijke is verloren.
Soms vleugt een vlokje wind, als 't hijgen van een kind,
wiegt eventjes de fijn uitsprietelende twijgen,
en kust de kruin, die hoog tuilt naar den purpren boog,
om vleiend langs den stam op 't needrig gras te zijgen.
Dan lisplen blaarkens teer een bede naar den Heer,
die na den zwoelen dag met avondkoelt wil laven,
die, als het Oosten blauwt, hen mildelijk bedauwt,
en elk begunstigt met onmisbre zonnegaven.
Ofwel vertellen zij geheimen, droef of blij,
geheimen van den man, die in hun schaduw rustte,
die vruchtloos op zijn tocht naar een verstaander zocht,
maar toch volharding als zijn daaglij ksch voedsel lustte;
of van de vrouw, wier hand de liefde had geplant,
en thans gesierd was met haar altijd -frissche rozen,
die de eeuwen overzag in 't heil van éénen dag,
en door de onsterflijkheid tot zuster werd verkozen.
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De bloode veldviool, die zich voor 't licht verschool,
al de arme bloemen, in vergeten hoek verborgen,
nooit door een knaap verrukt voor moeder's feest geplukt,
maar eenzaam wachtend naar de weerkomst van den morgen,
verkwikken met haar geur nu hen, die in getreur
het moegepeinsde en zeere hoofd neerslachtig nijgen,
wier kortgenoten heil vervloog op wolkenzeil
naar verten, die steeds norsch bij angstig vragen zwijgen.
En tevens welt haar walm naar hen, voor wie de galm
der grove wereld zweeg, toen zij elkaar ontmoetten,
die opgetogen staan aan 't kruispunt hunner baan,
en thans op zelfden weg een zelfde doel begroeten.
Oneindig heilig spant deze avond over 't land.
De bries noopt het geblaart tot inniger gebeden.
Mijn zwellend harte klopt, met wellust overkropt...
Ik dank U, goede God, omdat ik heb geleden.
CONSTANT EECKELS.
z4 Mei 1909.
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BRIEVEN UIT S..... (z)

Wat ik hier uitvoer? Dat is in één woord gezegd : ik
leef hier buiten. Ge moet een flinken klemtoon leggen op
buiten, en een nog zwaarderen op leef, leven doet men niet
overal.
Ge vraagt of de heele streek hier zoo mooi is als de
enkele plekjes die ik u beschreef. ja! De eenige onaangenaamheid is, dat men niet twee kanten tegelijk uit kan.
Waar de weg zich splitst, staat ge dadelijk in een lastig
« embarras du choix » en zoudt ge uzelf willen verdeelen,
--

om beide wegen tegelijk in te slaan. Dan kijkt ge links,

dan rechts, besluiteloos, in een kritiek evenwicht, als
iemand, die aan beide armen tegelijk even sterk wordt getrokken, totdat een oogenblik van onwillekeurig meegeven
naar één zijde het pleit beslist.
Ge kent Scheveningen niet waar? Scheveningen genomen in dien heel wijden zin, voor al wat tusschen de duinen
en de residentie ligt. Gij kent de heele kust, van den Hoek
tot Leiden en zijt een geestdriftig bewonderaar van Wassenaars omstreken. Boven de Steutelstad hebt ge alleen de
bloembollen gezien en den Haarlemmerhout. Maar ik zeg
u : vriend, ga hoogerop ! Naar Overveen en Bloemendael
en Velzen !
(i) De brieven dagteekenen uit den zomer van igoo! Het
« nonum prematur in annum » is dus naar méér dan de letter
toegepast. Op verzoek verschijnen ze thans in druk, maar
onveranderd (= onverbeterd). — Die het verzoek tot uitgave
deed behoort dus niet den Schrijver, doch den Opstelraad van
Dietsche Warande & Belfort dankbaar te zijn.
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De stof van 't landschap, om 't zoo te zeggen, is hier
dezelfde als meer zuidelijk : boomen en bosch, weide en
duin, vaarten en sloten, boeren- en buitenplaatsen. Maar
de vorm is heel verschillend. Er zijn heerlijke lanen in het
Haagsche Bosch, maar geen eikenlaan zoo koninklijk als
die langs Meerenberg, geen beukenlaan zoo trotsch als die
van Elswout ; geen sparrenlaan zoo deftig — aangeboren
deftigheid! — als die zich slingert om de terreinen van
« Duinzicht ». En uw voet treedt hier niet knarsend op
knerpend grint, en doft niet neer op harde klinkers, maar
schuifelt in zachte bladeren of over gladde naalden. Het
Haagsch Bosch is mooi, maar er is toch iets gesoigneerds
aan, iets « Haagsch », en dat doet kwaad aan het « Bosch n .
Daar heb je den vijver. Mooi, nog eens. Maar het
meertje van Berkhout hier heeft toch een bekoorlijkheid,
die de vijver mist. 't Ligt zoo stil te luisteren in 't groen
naar het gezang der vogels, en 't gegons der insecten, en
het lied der kruinen eromheen, zoo stil. En toch is het
geen net- getogen modemeer, dat tuen geleerd heeft stil te
liggen; 't heeft niets van dat modieuze ding bij de Cremer bank in de Scheveningsche boschjes. Maar ge ziet eraan al
het naïef-wilde van een echt natuurkind.
Dat is het. Er is hier, in 't algemeen, meer natuur
gebleven en de « kunst » heeft nog niet zooveel verknoeid.
Er is meer bosch dan tuin, meer plas dan vijver, meer
spontaneïteit, minder gedwongenheid van vormen ; meer
werk van God et minder geknutsel van menschen. Zelfs
waar gebouwd is — mits niet vlak bij de stad — blijft de
eigenaardige geest der streek bewaard. Voorburg, Rijswijk,
Wassenaar, de Westlandsche dorpen, zij hebben hun
frissche welvarendheid, die ge op de Jan-Gijzenvaart b. v.
te vergeefs zult zoeken. Doch hier leeft meer die echte
gezelligheid van het buiten-zijn; men leeft hier minder in
melk en boter, kaas en ooft, en meer in onbezorgd tevreden zijn met het schoon der natuur. De villa's houden zich niet
stijfdeftig op een afstand, echter stijlvolle hekken en opgeschoren hagen, maar staan los in 't hooge hout, verscholen
als jagers op de loer, en verraden zich slechts door de hel
hunner torentjes boven de donkergroene toppen,-rodespit
of door de matte witheid hunner muren, die door de stam-
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men heenvlekt. Andere liggen vrij tegen de helling der
heuvelen zich te zonnen langs den breeden weg, midden in
een grasveld vol allerlei bloempjes, als Oostersche sultanen
op een kleurig tapijt.
Dit alles moest ik u kunnen beschrijven zonder schade
voor den fijnen toets, dien honderd kleinigheden eraan
geven; kleinigheden — maar voor mijn pen te groot. -Wil hier bedenken, dat Horatius het aan Homerus tot
deugd rekent, dat hij « qux desperat tractata nitescere
posse, relinquit ». (i)
Maar zwijgen kan ik niet van de kleinere wegen.
Daar komen geen equipages de stof opjagen en geen automobielen verpesten daar de lucht; ge wandelt er rustig,
alleen met de natuur. En de weinige stille menschen die
gij ontmoet, zien u dadelijk aan met een blik van begrijpen, en hun groet heeft iets vertrouwelijks, als kenden ze
u reeds lang, en zijn dankbaar dat ge hun genot komt
deelen.
De « Kerklaan » brengt u op een klein houten brug
waaronder van drie zijden het water samenkomt. Op-getj,
dat kwakeltje », gelijk het hier heet, hebt ge een heerlijk
gezicht. Het treft te meer, wijl het u bijna plotseling wordt
geboden. Het pad heeft u eerst tusschen huizen en hoog omhaagde tuinen gevoerd, dan door akkers vol dichtberankte boonenstaken, eindelijk door vrij hooge wilgen
eens treedt ge uit hun schaduw in het volle-boschje.Op
licht, uit hun engte in een ruim landschap.
Blauw is de hemel en helder het water en warm de
lucht. Overal gloed van zonnelicht en weelde van zonneleven. Schouw nu die weiden over, waarin het vee rond graast of lui uitligt, verspreid over de groene vlakte als de
stippen op een blinde landkaart. Echte Hollandsche weiden
met witte damhekken en bruingeteerde schuurtjes en mol
knotwilgen, die hun leven verdroomen over de-mend
sloot. In breeden boog liggen de duinen daarachter, hoog
hun gele koppen blakerend in het Julilicht; maar de helling
staat dicht beboscht, vol groen -en-bruin van bladeren.
(i) dat hij niet raakt aan dingen, aan wier schoone behandeling
hij wanhoopt.
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Rank rijzen daaruit witte torentjes als kreten van blijdschap; en nieuwe huizen beuren hun helroode pannedaken,
die als heftige ruziewoorden opschreeuwen uit dien vrede
van groen en bruin. De woningen op de Jan-Gijzenvaart,
recht voor u uit, kunnen niet mooier gegroepeerd staan, en
ge voelt uit de verte, dat daar de gulle gezelligheid van het
dorpsleven heerscht en de bescheiden tevredenheid met
het gewone maar gezonde dagelijksch arbeidsbrood. Heel
aan den rechterkant zit de villa van Wüste deftig in de
schaduw van haar oude eiken en rossige beuken.
Loopt ge nu het kronkelend laantje af, op den spoorweg aan, dan hebt ge, om de tien passen bijna, een veran
dering van tooneel. Dezelfde dingen, maar telkens onder
andere belichting, in andere groepeering. En dat duurt
tot vlak aan 't eind ; dan staat op eens alles te ver uit elkander en het geheel is niet meer in één blik te vatten. Maar
een klein half uur hebt ge genoten, teug op teug, uit een zelfden wonderbeker; een telkens nieuwe, doch altijd
frissche smaak.
Frisch is hier het woord. Het landschap imponeert u
niet door trotsche schoonheid die ontzag afdwingt ; maar
neemt u in door zijn liefheid, zijn helderen lach, -- zijn
frischheid.
En dan die paadjes in de bosschen! Waart ge ooit
door een gelukkig toeval in een dier groene gangen ver
ge zoudt voortaan niet meer voorbij kunnen zonder-dwal,
een zelfoverwinning. Groene gangen, zei ik. Want groen is
boven uw hoofd het wiegelend gewelf, en groen is onder
uw voet de zachte mosbodem, en groen is aan weerszijden
de levende muur vol ritselende geheimen. Maar dat groen
is niet vervelend. Het beweegt zich in den zachten wind
en het licht strooit er allerlei tinten over. Gouden bundels
strijken door het gewelf en werpen kleine zonnetjes op den
grond. En bij elke kromming verrast u dat eigenaardig
diepe van een nauw perspectief, waarin alle lijnen wegdoezelen en alle kleuren ineen vloeien tot een nameloos
licht. Dan vliegt uw verbeelding u vooruit als een speelsch
kind aan de leidende hand der moeder ontsprongen; dan
roept ze u uit de verte toe al wat zij er wonderbaars ziet en

430

RONDOM DE RUÏNE

hoort; en gij gelooft ze telkens weer, schoon de ondervinding u leerde dat het telkens bedrog was. En ge nadert
opnieuw, terwijl de blaren om u heen geheimen lispelen,
misschien wel schalks lachen om uw onnoozele goedge.
loofschheid. Maar als ge, schuchter bijna, en nieuwsgierig
komt waar de fantasie u lokte, is ze alweer vooruitgesneld en ter plaatse zelf bespeurt ge niets dan een glim
hagedis of het geluid van een opgeschrikten merel,-mend
die ritselend door de dikke takken schiet.
Over de weide ging ik naar huis.
Breed hing de zon in het Westen, niet ver meer boven
den horizon. Haar gloed viel schuin over de pas gemaaide
graslanden en stil stonden de boomen in het rood- gouden
licht. En 't was of zij grooter werden naarmate de zon
dieper dalen ging. Gelijk in een schouwburg de menschen
vol gespannen zwijgen, met strakke oogen den held volgen
die ondergaat, zóó rezen de boomen op en staarden stil
naar dat Groote daar, dat sterven ging en nog eens wijd
uitstraalde zijn warme heerlijkheid; en 't was of weemoed
en dank van hen uitvloeide naar dat vuurhart, dat vóór zijn
scheiden van de wereld nog eens al zijn liefde over haar
uitgloeide in machtig Irreede glorie en overweldigende
teederheid.
Toen ik bij den ingang van het dorp mij voor 't laatst
omwendde, was al die schoonheid uiteen en weggevloeid.
Enkele bleeke lichtstrepen toonden de plaats waar de zon
gezonken was. Een grauwe wolkenzerk dekte haar graf.
II
Nu zal ik u naar de Ruïne-zelf brengen. Als een
verwaarloosd (i) monument op een graf van vergeten
grootheid, zoo staat ze daar; dubbel tragisch door het
groene leven van den rijken zomer eromheen. Muren en
torens zijn dat geweest, gerust in hun sterkte, tartend
in hun hoogheid ; geslachten hebben ernaar opgezien
als naar hun vaste bescherming en onbezwijkbaren
(i) Sedert dit geschreven werd is er gerestaureerd.
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steun. Nu leunen daar tegen elkander nog enkele stukken, verweerd en verbrokkeld, — de misvormde romp
van een verslagen reus. En het leven bloeit om en over
dien doode heen ; groeit weg de povere resten zijner heer
Waar eens vanen wapperden, klapperend ten feest-lijkhed.
of ten strijd, hangen lange slierten van klimop uit den
treure rond te bengelen ; en wat niet week voor stormram
en katapult, wordt ontwricht door de teere worteltjes van
het mos, dat grauw-groen overal tegen de steenen plekt,
zegels van den doem der vergankelijkheid. En over alles
lacht de zon, die alle glorie van vroeger gezien heeft en
bewonderd ; lacht de zon, triomfeerend met gouden lach om
eigen onvergane heerlijkheid, -- de lach van een mooien
cynischen spotter bij een open graf.
Ja, als naar het graf van een groot man, met een
gevoel van eerbied en weemoed, zoo ging ik het brugje op.
Het brugje! Waar is de breede, zware valbrug, waarop de
ongeduldige hoef der ridderrossen, zoo welluidend klonk,
een vóórklank toch van strijdrumoer of jachtgeschal ? De
gracht, die diepe klare gracht, waarin het trotsch gebouw
weleer met zooveel zelfvoldoening zijn kracht en schoonheid spiegelde, is verworden tot een vuile sloot, een bijna
dichtgegroeide poel. En daar moet een stuk muur, dien tijd
noch oorlog vellen kon, door twee dorpere balken worden

geschoord ! Wat zal 't daarbinnen zijn ?
Aan het huisje van den Rijksambtenaar -- hinderlijk
anachronisme ! -- staan portretten te kijk en te koop,
vertoonende « het slot Brederode, voorheen en thans, met
plattegrond » .

Goed voor historici en archaeologen 1 Die kunnen nog
meer van hun gading vinden in een brochure van Jhr.
Victor de Stuers, waarin die monumentenman, naar best
vermogen, de geschiedenis der ruïne meedeelt, en uit de
spaarzame gegevens een gissing waagt naar den oorspronkelijken vorm van het kasteel. Ook vinden zij in een glazen
kast van het hotel Velzerend de voorwerpen netjes uitgestald,
die in genoemde brochure even netjes zijn gecatalogiseerd.
Maar van dat alles moet ik nu heelemaal niets hebben.
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Kom mee den torentrap op.
Daar ligt Kennernerland, met zijn weiden en akkers,
zijn vaarten en sloten, zijn bosschen en duinen; al zijn
schatten uitspreidend zonder 't minste angstig voorbehoud;
in gulle geefschheid biedend wat het heeft, al wilt ge alles
nemen. Als een kind van rijkdom en geluk, de beide handjes
vol gaven naar u toe geheven, zoo ligt er het lieve land,
onder dien blauwig-wazen sluier te rusten, lachend tegen
den hemel, dronken van het gouden licht dat breed neervalt als de breede plooien van zijn wieggordijn. Hoe rustigstil en hoe vol intens leven! Hoe grootsch en hoe lief tegelijk!
Zoo wijd uit, naar alle kanten heen; en toch zoo dicht bij
me, zoo nauw aan mijn hart. Overweldigend - machtig en
teer - aandoenlijk tevens.
Gij, die de Alpen en het Zuiden mocht bezoeken en van
Holland niet veel meer dan de boutade van de Genestet
kennen wilt, gij lacht ongeloovig met een glimp van medelij,
jegens den arme, die hier, in dat Holland, op dat « doorzij
een plekje vinden kan, dat hem zoo-peldstukngro
dweeperig-warm maakt. — Ongeloovig moogt ge blijven,
maar uw medelijden kunt ge mij sparen. Want ik verzeker
U: genoten heb ik, en genoten volop.
Genieten, — neen, dat is het woord eigenlijk niet.
't Zegt wat, maar niet alles. Genieten is : zien dat onbeschrijfelijk geheel van vormen en kleuren; hooren die
onvertaalbare symphonie van honderden geluiden; diep
inhalen die zonnige lucht vol geuren van bosch en zee.
Genieten is : zich in die frissche heerlijkheid beneden u als
af te storten, als ware 't in een meer, en al die gulden weelde
om u heen te laten spoelen, van alle kanten, dat ze dringe
door alle poriën, tot gij gansch van zomerjubel zijt vervuld.
Maar dat is nog pas 't begin; dat is nog niet de dóór- en
nàwerking van den indruk, zoo krachtig ontvangen en zoo
diep; waardoor ge straks, over de oude borstwering leunend, met open oog niets ziet, met open oor niets hoort,
onvoelbaar voor uzelf zijt geworden, als onder den invloed
van mystieke machten, die van overal heen op u afkomen,
en in u wekken dat intense zielebeweeg, waarbij ge meer
passief dan actief schijnt en uw bewustzijn als een suffend
toeschouwer staat te kijken.
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En dáárvoor is genieten het woord niet. Maar geef
eens een beter. Zeg eens wat zoo 'n landschap daarbinnen
in beweging zet. De fantasie, die stout en met zoo 'n vuur
aan 't bouwen is, en de herinnering aan de werkelijkheid,
die ineens al die heerlijkheid in puin gooit. Droomen die
begeeiten wekken en altijd mooier droomen roepen, — en
de plots opflitsende gedachte dat niets van al dat moois ooit
mogelijk is. Een stage strijd tusschen warm wenschen en
koud weten; hoopvol opvliegen, vrij de breede wijdte in, -en worden neergeslagen naar den grond, lam... Wat zou
een poging tot nauwkeuriger analyse 1 Ons levend hart is
niet voor de snijtafel en een vivisectie op zijn eigen ziel
blijft toch maar stukwerk. Maar lang daarna blijft nog dat
hart vervuld met zachtschrijnenden weemoed; een onvoldaan-zijn met het leven, dat toch moet worden doorgeleefd ;
een heet verlangen naar iets hoogers en reiners, dat tevens
vast is en blijft, maar welks onbereikbaarheid in het heden
drukkend wordt gevoeld; een zucht, die machtig oprijst uit
ons diepste zelf en heel de ziel op haar breedte meevoert
naar
Ce bien idéal que toute áme désire
et qui na pas de nom au terrestre séjour.
Beter dan de Lamartine in zijn Isolement heeft niemand
nog dat onuitsprekelijk gevoel uitgedrukt.
III
IN HET BOSCH
Ich ging im Walde
So für mich hin.
Und nichts zu suchen
Das war mein Sinn.
GOETHE.

De Lamartine, ja, die kon zeggen zoo juist wat ik
maar voelen kan. 0! stond de taal mij williger ten dienste !
Zoo dikwijls leven er liederen daarbinnen, maar ik kan ze
niet uitzingen ; er bruisen soms dithyramben door mijn
ziel, ik kan ze niet eruit slingeren; ik heb de woorden niet.
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Die ik heb zijn nog geen flauwe echo van wat daarbinnen
klinkt of stormt, en ga ik naar betere op zoek, dan sterft
het leven van binnen weg. 0, ik geloof het wel, elk beeld
der woelig speelsche of stoutópdurvende fantasie weer te
geven in het woord met evenveel scherpte van teekening en
gloed van coloriet als vaardigen spoed ; — den vluchtigen
indruk te grijpen en dadelijk vast te zetten in den passenden vorm, niet te nauw en niet te wijd - uit te zeggen in
den juisten klank de fijnste rimpeling van het diepste ziele
moet voor allen wel moeielijk zijn, de kostbare-levn,—'t
prijs van wie weet hoeveel zwoegens en smart, maar mij
is 't nog onmogelijk. En of ik 't ooit zal kunnen ? Dit moest
ik eens weten.
De Lamartine kón het. Hoor hem in zijn u Affaires de
Rome ». cc Une nature tour a tour imposante et gracieuse,
qui s'empare de 1'áme, y apaise les tumultueuses pensées,
les amers ressouvenirs, les prévoyances inquietes, et peu a
peu l'endort dans la vague contemplation de je ne sais
quoi d'insaisissable comme le son fugitif, de mystérieux
comme 1'univers et d'infini comme son auteur. n
Zóó is de natuur hier.

,

Na den middag ben ik het bosch ingegaan, en dwalend
zonder doel, tevreden met in 't bosch te zijn, vond ik een
open plek. Om een der dikste stammen was een bank
geslagen ; maar zachter rust bood mij het frissche mos,
waarop zonnetjes wiegelden als lichte gouden bladen op een
donker vijvervlak. Aan één kant gaat de grond omhoog,
moeizaam, met onregelmatige trappen. Zwaar schrijden op
zijn rug de forsche stammen in lange rijen naar boven,
reuzen die opgaan naar hun vesting. Maar rustig en gerust
leg ik me tusschen twee machtige sparren daar tegenover,
een kussen van mos in den rug, en kijk en luister.
Hoe dat insect in de zonnebundels drijven kan, en op
eens met hoekigen zwaai verdwijnt. Voor welken vijand is
het nu gevlucht ? Op welken buit zoo plotseling afgeschoten ? Terwijl uw blik het diertje volgt wordt hij plotse
gevangen en geboeid door het wisselend lichtspel in de-ling
kruinen ; hoe het zongoud op en dóór dat allerlei groen en
bruin komt neergestroomd, en telkens alle ruimten vult,
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die de wind onophoudelijk van plaats en vorm doet veranderen.
En de vogelen ! Scherp getjierp, niet mooi van klank,
maar mooi door het leven dat er in uitklinkt, -- de onbedwongen levensblijheid van een uitgaande school. Vroolijk
geneur, bescheiden, nog ietwat ingehouden — als van een
jonge dienstmeid, die, pas bij een nieuwe mevrouw, nog
niet durft dóórzingen. Krachtig gefluit, --- als het lied van
den man die het ver bracht door energie en niet bang is
voor wat komen kan. -- Op eens! lang gerekt, een draad
van wollen geluid, zoo komt het uit de keel -- zeker ! —
van een ingelukkig bruidje; want een georgel valt in, rond
als rolden volle bellen van geluid uit een beker met
kristallen klank -- de jubelende bruidegom ! Dan een
opschieten van puntige toontjes, schril en schel, als fijne
waterstootjes uit een spitse fontein, hooger, lager, hooger,
hooger nog, -- een bitsige nijdigaard, die zijn jaloerschheid niet verkroppen kan. En door dit alles heen het breed
geschuif van den wind door de hooge kruinen.
De wind — die maakt en houdt het bosch wat het is, die
geeft het zijn leven en zijn poëzie. De insecten niet. Want
zelfs, al gaat ge een kever bekijken, die daar naast u komt
aan scharrelen, over blaadjes heen, onder takjes door, een
hoogte op die hem een berg moet lijken, en dan weer langs
de helling, een groen ravijn tegemoet van drie duim diepte,
klauterend, laveerend, vallend, opkrabbelend ; als ge dat
beest gaat bekijken, zeg ik, zóó dat ge al zijn deelen en
kleuren en afmetingen en manieren met van Deysselsche
deurwaardersnauwgezetheid kunt boeken -- dan is dat een
liefhebberij van hoogstens een half uurtje. — En de vogels
óók niet. Die monnik van Heisterbach ? Larie, man! Dat
is maar een sprookjesmonnik ! En ook de boomen niet, al
kijkt ge eens naar een heel dikken of gek-krommen stam.
Neen, als ge in een groot geheel zijt, kunt ge met geen
deelen bezig blijven. Moet ge ook niet; dan doet ge u zelf
te kort. Het bosch moet ge zien, het bosch moet ge hooren ;
en de wind, zeg ik, doet het bosch leven en strooit er
droomen door.
Daarom moet ge er niet heen gaan om stil, met u zelf
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alleen, uw eigen dingen te bepeinzen. Met den besten wil
ter wereld — het gaat niet. Verbeeld u, ik lag daar in m'n
eentje te denken bij al dat insecten gewirwar en vogelen geluid, over.., een pic-nic, dien ik u hier zou aanbieden,
als gij toch eens overkwaamt; en wat en wien ik er bij
zou halen. Ik weet niet eens te zeggen, hoe ver ik met
mijn plan gereed kwam -- en toch was het mij ernst. Maar
de wind stoorde mij; de wind die al de boomen aan 't
praten bracht, aan 't praten met evenveel tongen als ze
bladeren hadden. En denk dan maar over een probleem
zoo gewichtig als het samenstellen van een gezelligen
pic-nic.
Kon ik u alles navertellen ! Het verhaal van grijsaards
wier geheugen als dat der bijbelsche patriarchen over
eeuwen te beschikken heeft.
Een heel oude boom, -- met dit warme weer stond hij
nog dik gejast in mos en zwam — kon zich het eerst verstaanbaar maken. Hij had in zij n jeugd nog een «ding
bijgewoond, een plechtigheid waarvan de boomen om hem
heen maar heugenis hadden uit het verhaal hunner ouders.
Maar hij had zelf nog gezien, hoe de rechter zat onder het
blanke schild, dat opgehangen was aan den stam der linde.
Tot staf droeg hij een ontschelden stok in de hand en hij
hield den rechtervoet over den linker geslagen. Want «dat
was de houding van den nadenkende ». Rondom hem de
« bijzitters », ernst in het gelaat, als voegt aan mannen die
recht gaan doen na rijp beraad en naar hun beste weten.
Buiten den ring van ingeplante hazelstokken verdrong
zich woelend de « ommestand » ; dat waren alle Vrijen der
Marke. Driemaal sloeg de rechter met zijn stok tegen het
schild, en als de stilte door niemand meer verbroken werd,
bande hij den gerichtsvrede en besloot : « Wrogen wat
wroogbaar is, wie klagen wil, klage », En er werd geklaagd
en verdedigd en vonnis gewezen en weergeld opgelegd of
boete geëischt van zooveel ossen en schapen of zooveel
vaten bier (i). De bijzonderheden ontgingen mij verder,
want de boomen in den omtrek, die deze historiën al meer
(i) Vgl. Hofdijk

« Ons voorgeslacht ».
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moesten hooren, gaven luide teekenen van ongeduld, alleen
nog wat bedwongen door eerbied voor dien oude. Nu
wilden allen wat vertellen uit hun ervaring. Een geroesemoes van stemmen, hoog en laag dooreen. Ziehier wat ik
zoo al verstond.
In hun jeugd het land heette nog Kinheim -- waren
zij vaak met lust getuige geweest van drukke jachten op
wolven en ander wild, dat toen nog in menigte bij hen zijn
voedsel vond. Hoe dikwijls hadden zij gejuicht bij een
meesterlijk schot! Hoe vroolijk neergezien op den kring
der jagers, als ze tegen het avonduur zich schaarden om
den opgestapelden buit, en voor hun naar-huis-gaan, een
hert aan 't spit staken tot een gezamenlijk maal. Hoe hadden ze dan lachend staan luisteren naar de overdrijving
waarmee ieder zijn lotgevallen meedeelde! Nog waren ze
vol bewondering voor de taaie onvermoeidheid dier jagers,
hun lenigheid van spieren, hun koenheid van springen, hun
kracht in den loop. Maar, klaagden ze, in onheugelijke
jaren hadden zij geen ever meer schuimend aan hun voet
zien neervallen. En stiller werden ze, als dachten ze met
weemoedige vreugde terug aan die tijden van forsche
kracht en gezond natuurleven. En een oogenblik was het
heel stil. Toen rees in de verte een zacht gelispel, dat
dichterbij kwam en luider en beter verstaanbaar werd.
Hadden de boomen daar achter aan deze, hier bij mij, een
-nieuwe stof opgegeven?
Levendig ging het verhaal weer door. Zij hadden oog
en harnas zien schitteren van zoo menig ridder, die, de
hooge borst vol jongen moed en stoute hoop, ten steekspel
opging of, onder Graaf Willem te kruisvaart toog. Zij hadden gejuicht in de kracht, die zich in de zware rusting
tegelijk verborg en openbaarde. Zij hadden het zich een eer
gerekend en veel trotsche vreugd gevoeld, als de spits der
lans, die in den stijgbeugel stond, hun bla ieren of takken
had geraakt. Maar hun ,e levendigheid klom tot geestdrift,
toen zij herdachten hoe vaak de Graaf van Holland met
zijn edelen — Europa's schoonste stoet -- ontspanning
had gezocht en gevonden in hunne schaduwen, op hunnen
grond. — Met spijtigen spot merkte een lange beuk op,
dat tegenwoordig wel eens een heer voorbijreed op een
28
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manegepaard, en dat niemand zien kon of het een baron of
een kantoorklerk was; waarop alle boomen lachten. De
beuk zelf nu zag er vorstelijk uit en was bepaald tegen alle
opheffing van het uiterlijk onderscheid der standen.
Breed rolde de lach weg door de wuivende kruinen, en
nauwelijks kon ik de laatste boomen hooren. Want van de
andere zijde rees weer gelispel, groeiend tot levendiger taal
en luid klinkend in mijn nabijheid: pelgrims hadden ze gezien ; sommige in weinige korte kleeren, die hun boetetocht
volbrachten naar St. Jeroen te Noordwijk of St. Engelmund
te Velzen; anderen, in feestelijk gewaad, droegen de gaven
hunner dankbaarheid om daarmee het graf hunner weldoeners te sieren. Ook nu nog — zachter klonk hun stem zagen zij er velen dwalen langs hun stammen, die hen
alleen tot getuigen durfden nemen van de tranen, waarmee
de menschen maar zouden spotten. En ze werden weer heel
stil. Maar een ondeugende berk kon niet nalaten op te
merken, dat er thans óók wel kwamen met de handen vol
goede gaven, om... een pic-nic te houden met hun vrienden.
Slechts enkele boomen vonden dat aardig; anderen stieten
den berk aan en vermaanden hem tot meer bescheidenheid.
Zóó hielden de boomen mij bezig, langen tijd. Geestige
vergelijkingen hadden ze tusschen poorters van den ouden
en burgers van den nieuwen tijd; tusschen laten en hoorigen, die den heer van 't kasteel, en socialisten, die den
eigenaar van machines dienden; tusschen den schoonheidszin van vorige geslachten die het bosch aan Gods zorgen
overlieten, en dien der bouwondernemingen uit de laatste
jaren, die er klinkerwegen doorlegden en electrische lantaarns inzetten en stuk voor stuk het bosch vernielden om
aan een villapark plaats te geven, met gladgeschoren gazons
en bloemen uit een broeikas.
Gij glimlacht. Is dat een uiting van medelijden met
mij of van sympathie met de boomen? Ik hoop het laatste.
Ge behoeft 't niet in alles met hen eens te zijn, onzin vertellen ze niet. En ge kunt ze achten en liefhebben, al keurt
ge niet alles in hen goed.
Ook ik heb er leelijke dingen van gezien. Ge zoudt het
niet gelooven, hoe zij, die nu zonder jaloerschheid en
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ruzie velen, dat de een den anderen in de rede valt of overstemt , hoe zij; die ondanks hun groote menigte en verschei.
denheid van aard, der menschelijke samenleving een voor beeld bieden der voortreffelijkste verdraagzaamheid, hoe
die boomen tegen elkander toornen kunnen en woeden als
gunden zij elkaar het leven niet. Dan is het vreeselijk hier
in 't bosch. Dan is die zachte stem der bladeren een ruw
geloei van woesten haat: dan beven die oude stammen van
gistende woede; dan slaan ze met hun forsche takken zwiepend om zich heen; dan trachten ze met hun wortels, nu
tot teeken van warme vriendschap in elkaar gekronkeld,
elkaar den voet te lichten, den grond uit. En die nu in
vrede zon en dauw en regen deelen als broeders in één
huis, warrelen dan huilend en vechtend woededronken
door elkander.
Maar als de bladeren, moe van hun luidruchtig gesnap
eindelijk meenen, dat ze u genoeg hebben verteld ; als zij,
bij het dalen der zon, zachtjes onder -elkaar gaan praten en
fluisterend gissen wat de Avond brengen zal, wees dan niet
onbescheiden en ga het bosch uit. Wandel naar gindsche
plas, die daar goudschitterend opblinkt tusschen donkerbegroeide heuvelen. Doch neem een kleinen omweg. Ver
kunt ge niet, de beek gaat met u mee. Geen-dwalen
liever gezellin dan die kleine beek ! Trouw hupt en dubt
ze over de kiezelbedding, babbelend over al wat ge hooren
wilt. Zóó geheel wijdt ze zich aan uw gezelschap, dat
ze onverschillig blijft voor de deftige buigingen der statig
gepluimde varens, die, bij haar voorbijgaan, beleefd achteruitwijken ; onverschillig zelfs voor de zoete woordjes der
kleurige insecten, die onvermoeid om haar heen gonzen
vol zorg om haar al hun pracht in 't laatste zonnelicht te
toonen. En zoo onbaatzuchtig is ze ! Voordat gij eraan
denken kunt haar dank te zeggen voor haar onderhoudend
geleide, is zij al schuil gegaan in 't oeverriet : ge zijt ter
plaatse voordat gij 't wist, of zelfs wildet.
Sta nu stil hier, aan deze zijde, bij lisch en bies, die
zelfs in dit uur van vree en liefde niet geheel kunnen
ophouden met kleine schermutselingen en nijdig gesis.
Zie welk een schittering! die zon in 't water, die zon aan
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den hemel ! Zóó staan twee koningen tegenover elkaar; en
zien elkander diep in 't oog; en zeggen niets: Wie van
beiden zal 't eerst zijn meerdere erkennen ? Al wat rondom
staat schouwt toe, schouwt naar boven, naar beneden, vol
spanning. Daar, opeens, de Koning in het meer werpt vol
bitterheid zijn goud en parelen over het water; een flikkering van wilde pracht. Dat is eens konings ondergang! Met
gloeiend oog ziet de ander de nederlaag zijns mededingers;
maar vervolgt zijn weg als was er niets gebeurd, verdwijnend zelfbewust en langzaam. En de hoogste boomen,
daarachter, juichen den overwinnaar toe, nu hij hen voorbijgaat, en zijn gloed straalt af op hun hoofden ; maar die
lager staan, vóór hen, peinzen ernstig over wat zij zagen in
het meer; en de jongsten, aan den oever, staren droefdroomend in de diepte, als lag daar iets verzonken wat hun
zeer lief was.

Alles wordt nu ernstig om u heen. Zwijgend komt de
schemering uit het bosch het meer opgetreden. Zacht
ruischend strijkt haar grijze kleed langs de bladeren, die
maar even bewegen ; licht rimpelt het watervlak bij de
eerste aanraking van haar voet. Dan is alles weer stil en
effen ; struik en water kennen haar, de stille droefgeestige
vrouw. Stil en droefgeestig schrijdt ze voort midden in een
stoet van sprookjes die om haar heen spelen, en haar vooruit
stoeien licht gewichte elfen. Denkt ze er aan misschien, dat
deze haar pleegkinderen, zoo onschuldig en zoo blij, toch
te goed zijn om elken avond naar de groote stad te worden
geleid, waar ze gezelligheid moeten brengen in benauwde
huizen, waaruit ze telkens zonder dank door het licht der
lampen worden verjaagd ?
Stil ! Zij nadert dezen oever. Bies en lisch staken nu
hun strijd geheel en gaan recht op staan, in vollen vrede,
wachtend op den slaap. De schemering brengt dien altijd
mee, maar geeft hem slechts aan wat heel stil staat.
Onhoorbaar gaat ze u voorbij, en niets vangt uw oor dan
het onvertaalbaar geluid der zwijgende natuur, de stemmen
van den zomeravond. En luisterend luistert gij of ge eene lieve
stem daarin herkennen moogt; maar luisterend komt ge in
de macht van iets, waaraan gij evenmin een naam geven als
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weerstand bieden kunt. En uw donkere ernst verklaart tot
zacht -lichtenden weemoed. En d66r droomt ge, altijd door,
totdat de kille hand van een watergeest u aanraakt en doet
huiveren.... Dan bemerkt ge met schrik, dat de maan reeds
lang de donkere kruinen is uitgeklommen, en gij nog ver
van huis zijt.
Maar heengaand wendt ge u nog eens om, of gij de
zoete fee mocht ontwaren, die u, in de warme zachtheid
van haar armen, voor de avondkou zoo lang ongevoelig
maakte en u zoo lieflijk droomen deed!

IV
IN DE DUINEN
If thou art worn and hard beset,
With sorrows that thou wouldst forget;
If thou wouldst read a lesson, that will keep
Thy heart from fainting and thy soul from sleep,
Go to the woods and hills.
LONGFELLOW.

Naar zee!
Mijn weg ging over de Kerklaan, de Jan-Gijzenvaart,
langs Wüste; bij den Sandpoortschen molen links om; de
Ruïne en Velzerend voorbij, naar de Brederosche duinen.
Eer ik dáár boven op was ! -- Wat zoudt gij genoten
hebben, gij stoelvaste man, hadt ge mij zien zwoegen en
tobben !
Eerst stond er een paal, steil als een orthodox dominee; op dien paal een bordje, zwart van deftigheid; en op
dat bordje witte letters, waarmee het uit zijn hoogte dreigde,
dat alwie de helling betreden zou, zich schuldig moest
weten aan schennis van artikel zooveel Wbk. v. Str. Nu
heb ik nog wel zóó veel van een Hollandschen jongen in
mijn lijf, om dáárvoor niet bang te zijn. Maar die helling
zelf !
Dicht begroeid stond ze, met kronkelend kreupelgetak
en woekerend slingergroen tusschen de dicht-op -één gedrongen stammen; -- van een pad geen spoor. En eerst
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heel ver achter die dichtheid van hout, staken de duinen
hun koppen tegen den strak- blauwen hemel op. Een heele
afstand nog van het bosch naar de zee.
Doch juist die zee! die trok me alle waarschuwende
palen voorbij, door alle dicht- en dorheid heen. Voort drong
ik, bukkend en kruipend, hijgend en blazend, door al wat
stam en struik was. En toen het zand ! ...
Was dat worstelen met het hout nog prikkelend, — het
zwoegend baden door de heete golven van dat zandmeer
met zijn breede baren af en op -- die sleeptocht onder een
brandende zomerzon was moedverlammend, maakte af.
Voeten had ik als gloeiende kolen en mijn tong was als
leer. Het bonsde aan mijn slapen, als stond Vulkaan daar
binnen zijn bliksems te smeden; en ik gloeide waarlijk
heet genoeg om dien Etna-man bij mij thuis te doen zijn.
0! Als Nemesis mij dezen tocht had ingegeven, zij zal
tevreden zijn geweest. Met hoeveel onedel leedvermaak had
ik vroeger mij verkneukeld in de lotgevallen van den ouden
heer Bruys ! Nu voelde ik aan den eigen lijve hoe diep
medelijdenswaardig die goede man inderdaad was geweest.
Zóó warm was het en zóó ver.
En ook gij — een dwaas zult ge mij schelden : wie
maakt zich nu dood om de zee te zien ?
Kent gij ze dan niet? Hebt gij ze dan nooit gezien,
gehoord, gevoeld? Haar wijde onmetelijkheid, die terstond
overweldigt en zoo diep doet voelen, dat de wereld toch
veel grooter is dan het kleine kringelje waarin ons eigen ik
een rolletje speelt ; — haar grootsche kracht, die ge niet
behoeft te zien in haar toornend stormen, maar die ge voelt
in de statige zelf bewustheid, waarmee zij in haar rust zich
beweegt; — dat machtig gedruisch van haar vele wateren,
aanrollend uit de verte met de breede majesteit van het
echt-groote, met de kalmte der kracht die zich zelve kent ;
bij de branding woedeschuimend opspringend in wild gespat van vlokken en vonken ; eindelijk aan uw voeten
murmelend stervend in het mulle zand met de gelatenheid
van den verstandigen moed, die alleen voor overmacht wil
zwichten. Hebt gij niet gezien haar gouden heerlijkheid in
't middagzonnelicht, dat neer komt schieten in snelle bundels, haastig om zijn gloed te koelen, en dan zoo koninklijk
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drijft op haar ruischenden boezem ? — of ook haar reu
als zij neerligt onder looden luchten,-zensombrhid,
zwaar en grauw, gedrukt door een groote macht, maar stil
reeds zinnend op straks te nemen wrake? Hebt gij niet
eens gezien dat purperen vlammenspel dat zee en luchten
gloeien doet, als de vurige zonschijf weg zinkt in de golven;
of ook die groote maagdelijkheid als een zilveren zomernacht zich welft over de wijde wateren en zij alleen haar
lied zingt onder de heilige stilte der hemelen ! En dan de
macht, die al wat zij doet zien en hooren uitoefent op
hoofd en hart :

Ah! what pleasant visions haunt me,
As I gaze upon the sea !
All the old romantic legends,
All my dreams come back to me!

Ja, ik heb de zee wel lief; mij is ze veel moeite
waard. En daar wenkt weer de duintop, nog eenige schreden, en ik zie ze weer, de speelvriendin mijner jeugd, de
vertrouwelinge van mijn jongelingsjaren, de zee, mijn zee !
Ach arme! — Daar lag, ver weg nog, een plas te flikkeren in de zon, zóó fel, dat mijn blik met geweld werd
terug gestoken. Nog een poging, met den hoed beschuttend
boven de oogen — vergeefs !
Dat was niet mooi van de zee. Waarom moest ze zoover weggaan van de duinen? Waarom mij zoo geweldig
trotsch ontvangen? Waarom wilde zij van een goeden
vriend slechts koude bewondering afdwingen en gunde ze
mij geen stille vertrouwelijkheid, al was 't dan maar, op
zoo 'n afstand, door een blik?
Ik was zeer teleurgesteld. Toch bleef de hoop op bekeering; -- zóó zijn we jegens hen die we liefhebben. Als
straks de zon wat daalde, zou de zee wel meer toegankelijk
worden. En ik berekende of het niet te laat werd, als ik
zonsondergang afwachtte.
Daar zat of lag ik nu — zoo 'n midden -in-houding -in het zand; hoofd en bovenlijf in de schaduw van een lage
eikestruik, blijkbaar hier verdwaald. Recht voor mij uit de

444

RONDOM DE RUÏNE

toppen van het bosch op de lagere helling; dan eenige
struiken die wat hooger op staan, als voorposten op den
uitkijk. Boven de diepblauwe hemel, wemelend in weelde
van zomerlicht. Links en rechts de duinen, rijzend en
dalend, steil of zacht gloeiend; hier geel, daar van die
groen-grijze kleur, die de schaarsche helmsprietjes op een
afstand eraan geven.
Een grootsche aangrijpende eenzaamheid. Niet gebroken door een enkel moeizaam groeiend denneboompje dat
hier en ginds zich even boven het zand verheft. Ver van
hun levenskrachtige broederen in het woud daaronder
staan ze hier, met al hun magere grijsbestoven naaldjes om
erbarming roepend, als de ongelukkigen, die eertijds, om
hun ziekte uit de samenleving gebannen, de stad nooit
mochten naderen.
Groote wijdten van gouden zonnestilte! Niet gestoord
door den schreeuw van een vluchtenden vogel, die hoog in
de lucht voorbijwiekt; — hoorbaarder nog door het geruisch
der kruinen in de diepte, dat zacht opkomt en langzaam
zwelt, een oogenblik krachtig doorklinkt, en dan weer
geleidelijk afneemt tot zacht gefluister; een onophoudelijk
crescendo en decrescendo.
Wonder lied; veeltonig toch in zijn eentonigheid! Het
lied van 't menschenhart dat, nimmer bevredigd, altijd
opnieuw begeert.
't Was het eenige geluid dat van de wereld ginds tot
mij doordrong. Als ware ik haar uitgetreden en zij verre
van mij lag, zóó leek het mij. En -- vreemd is toch
de mensch! In het drukke stadsgewoel verlangt hij naar
rustige eenzaamheid, vliegt zijn geest uit naar zee en bosch
en duinen ; maar is hij eenmaal hiér, dan keert hij weer
naar wat hem ginds een hinder was. Zoo gingen mijn
gedachten terug door het bosch vol frisch en krachtig
leven, — de grens van mijn wereld hier en kwamen aan
Meerenberg, een mooi huis vol ellenden, -- de grens van
de wereld daarachter; en 't trof me hoe juist en scherp die
grenzen waren geteekend. En verder ging ik, naar Schooten,
naar Haarlem, naar 't nog beter bekende Amsterdam. Wat
is 't dáár aan 't wielen en warrelen! Rollende trammen (i)
(i)

Destijds rolde in Nederlands hoofdstad nog de paardentram
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en ratelende rijtuigen. Automobielen zuchten stootend
voorbij. Rijzige fabriekschoorsteenen staan hoog in de
lucht te getuigen de vlucht der industrie. Wijde magazijnen bergen den rijkdom van den handel, schitterende
winkelkasten verraden het woekeren der weelde. Drukke
stations en bedrijvige dokken; zenuwachtig rekenen op
kantoren; koortsige spanning op de effectenbeurs; morrend
gezwoeg van arbeidsmenschen. Reuzenhotels met alle
comfort, menschenpakhuizen met halfnaakte kinderen.
Levensmoeheid door overvloed, levensmoeheid door ontbering. Overal ontevredenheid met wat men is en heeft.
Wat is het hier toch heel, heel anders! Niets dan
zandkorrels; ze liggen waar Gods hand ze legde; de een
benijdt den anderen niet, maar alle steunen elkaar en blijven op hun aangewezen plaats — tevreden. Niets dan
helmplantjes ; zij groeien op in stille vergeten jeugd, en
vervullen dan hun levenstaak (zij beschermen vijf millioen
menschen!) zonder vertoon van gewichtigheid; en sterven
zonder dank of hoop op roem, -- toch tevreden. Niets dan
duinen, dorre duinen. Maar zij staan waar Gods hand ze
stelde als trouwe wachten om het lage land; en of Zijn
zomerzonne hun het oude lichaam koestert, ofwel Zijn
winterstormen snerpend langs hun lenden gieren, zij staan
en blijven staan, — steeds tevreden.
De mensch daarginder is niet tevreden. Was het in het
Paradijs al niet. En niet wijzer geworden door de harde les
hem daar gegegeven, ziet men hem, geboren koning, slaaf
worden van wat tot zijn dienst is geschapen. Niet in een
vluchtige vlaag van dwaasheid -- een koninklijke gril —
neen, hij werkt aan zijn eigen juk en ketenen met een vlijt,
die van geen rusten weet, met een volharding die alle hin
verschrikkelijken ernst.
-dernista,mhog
0, kom eens hier gij, arme, dwaze koning! Hier, vrij
van alle indrukken die ginds uw ziel bewegen zal 't u
voelbaar zijn hoe groot ge zijt in oorsprong en bestemming,
en hoe klein in doen en denken. Hier, niet verblind door
het valsche licht uwer « beschaving », zal u blijken dat gij,
meenende uw koningsmacht uit te oefenen, slechts slavendienst verricht. Hier, los van alles wat ginds u boeit en
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knevelt, zal helmspriet en zandkorrel u leeren : Servire
Deo regnare est, heerschen is God dienen!
En toch, neen ! Kom maar niet. Blijf maar in uwe
kantoren en fabrieken, in uwe winkels en paleizen. Wijzer
worden zoudt ge toch niet. Maar mijn duinen zoudt ge
weggraven en een stad bouwen, een groote stad met straaten
rechtaf en rechtaan, met electrisch licht en dom gedreun
van vele raderen. En een muur zoudt ge zetten voor mijn
zee en uw trotsche schepen leggen op haar vrijen rug. En
het lied der golven werd niet meer gehoord aan het zonnige
strand, en de feëen kwamen niet meer wandelen op de
duinen in manelichte nachten, noch de goden van den
storm er worstelen bij den loeienden orkaan. Maar
sjoüwerlieden kwamen vloeken op morsige kaden onder
den zwaren damp der stoombooten, en lokomotieven gilden
onder zwarte overkappingen en vliegwielen snorden in
zwoele fabrieken, en draaiorgels jankten de straten door,
waar menschen draafden, die naast elkander wonen en
elkaar niet kennen. En waar nu die boomen staan met hun
prachtige kronen vol leven en muziek, stonden dan huizen
4 hoog met ontevreden menschen, en toeterende grammophonen of rond om een spreker, die met een argument van
2 X 2 5 poogde te bewijzen, dat er van de maatschappij
geen lor deugde.
Ik was van mijn hoogen top wat afgedaald en nog
wat meer zeewaarts gegaan. Links lag Zandvoort, rechts
I Jmunden, dommelig en flauw, slaperig van de warmte.
Recht voor me de zee -- een groote kwart-cirkel.
Nu was het langgewachte oogenblik daar, het altijd
plechtig oogenblik, waarop het huwelijk wordt voltrokken
tusschen de zee en de zon. Zie, op een bed van purper
en rozen wacht de zee den vurigen zonnegod, vol onrustig
beweeg als van hijgend begeeren. 0! wat was ik straks
toch dwaas geweest ! Hoe had ik verstoord kunnen zijn op
de zee om haar verblindend schitteren. Was die schittering
het lichten der edelsteenen niet, waarmee de Bruidegom
haar tooide, en mocht en moèst zij daar niet trotsch op
zijn? Welk recht kon ik bij haar doen gelden op vertrouwelijkheid, ik, die niet anders had gedaan dan als kind
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gespeeld met den witten rand van haar ruischende kleed
dat zij beurtelings over het strand spreidde en tot zich trok?
Wat had zij mij, behalve dit genoegen, anders gegund dan
waardelooze schelpjes ? En kwam ik in later jaren, hoe
dikwijls ook, wel ooit tot haar tenzij voor eigen genot, om
mijzelf te verlustigen in haar schoonheid, om bij haar heer
te droomen van wat mij lief was? Maar hij, hij was-lijked
gekomen uit verre, schoone landen, die hij verlaten had om
haar te zoeken — een schoone held vol koninklijke kracht,
gaande zijn weg in groeienden luister, altijd zoekend haar
in wier schoot hij wilde rusten. En sinds hij ze ontwaarde
heeft hij niet opgehouden haar te koesteren met den warmen gloed zijner blikken en te sieren met al de schatten
voor haar uit het Oosten meegebracht. Nu nadert hij zijn
bruid, al dichter, al dichter. Hoe zij blozen! hoe zij
gloeien! Zij branden -- slaan vlammen uit bij hun omhelzing.
En opeens schaart links en rechts zich heel hun hof
met vlammende fakkels om hen heen. In gloed en goud
blinken de rustingen op de wallen, en wijd waaien uit de
purperen mantels, en goud en purper weerlicht het water,
dat klotst tegen de wallen der stad. En daarbinnen is groot
gejuich van feestvierend volk en het zwaait pijlen op, die
als kreten van vuur de lucht in schieten. 't Is al één glorie
van gouden geluk.
Maar langs den breeden heerweg, den zonnevorst
achterna, schrijdt de Avond naar het Westen en drijft zijn
grauwe scharen al verder den gloed in, die oplicht uit de
feestdronken stad. Vergeefsch de pijlen naar hen opgev uurd;
al lager wuiven de grijze vanen, altijd doffer wordt de
gloed. Nog eens een fel geflikker, nog één vuurfits hoog de
lucht in — een laatste weerstand. Wèg is de Zonnestad.
Stil legert het grijs aan de kim.
KOH-I -NOOR.

DE ZONDE
VAN BARBELTJE PANDELEERS
Barbeltje Pandeleers woonde in 't Hellestraatje, en
diende den Heere devotelijk.
Daar hing een goede lucht van vrede en vroomheid om
haar kleine huizeken, en in zijn kraaknette zindelijkheid
lachte het den schaarschen voorbijganger toe, lijk het daar
stond achter het ijzeren hekken, verneuteld en verdoken, met
zachte streeling van half- vergane tinten, groen en blauw.
Daarachter, hoog boven 't Hellestraatje, staken de
sterke boomen der Begijnevest hun dikke kruinen uit, en
mettertijd dreef de wind hun groen over de oude huizekens;
en de roode steenen waren van lieverlede groen geworden,
en de grijsblauwe dakschaliën kregen een groenen schijn.
Groen waren ook de kleine ruitjes, in lood gevat, en als de
laatste avondzon in hun glimmende vierkantjes spiegelen
kwam, werd het een schichtige schittering, als de warme
gloed van laaiend vuur.
Tusschen de ramen vlekten kleurig de blauwgeverfde
vensterluiken, en de regen, die er met zijn buien en vlagen
was overgegaan, had hun hellen toon getemperd tot zachte
innigheid; en op 't blauwe deurken had hij matte strepen
geveegd, grillig neerhangend rond het zwarte plaatje, dat
voor opschrift droeg : Sint Anna.
Voor de woonste lag het hof ken, geen voorschoot
groot, met bonte mengeling van blaren en eerste lentebloem:
op de kleine mottekens, met palm omzoomd, hingen de
gele paaschklokken aan hun lange stengels te bengelen, en
tusschen de teer- groene blaadjes kroop het lichtblauw vergeet-mij-niet te voorschijn.
Tegen den gevel, omlijstend deur en vensters, kronkelde dor en knoestig de oude wijngaard, met hier en daar
een jonge scheut op het doode hout, een blijde belofte
van 't wordende leven.
't Was Vrijdags in de Goede Week, en een mooie,
gulden lentemorgen. De zon zat reeds hoog in de warme
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lucht, en door het jonge groen der breede boomen heen
filterde haar koesterend licht in lange stralenbundels ; over
de bemoste daken van 't Hellestraatje rees het neer, zacht sidderend, en wierp wemelende lichtvlekken t' allen kant
op deurkens en luiken, tusschen de hobbelige straatsteenen
en op de witgekalkte muurkens.
Barbeltje was pas thuis gekomen uit de kerk, waar ze
den dienst had bijgewoond, en in haar achterkeukentje zat
ze nu, verorberend haar dunne boterhammetjes met langzaam beweeg der dorre kaaksbeenderen, en slurpend, met
voorzichtig-blazende lippen, aan den warmen, geurigen
koffie.
't Smaakte haar niet, vandaag; haar kopje troost, waar
ze steeds zoo 'n deugd van had, werd achteloos leeg -gedronken, en onder op den bodem bleef de suiker halfgesmolten liggen.
Maar daar woog een groote zwarigheid op de ziel van
het vrome begijntje, en uit haar oude oogen sprak onrust

en bange angst...
Dat was ál gekomen sinds dat wondere verhaal van
Mietje de waschvrouw; die had haar, de week tevoren,
geholpen bij den maandelijkschen wasch, en onder 't werken had ze haar dat toevallig verteld :
— Dat ze, vóór 'n paar weken, den wasch moest doen
bij notaris Van den Broeck, en toen ze aan 't af koken

waren was de ketel gekanteld, en ze had een heele
geut van het kokende sop op haar lijf gekregen; 't was
dweers door haar rokken gegaan, en haar linkerbeen had
ze zoo deerlijk verbrand dat de vellen er afhingen.
Ze waren seffens naar den doktoor geloopen, een kleine
zwarte met een brilleken, die Fransch sprak en dien ze
niet kende, en die had het vermaakt en er een verband
om gelegd. Maar 's anderdaags voelde ze 't trekken, heel
haar lijf door, en ze werd wel gewaar dat het verband het
nog erger maakte, in plaats van er goed aan te doen.
En dan had ze Trees Palmans, van nevens haar deur, er
bij geroepen, en samen hadden ze de windels eraf gewon
Maar, Jezus God ! wat hadden ze toen verschoten,-den.
lijk dat been gesteld was ! En Trees had haar gezegd
(Ja, menschken, daar kunt ge nog lang mee sukkelen, als
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ge daar door gewoon doktoors laat aan prossen. Die kennen er juist nul-den-bliksem van, en 't eenige waar ze goed
voor zijn is van den mensch zijn schoone spaarcentjes uit
den zak te truggelen. Daar is er maar ééne, die dat genezen
kan, en dat is Wannes De Winter, die achter de Mollbeemden woont; die heeft oude boeken, waarin al de
krachten der kruiden en der planten beschreven staan, en
voor alle kwalen weet hij raad en medicijn te geven. » En
Mietje had zich laten gezeggen, en dienzelfden dag nog
waren ze na den noen erop afgetrokken, onder hun tweeën.
Ze was er wel een beetje bang voor, want op den Moli
vertelden de boeren vreemde dingen van Wannes, en er
waren er zelfs die beweerden dat hij met den duivel te doen
had... Wat daar nu van aan was, zie, dat wist ze ook niet,
maar dat was toch zeker dat die vent er meer van wist dan
de gewone menschen. Hij had naar of kens de wond bekeken, en seffens kwam hij met een potje gele zalf af om eraan
te strijken; dan had hij met zijn duim een kruisken op haar
been getrokken, en het belezen met een lang gebed binnensmonds ; en daarmee was alles afgeloopen. Voor de
zalf had ze maar zestien-en- halven moeten betalen, omdat
ze een werkend menschken was, maar voor de rijke burgers van de stad kostte dat vijf frank; en die was het dubbel
en dik waard, want drie dagen later was alle pijn verdwenen, en nu was er aan haar been niets of niets meer te
bespeuren van 't verbranden, 't was terug net en gaaf lijk
tevoren.
Barbeltje had toegeluisterd met belangstellende vraag
besloot ze, met weifelend hoofd--ogen,half vi
schudden :
— 't Is bijna niet om aan te nemen!
-- En toch is 't zoo! bevestigde de waschvrouw, overtuigend; kijk liever.
En met haar natte handen scharde ze hare rokken omhoog, tot boven de knie, en stropte de lange kous af,
ontblootend het stevige, melkwitte been.
't Schemerde voor de oogen van 't oude begijntje, en
bedremmeld keek ze toe, verlegen om die schokkende
naaktheid; haastig wendde zij den blik af :
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-- 't Is ongelooflijk ! zei ze. Geen schijn of gedachte
meer van brandwonden.
-- Ja, juffrouw, ging Mietje diep ernstig voort, die
Wannes kent wondere dingen. Ge moest Trees dat hooren
vertellen ! Zoo heeft hij zijn eigen broer genezen, die
pastoor is, en die was stapelzot geworden; en op tijd van
twee weken was de mensch terug bij zijn verstand, zoo
goed als gij en ik. Maar 't fleschken dat hij daarvoor gebruikte, zoudt ge bij geen enkelen doktoor of apotheker
kunnen vinden ; dat was gemaakt van bloemekens van
Kalvarië, die een pater uit de Kluis eigenhandig voor
Wannes geplukt had in het Heilig Land, op het graf van
vader Adam. Ge kunt peinzen hoe moeilijk aan zooiets is
aan te geraken. Maar Wannes heeft den al, den al ! ...
— En zou dat echt waar zijn, Mietje, dat die vent
omgaat met den duivel? vroeg Barbeltje, schuw-fluisterend,
als was ze bang te spreken van die groote, zwarte Macht.
-- Och, juffrouw, antwoordde de waschvrouw, ontwijkend, met bedenkelijk gebaar der handen, ieder heeft daar
zoo zijn gedachten over... Maar dat Wannes het toch ook
allemaal op school niet geleerd heeft, dat is zeker... En dat
een gewone sterveling de toekomst niet voorspellen kan,
en den dag uwer dood, dat weet ik ook....
-- Doet hij dat ook al? vroeg het oude begijntje, meer
en meer belangstellend, en op haar rimpelig gelaat lag
onverholen nieuwsgierigheid en groot verbazen.
— Zeker doet hij dat! bevestigde Mietje, en nu begon
ze op te noemen, die, en die, en die, allemaal menschen
die ze kende, waaraan Wannes de komende dingen voor
-zeidha.
Barbeltje kon er geen kop aan krijgen, en in haar
simpele ziel groeide eerbied en fel ontzag voor den vreemden man, die alles kende en alles wist. Ze sjouwelden en
semmelden erover, den heelen dag door, en het snapzieke
Mietje rakelde op al wat ze van hem wist of meende te
weten.
En toen het oude begijntje dien avond in haar hooge
bedstee lag, spookten wondere beelden tusschen de breede,
gebloemde gordijnen; en in haar moe-denkend hoofd rijpte
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de zondige begeerte bij Wannes te rade te gaan om haar
lot te weten, en de dingen die komen zouden...
Dien nacht sliep ze heel onrustig, en in haar droomen
zag ze Mietje de waschvrouw met bloote beenen te kermen
liggen voor een langen, zwarten man, die zonder ophouden
kruiskens over haar inaakte, en uit een groote flesch een
vloed van witte bloemen liet rijzen op haar spartelend lijf...
En toen ze 's anderendaags weer ontwaakte, stonden hare
oogen diep-ingevallen in het zware hoofd, en binnen in
haar woelde sterker en sterker de groote, machtige begeerte.
Op klokslag acht kwam Mietje binnen, met gullen
morgengroet; ze staken hun klompen aan, bonden een
blauwen voorschoot om, en koutend over 't mooie weder,
dat hun wasch begunstigde, trokken zij aan 't werk.
't Brandde op Barbeltje haar lippen, om weer hun
gesprek van den vorigen dag te hervatten, doch ze wist
niet goed hoe er mee voor de pinnen gekomen, daar Mietje
steeds van andere dingen aan 't rammelen was, en haar
snelle tong geen poosje rust verleende.
Lijdzaam hoorde't begijntje toe, overstelpt door dien
stortvloed van woorden, die haar onverschillig lieten, en
waarvan ze zelfs den zin niet snapte, bekommerd als ze was
met haar ééne en eenige gedachte.
Tegen tienen was 't laatste linnen gewasschen en uitgewrongen, en terwijl ze de witgetrokken handen droog
wreef aan haar breeden voorschoot, bekeek Mietje, met een
diepen, deugdelijken zucht, het afgedane werk.
— Ja, daar zijn we weeral door, juffrouw! zei ze, vergenoegd knikkend. Zullen we 't maar seffens te bleeken
leggen ?
— Dat zal toch best zijn, meende Barbeltje. Wilt ge
dan den kruiwagen vragen, hiernevens, bij Janneken Pok ?
Mietje was de deur al uit, en de oude juffer slefte haar
na tot aan 't hofhekken. Met den tip van haar klompen
krabde zij 'n paar graspijltjes plat, die tusschen de grauwe
kasseisteenen opstaken, en dubbend staarde zij het straatje in.
Daar hoorde zij den kruiwagen rollen, en weldra zag
ze Mietje buiten komen, gichelend om een aardigheid van
Janneken, die nu ook te voorschijn kwam, met zijn bruingerookte pijp in den dikken, lachenden kop.
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Van in zijn deurgat knikte hij haar toe, gemoedelijk
monkelend, en met den langen pijpsteel tikte hij, bij wijze
van groet, tegen zijn vettige, zijden muts.
— Goed weer, juffrouw Barbara! riep hij van verre,
met zijn versleten piepstem. 't Valt mee voor den wasch.
Als we 't zoo nu maar wat mogen houden.
Zij knikte van : ja, dat het wezenlijk zoo was, en met
een korten hoofdgroet verdween het oude manneken terug
in zijn poortje.
Samen laadden ze nu de zware manden waschgoed op
den plompen kruiwagen, en terwijl Barbeltje nog haar hof
draaide, bolde Mietje er vandoor, den-heknopslt
Grachtkant op.
Zoo rap haar oude beenen het toelieten, pikkelde het
begijntje haar achterna, en een gelegenheid snappend om
op haar onderwerp te geraken, loog ze :
— Mietje, me dunkt dat ge toch nog wat last hebt met
uw linkerbeen, ge weet wel, van dat verbranden.
— Last, juffrouw? verbaasde zij zich. Neen, hoor,
geen spraak van. Dat is genezen en blijft genezen, lijk alles
waar die Wannes zijn hand aan steekt.
En zoo kwamen de tongen weer los, en 't was ál
Wannes wat de klok sloeg.
En stillekens, stillekens bracht Barbeltje het aan, dat
ze ook wel eens graag met dien Wannes spreken zou, en
van hem vernemen wanneer voor haar het laatste uur moest
slaan.

De waschvrouw vond dat heel natuurlijk:
— Ja, ja, juffrouw, 't is een groote gerustheid in de
ziel, zooiets te weten; en moest ik de middelen hebben om
dat te betalen, geen dag wachtte ik er mee. Maar, ziet ge,
arme menschen gelijk wij kunnen dat niet doen, dat is ons
te kostelijk; want ze zeggen dat het heel lastig is, en dat
Wannes het onder de tien frank niet doet.
Tien frank, peinsde het begijntje, dat was 't haar goed
waard ; doch ze wou niet laten merken dat ze er te erg aan
hechtte, en voor den vorm maakte ze nog wat moeilijkheid:
— Ja, dat is allemaal goed en wel, maar zouden ze dat
niet bespreken, als ik bij dien Wannes in huis kwam?
— Maar, juffrouw toch, waar gij mee bekommerd zijt !
29
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Het deftigste volk van de stad. komt daar in huis, en pastpors en nonnekens zoowel als de anderen.
En Mietje somde ze op : dien dikken onderpastoor van
Sint-Jakobs, en pater-superior van de jezuleten, en meneer
Moons, die de halftwaalfmis leest 's Zondags in de groote
kerk, en zuster Felicie uit de Ursulinnen, en broederoverste van de Cellebroers, en zelfs van tijd tot tijd (maar
dat mocht ze niet voortzeggen) meneer Pastoor van 't Begij nhof zelf! En nog zooveel anderen, waar ze nu niet kon
opkomen...
Het oude begijntjee stond er stom van.
Toch waagde ze nog eene opwerping
— Alleen dierf ze daar toch niet heengaan, en, ten
andere, ze wist zelfs den weg niet op den Moll...
— Och, als het daaraan maar lag, meende Mietje, dat
was seffens klaar. Als de juffrouw wilde, konden ze wel
eens onder hun tweeën gaan, ze zou dat met genoegen
doen voor haar.
Ja, dat wilde ze wel. En nu gingen ze aan't regelen en
aan 't zoeken, hoe ze 't best zouden aan boord leggen.
Eindelijk stond het vast : Mietje zou op den middag eens
langs Wannes omloopen, om te hooren wanneer het best
voor hem aankwam; dan wisten ze waaraf en waaraan, en
konnen dan samen het tochtje doen op den gestelden dag.
Zoo was alles in orde, en vlijtig deden ze nu voort aan
hun werk, om vóor den middag klaar te komen met het
bleeken.
Ze kozen hun plaatsje van den beemd, vlak tegen den
achtermuur van den Grachtkant, waar in lompe, zwarte
letters het opschrift dreigde :

Verboden te blijken buiten de bewoners van het Hof.
Vast ertegen liep de heldere Begijnebeek, spiegelend
tusschen het hooge, malsche gras, en dat was een groot
gemak voor 't spoelen, verklaarde Mietje, dat ze hun goed
er zoo juist-nevens konnen leggen.
Het klamme, rimpelig-gewrongen linnen werd nu stuk
voor stuk uit de druipende manden gelangd, en, effen-getrokken, te bleeken gelegd in 't warme, likkende zonneken.
In lange rijen kwamen lakens en fluwijnen, zakdoeken
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en ondergoed naasteen liggen, en vlekten hagelwit op het
groene, kleurige gras.
Daarboven, op den dijk, lang uitgestrekt, lagen
'n paar leegloopers uit het Bles, met toegeknepen oogen,
lui en onverschillig te dampen uit hun korte, smerige pijpjes,
en ginder, op de Begijnevest, traag-slenterend in de lom
bewoog de witte kap van juffer Bats tusschen de-mert,
hooge boomen.
En in de warme lucht zong en zinderde het blije zon
toen ze, tegen middag aan, de laatste mand-nek;
hadden leeg gemaakt, blies Mietje van 't zweeten, en terwijl ze met de opgestroopte mouw van haar jurk de glinsterende druppels van 't voorhoofd wegvaagde, zuchtte zij :
-- We gaan weer netjes met het weer hetzelfde gat in
als verleden jaar. Dat belooft voor den zomer!

Middag.
De kleine huizekens van 't Begijnhof lagen stil en
vredig te stoven in den lichtenden zonnegloed, en geen
mensch was er zichtbaar op 't pleintje of in de smalle
straatjes. Op de blauw - arduinen trappen van 't kerkje
speelden de musschen in zot gestoei, en aan den hoek van
't Pompstraatje lag de magere hond van juffrouw Verhuist
geduldig te knagen aan een afgepeuzeld been.
Barbeltje had haar noeneten binnen, en met de handen
gekruist in den schoot en de voeten op 't schabelletje zat ze
in haar gemakkelijken kussenstoel, voor 't gewone middag-

dutje.
Doch de slaap wou niet komen, en al- maar -door peinsde ze aan Wannes De Winter, waar ze weldra zou te rade
gaan, en haar toekomstig lot vernemen.
In haar oude hart groeide een heimelijke vrees bij
het eenzaam overdenken, en ze vroeg zich af of 't geen
zonde was en een gruwzaam kwaad dat ze ging• bedrijven.
En onwillekeurig prevelden haar dorre lippen de vraag
uit den Catechismus :
Mag men bij waarzeggers en toovenaars te rade gaan ?
En de Zaligste der Leeringen antwoordde :

Neen, want het is God afgegaan en den duivel aangehangen,
van wien zij weten hetgeen zij zeggen.
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En dat bleef in haar hoofd spelen, en 't wou er niet
meer uit, en tot suf-wordens-toe herhaalde zij het, bepeinzend wat meneer Pastoor wel zeggen zou, als ze 't hem
biechten ging, en of hij haar niet van het Hof doorzenden
zou...
Maar, kom, Mietje had toch gezegd dat de pastoor zelf
er in huis kwam.
En dat kon toch ook niet enkel en altijd om medicijnen
zijn.
... het is God afgegaan en den duivel aangehangen.....
— Toch geen belet, juffrouw ?
Verdwaasd schrok ze op, en met staroogen bekeek ze
Mietje, die ongemerkt was binnen gekomen.
— Mensch, is me dat een verschieten ? 'k Was heele
weg! Ge zijt daar toch vroeger dan gewoonte?
-mal
— Vroeger ? lachte de zweetende waschvrouw, neen,
hoor, 't is 't kwartje voor twee al gerammeld op den toren,
maar 'k ben na 't eten eens bij Wannes aangeloopen. Alles
is in orde. 's Achternoens van Goeden Vrijdag gaan we er
naar toe.
En nu volgde de heele uitleg van wat Wannes gezegd
en gevraagd had, en den heelen namiddag, onder 't werken,
bleven ze er van razen, malkaar opschroevend in bangen
eerbied voor den vreemden, alwetenden man...
Een voor één waren de dagen voorbij gekropen,
traagjes, traagjes, en zoo geraakte 't Goeden Vrijdag.
En Barbeltje Pandeleers was bang, heel bang, en in
haar oude ziel hing de benauwende verwachting van een
ongewoon en wreed gebeuren.
Met dwalende oogen zat ze te gluren door de kleine
vensterruitjes van haar achterkeukentje, en de rustige stilte
rondom haar werkte prikkelend op haar ontstelde zenuwen;
het eentonig tikken van de friesche hang -klok zaagde jammerlijk door haar moeden kop, en in het smalle zonnestraaltje, dat door het venster binnenviel, dansten de kleine
stofkens in zot - verdwazend gewemel.
En weer bestormde 't haar, als een kwellend wee
« ... het is God afgegaan, en den duivel aangehangen, van
wien zij weten hetgeen zij zeggen »...
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En griezelend bij de martelende gedachte, sloot ze de
oogen; ging ze dan wezenlijk zoo 'n vreeselijke zonde
plegen?
Neen, neen, dat kon toch niet, en meneer Pastoor zou
dat best verstaan als ze 't biechten kwam! Deed ze 't niet
voor een grooter goed?
Als ze nu eenmaal wist wanneer ze sterven moest, zou
ze boete gaan doen en versterving, en haar ziele zuiveren
van 't minste vlekje, om volmaaktelijk-heilig bij den Heer
aan te komen...
Dat wist Ons-Lieve -Heerken toch ook wel, dat ze van
Hem niet afgaan wou, en den duivel aanhangen, dien boozen, zwarten hellegeest, waar ze steeds zoo 'n schrik voor

had...
En 't was nu geregeld met Mietje en met Wannes,
mocht ze nu gaan voetje-achteruit trekken ?
Neen, ze moest naar Wannes, maar ze zou hem enkel
vragen het uur van haar dood, anders niet, en 's anderdaags ging ze netjes te biechten, en dan was alles vergeten
en vergeven... Als 't pas één uur geslagen was op het
toreken van 't Begijnhof, was Mietje daar, om haar te
halen. Ze had haar plooiigen, blauwen Zondagsrok aan,
en om haar schouders had ze haar besten halsdoek geslagen,
een breeden, kleurig -gebloemden sjaal met lange, groene
franjes.

-- Gereed, juffrouw? vroeg ze, binnentredend. Ge ziet
dat ik het niet vergeten heb, he!
-- Ge haalt er eer van! prees de oude juffer. Zit nu
maar 'n oogenblikje neer, ik moet nog geld langen en mijn
sleutel, en dan gaan we.
Ze slefte naar boven, en kwam weldra terug, tastend
of ze niets vergat. Neen, 't was al in orde, en terwijl ze 't
hofpoortje vastsloot achter zich :
— Nu een goeden stap genomen, Mietje, zei ze, dan
zijn we terug voor koffietijd.
Voor hen lag de Grachtkant, vlak beschenen door de
middagzon, en de spitse puntgeveltjes wierpen blauwe
schaduwen op den langen, witgekalkten hofmuur van den
overkant.
Erachter lagen de hoven met weelderig groen en dik-
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bebloemde boomen, en in de warme lucht woei de zoet bedwelmende geur van bloeiende seringen, wit en purper.
In het smalle Bodeghemstraatje stond de hooge perelaar van juffrouw Luyten in volle bloem, en heel op 't einde
vlekte de zware deur van pastoor Mertens donker-geel.
En daarboven, hoog over groen en daken uit, rees het
ranke torentje met scherpe naald, en uit zijn hoogte keek
het gulden haantje beschermend over 't heele hof.
En de zon straalde en beet, en in de lucht zongen de
vogelen hun vreugdig, wisselend lied.
't Was tegen tweeën, als ze bij Wannes aanlandden.
ten morsig wijf met blessige haren en onbeschaamde
oogen opende hun de deur, en terwijl ze van kop tot teen
de twee bezoeksters monsterde, vroeg zij hun wat ze
verlangden.
— 't Is voor den baas, vrouwken, verklaarde Mietje,
hij weet van onze komst.
— Och, dat is zeker die juffrouw van 't Begijnhof?
zei 't wijf, plots zich herinnerend; en veel vriendelijker nu,
omdat ze wist dat het een mooi zaakje was :
— Wacht hier maar een minuutje, juffrouw, hij zal
seffens komen.
Ze trok naar achter, en met een hooge gilstem schreeuwde ze, beneden aan den trap :
Wán -nes ! Wán -nes ! Daar is volk voor u!
Ze hoorden een langgerekt ((ja » , een haastig gestommel op den trap, en een lange, beenderige kerel met
verwarden stoppelbaard en vluchtende gluipoogen, lummelde te voorschijn.
— Ja, ben ik hier eigenlijk nog van doen, juffrouw?
vroeg de waschvrouw, aarzelend. 't Is maar dat ik nog zooveel werk heb van achternoen, en ge kent nu toch den
weg...
— Ga gerust, mensch! zei 't begijntje, gemaakt -luchtig, maar heimelijk bekroop haar een geweldige vrees, nu
ze daar alleen ging blijven in dat onbekende huis; en ze
voelde een koude griezeling loopen over haar oud lijf, toen
de lange man haar uitnoodigde, kort-gebiedend :
— Kom mee naar boven.
Met knikkende knieën volgde zij hem op den steilen
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donkeren trap, en met ingehouden adem en luid-kloppend
hart trad zij binnen in het duffe, laag-gewelfde kamertje,
waar hij haar was voorgegaan.
Op lompe schabben, tegen de wanden geslagen, stonden honderden fleschjes en pottekens met kleine opschriftri
voorzien, en in dikgebuikte bokalen zaten vreemde wezens,die Barbeltje nog nooit gezien had. Lijvige boeken, in leder
gebonden en schimmelig van ouderdom, lagen in een
hoekje opeengestapeld, en tegen 't venster, op de zware,
breede tafel, droogden kruiden van allerhande slag.
— Daar hangt zelfs geen kruis op zijn kamer ! peinsde
de oude juffer geërgerd, en weer schoot het door haar kop:
... het is God afgegaan, en den duivel aangehangen...
Wannes had een der berdenstoelen bezijden de tafel
genomen, en wees haar den andere.
Ga zitten, vrouw, zei hij, en luister wel naar mijne
woorden. Gij wilt dus van mij vernemen hoe lang gij nog
te leven hebt hier op aarde. Ik kan u dat zeggen, maar weet
wel dat hetgene gij mij vraagt, mij vele slapelooze nachten
kosten zal...
Zij bekeek hem, niet begrijpend.
-- Want om dat te weten, ging hij voort, moet ik in
het Boek van het Leven lezen, en daar ben ik zeven dagen
en zeven nachten ziek van... Doch mits een geringe vergoeding wil ik mij dat toch getroosten; lieg uwe gift maar
in dat bakje daar naast u.
Reeds had ze haar geldbeursje opengetrokken
- , Zou tien frank voldoende zijn? vroeg ze, bedeesd,
terwijl haar stramme vingeren de blinkende muntstukken
gereed hielden.
Een begerige schittering glom vluchtig in de zwarte
gluipoogen van Wannes.
— De arme man is met weinig tevreden, zegde hij,
somber- ernstig. Tien frank is voldoende.
Rinkelend vielen de stukken in het houten bakje.
Wannes had de oogen gesloten, en met de handen op
de borst gekruist begon hij binnensmonds te prevelen een
heelen tij d lang.
Barbeltje voelde haar hart hameren van grooten schrik,
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en stilletjes poogde zij een weesgegroetje te bidden, om
kalinte te brengen in haar geschokte ziel ; maar, vruchteloos ! aldoor volgden haar verstrooide zinnen de vreemde
doening van Wannes, en dan vergat zij haar bidden, en
bleef zitten staren in bange nieuwsgierigheid en martelender. angst.
Hij was nu opgestaan, en, hoewel het klaarlichte dag
was, had hij een dikke gele waskeers ontstoken, en zij zag
hoe hij met saamgevoegden duim en wijsvinger drie kruisjes
maakte boven de vunzige vlam.
Daarna ging hij weer zitten bladeren in een vuilbestoven boekdeel, bijna zoo groot als het Misboek van
meneer Pastoor, dacht Barbeltje, en al-met-eens brak hij
met holle, dreigende stem, de drukkende stilte :
-- Luister, vrouw, die het licht wilt doen schijnen in
de donkere verholenheden der komende dingen. Dit leert
mij het Boek van het Leven, dat geschreven werd door den
Grooten Wijze, die woont in Asia : doe boete, doe boete,
want uw dag is nabij, en uwe oogen zullen het licht der
Paaschkeers niet meer aanschouwen!
En toen hij die woorden gesproken had, begon Wannes
eensklaps te huilen en te jammeren als een bezetene ; in
zijn volle lengte rees hij recht, met verdwaasde oogen en
gebalde vuisten, en zijn trillende lippen schuimden...
En als een weerlicht flikkerde het door den kop van
het bevreesde begijntje : het is God afgegaan, en den duivel
aangehangen !...
Daverend van schrik stormde zij de kamer uit, den
trap af, de straat op, en als een vervloekte vlood zij weg,
dwars door de groene Moll-beemden. 't Schemerde al voor
hare oogen, en op haar voorhoofd perelde het koude zweet;
zij voelde een booze Macht, die haar binnenste bemeesterde, en de gruwelijke zonde woog op haar, als een
gewicht dat haar ging verpletten.
En toen zij den voet zette op het smalle brugsken over
de Nethe, dat van de Moll naar de Begijnebeemden leidt,
zag zij dreigende klauwen uit het diepe water opdoemen;
langzaam stegen zij omhoog, en grepen haar aan, in
knellende omarming ; zachtjes aan voelde zij zich voorover
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trekken, en met een plotsen plof verdween zij in den
stroom. En in haar ooren zoefde nog het onverbiddelijke
vonnis: het is God afgegaan, en de duivel aangehangen ! ...
Toen sloeg het drie op het torentje van 't Begijnenhof.
joziEl:r

Lier, 1912.

ARRAS.

EEN EN ANDER OVER DEN ISLAM
Mekka was het Arabische Rome, waar de dobbelsteenvormige tempel ((de Kaaba » met den meteoor van dien naam en
de bron « Zemzem » zich bevond. Sedert de 5de eeuw had de
stam Kuraisch het opzicht over dit heiligdom. Door de pelgrims
werd Mekka weldra een belangrijk handelscentrum en-tochen
de hartader van Arabië. De stad Medina vormde een diepe
tegenstelling met Mekka. Mekka was een door Bedouinen
gestichte neerzetting in een onvruchtbaar gebied, Medina
daarentegen lag in een vruchtbare bronnenoase. Men had hier
dus de antithese van trotsche Nomaden en verachte landbouwers.
De bewoners van Mekka behoorden tot de echte Arabische
nomaden, Mahaditen genaamd, en de bewoners van Medina tot
de gezeten Arabische Jemenieten, zoo genoemd naar de streek
Jemen. Deze laatsten helden sterk naar het Jodendom over.
Toen Mohammed met zijn leer optrad, wilden de Mekkanen
niets van zijn persoon weten, al namen reeds meerderen het
monotheïsme, door Mohammed gepredikt, aan.
Mohammed's vader heette Abdallah, zijn moeder Amina
en zijn oom, die hem vooral beschermde, Aboe Talib.
Mohammed maakte geen indruk, want hij was geen dichter
en geen soldaat. « Kon Allah dan geen beter profeet vinden dan
jou », riep men hem toe, toen hij voor het eerst te Taif optrad.
Dat hij het pleit toch ten slotte gewonnen heeft, had hij te
danken aan den mystieken aanleg zijner ziel, die waarschijnlijk
berustte op een soort epilepsie. Mohammed leefde zeer sober,
maar hij was zeer zinnelijk; de Arabieren vinden het eene een
deugd, maar het andere geen ondeugd.
Zijn eerste aanhangers waren : Chadischa, zijn dochter;
Ali zijn neef, zijn slaaf Zeid en zijn vriend Aboe Bekr. Later
sloten zich ook Othman en Omar bij Mohammed aan. Na den
dood van Chadischa en zijn oom Aboe Talib was Mohammed's
positie te Mekka niet langer houdbaar.
Hij ging eerst naar Taif en daarna naar de ijverzuchtige
mededingster van Mekka, Jathrib, dat later van Mohammed den
naam van Medina ontving. Hij had van moederszijde familie in
die stad, en deze steunde hem.
Ten slotte vereenigden zich de Mahadieten en Jemenieten
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onder de vaan van den profeet. Daarmede begint de periode der
Arabieren wereldheerschappij .
De Joodsche stammen lieten zich niet door Mohammed
bekeeren, daarom besloot hij tot hun ondergang en verdrijving.
Tegen Mekka voerde hij den strijd als een roovershoofdman
der woestijn, niet als een dapper soldaat; want toen de zijnen
bij de bron van Bedr overwonnen, gaf de profeet heel voorzichtig den strijd van verre aan. Deze overwinning bezorgde hem
een rijken buit. Nu wilde hij afrekenen met de Joodsche Bedonienen, die zich niet wilden bekeeren.
Maar in den herfst van 624 leed Mohammed een nederlaag
tegen eenige benden uit Mekka. Hij had zelf mee gevochten, in
een dubbel pantershemd en met een ijzeren helm op. Hij verloor door die nederlaag veel van zijn invloed. Mohammed
verdreef nu den Joodschen stam Nadir, ja vernielde zelfs hun
vruchtbooinen en verdeelde het land onder zijn aanhangers.
Zoo breidde hij allengs zijn macht uit, tot dat hij zelfs verlof
kreeg den Kaaba te mogen bezoeken. In 63o gaf Mekka zonder
strijd zich over en alle Koreischieten kregen vergiffenis.
Met het bezit van den Kaaba was de Islam in Arabië voor
goed gevestigd. Ook Taif moest zich nu overgeven.
Bij den laatsten pelgrimstocht van Mohammed naar Mekka
sprak de profeet eenige woorden, die voor de Arabieren van
groote beteekenis geworden zijn: ((Wie mij lief heeft, die kieze
ook Ali tot inaula. God sta hem bij, die hem beschermt en verlate dengene die hem vijandig is ». Daar het woord Mania tegelijk
vriend en heerscher beteekent, zoo beroepen zich de Sjiiten vooral
op deze uitspraak van den profeet.
Na Mohammed's dood ontstond er weldra een strijd over
de opvolging. Mohammed's eenig overlevend kind was Fatima,
de vrouw van Ali. Ali was de lieveling van den profeet.
Volgde nu Ali op, dan Evas hiermee de erfelijke monarchie
geschikt; gebeurde dit niet, dan ontstond er een keurrijk. Ali
had groote kans, maar hij was een besluiteloos man, wel
dapper in den strijd, maar bekrompen van geest en zwak van
karakter. Zoo kwam het, dat de oude vrienden van Mohammed
Aboe Bekir (632-634 den vader van Mohammed's vrouw Aïscha
tot Kalief uitriepen. Overal heerschte er opstand in Arabië ; er
traden meerdere profeten op. Maar Aboe Bekir geloofde
onwrikbaar vast aan de toekomstige overwinning van den Islam,
en dit geloof staalde hem en schonk hem de zege.
Hij benoemde den woesten, maar bekwamen krijgsman
Chalid (het zwaard Gods) tot bevelhebber en deze dempte op
wreedaardige wijze overal den opstand.
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Nauwelijks had Aloe Bekir weer de teugels van het bewind
in handen, of hij vatte het plan op, dat ook reeds Mohammed
gehad had: Uitbreiding van den Islam over de grenslanden en
stichting van een wereldgodsdienst.
Een groot bezwaar bij het vestigen van de eenheid van het
Arabische rijk bleef nog altijd de diepe kloof tusschen landbouwers en herders, tusschen Jemenieten en Mahadieten. Zelfs
Mohammed had afkeer van de ploeg; hij neide eens te Medina:
Nooit komt zulk een gereedschap in een huis, zonder dat de
schande er tegelijk binnentreedt » Overigens bestond er een
groote tegenstelling tusschen den ouden stamadel der Arabieren
en de getrouwen van den profeet; Aboe Bekir en Ali, tusschen
de eerste Kaliefen en den adel van Mekka, die het niet al te
nauw namen met de voorschriften van den godsdienst, meer in
tel dan de sombere dwepers van Medina.
De Islam breidde zich spoedig over West-Azië uit, vooral
in de landen, die reeds door Arabieren bewoond werden, zooals
in het oude Babylon, Irah, Syrië en Perzië. De wreede Chalif
veroverde al die gewesten.
Aboe Bekir was een godsdienstig en eenvoudig man. Hij
wist te verkrijgen, dat Omar, de krachtigste der Kaliefen, tot
zijn opvolger benoemd werd. Ook Ali die zich van zijn eigen
ongeschiktheid bewust was, erkende hem.
Bij God, de zwakste onder u zal mij als de sterkste voorkomen, totdat ik hem zijn recht heb verschaft ; maar den sterksten onder u zal ik als den zwaksten behandelen, totdat hij zich
aan het recht onderwerpt, dit waren Omar's eerste woorden als
kalief. Ook hij was een man van ouden democratischen
Bedoeineneenvoud. De laatste grootkoning van het Perzische
Sassanidenrijk verdedigde zich moedig, maar werd verslagen
en door sluipmoordenaars omgebracht.
Veel sneller dan Perzië, Mesopotamië en Syrië veroverde
Omar Egypte, waarbij hem vooral de wederzijdsche haat van
Egyptenaren en de daar wonende Grieken te stade kwam.
Met slechts 4000 man begon Amroe de verovering. De
Byzantijnsche Keizer Heraclius deed wat hij kon, om die
veroveringen te stuiten, maar de twisten aan het hof beletten
het zenden van krachtige hulp, zoodat Alexandrië weldra in
handen van Amroe viel. De overwonnenen werden over 't
algemeen tamelijk zacht behandeld. Omar, de geweldige veroveraar en organisator — Kufa werd de hoofdstad van Irak en
Damascus van Syrië — was tevens een goed financier ; maar hij
overdreef ten slotte zijn zuinigheid. Zoo gaf hij zijn ontevreden
te kennen aan Amroe, omdat deze hem niet genoeg geld-heid
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zond. De kleingeestige inhaligheid had ook zijn dood ten
gevolge.
Een christelijk handwerkman uit Kufa kwam persoonlijk
naar Medina, om bij den kalief over de te hooge belastingen te
klagen; naar tevergeefs. In zijn toorn stiet de man in de moskee
Omar den dolk in het hart.
Omar benoemde nog vóór zijn dood Abd-ur-Rahmán tot
zijn opvolger. Maar deze weigerde de zware taak op zich te
nemen en liet door de zes oudste strijdmakkers van Mahommed
een nieuwen kalief kiezen.
Weer stond Ali bovenaan op de kandidatenlijst; maar door
den onderlingen naijver der anderen, werd niet hij, maar de
ongeschiktste van allen. de goedaardige 7o j arige Othman, een
groote nul, tot kalief gekozen.
Toen Othman voor het eerst tot zijn volk zou spreken,
begon hij na een pijnlijke pause : «Alle begin is moeilijk » en
ging toen zuchtend van den kansel weg. En nu staken de ver verschillende partijen weer het hoofd op. Nog hadden de oude
vrienden van Mohammed de macht in handen en werden uit
hun midden generaals en stadhouders benoemd, maar zij waren
niet bemind en hun onderlinge oneenigheid, die den zwakken
Othman aan het bewind bracht, veroorzaakte hun val. Ook was
Othman te goedaardig, om met geweld op te treden. Zijn hart
hing aan zijn oude stamgenooten te Mekka, den adel van Mekka,
die hem dan ook als hongerige vliegen omzwermde, en allerlei
vette posten wist te verkrijgen tot hevige verontwaardiging der
oudgeloovigen. die zich daarom nauwer aan Ali aansloten.
Toen Othman een herziening van den Koran wilde doorzetten, werd het fanatisme der oudgeloovigen onder Ali ontketend en in 656 werd Othman's huis bestormd. Hij zelf werd bij
die gelegenheid vermoord. De Mekkaansche edelen ontvluchtten
Medina en Ali werd als kalief uitgeroepen. Maar er ontstond
een beweging tegen de moordenaars van Othman en tegen Ali,
aan wier hoofd zich Aïscha, de vrouw van den profeet geplaatst
had, die Ali bitter haatte.
De oudgeloovigen splitsten zich dus nu in 2 partijen
Eéne voor Ali en een andere onder Aïscha tegen Ali. Ook
Muawija, de Ommajade, stadhouder van Syrië was tegen Ali
en daarom haalde Ali de geloovigen van Irak tot zijn partij
over, door Kufa, de hoofdstad van Irak (Babylonië) tot residentie te kiezen. Zoo werd Irak het middenpunt van den Islam.
Maar ook Aïscha was met haar aanhangers naar Irak
,gegaan, want in Syrië was niets te hopen noch voor Aïscha
noch voor Ali — daarvoor had Muawij a gezorgd — en nu kwam
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het tusschcn Aïscha en Ali tot een bloedigen strijd bij Basra,
waarin Aïscha gevangen genomen werd. Die slag heet in de
Annalen van Tabari de slag van den kameel, omdat de fanatieke
weduwe van Mohammed op een kameel zittend haar aanhangers tot den wanhopigen strijd aanspoorde. Ali was nu meester
van geheel Irak. Arabië en Egypte kozen eveneens partij voor
hem, maar de slag had velen zijner vurigste aanhangers het
leven gekost.

Muawija, Ali's tegenstander was de typische vertegenwoor.
diger van den Mekkaanschen adel; hij was vroolijk, ridderlijk
en dapper. Bovendien was hij een geboren volksleider, vol
eerzucht en haat tegen de bigotte wapenbroeders van den profeet. Maar hij zelf was bij dezen evenzeer gehaat, want Muawija was een zoon van diezelfde Hind, die na den slag aan de
Uhud zich geworpen had op het lijk van den geloofsheld
Hamza en in helsche woede de lever van den doode met haar
tanden had verscheurd en daarom voor alle goede Moslemien
een voorwerp van afschuw was. En deze zoon der « levervreetster » streefde naar het kalifaat. Het kwam bij Siffin aan de
Euphraat tusschen Muawija met zijn Syriërs en Ali met zijn
oudgeloovigen en Irakanen tot een beslissenden slag. Reeds
was de overwinning zoo goed als aan Ali, toen eenige heimelijke aanhangers van Muawija in Ali's tent binnendrongen en

hem noodzaakten zijn zegevierende troepen van het vervolgen
van den vijand terug te roepen en zichzelf aan een scheidsg Brecht te onderwerpen. Het grootste deel van Ali's leger liep
uiteen en de kern zijner troepen koos een anderen kalief, doch
werd door Ali overwonnen en uiteengejaagd. In 661 viel Ali
door den dolk van een sluipmoordenaar.
Hiermee was de zaak der oudgeloovigen verloren; want
Ali's zoon Hasan was een weekeling zonder de minste geest
Hij sloot dan ook aanstonds vrede met Muawija.
-kracht.
De moordenaars van Ali, die ook Muawija naar het leven
stonden vormden een nieuwe partij, die der Charidschieten;
deze waren de vertegenwoordigers van het democratische Islamisme. Het waren de echte Bedoeïnen van Arabië en dus evenzeer vijanden van een adelsheerschappij als van een vorstenbewind. Zij vormden een democratisch -puriteinsche partij en
eischten, dat ieder Arabier mocht deelnemen aan de keus van
den kalief en het recht had naar het kalifaat te dingen. De kern
dezer partij werd gevormd door de Bedoeïnen- veteranen, die
aan de Ommajaden handen vol werk gegeven hebben.
Muawija (661-68o) overwon echter al zijn vijanden door de
krachtige hulp van zijn half broeder Zijad ; maar het kostte den
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kalief toch groote moeite zijn zoon Jezid tot zijn opvolger te
doen erkennen. In 65o stierf hij en toen Husdin, Ali's tweede
zoon, zich tegen Jezid verzette, werd hij verslagen en gedood.
Maar in Mekka stond Abdallah op, de zoon van Mohammed's vroegere krijgsmakkers, wegens de lichtzinnigheid van
den nieuwen kalief. Ook Medina kwam in verzet. Jezid zond
Moslim, — een bloedverwant van den vermoorden Othman,
een echten Bedrein uit de oude school, die niets gaf om de
heilige herinneringen aan den profeet en bovendien Othman
wilde wreken op de ongeloovigen — tegen Mekka en Medina.
Medina verdedigde zich wanhopig, maar viel door verraad
in handen van Moslim en zijn Syriërs, die de stad plunderden
en de oude aanhangers van den profeet vermoordden. Moslim
stierf kort hierna. Toen trok zijn leger naar Mekka op; reeds
stond de Kaaba in brand, maar de stad werd gered door den
dood van Jezid.
Het zag er dus droevig uit met den Islam : de moskee van
Medina ontwijd ; de Kaaba in brand gestoken en de ongeloovige
van den profeet vermoord.
Na Jezid's dood kwamen én Syrië én Jiak in verzet en
Abdallah, de laatste aanvoerder der oud- Islamitische partij had
nu veel kans te overwinnen, maar hij was een huichelaar en
een zwetser en geen schrander staatsman.
Husdin, die Moslim in het commando opvolgde, wilde zich
bij hem aansluiten, maar Abdallah wilde hem niet vergeven,
dat hij Medina verwoest had. Daarom keerde Husdin naar Syrië
terug en steunde nu den Ommajada Merwan, die de Mahadieten
of Kaisieten, zooals ze in Syrië heette, met behulp van Husdin
en de Jemenieten of Kelbieten bij Damaseus totaal versloeg.
Hij zelf werd kort daarop vermoord, zijn zoon Abdelmelik
volgde hem als kalief op (685-705).
Irak werd toen hevig geschokt door een fellen strijd van de
democratische Charidschieten tegen de orthodoxe Irakanen, die
zich in hun nood bij Abdallah aansloten. Baera werd door de
moedige Charidschieten zwaar bedreigd, terwijl Kufa in het
nauw gebracht werd door de aanhangers van Ali, de Schiiten.
Deze nieuwe sekte is daarom zoo merkwaardig, omdat ze den
wederoplevenden geest van het volk der Iraniërs, der Perzen
met zijn monarchale denkbeelden, vertegenwoordigde. De
Schiiten (Schismatieken) in tegenstelling tot de Charidschieten,
waren aanhangers van het erfelijk despotisme en pasten den
Islam aan dit politiek denkbeeld aan. De Schiiten veroverden
onder den sluwen, eergierigen arabier Mokthar, Kufa; maar zij
werden verslagen door de aanhangers van Abdallah, die echter
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weinig voordeel van de overwinning inoogstte. Want Abdelmelik veroverde én Kufa én Basra en was nu meester van Irak.
Na een wanhopigen strijd werd Mekka ingenomen, waar Abdallah, de laatste kalief der Ommajaden sneuvelde. In 693 was
het geheele wereldrijk der kaliefen onderworpen aan het Huis
der Ommajaden, al was er van werkelijke rust nog geen spraak,
vooral wegens de vijandschap van Kelbieten en Kaisieten, de
twee partijen, die beurtelings de kaliefen onder hun invloed
hadden.
In 705 werd Abdelmelik opgevolgd door Welid, die de veroveringen die tijdelijk gestaakt waren, wel hervatte. Onder hem
kreeg het rijk zijn hoogsten bloei en zijn grootste uitbreiding.
(Verovering van Bulchara, Samarkand, Spanje en Pendsjab).
In 715 stierf Welid. Hij was een van die zeldzame heerschernaturen, die minder uitblinken door eigen kundigheden dan wel
door de verstandige keus van bekwame dienaren. Zijn broeder
en opvolger Suleimon was opgeschikt, zwak en ondankbaar
jegens de oude groote dienaren van zijn voorganger. Zoo stierf
b. v. Musa, van geldverduistering aangeklaagd, als bedelaar in
den kerker ; Mohammed, de veroveraar van Pendsjab, werd in
ketenen naar Damascus gevoerd en in den kerker doodgemarteld.
De laaghartige, wreede Suleimon trok de Kelbieten of Jememieten onder Jezied voor ; vandaar kuiperijen van de Kaisieten.
die onder Welid een gouden tijd hadden beleefd. Suleimon's
ondernemingen tegen Byzantium mislukten geheel en al wegens
het krachtig optreden van Leo den Isauriër.
Suleimon werd opgevold door Omar II, een eenvoudig man
van den ouden stempel. Het strekt hem tot eer dat hij boven
de partijen der Kaisieten en Kelbieten stond.
Maar zijn opvolger Jerid II gaf de voorkeur aan de Kelbieten en vandaar weer de twisten. Diens opvolger. Hirscham was
veel degelijker en wist op de wijze der Engelsehe regeeringen de
twee partijen in evenwicht te houden. De Kraisietische ambte
naren regeerden streng, verachtten de nieuw-bekeerden en
begunstigden uitsluitend de mannen van Arabische afkomst. De
Jemenieten waren veel liberaler, wilden een milder behandeling
der onderworpenen en eischten ook niet meer van de nieuwbekeerden het hoofdgeld dat ze voor hun bekeering moeten
betalen. Zij waren voor verzoening, maar op vaste grondslagen
berustte hun politiek toch niet.
Hirscham, die zijn inkomsten wilde verhoogen, stelde
daarom Kaisieten tot stadhouders aan o. a. in Spanje en Afrika,
waar ze ontzaglijke sommen afpersten. Vandaar een vreeselijke opstand der Berbervolken van N. Afrika, aangestookt door
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Charidschietische zendelit gen set hun gdd"enstig•dema
tische denkbeelden. De Berbers versloegen bij Tanger in 740
dein veldheer Chalid met een groot getal vag. den Arabischen
ad l vandaar dé naam «de slag der edlen » en daarna eri
daarna een groot Syrisch leger, welks aanvoerder Baldséh naar
Spanje vluchtte. Ook in Irak brak
- wegens de Kaisletische
knevelarijen een opstand uit.
Hirscham stierf in 743 en werd opgevolgd door zijn neef
Welid II, die de door zijn voarganger-bijeengeschraápte schatten
verspilde en door Jedid III. den aanvoerder van de door hem
mishandelde Jemenietische pattij werd ten val gebracht en
gedood.
Die verwarringen in eigen boezem waren des te gevaarlijker voor de Ommayaden, omdat er steeds groote ijverzucht`
bleef bestaan, tusschen de Syro.Arabieren m de door de
Iranisch beïtivloede Irahanen. De Ommayaden stbnden of vi el fit
met de Syriërs, die hen op den troon hadden geplaatst en nhg
altijd voornamelijk als krijgers dienden, maar daaront odk -iti`
gétal niet zoo vooruitgingen als hun mededingers de Irahanen
en Iraniërs. Werd het zwaartepunt van Irak verlegd, dan 'as
het uit met de Kaliefen van Damaskus: Zoo werd hun troon
-onderthijnd door de vermeerdering en den rijkdom der bevolking van Irak. Alle tegenstanders der Ommayaden, welke bea
ginselen ze ook aanhing, waren 't natuhrlijk eens over de'
ohbrettigheid hunner regeering; maar wie hen vervange i zou,
daarover was men 't niet eens. Bovendier waren de nakoem
lingen van Ahi ofongeschikt voor de regeèriTtg of verstrooid naar
verrë streken.
Zoo kon 't geschieden, dat een Meickaansche adellijke
familie der Abassiden, die zich kon beroepen op nadlere verntschap met den pfiäfeet -dan , de Orümsyaden, de leding van
.ails ontevredenen in hknden kreeg.
Na den plotselingere dood van Jezid IFl, bezette de krachtige stadhouder der Ommt jadmen -in Armenree; Damrascus, versloeg
de J nenieten en werd regent voor de goons van- Welid II.
Maar het was voor de Ommayaden te laat. Alleen de Syriers
konden den troon redden, maar van deze partij verklaarden
zich de Jemenieten tegen heil ; wig s - die verdeeldheid kon de
we n.,e Merwan II zcich -,í iet staaixde hdüdeh. tegen :
i . De Alieten in Perzi ë.
2. De Charidsch eten in Irak.
3. De Berbers in Afrika.
4. De Jemenieten in Syrië,
-,

-

,

-
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terwijl hij wegens burgeroorlog in Spanje evenmin van daar
hulp kon krijgen.
In 747 ontplooide Abu Muslim het zwarte vaandel der
Abbassiden en versloeg Nasr, een Ommayadischen stadhouder,
in O. Perzië en in 750 verschenen de Abbassidische legerschaTen voor Kufa en namen het in.
Merwan liet het hoofd der Abbassiden, den sluwen Ibrahim,
gevangen nemen en dooden ; maar 't baatte hem niet, want de
eigenlijke reden van den strijd zat niet in de Abbassiden, maar
in den haat van de Ironiërs en Irakaniërs jegens de Syriërs.
Bij Mossul, aan de Groote Zab, in 750, verloor wegens het
verraad der Jemenieten de kalief Merwan II den slag. Hij
vluchtte naar Damascus, vandaar naar Egypte, waar hij omkwam.
Zoo maakte de witte banier der Ommayaden plaats voor de
zwarte der Abbassiden en met haar zegevierde eindelijk het
volk der Irakanen op de gehate Syriërs; het Oosten zegevierde
over 't Westen.
De tijd der eerste kaliefen en der Ommayaden was de
heldentijd van den Islam.
Weer streefden de Aliden naar het bezit van den Aroon,
maar weer lieten ze zich overvleugelen en nu door een nakomeling van Abbas-Abdallak Aboel Abbas met den bijnaam van
Al-Saffah (de bloedmensch) was de rechte man van 't oogenblik
om zijn list en zijn geestkracht. Toen de partij der Haschimieten
(zoo heeten samen de tegenstaanders der Ommayaden en de
aanhangers der echte opvolgers van den profeet) Kufa in Irak
veroverden, was Abdallah dadelijk bij de hand en wist de aanvoerders van het leger voor zich te winnen.
In Syrië vermoordde hij nagenoeg alle Ommayaden en liet
in onzinnige wreedheid zelfs de graven der gestorven kaliefen
openen en de lijken schenden. Vergeefs stonden nu in Irak de
Aliden en in Syrië de aanhangers der Ommayaden op; toen na
een regeering van 4 jaar de bloedmensch stierf, was 't heele
rijk, behalve Spanje, in de macht der Abbassieden.
De ware stichter van de dynastie der Abbassieden was
Abu Muslim, die in Oost-Perzië (Chorasan) het oproer aangestookt had. Na Abdallah's dood, had hij door wapengeweld
diens broeder Manszur 754-775 op den troon gebracht. Deze
liet echter kort daarna den al te machtigen dienaar vermoorden.
Manszur stichtte in Irak een nieuwe stad, voortaan de hoofdstad van het kalifaat, nl. Bagdad.
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Met het nieuwe geslacht veranderde de verhouding der
heerschers tot hun onderdanen.
De Ommayaden leefden te midden van een Arabische om
omringden zich door een sterke lijf--gevindAbas
wacht van Oost- Perzische en Turksche soldeniers. Het opleven
der Iraniërs verplaatste het zwaartepunt naar 't Oosten en de
Arabische geest (een mengsel van aristocraten en democraten)
begon te wijken voor den Iranisch-despotischen aard.
Nu kwam ook een tusschenpersoon tusschen den vergoden
Kaliefen zijn volk : de Vezier.
Al hadden de Abbasiden ook den troon te danken aan
Haschimieten en Schiiten, op den duur moesten ze zich toch
verzoenen met de orthodoxen, waartoe de kern der Arabische
bevolking behoorde. Zoo verbond zich het despotisme met de
Staatskerk en werden de Abbassiden machtig.
Manzur was een schrander staatsman, maar het gelukte
hem niet, den Ommayaden Abdur Rhaman in Spanje onschadelijk te maken, waar deze met behulp der Kelbieten in 756 een
rijk gesticht had.
De regeering van Manszur's zoon Mandi 755-785 was de
gouden tijd der Abbassieden. Hij kwam op den troon tegen den
zin van zijn ooms, die naar Arabisch gebruik in de eerste plaats
aanspraak mochten maken op de opvolging.
Mandi was mild, gul en levenslustig en onder hem bloeide
Bagdad, dat het middelpunt werd van dichtkunst en wetenschap in 't Oosten.
Nog steeds duurden de twisten tusschen de sekten voort.

Mandi streed gelukkig tegen de Byzantijnen, maar ongelukkig
tegen de Ommayaden in Spanje. De inval van Karel den
Grooten verhinderde alleen den voorgenomen tocht van den
Spaanschen Kalief naar 't Oosten.
Maheli liet zich door zijn heerschzuchtige gemalin Cheizuran overhalen, haar zoons Hadi en Haroen tot opvolgers te
benoemen. Hadi volgde nu in 785 op en schoof zijn heerschzuchtige moeder op zij, van haar eischend dat ze zich voortaan
alleen met vrouwelijken arbeid zou bemoeien. Toen nu Hadi
zijn broeder Haroen van de opvolging wilde uitsluiten, ten
voordeele van zijn eigen kinderen, was zijn lot beslist : men
vond hem op een morgen vergiftigd.
Nu werd Harun Alraschid (786-809) kalief. Hij was bemind
om zijn vroolijkheid en mildheid en beroemd wegens zijn overwinningen op de Bijzantijnen onder de regeering van zijn vader
Mandi, maar den lof van strenge rechtvaardigheid verdient hij
niet in zoo hooge mate als hem is gegeven.
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Maar hij is nu eenmaaal de lievèling der sage, te meet- daar

na hem het verval van Bagdad en van ht Ommayaden Kalifaat
int.
}aroen'st regeeting. was een zegen voor het laid. Hij dwong
de Bijzantjnen tot sehattiing., maar 't rijk was toch niet sterk
genoeg meer om nieuwe veroveringen te maken.
De merkwaardigste periode in Haroen's leven is de doo►~
hem bevolen- vernietiging der Barmeciden. Door die dood werd
de vestiging verhinderd van het hofineierschap.
J. KIAE TJEr s.

HET BALKANVRAAGSTUK
I. - DE BALKANSCHE VOLK,SGTAMMEN

Het Ealkansche volk is uit verscheidene volksstmu
ontsproten. De ligging van het schiereiland legt dit eenigszj^
uit : de Balkaan in 't Zuid-Oosten van Europa gelegen, is v
Afrika door die Middellandsche Zee, van Azië door de 3?axdanellen gescheiden; zoo staat hij onder den invloed van <Irie
verrscheidene werelddeelen, invloed gepaard met eigen besc1 a
ving uit kracht van eigen ontwikkeling. In den loop der eeuwen,
bij bet verhuizen en uitwijken der volkeren, was dit land waar
een schuiloord voor menigen vreemden stam, die, n-schienljk
een kortstondig verblijf, naar verdere gewesten gezworven is.
Ewige overblijfselen in de aardlagen gevonden, bevestigen
er het ophouden en wonen dier zwervende volkeren.
De Grieken behielden van af het begin der christene tijden
tot op onze dagen hetzelfde vaderland. De Macedoniërs bewoonden het Noorden van Griekenland. De overige streken
waren door andere volkeren ingenomen, die, alhoewel van de
Indo- Germanen afstammende, nochtans zoo nauw met de Grieken niet verwant waren als de Macedoniërs. Nog altijd spreken
de Grieken hun oude moedertaal, niettegenstaande zij nu een
verbasterd volk zijn en vele zeden en gebruiken van vreemde
volkeren overgenomen hebben. Het getal inwoners is er
2,,63o.0o0, waaronder 2.400.000 Grieken, 200.000 Albanezen,
3o.000 Macedoniërs, Bulgaren, Armeniërs en vreemdelingen.
Nog een half milliden Grieken bewonen Turkije en i millioen
Klein-Azië.
In het Noorden van het Balkanisch Schiereiland drongen
de -Romanen, Romeinsche afstammelingen, binnen en ontwikkelden door hun eigen beschaving het volk van het hedendaagsche Rumenië dat nu 6.000.000 inwoners telt. De Albanezen — door de Turken werden zij Arnauten genoemd -namen de Romeinsche beschaving niet .over. Zij zijn z.400,000
in getal, waarvan het grootste deel Albanië bewoont. Bijna
allen zijn Mahomedanen (i. ioo.000) ; het is een oorlogzuohtbg
volk; de soldatendienst is er voor iedereen vexjplichtend. Ln :het
begin der Middeleeuwen werd het schiereiland door de Slaven
overweldigd; deze vestigden zich in de streek gelegen tusschen
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Griekenland en Rumenië ; uit hunnen stam ontsproten twee
nieuwe volkeren : de Bulgaren en de Serviërs. In de XIVde eeuw
werd het Servisch koninkrijk aangevallen en overwonnen door
de Turken die op verscheidene plaatsen de woningen vernielden
en de Serviërs eruit dreven. In die landen wonen slechts i millioen ware Turken.
Onder de hoogergenoemde volkeren treft men vooral de
Bulgaren (3.5oo.000) in Oost-Rumelië en grootendeels in Turkije aan. De Serviërs (8.250.000) zijn overal verspreid, zoodanig
dat er slechts 2.5oo.000 het eigenlijke Servië bewonen. De overigen zijn gehuisvest in Bosnië en Herzegovina (i.5oo.000), in
Kroatië en Slavonië (2 millioen), in Istrië, Dalmatië, Montenegro en Zuid-Hongarije. Zij zijn de talrijkste aller volkeren die
den Balkaan bewonen. Het bewustzijn van hun vroeger heerschappij, van hunne macht — ingezien hun groot getal — maakt
ze ontevreden met hunnen tegenwoordigen stand en drijft ze
ongeduldig tot vergrooting en uitbreiding van hunnen staat.
De Turken zijn met de Mongolen verwant, doch hebben
hunnen oorspronkelijken typus verloren. Niettegenstaande
hunne minderheid (er verblijven slechts 2 millioen Turken in
Europa) heerschen en regeeren zij in Turkije.
II. - DE HEDENDAAGSCHE STAND DER BALKANEN

A. Het Europeesch Turkije.
Europeesch Turkije heeft 163.000 km oppervlakte en
6.ioo.000 inwoners, waaronder de helft tot den Islam behoort,
42 0 /0 tot de Grieksch-katholieke, 5°/ a tot de Roomsch-katholieke
kerk, en 30/ 0 tot het Jodendom. Hier en daar vindt men nog
Turken, Albanezen, Bulgaren, Serviërs, Armeniërs, Joden. enz.
Doch Turkije behoort niet alleenlijk tot Europa, in Azië, zelfs
in Afrika doet het zijne macht gelden. In Azië bezit het KleinAzië, met 5oo.000 km' oppervlakte en g millioen inwoners;
Armenië en Kurdistan met eene oppervlakte van 186 Soo km 2 ,
en 2.500.000 inwoners; Syrië en Mesopotamië met eene oppervlakte van 55o.000 km 2 , en 4.200.00o inwoners; Arabië (gedeeltelijk) met eene oppervlakte van 520.000 km! en eene bevolking
van 1.200.000 inwoners. In Afrika bezit het Tripolis dat i millioen km 2 oppervlakte heeft en i millioen inwoners telt. De Islam
vindt in Turkije niet zijn grootste getal aanhangers, aangezien
er 247 millioen Mahomedanen in de wereld zijn, waarvan er
9 millioen Europa, 178 millioen Azië en 59 millioen Afrika
bewonen.
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B. De Balkaansche Vierbond, die tegen de Turken oprukte,
bestaat eerst en vooral uit de leidende macht :
i. Bulgarië, een land dat eene oppervlakte van ioo.000 kmz
beslaat en q. millioen inwoners telt. Daaronder zijn 3,200.000
Bulgaren, 5oo.000 Turken, ioo.000 Bohemers, ongeveer ioo.000
vreemdelingen uit andere rassen gesproten. Ferdinand I is
Roomsch-katholiek en stamt uit de familie der Hohenzollern;
de kroonprins is Russisch-orthodox; de Bulgarische kerk, sedert
1870 onafhankelijk van de orthodox-Grieksch- katholieke kerk,
heeft er een eigen opperhoofd. Het leger in tijd van vrede telt
52 5oo, in tijd van oorlog 375.00o man.
3. Griekenland telt 2.600.000 inwoners waaronder slechts
5oo.000 Albanezen, Walachiërs, Bulgaren, Turken, Armeniërs
en vreemdelingen.
4. Montenegro beslaat eene oppervlakte van g000 km2 met
eene bevolking van 250.000 inwoners; zij stammen van de
Serviërs af en zijn zeer oorlogzuchtig. Van af het 16de tot het
6oste jaar is de legerdienst voor iedereen verplichtend. Hunne
legersterkte bedraagt 45 a 6o.000 man. Daarneven en buiten den
Vierbond moeten wij nog Rumenië aanstippen dat, alhoewel
onzijdig, toch in den Balkan eene gewichtige rol speelt; zijne
oppervlakte beslaat i 3o.000 km2 , zijne bevolking telt 6.700. ooa
inwoners. In Rumenië verblijven 40.000 Duitschers.

III. -- DE

GODSDIENSTVERHOUDINGEN

In den Balkaan is het getal godsdiensten het aantal stammen bijna gelijk. In Arabië werd het Islamisme gesticht en verspreid door Mahomet, « profeet van den waren God », zooals
hij zichzelf noemde; zijne volgelingen wakkerde hij aan tot het
veroveren der wereld, door den kreet «dat al wie viel in den
strijd het Paradijs binnentrad ». Doch de droevige gevolgen
bewezen weldra de ijdelheid van dien godsdienst, die niet alleenlijk tot het wildste fanatisme leidde, maar ook volkomen onbekwaam was een durende beschaving te bewerken, immers, de
veelwijverij en de slavenhandel waren toegelaten, de veroverde
volkeren werden versmaad en vervolgd, zoodat ze allen opstonden om het Turksche juk met getergd gemoed en woede van
hunne schouders af te werpen. In hun fanatisme stonden zij het
fatum in het menschenleven voor, zoodat zij 's levens onaf han
aan het Noodlot slachtofferden. Dit weze een klaar-kelijhd
en duidelijk bewijs der machteloosheid, der volkomene onmogelijkheid van wege den Mahomedaanschen godsdienst tot het
scheppen eener blijvende beschaving. De christenen, die er
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1l, jveu behooen tot verschilllge kerken; weinigen zijn
Roomsch- katholiek, zeer velen zijn de -Grieksch-orthodoxe kerk
't, ge4an, In :het jaar . i000 van de Raoomsche gescheiden. De
( ksch- Orthodoxe kerk bevat nog een groot getal andere
►belijdenissen in de Bulgarische, de .Rumaansche, de Servische,
de Grieksche, de Cyprische kerk, enz...
III. -- TURKIJE's GESCHIEDENIS
-De=ze geschiedenis vindt haar oorsprong in het Islamisme.
Weinige jaren na het prediken van Mahomed bestormden de
, rabiereu bet Westen, onderwierpen Noord-Afrika, dat zij bestuurd hebben tot in de -19de eeuw. In de VZHI0 eeuw veroverden zij Spanje en drongen tot in Frankrijk waar Karel Martel
ze te Poitiers (732) versloeg en aldus den voortwoekerenden
Islam in Europa uitroeide, doch het volkomen uitdrijven der
a,liomedanen uit Spanje liep aan tot de XVe eeuw. Het
Islamnisme was nog niet heel en gansch over de zeeëngte van
.raltar verdrongen of het drong langs het Oosten Europa
]?innen, onder het bevel der Turken, een volk opdoemend in
liet Noorden van Klein-Azië en er in 123o als herdersvolk levende,
na zijn verdrijving uit Turkestan. Zij vormden een kleine,
maar zeer oorlogzuchtige stam, en slaagden erin, na vele
oorlogstochten onder het geleide van Osmar I en zijn opvolger, den Turkscben Staat te stichten. -- In het midden der
XIVe eeuw waagden zij een aanval op Europeesch gebied; en
r36í veroverde Murad I Adrianopel. In 1371 en 1389 versloegen zij twee legers der Balkaanvolkeren en bemeesterden aldus
een groot deel .van het Balkansche Schiereiland. In 1453 nam
Mahomed II Constantinopel in en breidde de Turksche macht
Verder en verder uit. Zij onderwerpen Servië, Bosnië, de Krim, en
Albanië, zij doen in het begin der XVIe eeuw nieuwe veroveringen in Klein -Azië ; in 1517 valt Egypte in hunne handen; zij
Qnderwerpen BenedenHongari.ë in 1529 en belegeren — Weenen
--- waar zij den genadeslag ontvingen. Nu zal Turkije's macht
langzaam beginnen dalen. In 1571 wordt de Turksche vloot bij
Lepante verslagen; in 1683 belegeren zij opnieuw Weenen
doch worden volkomen verslagen, zij verliezen daarenboven
Midden Hungarië en in 1697 Beneden -Hongarië. In de tweede
helft der XVIIIde eeuw gaan zij den .00rlog met Rusland aan en
rliiliezen er verscheidene provinciën. In i800 bezat Turkije nog
gazsch het Balkanische Schiereiland toen, in den beginne der
XIX4 : eeuw, de vrijheidsoorlog der Balkansche volkeren tegen
-

do Turken .uitbrak.
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De tre te strijd barst los (I.8 q.-i) tuschen Servië e .
Turkije ei endigt met de verklaring van rvië.'s Quabankeel jkheid ; nochtans werd dit land slechts een ;koninkrijk in z6 .
. i n anderen oorlog wordt :Moldavië en Walachie de Turken
ontnomen. In i8ao.neemt Griekenland de wapens op en begint
een tienjarigen oorlog tegen Turkije. In den beginne volgen ne,
derlaag op. nederlaag voor de Grieken; gansch ontmoedigd smeek n zij de hulp der Mogendheden af. Op dezes weigeren ontstaate
het Fhilhellenismus door wiens toedoen een bond gesticht wordt,
waarin zich al de voor Griekenland gezinden (waaronder
Lodewijk I koning van Beieren en de dichter Lord Byron) ver
om op te trekken tegen de Turken. De Arabieren, dit-enig,
vernomen hebbende, snellen in allerhaast Turkije ter hulp. In
dit nakend gevaar komen Frankrijk, Engeland en Rusland het
grieksche volk ondersteunen, verslaan de Turken en verklaren
Griekenland onafhankelijk van Turkije.
Montenegro is nooit geheel en gansch aan de Turken
onderworpen geweest. Een vrede van een tiental jaren volgde
op dezen oorlog.
In 1853 heeft Turkije te kampen met Rusland; de Turksche
vloot wordt gansch vernietigd. Rusland brengt eenige hervor
Turkije aan; Turkije weigert koppig ze uit te voeren.-minge
Bij een bloedige vervolging der Christenen in 186o neemt
Frankrijk de wapens op tegen Turkije, dat van dag tot dag zijne
macht ziet wegkwijnen. De rondomliggende volkeren staan op
tot het veroveren hunner vrijheid. Moldavië en Walachie worden
,

tot een Staat gevormd met name Rumenië (1859-1861). Egypte

wordt onafhankelijk verklaard. Daarenboven ontstaat eene
geldelijke crisis der staatsbank die gansch het land beroerde :
Rusland maakt er gebruik van om Servië, Bulgarië en Montenegro tegen Turkije op te hitsen. De Mogendheden eischen
Bulgarië's onafhankelijkheid. Bij het weigeren der Turken volgt
een oorlog tusschen Turkije en Rusland (1877) die een einde
neemt met den vrede van Sint Stefano, waaruit Turkije gansch
ontredderd te voorschijn kwam : er was immers beslist dat
voortaan Turkije alleenlijk Constantinopel en het Oostelijk ge
voor eigen bezittingen houden mocht en dat-deltvanEurop
Bulgarië eenen Staat uitmaken zou, tusschen den Donau en de
Egee.sche Zee gelegen. Dit vredesbesluit ontstak nochtans mis
onder de Mogendheden; dan trad Bismarck op en-noegdhi
herstelde den vrede door het verdrag van Berlijn, waardoor
Rumenië, Servië en Montenegro onafhankelijke Staten verklaard worden, — Rumenië staat aan Rusland Bessarabië af, —
Oostenrijk-.Ho►ngarie bezet met zijne troepen Bosnië en Herze-
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govina, — Engeland wint het eiland Cyprus, -- Bulgarië wordt
tot vorstendom uitgeroepen, onder het oppergezag van den
Sultan, wijl de Dardanellen alleen voor de Turksche schepen
vrij zijn. Dit verklaarde het verdrag van Berlijn. Doch langzamerhand werden de stellingen van dit verdrag over het hoofd
gezien. In í88z verovert Frankrijk Tunis en dit wordt een va
bemachtigt Bulgarië Oost-Rumelië en zijne-salt.In185
onafhankelijkheid tegen Turkije. In 19o4 staat Engeland
Marokko aan Frankrijk en Frankrijk Egypte aan Engeland af.
Daarna gaat Italië den oorlog aan met Turkije om het bezit van
Tripolis . Nadat Tripolis voor de Turken verloren is en de gansche
Noordkust van Afrika uit de handen van het Islamisme gerukt, besluiten ze den oorlog met het verdrag van Lausanne.
Onrechtstreeks is dit verlies van Tripolis een gevolg van het
hoogervermelde verdrag (1878) van Berlijn.
Een ander feit dat de Europeesche Staten ten zeerste
verontrust heeft is het inlijven van Bosnië en Herzegovina
door Oostenrijk; krachtens het Berlijnsch verdrag waren
bestuur en bezetting dezer provinciën aan Oostenrijk overgelaten, doch vóór een paar jaren heeft het, tegen het verdrag
in en met Turkije's toestemming, de hoogergenoemde provinciën bij het Keizerrijk aangesloten. Servië (de inwoners van
Bosnië en Herzegovina zijn bijna uitsluitelijk Serviërs) ver
dit een snoode daad; en oorlog ging losbarsten, toen-klarde
Duitschland almeteens Oostenrijk ter zijde stond om den
vrede te verzekeren. Aldus verloor Turkije sedert 1804 bijna
al zijne staten, zoo wordt de zieke man stilaan zijn beste pak
uitgedaan.
Wat de innerlijke politiek van Turkije aangaat, heeft het
vele noodzakelijke hervormingen verwaarloosd; de christenen
blijven steeds verdrukt en versmaad en worden met de Mahomedanen niet op gelijken voet gezet. Daaruit is een rassen- en
burgerstrijd gevolgd, een innerlijke oorlog, een revolutie die
gansch Turkije verwoest en vernielt. Eerst in 19o8 is deze strijd
in al zijne wreedheid onder de jonge Turken losgebarsten. De
Sultan, oorzaak en voorwerp van hunnen nijd en haat, was
gedwongen zijn troon aan een opvolger af te staan; doch daar
vuur der revolutie niet gebluscht, integendeel, de-medwasht
strijd tusschen jonge en oude Turken komt de veete nog verbitteren. Daaruit volgt wanorde in het land, wanorde vooral in
't leger waar de overheid miskend en versmaad wordt. Dit alles
was de Balkaansche volkeren niet onbekend en op tijd en stond
zullen zij weten hunne voordeelen eruit te trekken.
Het Balkanisch Verbond. --- In iii berichtten al de dag-
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bladen dat Griekenland's minister van buitenlandsche zaken
een bezoek aan de Balkanische landen aflegde, met het inzicht
er een verbond te stichten. Niemand vermoedde een oorlog,
zelfs niet de politieke mannen en diplomaten. Nochtans in
geheimenisvolle stilte werd een verbond beraamd en gesticht
tusschen Griekenland, Servië, Bulgarië en Montenegro. Vóór
de oorlogsverklaring reeds hadden deze landen den buit onder
verdeeld : Bulgarië zou het zuidelijk deel van Turkije heb--ling
ben tot aan de Egeesche Zee, Griekenland het noorderlijk deel
tot aan de Egeesche Zee insgelijks, en Servië het zuid-westelijk
deel tot aan de Adriatische Zee; Montenegro ook zou zijn deel
bekomen. Eenmaal het verbond gesloten, zijn zij tegen Turkije
met gezamenlijke kracht, met geestdrift opgetrokken.
Turkije, gansch verrast bij 't vernemen dezer oorlogsverklaring, verkeert in een ellendigen stand; immers zijn inwenidige politiek is woelig, zijn eenheid is verbroken. Weerstaan is
bijna onmogelijk voor Turkije. Zijn ondergang gaat het te
gemoet. Zoodat met meer recht dan ooit men de vraag stellen
mag, als de zieke man in Europa toch eenmaal sterven gaat ? !
V. -- DE INVLOED VAN DEZEN OORLOG OP DE EUROPEESCHE
MACHTEN
Al de Europeesche Machten zijn met de wederzijdsche
voorvallen van den tegenwoordigen oorlog ten allerzeerste
bezig.
Rusland verlangt niets beters dan het in bezit nemen der
Dardanellen. Dit ijverig betrachten heeft redenen van bestaan.
Krachtens het verdrag van Berlijn is het Rusland verboden met
zijn vloot door de Dardanellen te stevenen. De zeeëngte gesloten
blijft er slechts één weg open voor zijne vloot : de Baltische
Zee; maar die weg levert ook overgroote gevaren op. In de
Baltische Zee, heeft men af te rekenen met de Engelsche en
Duitsche vloten zoo dat merkelijke verliezen te vreezen zijn
vooraleer een doel te bereiken. Ingezien het verbod en de trouw
van den eenen kant, het verlies en de moeilijkheden van den
anderen kant, verkeert Rusland in een bedenkelijken toestand,
aangaande het bewegen zijner vloot; zijn dringend verlangen
tot het bekomen 4van een vrijen doortocht door de Dardanellen,
moet dus niemand verwonderen. Nochtans juist daartegen komt
Engeland op, en ongetwijfeld zal het zulks de Russische vloot
niet toelaten. Kon Rusland met zijn vloot langs de Dardanellen
in de Wateren der Middellandsche zee, de Engelsche heerschappij zou er veel te lijden hebben ; Engeland zou zelfs moeten
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xzen .v~ het verlies van Egypte. De .vrije doortocht . der
Dadanclien blijft dus Gene vraag van -europeesch politiek
evenwicht.

Meer nog dan de overige landen is Oostenrijk met dezen
poriog begaan. De ,handelswegen door de Ba.lkaanlandeig
mar de Zwarte en Middellandsche Zee zijn voor dit land niet
al #ulijk van het grootste gewicht maar zijn een levensvraag stuk; onverschilligheid en onzijdigheid zijn in den tegenwoondigen oorlog voor Oostenrijk onmogelijk. Reeds vele jaren
ieeIde het in vriendschap met Turkije; Turkije's val zou Oostenrijk ii zijne sociale en handelsbetrekkingen veel doen lijden.
gaar er betat nog een gewichtiger reden waarom Oostenrijk
angstig het oog op den oorlog richt. De verbondene volkeren
zijn rassenvijanden; hoe machtiger de versterking dezer
laatsten des te dringender het gevaar voor Oostenrijk. Men
tierinnere zich de vijandelijke houding van Servië toen Oosten
Bosnië en Herzegovina bij zijn eigene provinciën inlijfde;-rijk
het waren immers bijna uitsluitelijk Serviërs die deze provinciën
bewoonden. Moest dit volk tegen Oostenrijk opstaan, het zou
groote moeilijkheden opleveren, en wellicht ware het de drijfveer van een oorlog tusschen de Slaven en de Duitschers, en
eene oorzaak van opstand tusschen de rassen van het Keizerrijk
zelf. Servië handelt tamelijk stoutmoedig tegenover Oostenrijk;

de oorzaak ervan ligt hoogstwaarschijnlijk in den steun Servië
door Rusland gegeven. Treedt Servië in oorlog tegen Oostenrijk
men mag besluiten dat Rusland ter verdediging van Servië de
wapens opnemen zal; vandaar de onrustwekkende mobilisatie
der beide landen. Behaalt Servië de zegepraal, zijne staten
winnen een verdere uitgestrekheid, het verwerft eene zeehaven
op de Adriatische Zee, Oostenrijk's ontwikkeling wordt tegen
dit wordt des te zekerder wanneer men nadenkt-gehoudn
dat Oostenrijk's grootste vijand, de Hongaar L. Rossuth, het
eerst het verbond tusschen de Balkaanlanden in stand heeft
willen brengen ; Hongarië, Rumenië en Servië wilde hij tegen
Oostenrijk vereenigen om gansch Hongarië aan het Keizerrijk
te ontrukken. Verders, moest Servië als gevolg van den oorlog,
eene haven aan de Adriatische Zee bekomen, alle verbinding
der Oostenrijksche havens met de Middellandsche Zee zou
b ogstwaarschij.nlijk afgesneden worden en Oostenrijk's verkeer
met het Oosten zou veel te lijden hebben; te meer daar de Ser
verklaarde, dat, door de-vischeMntrDNlowaisch
v; rbinding van Servië en Montenegro de weg tot de Egeesche
Zee voor Oostefrijk zou gesperd zijn. Ingezien de netelige ver houdingen der Europeesche Staten, levert deze oorlog gewichtige
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vraagstukken op en zou de oorzaak ktinnen zijxivan eh algemeei
losbranden der Europeesche machten.
,

VI.urcrLthrn'S LANdEk x& HET B ÄLkANgé kt VRAAGSTÛK
Duitschiand kortt al mèer ëi meèr in aanzien op de Wereld
Oostenrijk én I'ürkijë gaan-niarkfe;zjëbtgimé
è'ds aan 't verbètt1I en zijn iiivÏoed op de Balkai1andèn en
op Klein-Azië stijgt in enredighe{d.
Volgde op deen 6 6t109 ne véraxdèthgin de Balkaansche
Màchtèn, wellicht ware öök éëte veranthring te ver\vachten in
den handel met Perzië en Egypte. Wij moeten ons dus vooreerst
if/rgen hoe groot de buitenlakdsche koophandel van Duitschland is met de Balktilandii, Turkije, Klein-Azië, Perzlê en
Egypte. De handel mét dè Balkaanche Staten en met KleinAzië is belangrijk geioeg oth dë tuithchëts met den oorlog op
te hOuden. Deze landen letèren Duitshland : landbôuwvoortbrengselen, granen, eiers, ztmelen, gierst, erwten, houtwaren,
lòrètrool en verscheidene ertsen. De uitvoèr uit Duitsdhland naar
gfie hndn bestaat itoôral in metalèi, wëefsels, wiëièn, platen,
lektriekè én scheikttnthgë werken. Dè volgende tabel geèft de
handelsbetrekkingen van Duitschiand met de voorgenôËthdè
taten. D!ze bedragen in thillioenen mark:
INVOER

Rumenië 1901
'91'

UITVOER

IN- EN UITVOER TE SAMEN

47 1 9

3,o

81,9

107 9 9

91.4

199,3
31,9
98,0

Europeesch Turk ij e 1 961

6 99

25,0

1911

22,7

75,3

Asiatisch Turkije ioi

23,2

12,2

45 4

1911

47,3

84,6

'goT

7,5
24,8

37,3
792
21,3

46,1

Servië

1911

5

14,7

Griekenland 1901

912

6,5

15 9 7

1911

23,7

41,5

Bulgarië '90'

5,6
io,6

17,8
6,o

23,9

34,5

1911

11 9 9

Daait bijkt dat de reèrzijdthe hancei vati itthillberz
tot S miljoen gestegen is. Ookde handel ~Eg ypte heeft irt
hooèinate toegenomen; in19cY1 bethoeg dein- en
6fÊkel
40Ö:0, ln'rgi ï belroeg hij r41nilhioen.
Ngeeti twde vaaralt er te bè toorden: Kan, op
eoñii gebie&, het schiereiland ontonneÊi órder? Eet
antwoord is bevestigend. Deze landen zijn nog in geheel weinige
,
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mate ontgonnen en de opbrengstwijze is gansch onvolmaakt.
Wat den landbouw aangaat, deze landen kunnen nog meer en
nog betere vruchten voortbrengen; zoo b.v. kan men er niet
alleenlijk tarwe en gerst oogsten, maar ook maïs. Rumenië
brengt vooral tarwe en maïs op; in Turkije liggen veel streken
tot deze cultuur geschikt. De ooft- en druivencultuur bloeien er
met voldoenden uitslag. De pruimen worden vooral door Rumenië, Servië, Turkije en Griekenland opgeleverd; deze teling
wordt meer en meer uitgebreid. In Griekenland vooral oogst
men druiven; de Grieksche wijn wordt meestendeels uitgevoerd
uit Agaia waar een Duitsch actiëngezelschap voor de druiventeelt gevestigd is. Het land levert ook krenten op, de olijfboomenteelt integendeel neemt af. Onder de landbouwvoortbrengselen heeft men ook, vooral in Turkije, de tabak, de
boomwol, de vlasdotten, de slaapkoppen en de moerbeziën
te rekenen. Het aankweeken van voornoemde planten kan
nog verder, ja veel verder, uitgestrekt worden, dan men tot
heden toe gedaan heeft. De Balkanlanden leveren ook veel hout
op; een derde van Servië is nog met hout bedekt. Dit kan
Duitschland vooral benuttigen, aangezien het een groote stijging
in den invoer van hout ondergaan heeft gedurende de laatst
jaren.
-verlopn
Het aankweeken der dieren vindt ook in het Balkanisch
Schiereiland zijne voordeelen, vermits er zooveel bosschen en
weiden zijn. De schapenkweek komt op in vele streken alsook
de peerden-, runder- en geitenteelt; het kweeken van zwijnen
is er van weinig belang. In Servië worden ze in de bosschen
gedreven, waar ze eikels en ander voedende gewassen vinden.
Vermits het vleeschgebruik overal toeneemt, zal de veeteelt
weldra meer en meer in den Balkan uitgebreid worden.
Dit schiereiland is daarenboven nog rijk aan mineralen.
Rumenië levert veel zout en olie op; Bulgarië, Servië en
Turkije bevatten kolen en ijzer. In Rumelië vindt men edel
Macedonië levert op: zilver, blik, antimonium, koper-metal.
en mangaan. Marmer en metalen van verschilligen aard, komen
ons vooral uit Griekenland toe.
Aangezien de rijkdom aan gewassen en metalen nog zeer
belangrijk is, moeten deze landen nog verder ontgonnen worden;
door dit uitbreiden zou de onderlinge handel met de Europeesche landen kunnen groeien en bloeien en van groot belang
worden. Men heeft reeds verschillige kapitalen gestort, tot het
bewerken dezer uitbreiding ; Duitschland vooral betracht den
bloei dezer landen. Bijzonder in Servië en Rumenië hebben de
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Duitschers menig opkomende industrie in handen, zooals de
weefindustrie, de suikerfabrieken en de brouwerijen.
Duitschland bepaalt niet alleenlijk zijn invloed op de
Balkanlanden, maar weet ook zijn inwerking op Aziatisch
Turkije uitte oefenen, waar het exploiteeren der voortbrengselen
ook heel gering is ; al zijne schatten zijn nog te ontginnen.
Hierin bijzonderlijk liggen betrokken: Syrië, Mesopotamië, en
Babylonië, welke vroeger aan het hoofd stonden van opbrengst
en handel, en wier nijverheid nu uitgestorven is. Het geldt hier
hun werkende kracht, hun werkvermogen te herheffen door
vlijt en kapitaal; zulks ware niet moeilijk aangezien deze
landen ten onder zijn gegaan door veronachtzaming en achte
zegt dat deze streken slechts door artificieele-losheid.Mn
bewatering vruchtbaar te maken zijn. Dit is alleenlijk waar voor
Babylonië ; in Syrië, Mesopotamië en Assyrië, is zulke bewatering onnoodig. De bizonderste landbouwvoortbrengselen van
deze landen waren tarwe en katoen. In de steppen bloeide
de schapenteelt. De boomwolle zou Europa, Duitschland bijzonderlijk, wel te pas komen, want dit verbruik stijgt van jaar tot
jaar; Duitschland alleen koopt er ieder jaar voor 600 mill. mark.
Van af Zuid- Perzië loopt er nog door gansch Mesopotamië een
ader, die veel naphte bevat; het ware een schoon handelsgewin,
zoo men dit benuttigen kon.
Om den handel te doen herbloeien in gene landen, moet
het verkeer heropend worden, want de treurende en kwijnende staat is te wijten aan de ontvolking en het weinig
verkeer der volkeren onder elkander. De Beduinenstammen
zouden in 't midden van het land moeten wederkeeren en zich
aan den akkerbouw wijden. Men zou er insgelijks spoorwegen
moeten aanleggen, om de groote middelpunten van handel en
nijverheid onder elkaar te verbinden, want, waar ijzerwegen
komen groeit de bevolking spoedig aan, en neemt de akkerbouw
toe. Dit doel zal door de Bagdadbaan betracht worden. Zij
doorloopt Klein-Azië en zal tot aan Aleppo en tot aan de kusten
voortloopen. In Aleppo zal de zoogenaamde Hedschasbaan aan
de Bagdadspoorweg aangesloten worden. Te samen met de
Anatolische baan verbindt de Bagdadspoorweg Constantinopel
met Bagdad. De Anatolische spoorweg is uitsluitend met
Duitsch kapitaal aangelegd en in de Bagdadlijn treedt het
Duitsch kapitaal ook voorop ; aldus is de Duitsche invloed in
gene landen versterkt. Om er zijn invloed te behouden, te
benuttigen en te doen gelden, moet Duitschland vooral letten op
het onderhouden ran het principe der « opene deur ». Het moet
er ook scholen, hospitalen enz. bouwen, zedelijke veroveringen
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bèwerken egt °derhalve voorposten schee. Sedertlang hebe t
Frankrijk en Engeland deze middelen -aat1gewend, en but pb ën
is rijkelijk beloond ges eest. Duitschlaud hoeft hier geen krijgsverovermgeii in te zien maar zedelijke versveringen die zijne
belarigen des te sterker zullen verzekeren.
Dit - ten bewijze, dat ook Duitschland nimmt onverschillig
blijven kan aangaande de wederzijdsche voorvallën in den ootMg der Balkanen. Van diens uitslag hangen grootendèels zijne
belangen af, en indien het tot nu toe rustig gebleven is, deze
rn t weze geen bewijs van onpartijdigheid, maar wel een blijk
van vredelievendheid, wanneer aten dit vredelievendheid rroe=
niete kan. Wat verder uit dien strijd voor de Balkanstatën eis
de Mog-èndheden groeièn zal is nog niët té voorziet. De a , rslagg
Op Naziur Pacha en het optreden der jong-Turken, die de
vrèdëshandelingoii hebben verbroken, beletten alle wetenschap=
plijk vooruitzeagen.
De belati^ stelling der Mogendheden bewijst dtx eens te
naeer dat de strjd om gröote idealen niet miser de drijfveer vat
öorlbgsplannen is, maat wel stoffelijke belangen. Is in de geest
een gedacht van - rassenvrijheid did-drifteBalkvoh
dich óverál geldend doet opkoinéii en die ïh België ook théf
recht -bij 't Vlaaifrisehe volk zijn weerklank vindt, de tus$chëfi=
,

-

-

-

,

komst en de gewapende voorbereidingen der groäfmaehtën zi jn

sleehts ges-teund' op uitwegen voor handelszakei, op rijkdom
en , gèldgevcin.. Als de Christenen - wotden uirtgeinoord; als volk.
stkiinnen verdrukt worden dän blijft het zweërd v+ f äl iii de
s Bede. 2öu het °dan toch waar tij n dat de Staathuishoudkundt
de wereld beStttttrt?
P. B rr 4Ö h.
,

Aeilst.

-

BOEKrNNILiJWS
DE NOOD DER BARISEELE'S, door MAURITS SABBE. -re dl. 23o biz., 2e d1. 202 biz. — C. H. J. van Dishoeck.
Nooit misschien heeft de Nederlandsche letterkunde veel slachtiger bloei beleefd dan thans in Vlaanderen: Van Vermeylen tot Oorda, van De Clercq tot Van de Woestyne, van
Teirlinck tot Jef De Cock, van Eeckels tot van den Oever, van
Buysse tot Timmermans, van Streuvels tot Sabbe... Voor eiken
smaak het zijne... en van 't beste. En tusschen elk der gemelden
komen steeds een heele reeks anderen de gamma aanvullen; en
elk weet in zijn sfeer te blijven en zijn man te staan. Weinigen
onder hen die zich vergissen in hun aanleg, in hun zending, in
hun krachten. Sabbe vooral was het type van fijne kieskeurigheid in 't nemen van zijn letterkundig part, in 't fijnzinnig zichzelf zijn en blijven naar gehalte en gestalte.
Hij was het steeds; of hij zich ten volle handhaafde met
zijn pas verschenen roman ((De Nood der Bariseele's », is aan
bedenking onderhevig.
Laten we algauw vooropzetten wat we deerlijk beklagen
dengene die blind is voor de vele schoonheden die schitteren in
dezen grooten arbeid, dengene wiens hart niet zindert, en wiens
lippen niet smekken bij zoovele tooneeltjes die toch weer van
Sabbe alleen kunnen zijn.
Maar of er iemand zijn globalen indruk na de lezing zal
heeten : een ongestoord harmonievol grenot, een ongebroken
oesthetische bevrediging, zooals de schrijver die voorheen herhaaldelijk te schenken vermocht ? Dat is een vraag.
Sabbe draagt de eer van zijn faam, maar ook den last. En
hij die ((de Filosoof van 't Sashuis» heeft geschreven heeft nu
eenmaal zijn lezers zoo verwend dat hij ondankbaren kweekt,
zoodra hij onder de schutse van zijn mooiklinkenden naam ons
iets voorzet dat we, vertrouwend op hem als op zeer weinig
anderen, blij -verwachtend meenemen om er ons deugd aan te
doen.
Als algemeene grief tegen 't werk rijst, dunkt me, deze : de
afmetingen zijn geforceerd; meestal in den zin van gerektheid;
waarbij dan komt dat het normaal-goed-behandelde te ge
-dronge
schijnt.
De eerste der beide bundels is bepaald veel te lang. Hij
bestaat, of misschien beter, hij valt uiteen in vier kapittels:
Moeders Uitvaart, Flavie's Complexie, Quikelborneetj e's Beschermeling, Bariseele's misrekening.
Nr i is te romantisch berekend op een pakkend begin,
zooveel te meer daar dit op een truc gaat lijken allengs; vooral
na Teirlinck's prachtig inleidend hoofdstuk op 't Ivoren Aapje,
komt ons dit sterfbed voor als een diplomatie van het technisch
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bedrijf om al dadelijk door iets treffends onze aandacht in beslag
te nemen.
Nr 2 is te omslachtig uitgewerkt. Wij krijgen door de leelijkheid van deze Flavie de schoonheid van Bariseele's eerste
vrouw te zien. Maar dat is nevenzaak voor 't verhaal, en als
element in den nood der Bariseele's is ze eensdeels schrijnend onnatuurlijk jegens Monne, anderdeels werkt ze zoo luttel in
op Bariseele zelf, dat hier klaarblijkelijk een psychologie wordt
belicht puur uit genoegen om eens een onhebbelijke tante te
schilderen. Op zichzelf is dat overigens een flinke brok ziel
-kunde.
Nr 3, hoewel het meest Brugsche, dus het best-geslaagde
deel van den zen bundel, typeert ons een Quickelborneetje dat,
mij dunkt, een bedaagde Sasmeester is. Deze is er met oud te
worden niet op verbeterd; zijn zonderlingheid is niet meer zoo
frisch, werd uitmiddelpuntig. Opvallend is daarbij met hoeveel
nauwkeurigheid de 'oefcommunie van Monne en Jean-Baptiste
wordt beschreven, en wat een onnoozel nevenzaakje de eigenlijke communie is geworden.
Het verdienstelijkste in nr 4 is de schildering van 't notariskantoor, waarop de perkamenten Jean-Baptiste zijn ideaal
pennelikkersleven zal slijten.... Maar na dit fijn-geziene en
-geschetste tooneel krijgen we die vreemde zelfmoord -mystiek
van Bariseele, die van het leven toch zooveel had geproefd en
ondervonden dat hij niet anders dan als realist kon eindigen.
Zoo brengt ons deel I veel dingen door den wil van Sabbe
nevens malkander gezet, en weinig voorvallen door het leven
in malkander gewerkt. De schrijver wou bepaald groot doen

ditmaal en werd, helaas, minder natuurlijk, minder frisch, minder maisch. Kern en merg ontbreken aan de stof, en de vorm
is niet zooals we hem van Sabbe verwachten mogen. Soms
wordt het slordigheid zelfs. Op de eerste bladzijde reeds stoot
men op dezen stijl :
Nu wist ze dat voor haar de laatste ure in aantocht was,
dat de afstand tusschen haar en den dood nu kort was. Zoo
werden verscheidene stil peinzende menschen uit hare familie
vermaand dat hun einde nakende was, en nu die gunst ook haar
was bewezen, kwam een berustigend troostgevoel over haar
neder. »
Het kan niet anders of binnen deze 230 bladzijden moet af
en toe zich ook weer de echte Sabbe laten hooren — dan lichten
weer de bladzijden in zachten glans, dan ademt het leven weer
in zachte deining over een droomenschoon $rugge-in- sneeuw
of over 't geuren- en kleurenfeest van een lentelandschap.
Meesterlijk, als een partijtje echt Vlaamsche laag-bij -den
grondsheid, dat kleinpieterig familiekrakeel om de kist; keurig
ook die wandeling langs de Brugsche achterbuurtjes.
Veel steviger dan deel I staat daar deel II.
Ook hier krijgen we vier hoofdstukken : In 't ze heeft JeanBaptiste 't met het « Venusboef ken » aan den stok. 't Gebeurt
in zijn vijf-en-veertigste levensjaar. De krukkezitter en kribbebijter wordt er om zijn trunterij nog antipathischer op. Maar
Sabbe's kunststuk had er, meenen we, bij gewonnen, ware de
fijne schilder niet aan 't preeken gegaan.
In hoofdstuk 2 ligt de onnoozele Monne zoodanig « onder
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Jean-Baptiste's heerschappij » dat de sul de knecht en de slaaf
is van meneer zijn broer ; zoo lang hij thuis blijft en den put
draait of de schoenen poetst, is Monne uitstekend getypeerd.,
maar waar hij naar de markt gaat is de folklore, die anders zoo
bekoorlijk in Sabbe's werk ligt te spelen, er met de haren bijgesleept.
Veruit het beste van 't heele werk zijn de laatste twee
hoofdstukken : ((Hoe Jean-Baptiste peter werd van 't Vijftiende »
en « Bietje de Veroveraarster ». Die beide vormen een puike
novelle op zichzelf.
Dat echt op zijn notaris' -berekende peterschap, nicht
Euphrasie met haar koets, Jean-Baptiste's zatlapperij : 't is
om het uit te gieren.
Als vondst van den schrijver is dat verzoenende Bietje met
haar lammetje eenig in onze literatuur. Hoe dat kleintje al
spelend de scherven ineenzet van die beide mislukte levens !
Inderdaad voor den onnoozelen Monne was moederken eindelijk weergekomen.
Vanaf bladzijde 70 tot het slot van dit boek vermeien we ons
onafgebroken in de fijnste bellettrie : Hoe lachen we hier hartelijk mee! Maar genotvol vooral zijn ons de tranendruppels die bij
't bespieden van Bietje over de wangen biggelen.
In de Europeesche letterkunde, vooral in de Noorderlanden,
heerscht een ziekte thans, of liever een verschijnsel van groot zuchtige zenuwachtigheid, die de schoenmakers weglokt van
hun leest. Geboren lyriekers willen mordicus naar het drama,
tenger-fijne novellisten zwoegen aan logge romans. 't Goede
gesternte van Sabbe behoede hem voor zulke mistastingen.
Zijn talent is te kostbaar om het door uitzetting naar ongepaste
afmetingen te laten barsten. Dit ware inderdaad om te schreien.
Nu, zoo ver is 't nog lang niet gekomen. De Nood der Bariseele's
geeft, om zijn uitmuntende deelen, reden tot groote dankbaarheid, en voor de rest neuriën we eens even de schalksche
verwittiging van 't Hollands the liedje :

Kees, Kees, Kees, je hebt er water bij ; edaan !

J. P.
HET JAAR DER DICHTERS. Muzenalmanak voor 1913. —
Uitgegeven in het najaar van 1912 door C. M. B. Dixon en CO,
Apeldoorn.
Een uitstekende gelegenheid om eens een mooie wandeling
te maken door onzen nieuwst-aangelegden dichterstuin : ik zal
niet beweren dat ge er veel viooltjes vindt. Maar zonnebloemen,
die uitstallen puur om te pronken zich steeds draaiend naar
't licht van de mode, evenmin. 't Meeste is eigen-en -echt. En
dat is verheugend daar toch de allereersten als Verwey en
Boutens hier niet aan 't woord komen.
Opvallend is 't dat liet vooral de dichters uit «de Beweging >^
zijn, die zich in eigen persoonlijkheid laten hooren: We krijgen
hier immers: Th. Van Ameide, J. C. Bloem, W. Van Doorn,
P. N. Van Eyck, Frank Gericke, Geerten Gossaert, Jac. M. de
Haan, Henriette Labberton Drabbe, Mr A. Van der Leeuw,
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Jan Van Nijlen, Fr. Pauwels, A. Roland Holst, J. J. de Stoppelaar, Jr Dr Nico van Suchtelen, J. J. Thomson.
Van Ameide is beurt om beurt episch weidsch en speelsch
lyrisch, maar steeds op symbolen belust. — Een verrassing van
vloeienden rijmenrijkdom en heldergezind gevoel is «Koning
Cophetua en het Bedelmeisje » van Bloem. — Om tintelende
guitigheid kunt ge gaan bij W. Van Doorn — Weer stalt van
Eyck zijn ietwat gefocererde grootheid uit. — Van Geerten
Gossaert lazen we betere dingen dan deze «Verloren Zoon » —
Jac. Israël de Haan kunnen we zijn socialitische tendenz goed
vergeven, maar minder zijn gezochtheid in denken en zeggen —
Onze Vlaamsche Jan van Nijlen pakt nogal zinnelijk uit, maar
nevens zijn Noorderbroeders lang niet kwalijk. -- Nico van
Suchtelen legt zijn wijsgeerigheid het zwijgen op om ditmaal
zangerig-eenvoudig te zijn. — Thomson heeft als mediteerend
dichter door Parijs en door Versailles gedwaald.
Een klein maar fijn bundeltje dat in zijn 217 bladzijden veel
nieuwe schoonheid brengt, die met het jaar 'i3 niet verslensen
V. W.
zal.
LOUIS VEUILLOT. PAGES CHOISIES, avec une introduction, des notices et des notes par Jos. LEFEVER et ED.
LOMBAERTS. — Eugène De Seyn, Bruxelles, 2io blz., fr. 2.00.
Goed werk, en goedkoop. Een boekje dat voor de opvoeding naar geest en hart veel kan doen.
Bondig en boeiend heeft Ed. Lombaerts Veulllot's leven
verteld. Met kloeken greep heeft Jos. Lefever uit Veuillot's
veelzijdig werk de schoone, groote ziel gehaald.
Niet uit alle boeken van Veuillot werden stukken gekozen.
Niet uit «Corbin et d'Aubecourt» b.v., waarschijnlijk omdat
eenieder zich het kleine bundeltje gemakkelijk kan aanschaffen
en het dan ook ongeschonden en onverdeeld genieten. Niet uit
les «Odeurs de Paris », waarschijnlijk omdat het minder paedagogisch is onze jongens het anders wel heerlijke satirische
talent van Veuillot in al zijn scherpte ter ideale navolging voor
te leggen.
Maar fijntjes werd gekozen uit « Rome et Lorette », « L'Honnête Femme », ((Les Libres Penseurs », « Le Parfum de Rome »,
« Historiettes et Fantaisies », ((Mélanges » en « Correspondance »
vooral uit het prachtige « Ca et Là ». Ook enkele stukjes
poëzie werden opgenomen. In voorbeeldig logische orde kreeg
dat alles zijn plaats onder de rubrieken : ((Vie », « Littérature », « Poésies », « Polémique », « Correspondance ».
Achteraan komt de volledige lijst van Veuillot's werken
naar tijdsorde geschikt, en een ruime aanhaling van bibliografische bronnen, waaronder de groote biografie door Eug.
Veuillot, en de schoone keus uit zijn werken door Albalat, een
keus echter minder voor ons middelbaar onderwijs geschikt dan
onderhavig boekje. Onder de kleinere studiën over Veuillot is
een der beste vergeten : die welke Schaepman zijn grooten
strijdgenoot wijdde in den tweeden bundel van ((Menschen en
Boeken ».
Mochten onze jongens op hun wijze het eeuwfeest van
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Veuillot dit jaar meevieren. En de beste wijze zal wel zijn dit
boekje te lezen en goed te bestudeeren. J. P.
KATHOLIEK LEVEN IN FRANKRIJK, door L. LEVELT, S.J.
met een voorrede van Georges Goyan, nr r, 9e serie van
« Geloof en Wetenschap ». -- L. C. G. Malmberg, Nijmegen.
Een boekje waarnaar velen zullen grijpen, omdat het sinds
zoolang werd verlangd, en omdat het niet ieders doen was iets
van dien aard te kunnen maken . Pater Levelt heeft gedurfd en
is geslaagd : In een 6otal bladzijden geeft hij ons een duidelijk
overzicht van den heelen toestand. Met kalme objectiviteit —,
die slechts even uit den band springt als hij op zijn flink wetenschappelijken weg het Parijzer blad La Lanterne aantreft — zet
de schrijver uiteen wat hij weet. Maar wat is hier objectiviteit?
Pater Levelt meent dat het de gouden middenmaat is tusschen
optimisme en pessimisme.
Er is een herleving van den Katholieken geest in Frankrijk,
vooral sedert de scheiding van Kerk en Staat. Laat de politiek
maar praten en doen, de politiek is niet het hoo gdenkende en
hooglevende Frankrijk; en daar toch ligt de Fransche toekomst.
Als Bourget schrijft: ((Le Christianisme est a 1'heure présente
la condition unique et nécessaire de santé et de guérison »
wordt hij niet tegengesproken, zelfs niet door socialisten als
Marcel Sembat, die nog onlangs verklaarde: La libre pensée
n'excite plus dans les milieux littéraires aucun enthousiasme.
Il y a des jeunes gens distingués, des artistes — auxq:iels 1'irréligion inspire une véritable horreur. Quand ce vent souffle en
littérature , eest qu'il souffle aussi dans tous les domaines de la
pensée et de la vie sociale ».
Op alle gestichten van middelbaar en hoover onderwijs
groeit het aantal katholieken aan. Zelfs aan de Ecole pol_ytechnique, die op militairen voet is ingericht, bestaat een katholieke
studentenvereeniging : ((Op 21 Dec. 1g12 lagen bij de nachtelijke
aanbidding 4o harer leden in uniform voor het H. Sacrament
neergeknield. Kardinaal Amette heeft ze schriftelijk met deze
heerlijke geloofsuiting geluk gewenscht ».
Er bestaat een vereeniging van katholieke leeraars omvattende thans i8 staats-professoren en meer dan 200 leeraars bij
het openbaar onderwijs. Op de hoogere klassen van de meeste
Parijsche gymnasia is de meerderheid der leerlingen practiseerend katholiek.
Ook doet de geestelijkheid over heel Frankrijk haar uiterste
best. Wel hebben de priesters geen wedde meer, wel krijgen ze
dus geen loon naar werken, maar hun stoffelijke noodwendigheden verminderen ze tot een minimum en 't beste van hun tijd
besteden ze aan sociaal - christelijk werk. De verschillende leergangen van ((instruction religieuse » brengen onder 't volk de
kennis van den godsdienst terug. Er wordt stilaan meer gecommuniceerd. De priesterroepingen zijn weer aan 't stijgen, en, al
zijn sommige kerken op den buiten door verwaarloozing tot
puin vervallen, in de steden en haar onmiddellijke omgeving
worden voortdurend nieuwe parochiën opgericht.
De grootste plaag van Frankrijk is 't gebrek aan jeugd, het
laag geboortecijfer. Maar daar waar de godsdienst weer opleeft
;

i
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zal ook de vruchtbaarheid weerkeeren. Er zijn reeds teekenen
van opheffing. En het bijzonder lager onderwijs staat voor de
kinderen gereed: thans bestaat er reeds een leger van 8000
katholieke onderwijzers en 15.000 katholieke onderwijzeressen.
Ook de katholieke pers wordt verstevigd, door inrichtingen
als « La Maison de la bonne Presse » en « l'Action Populaire ».
Neen, het katholicisme is in Frankrijk niet dood, en de
minister die 't uitsprak dat ((de lichten aan den hemel zijn uit
-gedof»is
geen kenner van zijn tijd. J. P.

UITGAVEN VAN J. B. WOLTERS, GRONINGEN:
B. E. BOUWMAN u. TH. A. VERDENIUS,
schichte nebst Lesebuch, fl. 2.25.

Deutsche Litteraturge-

Een genot voor den geest en ook voor het oog, waarin het
fijnste van de Duitsche letterkunde fijnties wordt ontleed en
even fijntjes met platen verlucht.

Leerboek der Duit
dienste van Handelscursussen, 2e deeltje, 13o blz.,-scheTal,tn

J. A. VERDENIUS en R. P. G. H. HAMEETMAN,

fl . 0.90.
Voor eenieder een practische Grammatica met voorbeelden
steeds genomen uit het zakenleven.
ID.,

Duitsch Leesboek voor Middelbare, M. U. L. O. en handelsscholen,

dl., voor Handelsscholen, i5o blz., H. i.6o.
Een boeiende keus uit den ernst en den humor van den
handel.
2e

H. M. LEOPOLD, De

Beginselen van het Hoogduitsch, ie dl., 8e druk,

X88 blz., H. 1.25.
A. LEOPOLD, Deutsches Lesebuch, ze deel, 8e druk, 235 blz.,
H. 1.90.

JOH.

Hoeveel nieuws en goeds er ook verschijne, de werken van
Leopold blijven met hun aanhoudende, verbeterde herdrukken
steeds op de hoogte van 't beste.
en VAN GOOR, Oefeningen in het Streken en Schrijven der
Duitsche Taal, B, 18o blz., fl. i.5o.

BEEKMAN

Paraphrase en Ojstel. Een ruime keuze opgaven voor Burgerscholen, Gymnasia, kweek en Normaal
-scholen,
2e dl., ßo8 blz., H. o.65.
Met dergelijke onderwerpen van parafraseering — alles
onderhoudende mooie versjes -- is het taaie van de oefening
weg.
W. WOLDENDORP,

J. L. PH. DUYSER en G. A. C. VAN GOOR, Letterkundig Leerboek,
II, 6e herziene druk, 33o blz., H. 1.25. Stukken uit Ige- eeuwers,

van Bilderdijk tot Marie Metz-Koning.
HAR. DIETZ

en KAm. LEOPOZA Zonuestrales, vertellingen door
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bundel, geïllustreerd door C. Jetses, 5e druk.

Tekst en platen een kermis voor de kleinen.
DR. A. V. D. HOEVEN, G. J. UIT DEN BOGAARD en J. J. DEETMAN.
Van Nabij en Ver, in 3 deelen, 280, 302 en 216 blz., fl. i.3o,

fl. i.3o, fl. i.5o.
Een pracht van een bloemlezing voor christelijke scholen,
met een gansch nieuwe keuze van stukken; meer en beter dan
elders komen veel geloovige protestanten hier tot hun recht. —
De laatste bundel is letterkundig de fijnste, en daarbij met een
reeks mooie portretten opgesierd. Voor de eerste maal omvat
deze bloemlezing ook de Zuid-Afrikaansche schrijvers.
DR. J. M. GEERTS, Leerboek der
druk, 140 blz., fl. i.6o.

Plantkunde, I e deel, 3e herziene

DR. EVERH. BOUWMAN, Leerboek
werkte druk, 24o blz. fl. 2.00.
ID.,

der Natuurkunde, I, 5e omge-

Beknot Leerboek der Natuurkunde, 3e, gewijzigde druk, 36o

blz., fl. 2.90.
DR. Z. P. BOUWMAN, Beknot
4e druk, 23o blz., fl. 1.75.

Leerboek der Natuurkunde, ie deel,

L. BIJ DE LEY, Beknopt Leerboek
Igo blz., fl. i.5o.

der Rekenkunde, 4e herziene druk,

J. C. G. GRASÉ, Oefeningen in de Engelsche Taal, II, leerstof voor
the first year », iq.e druk, 200 blz., fl. 1.75.
Door alle vakmannen worden deze oefeningen zeer hoog
geprezen.
J.

L. PH. DUYSER,

Honderd gemengde Stijloefeningen, voor lagere

en middelbare scholen, Yoe druk, 8o blz., fl,
T. TERWEY,

0 40.

Oefeningen bij de korte Nederlandsche SSraakkunst,

18e druk, 96 blz., fl . o.6o.

Met ons Vieren. Het eerste onderwijs in lezen en
zuiver schrijven, 4 deeltjes, geïllustreerd door Jetses, elk
deeltje 48 blz. fl. 0.25. Deze serie leesboekjes is door de bis schoppelijke inspectie toegelaten op de bijzondere scholen.

F. J. KERSTEN,

UITGAVEN VAN P. NOORDHOFF, GRONINGEN:
P. WIJDENES,
elk fl. o.80.
ID.,

Algebra voor M. U. L. 0., i en 2, 117 en 114. blz.,

Algebraïsche Vraagstukken, i en 2, 133 en 208 blz., fl. i . 2o en

i.5o.
ID.,

Logarithmen en Rentetafels, 48 blz., fl. o.3o.
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P. WIJDENES, Algebraische Teekenschrift bell oovende b ij de algebraïsche
vraagstukken, fl. o.25.
ID.,

Antwoorden op Algebraïsche Vraagstukken, de I,

30 blz. fl. o.4.o.

Antwoorden bij de Algebra voor M. U. L. O., Ie deeltje uitsluitend
voor leeraren, 3o blz. fl. 0.20.

!D.,

ALLERLEI
EEN BLOEIEND WERK
Deze week is verschenen de Klaoer op de eerste vier jaargangen van Tooneelgids, waarin we de titels vinden van 371
tooneelstukken die goedgekeurd werden en van 215 stukken die
ongeschikt werden geacht voor onze kringen.
Zulk een aantal werken bespreken is voorwaar een verdienstelijk werk en wettigt in ruime mate de goede faam die
Tooneelgids overal geniet, toch wil de opstelraad het daarbij niet
laten. Volgend jaar, verschijnt Tooneelgids tweemaandelijks en
staat open voor alle nuttige en wenschelijke rubrieken. Een
nieuwe staf bevoegde tooneelmannen heeft daarvoor medewerking toegezegd.
Dat geldt een prachtige belofte, maar we zijn eraan gewoon
geraakt dat het bestuur der Algemeene Tooneelboekerij ook
haar woord gestand doet.
Bovendien, wordt de inteekenprijs van Tooneelgids verlaagd:
vroeger was 't fr. 5.00, thans slechts fr. 3.6o.
Laten dan ook alle tooneelvrienden persoonlijk een abonnement nemen; zij zullen het zich nimmer beklagen.
Niet minder dan voorgaande jaren, werd gedurende het
verloopen tooneeljaar door de aangesloten kringen een ruim
gebruik gemaakt van de tooneelboekerij; er werden namelijk
11,408, zegge elf duizend vier honderd en acht tooneelwerken
ter inzage gezonden.
Zijn er nog liefhebberij -gezelschappen die geen nadere
kennis hebben gemaakt met deze verdienstelijke inrichting, dat
zij dan niet langer talmen een prospectus aan te vragen aan de

Algemeene Tooneelboekerij, te Tienen (Brabant).

FRÉDERIC OZANAM
Schrijven over Ozanam is een dankbare taak. Immer
was hij een van de auteurs mijner voorliefde. Niet zoo machtig als Lacordaire, niet een genie gelijk hij; niet een ridder
onversaagd, een « fils des Croisés » als Montalembert ;
niet een diep- denkende bespiegelaar als Gratry, maar zijn
,genuanceerde geest, zijn kiesch- voelend gemoed, zijn met
weemoed gesluierde natuur hebben eene eigene bekoorlijk
Waarom zou ik niet bekennen dat mijne sympathie-heid.
vooral tot hem gaat door de overeenkomst die bestaat tusschen zijn inborst en loopbaan en die van den vader dien ik
nooit gekend en steeds betreurd heb? — Ozanam was van
Lyon, de streng- ernstige stad waar de godsdienst zoo licht een
mystiek karakter aanneemt en opbloeit in ontelbare liefde
Mijn vader, te Oostende geboren, had al zijne-werkn.
wortels in dien Westvlaamschen bodem, waar de zielen als
uit natuur godsdienstig zijn, naar binnen gekeerd, schuchter
en teruggetrokken in de diepte hunner gevoelens.
Ozanam, in 1813 geboren, in 1853 overleden, verzamelde in 't korte leven schatten belezenheid en verdiensten;
was, als de vroegstervers, een vroegrijpe ; nam liet leven
langs den hoog - ernstigen kant en was bedeeld met dien
zachten weemoed, eigen aan de zwakken van gestel. Nog
korter was het leven mijns vaders (1817-1854), nog voorba
zijne ontluiking : op zijn zeventiende jaar was hij reeds-rige
ingenieur; even verbazend was zijne geleerdheid en veelzij digheid. Als Ozanam was hij diep van gemoed, door en
door godsdienstig overtuigd en over hem ook hing de
sluier melancholie die de eigenschap was van een romantieken tijd, maar die ook het kenmerk blijft eener hooge
ziel voor het oneindige en eeuwige geschapen en nooit vol
bevrediging in het tijdelijke vindend.
-komen
niet
eeuwfeest
mijns
vaders
dat
dit
het
is
het
Doch
jaartal 1913 aanbrengt, en ik mag niet tel lang toeven bij
dierbare herinneringen.

Frédéric Ozanam, den

23c11

April 1813 Geboren, was dus
3'
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nog geen z8 jaar oud, toen hij den 15 Januari 1831 aan
twee boezemvrienden den brief schrijft die den bundel zijner
uitgegeven briefwisseling opent. Dit schrijven behelst heel
een levensprogram, met evenveel rijpheid -van oordeel als
verhevenheid van geest geschetst : « .... Quant à moi, mon
parti est pris, ma tache est tracée pour la vie, et, en qualité
d'ami, je dois vous en faire part. -- Comme vous, je sens
que le passé tombe, que les bases du vieil édifice sont
ébranlées et qu'une secousse terrible a change la face de la
terre. Mais que doit -il sortir de ces ruines? La société doitelle rester ensevelie sous les décombres des trones renversés,
ou bien doit-elle reparaitre plus brillante, plus jeune et plus
belle ? Verrons -nous « novos crlos et novam terrain ? » Voilà la
grande question. Moi qui crois a la Providence et qui ne
comme Charles Nodier, je crois-désepramony
a une sorte de palingénésie. Mais quelle en sera la forme,
quelle sera la loi de la société nouvelle? Je n'entreprends
pas de le décider.
» Néanmoins, ce que je crois pouvoir assurer, eest
qu'il y a une Providence et que cette Providence n'a point
pu abandonner pendant six mille ans des créatures raisonnables, naturellement désireuses du vrai, du bien et du beau,
au mauvais genie du mal et de l'erreur; que, par conséquent, toutes les créances du genre humain ne peuvent pas
être des extravagances et qu'il y a eu des vérités de par le
monde. Ces vérités, il s'agit de les retrouver, de les dégager
de l'erreur qui les enveloppe ; il faut chercher dans les
ruines de l'ancien monde la pierre angulaire sur laquelle on
reconstruira le nouveau. Ce serait a peu près comme ces
colonnes qui, selon les historiens, furent élevées avant le
deluge pour transmettre Ie depot des traditions a ceux qui
survivraient, comme l'arche surnageait a travers les eaux
emportant avec eile les pères du genre humain.
Mais cette pierre d'attente, cette colonne de traditions,
cette barque de salut, oü la chercher ? Parmi toutes les
idées de l'antiquité, oil déterrer les seules vraies, les seules
legitimes? Par oû commencer, par oû finir?
Ici je m'arrête et je réfléchis : le premier besoin de
1'homme, le premier besoin de la société, ce sont les idées
religieuses : le ceeur a soif de 1'infini. -- D'ailleurs, s'il est
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un Dieu, et s'il est des hommes, ii faut entre eux des rapports. - Donc une religion; - par consequent, une révélation primitive; - par conséquent encore, ii est une religion primitive, antique (l'origine, essentiellement divine, et
par là même essentiellernent vraie.
» C'est cet heritage, transmis d'en haut au premier
homme et du premier homme a ses descendants, que je
suis pressé de recheicher. je men vais donc a travers les
regions et les siècles, remuant la poussière de tous les torn
beaux, fouillant les debris de tous les temples, exhumant
tous les mythes, depuis les sauvages de Kook, jusqu'à
l'Egypte de Sésostris, depuis les Indiens de Vishnou, jus
les traditions de-qu'axScndivesO.J'xamn
chaque peuple, je men demande la raison, l'origine, et,
aidé des lumières de la geographie et de l'histoire, je reconnais dans toute religion deux éléments bien distincts un
element variable, particulier, secondaire, qui a son origine
dans les circonstances de temps et de lieu dans lesque ll es
chaque peuple s'est trouvé, et un element immuable, uni
versel, primitif, inexplicable a l'histoire et a la geographie.
Et comme cet element se retrouve dans toutes les croyances
religieuses et apparaît d'autant plus entier, d'autant plus
pur, qu'on remonte a des temps plus antiques, j'en conclus
que c'est lui seul qui régna dans les premiers jours, et qui
constitue la religion primitive. J'en conclus, par conséquent,
que la vérité religieuse est celle qui, répandue sur toute la
terre, s'est retrouvée chez toutes les nations, transmise par
le premier homme a sa postérité, puis corrompue, melee a
toutes les fables et a toutes les erreurs.
» Voila' le besoin que je sentais dans la société; en moirnême, j'en sentais un tout a fait analogue; il me fallait
quelque chose de solide oû je pusse m'attacher et prendre
racine pour résister au tourment du doute. Et alors, ô mes
amis! mon âme est remplie de joie et de consolation car
voila que, par la force de sa raison, ehe a retrouvé précisé ment ce catholicisme qui me fut jadis enseigne par la bouche
d'une excellente mere, qui fut si cher a mon enfance, et qui
nourrit si souvent mon esprit et mon ccur de ses beaux
souvenirs et de ses espérances plus belles encore le catholicisme avec toutes ses grandeurs, avec toutes ses délices!
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Ebranlé quelque temps par le doute, je sentais un besoin
invincible de m'attacher de toutes mes forces à la colonne
du temple, dut -elle m'écraser dans sa chute; et voilà qu'aujourd'hui je la retrouve cette colonne, appuyée sur la
science, lumineuse des rayons de la sagesse, de la gloire et
de la beauté ; je la retrouve, je 1'embrasse avec enthousiasme, avec amour! Je demeurerai aupres d'elle, et de là
j'étendrai mon bras, je la montrerai comme un phare de
délivrance a ceux qui flottent sur la mer de la vie. Heureux
Si quelques amis viennent se grouper autour de moi! Alors
nous joindrions nos efforts, nous créerions une oeuvre
ensemble, d'autres se réunira ient à nous, et peut-être un
jour la société se rassemblerait-elle tout entière sous cette
ombre protectrice; le catholicisme, plein de jeunesse et de
force, s'élèverait tout a coup sur le monde, il se mettrait a
la téte du siècle renaissant pour le conduire à la civilisation,
au bonheur! Oh! mes amis, je me sens ému en vous parlant,
je suis tout plein de plaisir intellectuel : car l'eeuvre est
magnifique, et je suis jeune; j'ai beaucoup d'espoir, et je
crois que le temps viendra oil j'aurai nourri, fortifié ma
pensée, oil je pourrai l'exprimer dignement.
» Oui, les travaux préliminaires m'ont déjá découvert la
vaste perspective que je viens de vous découvrir et sur laquelle mon imagination plane avec transport. Mais c'est
peu de contempler la carrière que j'ai à parcourir, ii faut se
mettre en chemin, car 1'heure est venue; et si je veux faire
un livre a trente-cinq ans, je dois commencer à dix-huit les
travaux préliminaires qui sont en grand nombre.
» En effet, connaitre une douzaine de langues pour
consulter les sources et les documents, savoir assez passablement la géologie et 1'astronomie pour pouvoir discuter
les systèmes chronologiques et cosmogoniques des peuples
et des savants, étudier enfin 1'histoire universelle dans toute
son étendue et l'histoire des croyances religieuses dans
toute sa profondeur : voilà ce que j'ai a faire pour parvenir
á l'expression de mon idee.
» Vous vous récriez sans doute, vous vous moquez de la
témérité de ce pauvre Ozanam, vous songez à la grenouille
de la Fontaine et au ridiculus mus d'Horace. Comme vous
voudrez! Moi aussi j'ai été étonné de ma hardi esse ; mais
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qu'y faire? Quand une idee s'est emparée de vous depuis
deux ans et surabonde dans 1'intelligence, impatiente qu'elle
est de se répandre au dehors, est-on maitre de la retenir ? »
Ik heb den moed niet gehad dien langen brief in te
korten, want onder alle opzichten is hij merkwaardig. Hoevele jongelingen van 17 jaar zouden er inderdaad aan
denken zulk eenen te schrijven? Men weet niet wat meest
te bewonderen, of de grondigheid der opvatting, of de
rijpheid van het oordeel, of de veelzijdigheid der vereischte
kennis. En dan bekent de student nog dat hij reeds twee
jaar dit ontwerp draagt! Doch treffender nog komt dit
voor, als men gedenkt dat het leven van den man het plan
heeft verwezenlijkt door den jongeling geschetst. Ozanam
heeft inderdaad den bouw opgetrokken door zijne stoute
vooruitgezet, en dat op de korte levensspanne-dromen
hem door den hemel vergund.
Eene korte levensspanne ! maar zoo rijk gevuld, zoo
edel benuttigd! Geleerdheid, in dichterlijke geestdrift opbloeiend ; sociaal werk, als uitstraling van liefdadigheid
verricht; rein genot van familieleven in vriendenkring; en
boven dit alles de diepste, innigste vroomheid; zooveel
eeretitels die Ozanam's beeld met een lichtaureool omgeven.
Ik schrijf van hem geene biographie; ik wil ook zijne
werken niet grondig toetsen; de noodige vakkennis ont-

breekt mij daartoe. -- Ik verlang enkel hulde te brengen
aan een der weldoeners mijner jeugd, bij anderen de sympathie wakker te roepen die ik steeds voelde voor dien
noesten strijder, dien mystieken droomer, dien weemoedigen lijder, waaraan mijn hart en geest zooveel verschuldigd zijn. Onder al de schitterende schrijvers zijner school
en periode is hij wellicht degene dien men het meest als
vriend aanschouwt, en daarom is zijn invloed des te zegenrijker en weldadiger. Ik zal ook daarom hem bij voorkeur
zelf laten spreken, en bij voorbaat vraag ik verschooning
zoo mijne studie louter tot aanhaling wordt.
Zijne liefde voor de wetenschap, zijn dorst naar toewijding aan de jeugd, naar geleerdheidsapostolaat, mocht
Ozanam lesschen in zijn ambt van professor aan de Sorbonne. Hij werd er benoemd in 1842, eerst in vervanging,
dan als opvolger van Fauriel, en doceerde er dus ruim tien
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jaar. Zijn « &uvres complètes » bestaan grootendeels uit
zijn lessen, die hij zelf begonnen had in boek te verzamelen
en die, na zijnen dood, door zijne getrouwen werden uitgegeven . De twee eerste bundels dragen den titel : « La Civilisation au cinquième siècle » . Voor de uitgaaf had Ozanam
de volgende prachtige voorrede geschreven :
« Avant- propos. Dessin d'une histoire de la civilisation
aux temps barbares.

» Vendredi saint, 18 avril 1 851.
» Je me propose d'écrire l'histoire litteraire du moyen
áge, depuis le cinquième siècle jusqu'à la fin du treizième
et jusqu'à Dante, à qui je m'arrête comme au plus digne de
représenter cette grande époque. Mais dans l'histoire des
lettres j'étudie surtout la civilisation dont elles sont la fleur,
et dans la civilisation j'apercois principalement l'ouvrage du
christianisme. Toute la pensée dc mon livre est done de
montrer comment le christianisme sut tirer, des ruines romaines et des tribus campées sur ces ruines, une société
nouvelle, capable de posséder le vrai, de faire le bien et de
trouver le beau. »
Niet anders spreekt hier de stervende mensch — hij
was reeds geraakt door den engel des doods en had nog
naar twee jaar meer te leven -- dan de opkomende jongeling in den brief dien ik mededeelde :
« En présence d'un dessein si vaste, je ne me dissimule
point mon insuffisance : quand les matériaux sont innombrables, les questions difficiles, la vie courte et le temps
plein d'orages, il faut beaucoup de présomption pour commencer un livre destiné a l'applaudissement des hommes.
Mais je ne poursuis pas la gloire qui ne se donne qu'au
genie : je remplis un devoir de conscience. Au milieu d'un
siècle de scepticisme, Dieu rn'a fait la grace de naitre dans
la foi. Enfant, il me mit sur les genoux d'un père chrétien
et d'une sainte mere; il me donna pour premiêre institutrice une seeur intelligente et pieuse comme les anges qu'elle
est allee rejoindre. Plus tard les bruits d'un monde qui ne
croyait point vinrent jusqu'à moi. Je connus toute l'horreur
de ces doutes qui rongent le cur pendant le jour et qu'on
retrouve la nuit sur un chevet mouillé de larmes. L'incertitude de ma destinée éternelle ne me laissait pas de repos.
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Je m'attachais avec désespoir aux dogmes sacrés, et je
croyais les sentir se briser sous ma main. C'est alors que
l'enseignement d'un prêtre philosophe me sauva. Il mit
dans mes pensées fordre et la lumière; je crus désormais
d'une foi rassurée, et touché d'un bienfait si rare, je promis
a Dieu de vouer mes jours au service de la vérité qui me
donnait la paix. »
Mag ik hier een oogenblik onderbreken en wijzen op
die gedachtenstroomingen die, even onweerstaanbaar als de
tochten van wind en wolk, door de geestelijke atmosfeer
gaan en alle zielen aantasten. Heel het geslacht van de
beginnende negentiende eeuw leed onder dat wankelen van
't geloof : erfenis van de alles schokkende Omwenteling,
zelf geboren uit de onverschilligheid en het sceptimisme der
achttiende eeuw. Bijna al onze ouders — ik spreek van die
van mijn geslacht — moesten zich hun geloof veroveren. Ik weet dat mijn vader letterlijk bekeerd werd door zijne
eerste communie, dat van dan af zijn godsdienstige overtuiging dagteekende, in zoo jeugdigen ouderdom tot klaar
besef gerijpt, en dat hij enkel op hun sterfbed zijne ouders
voor zijne begrippen wist te winnen. Weinigen vonden het
geloof in de luren hunner wieg. Ozanam wel, zijn vader en
moeder waren vrome christenen; maar dan nog zweefde het
ongeloof in de lucht en om den kostbaarsten der schatten
aan zijne klauwen te kunnen ontrukken, kostte het niet
weinig worsteling en inspanning. Ozanam was erin gelukt.
« Depuis lors, vingt ans se sont écoulés. A mesure que
j'ai plus vécu, la foi m'est devenue plus chere; j'ai mieux
éprouvé ce quelle pouvait dans les grandes douleurs et
dans les périls publics ; j'ai plaint davantage ceux qui ne la
connaissaient point. En même temps, la Providence, par
des moyens imprévus et dont j'admire maintenant l'économie, a tout dispose pour m'arracher aux affaires et m'attacher au travail d'esprit. Le concours des circonstances
m'a fait étudier surtout la religion, le droit et les lettres,
c'est-à-dire les trois choses les plus nécessaires à mon dessein. J'ai visite les lieux qui pouvaient m'instruire, depuis
les catacombes de Rome, oû j'ai vu le berceau tout sanglant
de la civilisation chrétienne, jusqu'à ces basiliques superbes
par lesquelles eile prit possession de la Normandie, de la
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Flandre et des bords du Rhin. Le bonheur de mon temps
m'a permis d'entretenir de grands chrétiens, des hommes
illustres par l'alliance de la science et de la foi, et d'autres
qui, sans avoir la foi, la servent á leur insu par la droiture
et la solidité de leur science. La vie s'avance cependant, il
faut saisir le peu qu'il reste des rayons de la jeunesse. I1 est
temps d'écrire et de tenir a Dieu la promesse de mes dixhuit ans.
Hier verschijnt weer die weemoedstoon, eigen aan
Ozanam, en trouwens aan al de geesten der romantische
periode. Al gekte Musset :
Moi je hais les pleurards, les reveurs a nacelles,
Les amants de la nuit, des lacs, des cascatelles,
Lette engeance sans nom qui ne peut faire un pas
Sans s'inonder de vers, de pleurs et d'agendas,

toch was hij ook geraakt door de goddelijke kwaal der
melancholie, die bij voorbeeld in zijne betooverende « Nuit
de mai », door de lenteweelde breekt in zoo prachtige
smart, zooals het suizende en ruischende Aprilgroen in het
guldenblonde licht ons plots aan vergankelijkheid en vluchten van den tijd herinnert. Van waar kwam dit gevoel van
melancholie in al die harten? Was het omdat die dagen een
overgangsperiode uitmaakten, een kritisch oogenblik, waarop het irrequietum est coy nostrum zich scherper laat hooren,
de gisting eener jonge beschaving maar pas ontsnapt aan
't bloedbad van het schrikbewind? Zeker is het dat alle
geesten er mede geteekend waren en dat die noot eene
bekoorlijkheid bijzet aan de lettervruchten van dien tijd.
De melancholie kan enkel de kwaal van edele zielen zijn :
— lage naturen houden zich licht tevreden met het tijdelijke
en stoffelijke; maar een hart geraakt door den nood van 't
eindelooze, blijft hongeren en dorsten naar iets hoogers en
standvastiger, naar de vervulling van het hiernamaals. Zij
is ook de kwaal der jonge harten, nog vol illusies over het
leven, onervarenheid van zijne smarten, waarin de jeugd
als een edele wijn bruist en schuimt. Later laten de wreede
rampen geen plaats meer open voor een gevoel even
bekoorlijk als pijnlijk, want de weemoed is de weelde der
smart. Het romantism was zelf een jonge beweging, die de
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stormen en strijden der mannenjaren niet kon tarten zoo,
in de korte lente, stijgen de fulpen tonen van den nachtegaal boven het koor der menigvuldige andere vogelen, hartstochtelijk, gespannen, aanhoudend dringend, één zang van
trachten en trillen; maar als de zomer komt zwijgt de
bevleugelde bard, om de rijpheid van bevrediging en bedaren te laten heer^chen. En toch, ieder jaar tracht men naar

den nachtegalenzang.
Het romantism is voor mij dat lied van passie en overspanning, soms geweldig overdreven, maar edel in zijnen
oorsprong. Enkel het verhevene kan ontaarden, enkel het
hooge vallen.
Ozanam was van zijnen tijd; al de tochten die er door
gingen hadden zijne ziel geraakt, en vooral de weemoedsmacht, maar bij hein behield zij het gezonde van haar ontstaan, het verhevene harer strekking, vermits zij gedoopt
was in godsdienstig gevoel. 't Was hij die zegde : « Les
poëtes rêvent ce que les peuples croient ». Maar zoo hij
geloofde met het volk, zijn droom was de poëtische droom
van een Musset in de « Nachten », en met hem had hij
kunnen zeggen :
Quel que soit le souci que ta jeunesse endure,
Laisse-la s'élargir, cette sainte blessure
Que les noirs séraphins t'ont faite au fond de coeur ;
Rien ne nous rend si grands qu'une grande douleur.

Doch bij droomen bleef het er niet; zijn geloof was
positiever, omgordde hem met het zwaard der geleerdheid,
wierp hem in den strijd voor de bedreigde en betwiste
zielen :
« Laïque, je n'ai pas de mission pour traiter des points
de theologie, et d'ailleurs Dieu, qui aime a se faire servir
par des hommes éloquents, en trouve assez de nos jours
pour justifier ses dogmes. Mais pendant que les catholiques
s'arrêtaient à la défense de la doctrine, les incroyants s'emparaient de 1'histoire. Its mettaient la main sur le moyenáge, ils jugeaient 1'Eglise quelquefois avec inimitié, quel
les respects dus a une grande ruine, souvent-quefoisavc
avec une légèreté qu'ils n'auraient pas portée dans des sujets profanes. I1 faut reconquérir ce domaine qui est à nous,

502

FREDERIC OZANAAZ

puisque nous le trouvons défriché de la main de nos moines,
de nos bénédictins, de nos bollandistes. Ces hommes pieux
n'avaient point cru leur vie mal employée a pálir sur les
chartes et les legendes. Plus tard, d'autres écrivains sont
venus aussi relever une a une et remettre en honneur les
images profanées des grands papes, des docteurs et des
saints. Je tente une etude inoins profonde, mais plus eten due. Je veux montrer le bienfait du christianisme dans ces
siècles mêmes dont on lui impute les malheurs.
» L'historien Gibbon avait visite Rome dans sa jeunesse : un jour que, plein de souvenirs, ii errait au Capitole,
tout a coup il entendit des chants d'église, il vit sortir des
portes de la basilique d'.4 ra Cwli, une longue procession de
franciscains essuyant de leurs sandales le parvis traversé
par tant de triomphes. C'est alors que l'indignation 1'inspira : il forma le dessein de venger l'antiquité outragée
par la barbarie chrétienne, il concut l'Histoire de la Décadence de l'Em/ire romain. Et moi aussi j'ai vu les religieux
d'Arc Cali fouler les vieux pavés de Jupiter capitolin; je
m'en suis réjoui comme de la victoire de l'amour sur la
force, et j'ai résolu d'écrire 1'histoire du progres a cette
époque oü le philosophe anglais n'apercut que décadence,
1'histoire de la civilisation aux temps barbares, 1'histoire de
la pensée échappant au naufrage de 1'empire des lettres,
enfin traversant ces flots des invasions, comme les Hébreux
passèrent la Mer Rouge, et sous la mêine conduite : forti
tegente brachio. Je ne connais Tien de plus surnaturel, ni qui
prouve mieux la divinité du christianisme, que d'avoir
sauvé l'esprit humain. »
Gansch Ozanam is in deze bladzijden, met zijne brandende liefde voor de Moeder-kerk, voor het geloof; met zijn
vertrouwen op de wetenschap, op de getuigenis van 't verleden; met zijne geleerdheid en die fleur van dichterlijkheid
waarmede hij plots strenge en dorre beschouwingen met
bekoorlijke beelden siert. Dit laatste blijkt nog meer op 't
einde zijner beschouwingen : « .... Il y a au fond de la nature humaine un paganisme impérissable qui se réveille a
tous les siècles, ... qui retourne toujours volontiers aux philosophies païennes, aux lois païennes, aux arts païens,
parce qu'il y trouve ses rêves réalisés et ses instincts satis-
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faits... Toutes les écoles sensualistes accusent le christianisme d'avoir étouffé le développement légitime de l'humanité en opprimant la chair, en ajournant à la vie future
le bonheur qu'il fallalt trouver ici-bas, en détruisant ce
monde enchanté of la Grèce avait divinisé la force, la
richesse et le plaisir, pour lui substituer un monde triste,
oû l'humilite la pauvreté, la chasteté, veillent aux pieds
d'une croix. D'une autre par;, l'excès même de l'admiration
qui s'est attachée au moyen-age, a ses dangers. On finira
par soulever de bons esprits contre une époque dont on
veut justifier les torts. Le christianisme paraitra responsable
de tous les désordres dans un á .ge oû on le représente
maitre de tous les coeurs. Il faut savoir louer la majesté des
cathédrales et I'héroïsme des croisades, sans absoudre les
horreurs d'une guerre éternelle, Ia dureté des institutions
féodales, le scandale de ces rois toujours en lutte avec le
Saint-Siege pour leurs divorces et leurs simonies. Il faut
voir le mal, le voir tel qu'il fut, c'est-à-dire formidable,
précisément afin de mieux connaitre les services de I'Eglise,
dont la gloire, dans ces siecles mal étudies, n'est pas d'avoir
régné, mais d'avoir combattu. Ainsi j'aborde mon sujet
avec horreur pour la barbarie, avec respect pour tout ce
qu'il y avait de legitime dans l'héritage de la civilisation
ancienne. J'admire la sagesse de l'Eglise, qui ne répudia
pas l'héritage, qui le conserva par le travail, le purifia par
la sainteté, le féconda har le genie, et qui l'a fait passer
dans nos mains pour gtu'i! s'y accroisse. Car, si je reconnais
la décadence du monde antique sous la loi du péché, je
crois au progres des temps chréti ens. Je ne m'effrüye pas
des chutes et des écarts qui l'interrompent; les froides nuits
qui remplacent la chaleur des jours, n'empêchent pas l'été
de suivre son cours et de mürir ses fruits. »
tipi ij hebben hier weer den geleerde met zijn sereene
onpartijdighcid, zeker altijd bezield met apologetische bezorgdheid, maar overtuigd dat de waarheid niet beter kan
worden gediend dan met ze te toonen zooals zij is, zonder
wat ook te verbloemen of te verduiken. Met een woord
Ozanam was de echte geschiedschrijver, zich nauwlettend
houdend bij de concrete wezenlijkheid, zich niet verliezend
in abstracte redeneeringen; en daaruit vloeide het prac-
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tische van zijn begrip van zijnen tijd. Daardoor ook kwam
hij, kwam zijne school in botsing met de tegenovergestelde
school, die van Veuillot en zijne aanhangers. Zeer veel van
wat men de liberaal-katholieken -- met recht — verwijt,
zou vallen, indien men besefte dat, op practisch gebied, zij
het goed voor hadden. Hun dwaling bestond enkel in
dogmatische gronden te willen vinden voor hun gezond
opportunism; doch ik meen niet dat Ozanam in die dwaling deelde. De lessen der historie leerden hem toe te geven
aan de kwalen van zijnen tijd, het menschelijke mogelijke
niet op te offeren aan het ideale onmogelijke, zooals de
ultramontanen maar al te vaak geneigd waren te doen.
Dezen, theoretisch in de waarheid, bewezen nochtans niet
aan de Kerk zooveel diensten als de zoo gewraakte Liberaal-Katholieken. Was het niet Falloux die aan Frankrijk
de groote weldaad schonk van de vrijheid van onderwijs,
het nu nog eenig overblijvend bolwerk van den katholieken
weerstand ? Hadden de Fransche katholieken naar Montalembert's stem geluisterd, zij hadden België's voorbeeld
gevolgd, en, onder de hoede der vrijheid, een katholieke
partij gesticht, die hun misschien dezelfde voorrechten
had verzekerd als wij die genieten in ons voorspoedig landeken. Misschien... want vergeten wij niet dat de Franschen
in den grond niet van vrijheid houden, wel van gelijkheid;
dat zij wispelturig van aard zijn, moeilijk om te regeeren.
-- Cesar erkende dat reeds. Zij kennen geen tusschenweg:
of wel buigen zij voor de dwingelandij, of wel verkeeren
zij in opstand. In elk geval is Montalembert een van de
weinige Franschmannen die wezenlijk van vrijheid hield
en met staatsmansgeest was bedeeld; maar ook zijn Engelsche oorsprong van moederskante was daar voor iets
tusschen. Ozanam was geen staatsman, al deelde hij de
zelfde politieke meeningen ; afgezonderd hield hij zich
van den strijd der partijen, in de kalme atmosfeer der
geleerdheid.
« L'histoire n'a pas de spectacle plus commun que
celui des générations faibles succédant aux generations
fortes, des siecles destructeurs venant après des siècles
fondateurs, et, quand ils ne croient faire que des ruines,
préparant sans le savoir, les premières assises d'une con-
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struction nouvelle. Quand les barbares renversaient les
temples de la vieille Rome, us ne faisaient que dégager les
marbres dont la Rome des papes a ba^ ti ses églises. Ces
Goths étaient les pionniers des grands architectes du moyen
age. Voilà pourquoi je remercie Dieu, en ces années inquiètes, et, au milieu des terreurs d'une société qui croit
péri r, de m'avoir engagé dans des études ou je trouve la
sécurité. J'apprends à ne pas désespérer de mon siècle, en
retournant a des époques plus menacantes, en voyant quels
périls a traversés cette soci été chrétien ne dont nous sommes
les disciples, dont nous saurons être au besoin les soldats.
Je ne ferme point les yeux sur les orages du temps pré sent ; je sais que j'y peux périr, et avec moi cette oeuvre a
laquelle je ne promets pas de durée. J'écris cependant,
parce que Dieu ne m'ayant pas donné la force de conduire
une charrue, il faut néanmoins que j'obéisse à la loi du
travail et que je fasse ma journée. J'écris comme travaillaient ces ouvriers des premiers siècles, qui tournaient des
vases d'argile ou de verre pour les besoins journaliers de
l'Eglise, et qui, d'un dessin grossier, y figuraient le bon
Pasteur ou la Vierge avec des saints. Ces pauvres gens ne
songeaient pas a l'avenir; cependant quelques débris de
leurs vases trouvés dans les cimetières, sont venus, quinze
cents ans apres, rendre témoignage et prouver l'antiquité
d'un dogme contesté.
» Nous sommes tons des serviteurs inutiles; mais nous
servons un maatre souverainement économe, et qui ne laisse
rien perdre, pas plus une goutte de nos sueurs qu'une
goutte de ses rosées. Je ne sais quel sort attend ce livre, ni
s'il s'achevera, ni si j'atteindrai la fin de cette page qui fuit
sous ma plume. Mais j'en sais assez pour y mettre Ie reste,
quel qu'il soit, de mon ardeur et de mes jours. Je continue
d'accomplir ainsi les devoirs de l'enseignement public... Ce
travail résumera, refondra mes lesons et le peu que j'ai
écrit.
» Je le commence dans un moment solennel et sous de
sacrés auspices. Au grand jubilé de l'an 13oo, et le vendredi
saint, Dante, arrivé, comme il le dit, au milieu du chemin
de la vie, désabusé de ses passions et de ses erreurs, cornmenca son pèlerinage en enfer, en purgatoire et en paradis.
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Au seuil de la carrière, le cur un moment lui manqua ;
mais trois femmes bénies vei llai eelt sur lui dans la cour du
ciel : la Vierge Marie, sainte Lucie et Béatrix. Virgile conduisait ses pas, et, sur la foi de ce guide, Ie poëte s'enfonca
courageusement dans le chemin ténébreux. Ah! je n'ai pas
sa grande áme, mais j'ai sa foi. Comme lui, dans la maturité de ma vie, j'ai vu l'année sainte, l'année qui partage ce
siècle orageux et fécond, l'année qui renouvelle les consciences catholiques. Je veux faire aussi le pèlerinage de
trois mondes, et m'enfermer d'abord dans cette periode des
invasions, sombre et sanglante comme l'enfer. J'en sortirai
pour visiter les temps qui vont de Charlemagne aux croisades, comme un purgatoire oû pénetrent déjà les rayons
de l'esperance. Je trouverai mon paradis dans les splendeurs religieuses du treizième siècle. Mais tandis que Virgile
abandonne son disciple avant la fin de sa course, car il ne
lui est pas permis de franchir la porte du ciel, Dante, au
contraire, m'accompagnera jusqu'aux dernières hauteurs du
moyen-áge, oû il a marqué sa place. Trois femmes bénies
m'assisteront aussi : la Vierge Marie, ma mère et ma speur ;
mais celle qui est pour moi Béatrix m'a été laissée sur la
terre pour me soutenir d'un sourire et d'un regard, pour
m'arracher à rues découragements, et me montrer sous sa
plus touchante image, cette puissance de l'amour chrétien
dont je vais raconter les eeuvres.
» Et maintenant, pourquoi donc hésiterais -je a imiter
le vieil Alighieri, et a terminer cette préface comme finit
celle de son Paradis, en mettant mon livre sous la protection
du Dieu beni dans tour les siècles ! »
Inschoon en - roerend is deze voorrede. Altijd heeft zij
mij op bijzondere wijze aangegrepen, niet alleen door de
diepte van 't gevoel, de wijde vlucht der gedachten, het poëtieke der beelden, maar ook omdat zij een volledig overzicht gunt van Ozanam's werkzaamheid op geestesgebied.
Het plan door hem vooruitgezet, mocht hij toch gedeeltelijk
uitwerken, zooal niet zoo uitvoerig als hij het zou gedroomd
hebben, dan ten minste met aanwijzende hoeksteenen. Zoo
gaf hij in zijn « Civilisation au cinquieme siècle)) — de twee
eerste bundels zijner volledige werken --- een tafereel van
de vervallende maatschappij van 't Roomsche Keizerrijk,
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langzamerhand doordrongen met den opkomenden geest
des Christendorns. Beurtelings toetst hij alzoo het recht, de
letteren, de wijsbegeerte, de zeden, de heele samenleving,
bijna onbewust den invloed der Kerk ondergaande en aldus
voor verval beschut.
Is het niet karakteristiek voor Ozanam's natuur, voor
zijn delicaten geest, wars van alle schelle kleuren en scherp afgeteekende conflicten, dat hij juist een periode van
verval kiest. waar de werking van 't geloof om zoo te zeggen
in de schaduw geschiedt? Het was hem immers vooral te
doen om de rol der Kerk te laten waardeeren; apologeet
door de wetenschap was hij in al zijne schriften, zonder
ooit de rechten dier wetenschap te kort te doen. En hij
kiest niet een tijdperk waar de Kerk in vollen luister staat.
Interessant zou het hier zijn voor een bevoegde pen
een parallel in te stellen tusschen den Lyonschen historicus
in het half- donker zijner mystieke gezindheid en onzen
strijdlustigen, gloedvolíen Kurth. Deze heeft immers bijna
hetzelfde onderwerp behandeld in zijn meesterlijke « Origines de la Civilisation », maar het verschil van temperament blijkt reeds uit de verschillende bewerking van een
zelfde stof. Hoeveel breeder, vaster, machtiger is de greep
van Godefroid Kurth! Hij is meer karakter uit een stuk,
man van genie, terwijl Ozanam de fijne natuur blijft, die
verscholenheid en schaduw zoekt. Beiden waren anders

bezield door. dezelfde brandende overtuiging, werden verteerd door den eigensten ijver voor de waarheid en het
goede, en hunne conclusie is dezelfde; maar Kurth stelt de
Kerk in 't volle licht der historie, laat al de stralen van
openbaarheid en klaarheid vlak op haar vallen, terwijl
Ozanam, in zijne schuchtere ingekeerdheid, enkel door
overreding werkt.
Slechts terloops kan dat hier aangeduid worden.
Wat Ozanam in de twee boekdeelen van « La Civilisation au cinquième siècle n had begonnen, zet hij voort in de
twee volgende: ((Etudes germaniques a. Maar in plaats van
den invloed der Kerk aan te duiden over eene vervallende
maatschappij, in de uitgeleefde Romeinsche beschaving,
wordt hier de rol van 't Christendom geschetst bij de primitieve Germaansche stammen, nog als in maagdelijke
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ongedeerdheid verkeerend. Niet minder grondig en boeiend
is deze studie dan de vorige.
Wij hebben gezien dat de geleerde de groote figuur van
Dante als slotsteen meende te plaatsen boven zijne midden
Daartoe gebruikte hij de thesis die-euwschvoring.
hem, in 1839, den doctorstitel in de Sorbonne had veroverd.
I3ij gaf ze uit onder den naam : ((Dante et la philosophie
catholique au treizieme siècle ».
Over Dante was de mystieke Ozanam nooit uitgepraat.
Alle geesteswegen kwamen voor hem uit op deze centrale
verschijning die zoowel zijnen waarheidnood als zijne
schoonheidsbehoefte bevredigde, die den christen evenwel
als den denker in bewondering bracht. In dit werk brengt
hij echter vooral hulde aan Dante's wijsgeerige grootheid.
Hij toonde hoe de Florentijner de heele philosophie der
dertiende eeuw, de scolastieke, die van St. Thomas, in zijn
onsterfelijk gedicht als samenvat. Als wetenschapsman was
Dante, gelijk zoovele grooten der 13e eeuw, leerling van Aristoteles ; maar gedreven door zijn idealiseerend genie, heeft
hij als 't ware het al te positieve van de Aristotelische leer
afgeschud, om met zijn eigen lyrisrn over wijsbegeerte,
veeleer niet Plato mede te gaan.
Maar Ozanam laat over Dante als dichter de vrije teugels aan zijne geestdrift in de bekoorlijke studie : ((Etudes
sur les sources poétiques de la Divine Comédie », gevoegd
bij het zoo bekoorlijke werk : ((Les Poëtes franciscains ».
Ozanam's meesterwerk! Daar kan zijn fijne geest
zich vermeien in 't geze lschap der bevriende figuren van
heiligen en kunstenaars, bij de zoete gestalten van een
Franciscus van Assisi, eene Heilige Clara. Daar kan hij de
verwantschap aanduiden tusschen heiligheid en kunst,
bewijzen hoe het ideaal van de eene straalde in de werken
van de andere, en hoe het nieuw ideaal der nederige broeders : Franciscus en zijne volgelingen — hun vereering der
armoede, hun gemeenschap met de natuur opbloeide in
een nieuwe kunstschool : die van Giotto en de andere
Italiaansche primitieven. Als een gemeenplaats mag dat
nu voorkomen, na zoo menigvuldige franciskaansche kunst
n geschiedenisvorschingen, nu protestanten zelf zooveel-e
belang hechten aan de studie van Franciscus' persoonlijk-
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held; maar in Ozanam's tijd waren die gedachten in 't
geheel geen gemeen goed; als baanbreker trad hij op, en
wat ook andere werken mogen gebracht hebben, zij zullen
toch niets ontnemen aan de fleur van delicaat gevoel die
heel dit gedicht in proza omgeurt.
Uit warme geestdrift is dit boek geboren, uit liefde
voor de schoonheid die, in Italië, u bij eiken stap om zoo
te zeggen tegenlacht en - straalt. Ozanam was een vurige
minnaar van de Italiaansche bekoorlijkheid. Bij hem heb
ik die eerst leeren kennen, vooraleer ze levend in stralende
kunstwerken te aanschouwen. Het land « wo die Citronen
blühn » was het vaderland van 's geleerden geestesideaal,
levensopvatting, hoogste kunstbegrip. Veel beter dan voor
Frankrijk kan het gelden, dat ieder gecultiveerd mensch
twee geboortegronden bezit: zijn eigen en Italië. Doch wat
Ozanam in Italië meest boeide was het dubbel geestes- en
harte - ideaal, voor hem verpersoonlijkt in Dante en in Franeiscus : Dante, de adelaar der gedachte, Franciscus, de
volksheld, het levend ideaal van nederigheid, zachtmoedigheid en kuischheid. Daarom bekroont hij zijne Franciscus'
studie met zijn opsporen der bronnen van de Divina
Commedia, en vindt hij die in de naïeve en bekoorlijke
legenden der middeneeuwen. In den grond zijn « Les
poëtes franciscains » eene verheerlijking der volkspoëzie,
opbloeiend in de figuur van Franciscus en, door hem,
bezielend alle kunstvertakkingen : letterkunde, schilder- en
bouwkunst, verzen en muziek.
Van Franciscus zelf zegt hij : « Un coeur si passionné
ne se déchargeait pas assez par la prédication. La prédicasort pas de la prose, et la prose, si éloquente qu'elle
devienne, n'est, apres tout, que Ie langage de la raison.
Quand la raison a produit sous une forme exacte et lumineuse la véritz qu'elle concoit, eile demeure satisfaite; mais
l'amour ne se contente pas si facilement : il faut qu'il
reproduise les beautés dent il est touché, dans un langage
qui émeuve et qui ravisse. L'amour est inquiet : rien ne le
satisfait; mais aussi rien ne lui coüte. I1 ajoute à la parole,
il lui donne l'essor poétique, il lui prête le rhythme et le
chant, comme deux ailes. Saint Francois voyait la poésie
honorée par l'Église, qui lui donne la première place dans
tien ne

M
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son culte, dans le cheeur même de ses basiliques et au pied
de l'autel, tandis que l'éloquence reste dans la chaire, plus
près de la porte et de la foule ».
Die zang der liefde bij Franciscus welde op in zijn
lied der zon, waarin hij heel het geschapene noopt om met
hem den lof des Scheppers in te stemmen, den lofzang dien
onze Tinel zoo populair heeft gemaakt. Want Franciscus,
als alle echte dichters, was verliefd op natuurschoon :
« ... Le dernier trait de ressemblance, et pour ainsi dire de
parenté, entre Saint Francois et ces grands esprits, (Hom *ere,
Dante, etc.) c'était sa passion pour la nature. L'amour de
la nature est le lieu commun de toutes les poésies. Il n'y a
pas de troubadour qui ne célèbre de son mieux le joli mois
de mai, le retour des fleurs, les doux concerts des oiseaux,
et le murmure des ruisseaux dans les bois. Mais... il n'est
pas si commun, si facile qu'on Ie pense d'aimer la nature;
c'est-à-dire de sortir de soi, de considérer le monde extérieur avec désintéressement et respect, d'y chercher non
des plaisirs, mais des lesons. Aussi le christianisme, si souvent accusé de fouler aux pieds la nature, a-t -il seul appris
a 1'homme a la respecter, a l'aimer véritablement, en faisant
paraitre le plan divin qui la soutient, l'éclaire et la sanctifie.
C'était à cette clarté que Francois considérait la creation;
il en parcourait tous les degrés pour y chercher les vestiges
de son Dieu; il retrouvait celui qui est souveraineinent
beau dans les creatures belles; il ne dédaignait pas les plus
petites, les plus méprisées, et, se souvenant de leur commune
origine, il les nommait ses frères et ses sceurs. En paix avec
toutes choses, et revenu en quelque sorte à la primitive
innocence, son coeur débordait d'amour non-seulement pour
les hommes, mais pour tous les animaux qui broutent, qui
volent et qui rampent; il aimait les rochers et les forêts,
les moissons et les vignes, la beauté des champs, la fraicheur
des fontaines, la verdure des jardins, et la terre et le feu, et
l'air et les vents, et il les exhortait a rester purs, a honorer
Dieu, à le servir.
Uit dit poëtiek gevoel zijn niet enkel de verzen van
Franciscus zelf ontstaan, van Jacopone de Todi, de zoo
oorspronkelijke figuur van een in den ban gezette heilige,
van den dichter van het Stabat Mater dolorosa en van het
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verrukkelijke Stabat Mater sseciosa
een perel door Ozanam
in 't licht gesteld — maar ook de Fioretti ontloken op Franciscus' graf, uit denzelfden geest geboren. Ozanam geeft er
eene keurige vertaling van op het einde zijner studie.
Doch ook de beeldende kunsten moesten getuigenis
geven van de nieuw - ontvlamde liefde :
((Les hommes du moyen-äge », zegt Ozanam, ((ne
--

pensaient pas avoir achevé un monument pour avoir elevé
pierre sur pierre : il fallait que ces pierres parlassent,
qu'elles parlassent le langage de la peinture, qui est entendu
des ignorants et des petits; que le Ciel s'y rendlt visible,
et que les anges et les saints y demeurassent présents par
leurs images, afin de consoler et de prêcher les peuples. »
Ook sluit Ozanam zijn, werk over de Franciscaansche
dichters door een hoofdstuk over Santa Croce van Firenze,
de Franciscaansche kerk waarvoor Dante's standbeeld
prijkt, aldus weerom de twee grootste beelden van Italië
vereenigend.
Ik heb lang getoefd bij de « Poëtes franciscains ».
Niets is trouwens beter in staat om ons de inborst, de poëtieke gaven van den Lyonschen geleerde te doen kennen,
zijne liefde voor het land der schoonheid — Italië — te
laten voelen. En nochtans in de twee bundels brieven, die
)

bij Ozanam's volledige werken werden gevoegd, komt die

liefde misschien nog beter tot haar rechten. Daar heet het
bij voorbeeld over Pisa : « Saint-Marc de Venise in'étonne,
mais c'est une basilique toute grecque, c'est Sainte-Sophie

qui a passé la mer. Saint-Martin de Lucques me rappelle
encore les belles églises romanes des bords du Rhin. NotreDame de Pise ne me rappelle rien, rien ne l'annonce....
Ces vieux tailleurs de pierre avaient compris que 1'église
doit être une Jerusalem céleste, et ils construisirent celle-ci
avec tant de légéreté, qu'on ne saurait dire si eile s'est
élevée de terre, ou si eile y pose seulement, descendue du
ciel. Les quatre-vingt-quatre colonnes qui portent ses cinq
nefs sont élancées comme les palmiers des jardins éternels.
Des anges qu'on croft peints par Ghirlandaio, mais qui vivent
assurément, montent et descendent en groupes charmants
le long du grand arc du sanctuaire. Au fond de l'abside,
entre la Vierge et saint Jean, le Christ est assis dans sa
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gloire, ecrasant sous les pieds de son trone le lion et le dragon. Le fond d'or sur lequel il se détache est comme la
lumiere qui émane du Verbe divin pour éclairer le ciel et
le monde : Ego sum lux mundi. Devant cette grande figure,
sous le regard de ces yeux impassibles qui vous saisissent
des l'entrée de la cathédrale, on ne peut que tomber a
genoux et dire : Tu Rex gloria, Ckrisle, — tu Patris semmi-

ternus es Filius.
» Les anciens maitres appelaient cette sorte de représentation : une Majesté. Assurément une majesté infinie
règne dans l'abside de Pise, comme une grace inexprimable
dans les colonnades, sans parler de la richesse des marbres,
des mosaïques... Il est vrai, je reconnais ici les traces de
bien des époques différentes : des chapiteaux sculptés longtemps avant le Christ par quelque ouvrier d'Athènes ou de
Corinthe, des colonnes romaines, des ornements imités de
la fantaisie orientale, les tributs élégants de la Renaissance
et de l'art moderne. Mais cette diversité ne me déplait pas,
j'y vois le christianisme qui a le secret d'employer et de
consacrer tout ce qu'il trouve sur la terre; je vois dans cette
église de tant de siecles, l'image de 1'église immortelle qui
se bätit avec les élus de tous les pays et de tous les temps.
» ... - Une des plus grandes beautés de ces édifices,
c'est la lumiére qui les colore. Le soleil a échauffé et punifié leurs assises de marbre, il les a revêtues comme d'un
vétement blanc et doré, tel qu'on se figure celui des saints.
Quand au iS aoüt, sous les feux de 1'été, Notre-Dame de
Pise apparaissait ainsi resplendissante, qu'on arborait au
haut de la coupole le grand étendard national, le gonfalon
rouge avec la croix blanche, qu'on déployait tout autour de
1'édifice l'écharpe de soie enrichie d'or et de pierreries
appelée la ceinture de la Vierge, ne pouvait-on pas dire
que la cathédrale vivait, qu'elle était comme une personne
glorieuse et immortelle, comme une épouse parée pour son
époux ? »
Welke pracht van beschrijving! welke poëzie van
beelden ! Ozanam is bijzonder gelukkig in het prijzen van
deze eenige verzameling van kunstwerken : de dom van
Pisa, met zijn neigenden toren, de doopkapel, het CampoSanto. Kwam dat uit een voorgevoel van de schuilplaats
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die Pisa hem zou verleenen in zijne laatste levensmaanden ?
Doch overal waar hij Italië raakt, krijgt zijne pen vleugels
van geestdrift en bewondering.
Ook Ruskin heeft de pracht van Italië bezongen, de
primitieve meesters terug in eere gebracht, doch, moet ik
het bekennen, bij al zijne genialiteit, de flitsen van licht
die hij plots in een gedacht werpt, vind ik bij hem het
gemis aan logiek, aan gevolgtrekking, eigen aan 't Engelsch
ras. Een oogenblik verheldert hij een onderwerp; men
wordt als verblind door 't schelle licht; men denkt een
genialen denker en gids te volgen, en 't oogenblik daarna,
staat men alleen in een moeras.
Niet zoo met Ozanam. Aan den grond van zijne
bewondering en liefde staat eene philosophieke basis, en
vooral een levendig geloof. Hij weet waarom die kunst
aanspreken, en vooral uit welk-herlijkdnmzo
godsdienstig gevoel zij ontstonden. Dat geeft hem veel voor
in opzicht van begrijpen en waardeeren, op den protestant
Ruskin wiens geloof tot een zeer vage soort behoorde.
Heeft men — hebben de katholieken in 't bijzonder -Ozanam niet te veel verwaarloosd in hun ontdekking van
Ruskin ?
Niet alleen uit Italië schreef Ozanam merkweerdige
brieven, ook zijne reis in 't Noorden van Spanje heeft hem
meesterlijke bladzijden ingegeven, doch die vatte hij samen
in zijn : « Pèlerinage au pays du Cid », een zijner schitterendste, betooverendste werken. Voor zijne gezondheid was
hij heel op 't einde zijns levens — Herfst 1852 -- eene kuur
naar de Pyreneën gaan doen. Van daar uit reisde hij, over
Biarritz, naar Burgos, « le pays du Cid ». Biarritz was toen
nog niet de kokette badstad van nu, getuige de brief, dien
Ozanam er den 6 November schrijft :
« Dieu est l'auteur de toute poésie ; il 1'a répandue a
Hots dans la création, et s'il a voulu que le monde fut bon,
il l'a aussi voulu beau. Autrement, dites-moi pourquoi ces
belles cimes des Pyrenees portent avec tant d'essor leurs
pics de granit rose jusqu'au ciel ? Pourquoi s'échappent de
leurs flancs des cascades si bondissantes, des torrents si
bruyants et si purs ? Oui, ii y a comme un sentiment de
pureté morale sur ces hauteurs que le pied de l'homme
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souille rarement, au bord de ces eaux qui ne desaltèrent
que les chamois, au milieu de ces fleurs qui ne s'ouvrent
que pour parfumer la solitude du Seigneur. David avait
visité les sommets du Liban, quand il s'écriait : Mirabilis
in altis Dominns ! il avait contemple la mer, quand il disait :

Mirabiles elationes maris.
» Nous aussi, nous sommes descendus au bord de
1'Océan ; nous sommes là dans un joli village jeté sur des
écueils, et nous ne nous lassons pas des grandes scènes
qu'il nous donne chaque jour. Tout le monde sait que la
mer a une majesté infinie ; mais ce n'est qu'en la voyant
qu'on apprend combien eile a de grace. Nous revenons,
ma femme et moi, tout enchantes d'un coucher de soleil.
L'astre allait disparaitre derrière les montagnes d'Espagne
que nous découvrons d'ici, et dont les lignes hardies se
découpaient sur un ciel parfaitement beau. Ces montagnes
baignaient leurs pieds dans une brume lumineuse et doree
qui planait au-dessus de la mer. Les lames se succedaient
vertes, azurées, quelquefois avec une teinte de rose et de
lilas, et venaient mourir sur une plage de sable, ou bien se
briser contre les rochers qui encaissent la plage, et qu'elles

blanchissaient de leur ecume. Le lot, venu de loin, montait
contre l'ecueil et jaillissait en gerbe avec toute l'élégance
de ces eaux que fart fait jouer dans les jardins des rois.
Mais ici, dans le domaine de Dieu, les jeux sont éternels.
Chaque jour ils recommencent et varient chaque jour selon
la violence des vents et la hauteur des marees. Au delà de
cette variété inépuisable et de ces merveilles diverses qui
animent le rivage, il y a l'immensite qui ne change point,
il y a la pleine mer s'etendant a perte de vue comme une
image de l'infini, il y a le bruit des flots qui ne se taisent
jamais et qui rendent temoignage à leur Createur... »
Die brief zoo vol poët^eke geestdrift en bewondering,
sluit op de weemoedigste wijze : « Que voulez-vous ? je
rentrais emu des belles choses que je venais de voir, et je
vous ai ecrit de 1'abondance du coeur. Cela ne vaut -il pas
mieux, après tout, que si je vous avais ecrit avec la même
abondance dans un de ces jours de tristesse oû je vois tout
en noir, ou je rêve ma carrière perdue, une triste existence
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de malade, et ma famille abandonnée a tous les hasards du
plus sombre avenir ?
Hij zou inderdaad den ganschen winter en den volgenden zomer in Italië, eerst te Pisa, dan op den boord der
zee te Antignano kwijnen, en enkel Frankrijk terugzien om
te sterven. Doch vooraleer zijn vaderland en de kusten van
den Oceaan te verlaten, had hij eene bedevaart ter harte
de reis naar het naburige Notre-Dame de Buglosse, de
bakermat van Vincentius a Paulo.
Want nevens den geleerde, leefde in Ozanam de groote
en vrome christen, de stichter van 't liefdadige genootschap
dat duizenden en duizenden leden telt in alle werelddeelen.
Te zeer gekend is het ontstaan van deze nu zoo machtige
maatschappij, ontworpen door enkele studenten die tegen
de bekoringen van 't Parijsche leven, hun geloof wilden
beveiligen door het beoefenen der liefdadigheid, dan dat
hier daarover moet uitgeweid worden. Aan den anderen
kant heeft die stichting een te groote rol gespeeld in het
leven van Ozanam om ze onvermeld te laten.
Het is misschien ook niet ongepast aan te toonen hoe
die ingeving van geloof te goeder uur kwam. Want een
sociaal gedachte lag haar ten gronde, een gedachte die
misschien niet hare volle ontluiking vond. Wat men ook
aan onzen tijd moge verwijten, aan deze XIXe eeuw, die
zooveel mannen van beteekenis telde, die nevens betreu-

renswaardige wanbegrippen toch edelmoedige betrachmoderne oriënteering
moge verwijten, toch blijft het waar dat zij menschlievend
gestemd is. De zeden zijn verzacht; het opkomen zelf der
democratie toont aan dat er meer bezorgdheid bestaat voor
het lot der kleinen en nederigen : van het volk.

tingen koesterde, -- wat men de

Levens als dat van Ozanam waren bezield met die

innige bekommernis met het lijden en strijden der menigte,
die geen anderen oorsprong kent dan het Christendom. De
heidensche beschaving heeft zelfs den naam niet vermoed
van het christelijk medelijden, terwijl het katholiek geloof
uit liefde tot God en den medemensch bestaat. Doch dit
tweede deel van 't goddelijk gebod — de liefde tot den
naaste -- dat altijd in de Kerk geleefd heeft, had in de
eerste eeuwen en tot op onzen tijd meer den vorm van
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eigenlijke liefdadigheid : het uitreiken van aalmoezen, het
verplegen van de duizenderlei menschelijke ellende. Ozanam, bij 't stichten van 't Genootschap van den H. Vincentius a Paulo, behield wel dien vorm, maar, in zijn gedacht,
moest de jeugdige vereeniging vatbaar zijn voor alle uitbreiding. Die jongelingen die, op zijn roepen, uit alle gouwen
en gewesten, uit alle standen en geslachten, weldra oprezen,
moesten het machtige leger van 't goed uitmaken, waaruit
alle initiatieven zouden groeien, alle edele opvattingen
spruiten. In zijnen tijd immers ontstonden vele goede
werken : patronaten, jongelingskringen, uit de eigenlijke
Conferenties. Geen twijfel of de stichter, bij het naken der
huidige machtige sociale organisatie en eens in voeling met
haar geraakt, zou zijne legerscharen als eerste werkers in
die beweging geworpen hebben, had het als eene eer aangezien daarin aan de spits te staan. Dit is nu niet gebeurd.
De Vincentius- maatschappij, bij al het goed dat zij gesticht
heeft, schijnt wat in slenter weg te dommelen.
Laat ons hopen dat het eeuwfeest van haren ontwerper
een nieuwen geest van jeugd en rijke veerkracht in haar
zal wakker roepen.
In 't leven van Ozanam ten minste brachten deze liefdadige vreugden den zoetsten troost, de meest zalvende
leniging, vooral wanneer de schaduwen des doods reeds
rond hem aangroeiden. Zijne laatste openbare woorden
werden gericht tot de Vincentianen van Livorno, den
yea Mei i853; want op zijne reizen was het hem geen klein
genot overal eene tweede familie te ontmoeten in den persoon der confraters van zijne liefdadige stichting.
Het einde van dien weldoener der menschheid, van
dien fijn -bekoorlijken geest, van dien nooit gekenden en
toch zoo geliefden vriend, dit weemoedig einde, men voelt
het naken, men zou het willen ontwijken; men kan niet.
En toch, het is zoo schoon!
Maar eerst, uit zijne brieven, moet nog een gedacht
gegeven worden van zijn innig familieleven, van de teederheid van dit gemoed, de kieschheid van dit hart. Ozanam
was een goede zoon, een minnende echtgenoot, een teedere
vader, een trouwe vriend, en al die genegenheden wist hij
te kleeden in de hem eigen kieschheid van uitdrukking. Bij
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den dood zijns vaders schrijft hij : « ... J'ai besoin d'intermédiaires entre ma petitesse et 1'immensité de Dieu : et
maintenant je suis pareil a celui qui, demeurant dans une
région orageuse, sous l'abri d'un large toit, en lequel il
aurait mis sa confiance, le verrait brusquement s'écrouler
et resterait perdu sous la voute infinie des cieux. »
Nog gevoeliger was hem het verlies zijner moeder. Hij
schrijft twee jaren later — 21 Januari 1842 — aan een zijner
neven die door hetzelfde ongeluk was getroffen : « ... Sans
doute rien n'est plus déchirant que cette longue absence,
rien n'est plus sombre que cette solitude croissante et ce
vide que la mort fait autour de nous, et dans le premier
moment toute pensée de consolation semble impossible,
injurieuse même pour notre tristesse. J'ai connu cet état :
mais il a peu dure. Bientót d'autres moments sont venus oû
j'ai commencé a pressentir que je n'étais point seul, oil
quelque chose d'une douceur infinie s'est passé au fond de
moi; c'était comme une assurance qu'on ne m'avait point
quitte, c'était comme un voisinage bienfaisa.nt quoique invisible, c'était comme si une a^ me chérie, en passant, m'eût
caressé de ses wiles. Et de même qu'autrefois je reconnaissais
les pas, la voix, le souffle de ma mere; ainsi quand un
souffle réchauffant ranimait mes forces, qu'une idee ver
a mon esprit, qu'une salutaire-tuesfaindr
impulsion ébranlait ma volonté, je ne pouvais m'empêcher
de croire que c'était toujours elle.
» Maintenant apres deux années, après le temps qui
peut dissiper les premiers égarements d'une imagination
ébranlée, j'éprouve toujours ceci. Il y a des instants de
tressaillement subit, comme si eile était là, a mes cotés ; il
y a surtout, lorsque j'en ai le plus besoin, des heures de
maternel et filial entretien, et alors je pleure peut-être plus
que dans les premiers mois, mais il se mêle à cette mélancolie une ineffable paix. Quand je suis bon, quand j'ai fait
quelque chose pour les pauvres qu'elle a tant aimés, quand
je suis en repos avec Dieu qu'elle a si bien servi, je vois
qu'elle me sourit de loin. Quelquefois si je prie, je crois
écouter sa prière qui accompagne la mienne, comme nous
faisions ensemble le soir au pied du crucifix. Enfin souvent,
-- je ne le dirais à personne, mais à toi je puis le dire, --
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lorsque j'ai le bonheur de communier, lorsque le Sauveur
vient me visiter, il me semble qu'elle le suit dans mon
misérable cour, comme tant de fois eile le suivit, porté
en viatique, dans d'indigentes maisons, et alors j'ai une
ferme croyance de la présence reelle de ma mère auprès
de moi ».
Ik ken weinige bladzijden van meer roerende aandoening, van meer aangrijpende innigheid dan deze.
Wel wat vreemd komt ons Belgen daarentegen de wijze
waarop Ozanam van zijn toekomend huwelijk spreekt en
zich om zoo te zeggen verontschuldigt verliefd te zijn.
Doch wij moeten rekening houden met de Fransche gebruiken. Wij, Germanen, hebben een ander opvatting der
vrouw, meer eerbied voor hare persoonlijkheid, hare vrij
een hooger gedacht van de liefde. De Fransche-heid,
huwelijken nochtans zijn over 't algemeen zeer gelukkig.
't Is enkel in zekere litteratuur dat de onzedelijkheid tot
vervelens toe mode wordt. En in elk geval was Ozanam
een voorbeeldige echtgenoot en smaakte hij alle geluk in
zijne verbintenis met Mej. Amélie Soulacroix. Enkel met
een meisje — «petite Marie » -- werd die echt gezegend

en in de brieven van den vader zien wij het kind zijn ouders
op reis vergezellen, zelfs in audientie bij den Heiligen Vader
Pius IX. « ... Ma petite Marie se conduisit comme un petit
ange; en nous voyant, sa mere et moi agenouillés devant
le pape, eile se mit a genoux toute seule — (zij was achttien
maanden slechts) --- joignant ses mains avec un air de
vénération ».
Onder Ozanam's schoonste brieven mogen die aan
zijne vrienden gerekend worden; en dat is niet te verwon
bij een vertrouwde van Lacordaire, van iemand die-dern
de vriendschap noemde : « le plus parfait des sentiments
de l'homme, parce qu'il en est le plus libre, le plus pur et
le plus profond ».
Doch vrienden, vrouw, kind, de vreugden van den
letterkundigen arbeid, de vertroostingen van het armen
goed - stichten, alles zou de jeugdige strijder-bezokn
vaarwel zeggen en met heldhaftige onderwerping den dood
aanveerden. Lacordaire verhaalt in de Notice die hij zijn
vriend gewijd heeft : « La veille du mois de septembre,
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accompagné de sa femme, de sa fille, de ses deux freres,
Ozanam sortit de la maison qu'il occupait au petit village
de l'Antignano, sur le bord de la mer. En sortant, il Sta son
chapeau, et, les mains levées vers le ciel, il prononra cette
prière : « Mon Dieu, je vous remercie des souffrances et
» des afflictions que vous m'avez envoyées dans cette de» meure; acceptez -les en expiation de mes péchés ». Puis,
se tournant vers sa femme : «Je veux qu'avec moi tu
» bénisses Dieu de mes douleurs. » Et aussitót, se jetant
dans ses bras : « Je le bénis aussi des consolations qu'il m'a
» données ».
Reeds te Pisa, in de voorgaande maand April, had hij
een roerend gebed geschreven : « J'ai dit : Au milieu de
» mes jours, j'irai aux portes de la mort.
» J'ai cherché le reste de mes années. J'ai dit : Je ne
verrai plus le Seigneur mon Dieu sur la terre des vivants.
.
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» C'est le commencement du cantique d'Ezéchias : je
ne sais si Dieu permettra que je puisse m'en appliquer la
fin. Je sais que j'accomplis aujourd'hui ma quarantième
année, plus que la moitié du chemin de la vie. Je sais que
j'ai une femme jeune et bien-aimée, une charmante enfant,
d'excellents frères, une seconde mere, beaucoup d'amis, une
carrière honorable, des travaux conduits precisément au point
oû ils pourraient servir de fondements a un ouvragelongtemps
rêvé. Voilà cependant que je suis pris d'un mal grave, opi-

niátre... Faut-il done quitter tous ces biens que vous-même,
mon Dieu, vous m'avez donnés ? Ne voulez-vous pas, Seigneur, vous contenter d'une partie du sacrifice? Laquelle faut i l que je vous immole de mes affections déréglées? N'accepterez-vous point 1'holocauste de mon amour-propre littéraire, de mes ambitions académiques, de mes projets même
d'étude oû se mêlait peut-être plus d'orgueil que de zêle
pour la vérité ? Si je vendais la moitié de mes livres pour en
donner le prix aux pauvres, et, me bornant a remplir les
devoirs de mon emploi, je consacrais le reste de ma vie à
visiter les indigents, a instruire les apprentis et les soldats,
Seigneur, seriez-vous satisfait, et me laisseriez-vous la douceur de vieillir auprès de ma femme et d'achever 1'éducation
de mon enfant? Peut-être, mon Dieu, ne le voulez-vous
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point? Vous n'acceptez pas ces offrandes intéressees : vous
rejetez mes holocaustes et mes sacrifices. C'est moi que
vous demandez. I1 est écrit, au commencement du livre,
que je dois faire votre volonte. Et j'ai dit : « Je viens,
Seigneur.
De groote bekoorlijkheid van Ozanam's figuur is juist
het pathetieke van zijn lot, dat, vroeg sterven toen alles in
zijn leven nog aan 't ontluiken was, het onafgewerkte van
zijnen arbeid, en, te midden van het levendigst geloof, het
diep -menschelijke van al zijn voelen en denken. Inderdaad
God eischte het volledige sacrificie : 't was zijn dienaar dien
hij terug vroeg. Ozanam, bijna stervend op een schip gedragen, kon Marseille nog bereiken, maar reeds den Ben
September, feest van Onze - Lieve-Vrouw - geboorte, ontsliep
hij in de armen zijner geliefden. Aan den priester die hem
de laatste sacramenten toediende en tot vertrouwen in God
aanwakkerde, antwoordde hij deze woorden kenteekenend
voor geheel zijn leven : « Eh! pourquoi le craindrais -je ? je
1'aime tant » .
M. E. BELPAIRE.
25 Abril 19r3.

DE VER7_OEKING
Te Noorden van Jericho, in de woestijn van Juda, zat
de Haat boven op eenen berg. De avond was uit het Westen
gekomen over de landen, zijn donkere mantel glom rijkelijk
belegd met diamanten sterren, en op zijne borst blonk de
halve maan als liet blazoen op een stalen pantser. Hier
mijmerde de Haat in de doodsche eenzaamheid. Enkel
heerschte er zijne dochter, de barre wildernis, en overal
waar de Haat rondschouwde was het eene woeste triestigheid. De krijtsteenen toppen der heuvels lagen gebroken
en verbrokkeld in de valleien, gras groeide nergens, hier
en daar priemden door het grijsgrauwe zand een dorre
braamstruik en verschronkelde russchen 'lijk boven een
bevrozen sneeuwveld. Vogelen vervroolijkten nooit de sombere stilte, de schreeuw van den sterkgebekten steenarend
huiverde soms wel in de bergen, en 't gebrul van tijgers en
leeuwen, doch dat waren veeleer doodskreten. Ge zoudt
gedacht hebben dat over deze streek een vloek neerdrukte
'lijk over de doode zee. Menschen kwamen hier nooit meer,
en de oude raaf was het moeverteld aan hare jongen, hoe
hun volkje, dat eeuwig en altijd boven genen berg nestelde
op de verpuinde Ptolomeüs- burcht, over zeer vele jaren,
koninklijk geteerd had op twee menschenlijken welke van
den burcht-toren in de valleien waren geworpen. Maar
sedert dien had de woestenij geene menschen stappen meer
gehoord, en was ze zoo vreeselijk somber geworden. Alleen
de Haat wilde bij haar komen rust zoeken.
Nu, over eenige dagen had hij toch iemand zien bi nnendurven ; hij had hem een stouten en zeer zonderlingen
man gevonden, en wist nog altijd niet wat eigenlijk over
hem te denken. Hij was jong, eene bekoorlijke voornaamheid, blonde lokken omgolfden zijn gelaat, en in de diepte
zijner weemoedige oogen vonkelde eindeloos teedere liefde.
Maar hij zal hier wel zeker omkomen, had de Haat den
eersten dag reeds gepeinsd, want geene bron zal hem laven,
geen dadelboom hem voeden, en de zandstorm zal hem
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stikken en de spoorwijze hyena hem verslinden. En hij kon
het niet achterhalen hoe nog altijd het gezang van dien
vreemde weerklonk boven de Ptolorneüsburcht, 's morgens als het aanlichtte en 's avonds als de nacht de bloederige zon van de bergkimmen neerstiet in de zee. Wie
is hij, dacht de Haat, wie is hij die de woestijn bemint, en
de jakhalzen niet vreest en den honger weerstaat ?
Wel wist Hij dat eenmaal de Liefde korven zou op
aarde, en de wilde dieren tammen, en de bergbewoners
vredig laten rusten in de spelonken. Maar de liefde verafschuwt de dood. Ze moet voelbaar zich uitstorten in de
ontvankelijke ziel. 't Is waar, ze bemint de stilte, in de
eenzaamheid rust ze haar groot vermogen uit en zekere
zege. En moest gene de liefde wezen? o, dan zou Hij hem
haten, vreeselijk haten, en heel zijn rijk in slagorde stellen
om tegen hem op te rukken. En zijn somber wezen verschrompelde, zijne doffe oogen staarden dubbend naar de
diepe ravijnen onder zijne voeten, en zijne twee vleugels
lagen uitgestrekt over de tweelingrots 'lijk de gijpende zeilen
van een gemeerd vaartuig. Zoo zat Hij uren lang in eender
beramen. Op eens sprong Hij recht, zijne wieken ruischten
'lijk een woud dat de wind beroert, zijne oogen vlamden, en
hij wilde, forsig, zooals de Haat altijd wil, en de uitdrukking van zijnen wil golfde in onzichtbare trillingen door
de ruimte.
En uit verre spelonken doemden zeven geesten op, en
dreunden aan over de rotsen, en waar ze gingen, gaapten de
zwarte sporen van hunne voeten. En toen ze aankwamen,
stapte de Haat den berg af, en de zeven geesten volgden
Hem sprakeloos naar eene donkere krocht. En ze rolden
rotsblokken uit de bergkloof bij en zaten erop neder. De
Haat stond recht in hun midden als een stout besliste veldh er te midden van zijnen staf, en hij sprak :
« Broeders, ge weet : er staat geschreven dat ons rijk
zal onderdoen voor het rijk der Liefde. Ik acht dat de
Liefde gekomen is, en de vijand nestelt op gene burcht. »
Een dof gebrom beantwoordde zijne stem, 'lijk het gedruisch
van eene sprinkhanenwolk die voortvaart over de velden.
« Toen hij deze woestenij binnenschreed, verklaarde
de Haat, reikte zijne moeder aan den scheidsweg geen
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lederen zak met water, noch dadels, noch brood. En hier
borrelt geen dorstiavende bron, geen honig vloeit uit de
rotsspleten, en de wind schudt geene vruchten uit hooge
paimboomen. En toch hij leeft, en geene vermoeienis komt
hem te na, en de nacht heeft nooit gewaakt over zijne rust.
Onze broeder de List, kon me gisteren nog verzekeren dat
zijne dagen één onstoorbaar gebed uitmaken. Hij trapt op
den rug van slangen en schorpioenen en ze bijten hem niet,
de hongerige wolven loopen hem kalm voorbij, en tijgerswelpen spelen voor zijne voeten in de middagzon. »
De zeven geesten waren ééne verbazing, en luisterden
voort.
« Uit hetgene ik hoorde en zag, vermoed ik dat hij de
Liefde is, sprak de Haat. Zoowat veertig dagen geleden
lag ik 'nen heerlijken morgen in de woestijn van Perea.
Plots werd ik opgeschud uit mijne droomerijen, 't was of
de atmosfeer me verstikte. Heel het luchtgebied scheen
eene wijde lichtzee, te midden dreef een watten wolk en
daaruit streek eene duif neder, blank als de duiven van den
Libanon, in aureool van regenboogsche kleuren. En toen
hoorde ik uit de wolk eene stem die riep : dèze is mijn welbeminde Zoon, en ik meende de stem te vernemen van dengene die ons haten doet. ik steeg in de lucht en zag genen
man naast den kemeiharigen Dooper, staande op den para
oever van de Jordaan, en boven zijn hoofd vlerkte-dijschen
de witte duif. En de onstuimige stroom werd een kalme
blauwe spiegel, en de riethalmen en rozelaurieren negen
naar den grond, en onder acasias en tarnarisken knielde
het volk voor hem neder. Gij weet, Broeders, dat de Liefde
beloofd werd als de Haat is geboren. Is gene dan de Liefde,
die Jezus wordt genoemd? »
En bij dien naam gloeiden zijne oogen in 't bronzige
wezen, en zijn mond vloekte dat heel het gebergte ervan
schudde. En de zeven geesten riepen : «vervloekt zij de
naam dien gij hebt uitgesproken, vervloekt zij de Liefde
die over de wereld moet heerschen! » En ze staken hunne
vuisten op tot vreeseljken eed.
't Was of in het gebergte een geweldige storm opstak;
en toch was de lucht kalm, en duizenden sterren pinkelden
in het rustige firmament, de volle maan straalde teeder, en
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ginder rees de hooge burcht in hare schemeringen als een
gglorievisioen.
Juist wanneer de Haat den somberen eed opnam zijner
trawanten, kwam r'e List aangedreven, en wist te vertellen
dat de jonge profeet de eenzaamheid ging verlaten, want hij
had afgeluisterd in zijn gebed, dat morgen de dag van zijn
rijk zou beginnen.
« Zoodan, Broeders, we dienen spoed te maken, besloot
de Haat. Hij valle, of we zullen ter weet komen wie hij is,
en heet hij de Liefde, dan wordt het voor goed een strijd op
leven of dood. Uwe scherpzinnigheid moge het nu aanwijzen hoe we best dien hoek zullen omzeilen. »
En een der zeven geesten stond recht en sprak
« G roote Vorst, die over de duisternissen herrscht en de
aarde, zoo het u behaagt, zullen wij hem onder een granieten rotsblok verpletteren wanneer hij door de valleien
rondwandelt, dan is het met eenen krak uitgewezen. » Die
zoo sprak was de geest die in de bergen huist, met schouders sterk gespierd als een worstelaar.
cc Ook de simpelsten hebben schutsen om den val der
steenen te stuiten >> , dacht de Haat en zag hem knorrig in
de oogen.

En de tweede geest zegde : « Meester, die mij verkoren hebt om de eenzamen te bestoken, indien het met uw
gevoelen overeenstemt, zal ik mijne booze gedachten uit
ze zullen zijn hart binnendringen en zijne ziel-laten,
bezoedelen. ))
Maar de Haat weerlegde : « Ik weet dat zulke boden
den slag niet kunnen thuis halen. Ze vleugelden vruchteloos tegen zijnen geest op, 'lijk motten tegen een kristalen
lichthuis.
Toen bleven de geesten ontmoedigd en sprakeloos, ze
dachten dat geen voorstel het behalen kon. In een hoek zat
de List te rusten, en had nauwelijks acht genomen op hetgene werd vooruitgezet. Door zijne schalksche oogen vonkelde eene gedachte, en toen de Haat bevroeg wat er hem
in stille bepeinzing was opgekomen, sprak hij : « Groote
Vorst, de profeet moet vast wel hongeren; wie hongert
heeft lust tot voedsel. De Liefde vermag alles, schijnliefde
bedriegt, bedrog leekt uit. Is gene de Liefde, dan zal hij
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wel willen water uit de rotsen slaan en brood kneden uit
krijtsteen. Vermag hij het niet, dan loven wij eenen in hem
die, ons ten goede, het volk zal om den tuin leiden. »
« Spitsvondige List, roemde de Haat, zoo ge er in
slaagt het stuk te volvoeren, dan doe ik u kronen met
topazen uit het oostersche gebergte, en ge zult bevel krijgen
over het legioen dat Judea doorkruisen moet en Galilea om
groote slagen te leveren. Ga. Wanneer het aanlicht over de
.heuvelen, verwelkomen u de geesten als een vorst. » En .hij
raakte hem met zijn gouden schepter op het voorhoofd.
En toen togen alle geesten voort, en eene groote stilte
hing over de woestenij, en de onbewolkte maan stroomde
,erover uit de pracht van heimzinnige schemeringen.

Het was geen nacht meer, ook nog -geen dag. De eerste
morgenklaarte steeg over de bergen als het verkenningsleger van den aanrukkenden dag. 't Was zeer stil in de
woestenij van Juda, geen wind roerde, de heuvelen stonden
in de mistige lucht met altijd eendere onverschilligheid
zooals geharde strijders, en luisterden naar het trage geronk van tijgers en leeuwen die in de spelonken nog sliepen.
B. oven de woestijn stak de Ptolomeüs- burcht op in de
wasige wittigheid, lijk eene eenzame weduwe die onder
rouwsluiers het verval beweent van vroegere glorie. De
kanteelen van haren toren lagen dooreengebrokkeld over
de ingebeukte daken, en het onoogelijk vestibulum scheen
door de donkere deurholte de klacht uit te jammeren van
eindelooze weeën.
Te Noorden, over de bergen, spoedde iemand herwaarts. 't Was opvallend hoe die wandelelaar eerst zoo
vluchtig voortkon, hij scheen eene . pluim die aandrijft op
den wind, nauw raakten zijne voeten de bergsteenen.
Waarschijnlijk kwam hij uit Galilea. Hij droeg een lang
bruin weefkleed, en daarover, om .den schouder geworpen,
een kemelharen mantel, dien iiij met agraffeu op de borst
had vastgespeet.
Nu hij den berg opkwam naar de burcht, klauterde. hij
schijnbaar lastig en vermoeid.
33
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Maar hoe waagde hij 't alleen door deze woestijn, welke
sedert honderd jaren geene karavaan nog durfde binnentrekken? De bejaarde menschen van Jericho hieten ze vóor
hunne kinderen : de woestijn der dood. Kon hij vermoeden
dat hier toch een mensch woonde? En hij scheen geen
baanstrooper, want geen schede ruttelde tegen zijne beenen,
en geen dolk stak tusschen zijnen gordel, en de stok waarop
hij steunde was een ' herdersstaf. Maar 't kon wel een boet ganger zijn dien de Dooper naar de priesters zond binnen
de heilige stad. Maar dan was hij een versukkelde; en wat
kwam hij zoeken op deze hoogte?
Toen hij het vestibulum binnentrad, riep hij «vrede »,
en zijne bedeesde stem klonk als eene rasp; niemand beantwoordde den groet, en twee vledermuizen fladderden
schrikkig op tegen het gewelf. Hij sloeg geen acht op de
ivoren lambriseering, de gesmeden gerridons en de marmeren beelden welke getuigden van vroegere weelde, en
stapte recht naar de hofplaats. In den woesten ommuurden
tuin zag hij 'nen jongen man neergeknield op 'nen porphyrschen marmerblok van eene verpuinde fontein. Zijn ingevallen gelaat stak geelbruin tusschen de blonde haarlokken,
en zijn lichaam scheen zoo uitgemergeld dat ge 't zoudt
genomen hebben voor een gekleed geraamte. In de heimzinnige morgenschemering geleek hij de apotheose van
eenen schoonen doode. Hij zat verslonden in diepe bepeinzing, en ge zoudt gedacht hebben, voor zijne opstarende
oogen vielen horizonten open van eindelooze bevrediging.
« De vrede zij met u », riep de vreemdeling van verre,
maar de biddende man zag evenmin erom op als om den
schreeuw van 'nen verren roofvogel.
« Hoe zal ik hem benaderen », dacht de vreemde, terwijl hij met zijne puisterige voeten toestapte. « Broeder,
laat ik u storen, waagde hij, u ik ben een verdoolde pelgrim.
Zoo ik u verzoeken mag : welk is door deze woestijn de
veilige weg naar de heilige stad ?
« Onder Gods hoede zijn alle banen veilig », klonk een
nadrukkelijk antwoord.
«Zoo koud zou geen Jood'nen Samaritaan bejegenen »,
dacht de vreemde.
« Maar, broeder », veranderde hij het gesprek, « gij
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,schijnt bedroefd! nog staan de tranen in uwe oogen. Zijt
ge soms een roemvolle nazaat onzer alhier vermoorde
vaderen Mathatias en Judas? »
« Laat dooden over dooden treuren, baatzamer weent
men over levenden », merkte de jonge man op.
De vreemde verstomde. Zou deze dan in zijne gedachten lezen ? En zijn gelaat vertrok, en zware rimpels plooiden tusschen de wenkbrauwen die borstelig boven de gitzwarte oogen afstaken. Maar zijn durf werd grooter, hij
stapte tot voor den geknielde : « Broeder, ik herken u »,
zegde hij stout, « ik zag u over vele dagen bij de Jordaan
toen de wondere stem bevestigde van u : deze is mijn welbeminde Zoon. Is de Hooge uw Vader, wat zoekt ge dan
in deze woestenij? Geene bron laaft u, geene raaf brengt u
het voedzame brood. De honger heeft u afgeteerd, en
onmenschelijk leed spreekt uit uw gelaat. Indien ge Gods
Zoon zijt, zeg dan dat deze steenen brood worden ! » En
hij wees op de muursteenen die naast hem verspreid

lagen.
Toen rees de jonge man recht vol strenge beslissing,
zijn gelaat ontgloeide en werd een schrikbarende schoonheid ; hij wierp 'nen bestraffenden blik op den vreemdeling
en sprak hem toe: « Niet van brood alleen leeft de mensch,
maar van alle woord dat komt uit Gods mond. »
Saül, wanneer hij vernam dat de jonge krachten van
Israël verminkt lagen op den berg Gelboë, kon niet heviger
verschrikken als deze vreemde; dit woord plofte als een
berg op hem neer, en zoo vreeselijk vertrok zijn gebronsde
wezen dat het niet meer was van eenen mensch. Hoe hij
van die plaats weggedrenteld kwam, wist hij zelf niet uit
te maken, doch nu hij in het vestibulum stond voor de ga pende diepte, sprong hij de ruimte in, en twee sombere
wieken sloegen van onder zijnen mantel op die dwarrelde
boven de vallei. Hij snelde weg door de ijdele lucht en
zijne oogen gloeiden als het licht van rijzende sterren.
In het gebergte van Rama viel hij neer, nabij Rachel's
graf dat immer weeklaagt bij donkere nachten. Hij durfde
niet weerkeeren naar de spelonk der geesten, want zij die
elkander eeuwig haten, zouden den List uitjouwen, en de
geest met schouders als een worstelaar zou juichen, en de
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Haat zou hem vervloeken en de schande zijner neerlaag
doen verbijten als een verschopte in het somber rijk.
Maar zijn trots zou hem niet gemakkelijk over de
knie laten leggen, en de jonge profeet, die hem zoo bekaaid
deed afdruipen, mocht een ander Adam wezen, maar hij
zou hem wel beters aantoonen dan de roze aa.nniinnigheid
van een appelschil. Want dit stond hem vast voor, deze
was een trotschaard. Trots minacht, en kon iemand onbeschaamder wezen? Hij bidt, maar zoovelen bidden in de
trotschheid van Phariseën ! Het gebed stijgt naarboven op
vleugelen van ootmoed en liefde. En waarom vast hij zich
koppig tot een lijk? Jawel. het gelaat van boetelingen geeft
altijd een meéwarig voorkomen, boetmenschen hebben
invloed op de volksmassa, het volkje meent ze in innige
verstandhouding met de hooge gevreesde machten. En de
Messias moet komen, de heuvelen hebben zijnen dag uitgeroepen. Deze zal de Beloofde willen schijnen, en op de
schouders getild worden en heerschen over de menigte; ja,
zoo zal 't wel zijn, besloot de List, toen hij opkijkend de
zon zag rijzen op het gebergte Gilead. Ze glinsterde als
een overgroote briljant op het rozig doorstreepte wolken
hemel. 't Was in het Oosten het stadig-kledvan
optreden van eenen grootschen gloriedag.
Toen hoorde de List ver achter hem schelle klanken
opklinken, een herhaaldelijk stalen klopgeluid dat weg deinde over de vlakte.
« Dat is de megraphah, die het offeruur inluidt », dacht
hij, ((over Sion roept ze alle Joden naar de morgenoffe-

rande. n
En snel :als zijn genomen besluit rende hij door de
lucht in den luister der tegenstroomende zonneglansen, en
zwenkte naar de woestijn van Juda. Boven op den berg
ontwaarde hij den profeet, nog rustig in zijn gebed, en 'lijk
een sperwer plofte hij omlaag en ontvoerde hem.
« 't Is aardig, meende hij, terwijl hij hem over den
muur wegdreef naar de valleien, dat de man geen tegen
biedt; misschien zal hij wanen dat engelen hem-stand
dragen naar het rijk zijner droomen... Nu zal ik laagjes
.door de lucht varen, dan zullen de menschen verbaasd opkijken, ze zullen hem zien en 'nen wonderen profeet noe-
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men, en hem nazetten, en hij zal over dien bijval ijdelijk
zich verheugen. »
En hij vleugelde over de diepten ten Oosten van Anathoth, en het gras in de valleien stak de groene weelde op
zijner spitsige priemen onder de warme streeling der naderende zon. En de herders die met hunne kudden uit de
stallingen traden, zagen danig goedgezind den zonnigen
dag tegen, riepen malkander luide 'nen vrede toe, en
stapten zingend hunne grazende schapen voorop door de

weide.
« Het is verwonderlijk, verdacht de List, dat de herders
niet opkijken naar den vliegenden profeet. »
En in de beemden te Nobe waren twee herders aan 't
vechten. Van verre reeds had de List de stokken dreigend
in de lucht zien rondzwaaien. En toen hij naderbij kwam,
wierp de een zijnen knuppel weg en riep tot den andere :
«broeder, neemt gij het eenjarig lam! » Doch deze brak
zijn stok in tweeën en antwoordde : « Houdt gij het maar,
want het is wel waarlijk het uwe. Laten we liever samen
onze kudden weiden, want er is over mij eene heimzinnige
stem gekomen die me inspreekt, dat de liefde moet heerschen
tusschen de menschen. »
« Komen er vreemde krachten uit den man dien ik
draag? » vreesde de List, die geluisterd had. En hij dreef
voort naar den Olijfberg toe; en de drietoppige berg vonkelde in het zonnelicht als een veelvlakkige diamant boven
de donkergrauwe omkransing der Gethsemani- boomen.
En uit de balsemende ceders ruischten mysterievolle
stemmen op, als kloegen er groote weeën over de aandachtige eenzaamheid. En de List begreep niet waarom de
profeet verzuchtte toen hij hem over den heuvel droeg.
«t Is hier een berg in glorie boven een bosch in rouw »,
dacht hij.
Nu zwenkte hij met 'nen machtigen wiekslag naar de
grootsche stad Jerusalem die voor hem lag in gouden
morgenluister. Hare hooggewelfde koepels dropen van 't
helle licht 'lijk sneeuwbergen, de daken der huizen schenen
de gewenten van eenen grooten akker en de straten als
donkere ploegvoren.
Door alle straten en stegen, klommen groepjes men-
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schen, en in hunne witte kleederen leken ze drijvende
waterleeljen. Ze gingen naar den tempel waarboven de
trotsche burcht Antonia haar hoofd opstak als de afgunstige
bewaakster van koninklijke schatten.
« 't Zal heerlijk worden, juichte de List; vermetelen
lokt de ijdelheid, ijdelheid is de ledige korenaar welke liefst
boven anderen uitpronkt. Het volkje is altijd belust op
wonderbaarheden, geheime krachten trekken het 'lijk zeilsteen het ijzerschoot. » Zoo besloot de List toen hij met
den jongen profeet neerkwam op de tempeltinne die boven
het heiligdom oplichtte.
Eerst verstomde hij over de pracht van dit machtige gebouw, en gaf zijne oogen den kost van dit heerlijk
gezicht. Sterk stond ginder de cederbelegde ringsmuur,
waartusschen de gepolijste vloersteenen hunne bonte kleu
ren in het zonnelicht wegkaatsen tegen de corinthische
kolommen van den koninklijken zuilengang. Onder hem,
als eene zegepoort naar het Heilige, rezen twee pijlers die
van hunne kapiteelen de pracht lieten neerwegen van
gouden wijnranken en palmen, zilveren korenhalmen en
paarlemoeren vruchten. Voor

hem gaapten de bronzen

poorten naar de gaanderijen, waaronder de Israëlieten tegen
de marmeren zuilen leunden op afwachting van den offer-

dienst.
. « Dat nu toch geen enkel, van die naar de lucht gapen,
den profeet bemerkt », knorde de List, en zijn ongeduld
kittelde hem geweldig. Plots, daar luidde de megraphah
door de ruimte, en groote stilte viel over de menigte. Velen
knielden, anderen bogen eerbiedig het stramme lijf, wanneer
het gouden behangsel vóor het Heilige werd opgeslagen
en de levieten vooruittraden.
Honderd twintig hielden stand, tien op elke trede van
weerskanten voor het Heilige, en ze droegen zilveren ba
citers en luiten. En toen dezen weerkwamen die-zuine
de zeven lampen zetten op den kandelaar en de twaalf
brooder, op de gouden tafel, trad de grijze Eleazar eerbiedig
vooruit in witte kleedij en den gouden tulband op het hoofd.
VOor hem stapten twee levieten naar het reukaltaar. De
een droeg de zilveren vuurpan met gloeiende kolen, de
ander de gouden schelp met aromen en wierook.
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En wanneer achter hen de gordijn was neergevallen,
deden de honderd twintig levieten op de trappen de groote
bazuinen schetteren, en citers klinken, en luiten en vedels,
en zongen:

God van Israël red uw volk,
en zend dezen dien Gij zenden zult,
den Verlosser die aan Abraham beloofd werd en zijn zaad.
En gansch het volk herhaalde in hoopvolle smeeking
het gewijde referein :

God van Israël, red uw volk.
« 't Is om Hem uit zijn hoog paleis te doen dalen,
beaamde de List; deze zij de verwachte of niet, maar zeker,
indien hij wil, stapt hij oogenblikkelijk de eerste trede op
van zijnen koningstroon! De slimste zou geene betere kans
verwelkomen. Want dit volk smacht naar zijnen Verlosser,
het zal hem onthalen op Hosannahkreten, het zal hem zegezingend dragen door de straten, en de mannen zullen rond
hem stappen in strijdlustige gelederen, de kinderen zullen
huppelen rond hem en palmtakken strooien waar hij voorbijtrekt, en de vrouwen hunne sluiers en mantels neerwerpen voor zijne voeten.
Dit alles wilde hij hem uitspreken, toen zijne aandacht
getrokken werd op de heilige stilte welke plots over de
menigte was neergekomen.
Eleazar verscheen als eene blanke majesteit op den
hoogsten trap voor het Heilige, en al de levieten knielden
rond hem en bogen het hoofd, en het volk viel met het
aangezicht tegen den grond, en terwijl de offeraar over de
neergeknielde menigte de armen uitstrekte, smeekte hij
luid met bevende stem :

Jehovah zegene u en bescherme u,
Jehovah late zijn aanschijn neerglansen op u en schenke u zijne
[genade,
Jehovah wende zijn aanschijn tot u en schenke u vrede.
«0 wil toch », sprak de List tot den jongen profeet, die
weemoedig neerblikte naar dit ingrijpend schouwspel,
« wil, en het volk zal u geestdriftig toejuichen ! Wil, en ge
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wdrdt de verwachte Koning van Israël ! .... Hoe talmt ge
nag? Hierin komt geene roekeloosheid voor, God zelf
spreekt op dit plechtig oogenblik. Indien ge waarlijk Gods.
Zoon zijt, werp u dan naar beneden; daar staat immers
geschreven : zijne engelen zal Hij aangaande u een bevel
geven, en ze zullen u op de handen dragen, opdat gij uwen
voet niet zoudt stooten aan een steen! »
De jonge man bleef onberoerd, geen spier vertrok over
zijn beraden gelaat; en toen hij het hoofd verachtend omwendde naar den List, scheen zijn droomerig oog eene
gloeiende vlam geworden die scherpe schichten toeschoot,
en mankrachtig sprak hij : « Er staat ook geschreven : gij
zult den Heer, uwen God, niet beproeven. » En de sterk
behamerde woorden waren mokerslagen die den verleider
afmaakten.
« Dat moet het volk hem bemerken en steenigen »,
vloekte de List, terwijl hij vol razernij neersprong in het
bronzen Meer dat twaalf bronzen ossen torsten op hunne
ruggen.
Maar eenigen levieten op de trappen jammerden
« Iemand heeft God beproefd, want het water roert in het
bronzen bekken ». En anderen zegden : «laten wij 'nen
jongen stier slachten, en zevenmaal met onze vingeren zijn
bloed rondsprenkelen vóor het behangsel van het Heilige,
opdat Jahve niet toorne ».
En toen er twee vooruittraden over het voorhof, steeg
de List in de ruimte, en stormde schrikkig over bergen en
dalen de woestenij binnen naar de spelonk der geesten.

In de spelonk troonde de Haat als een reuzige dwingeland met oogen 'lijk zeebaken en een ijzeren diadeem om
de gebronsde slapen. Vele der geesten, die Galilea rondzwerven, zaten rond hem, de meest slaafsche vleiers lagen
geknield voor zijne voeten.
Ze waren weergekomen van hunne tochten om rekenschap te geven aan hunnen strengen vorst. De eenen riepen
vol woede dat zij dezen morgen door de leerlingen van den
Dooper werden uit de kreupelen verjaagd, maar zij hadden
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toch de Romeinsche soldaten opgestookt eene valsche aanklacht te doen tegen hen, en nu treurden ze over hunne
geplunderde huizen. Anderen getuigden dat hun stokebranden onder de priesters goed voortwilde, want weerom
zeven hadden zich gekant tegen den hoogepriester die hun
de tienden ontnam. Een grijnslachte, zooals duivels dat
maar kunnen, omdat Herodes, die smoorlijk verliefd bleef
op Herodiadis, zijne hovelingen niet kon of durfde bestraffen, al hadden ze met Syrische vrouwen van verdacht allooi

heel den nacht doorgebrast.
En de Haat had allen geloofd en moed ingesproken,
((want het is voor ons, geesten, eene lekkernij te wandelen
over wegen, waarop de distels groeien van tweedracht en de
gedoornde rozen der wulpschheid. Maar onze broeder de
List, onderbrak hij, toen hij dezen boven de vallei zag
aandrijven, die is voorzeker wel best op slag gekomen. »
Allen zagen op naar den List, en wilden begeerig den
uitslag lezen van zijne ronde in het reppen zijner wieken.
Dezen meenden nijdig dat de trage slag'nen duurbehaalden
zege beduidde, genen dachten dat de schrik hem in de
veeren zat en jubelden.
«Welkom, broeder List, groette de Haat, sta midden
uwe gezellen voor me, en verhaal ons uwen triomfantelijken
strijd ! n
De List beefde op zijne beenen en hield de beschaamde
oogen naar de voeten van zijnen vorst gericht.
« Spreek dan, porde de Haat, sloeg hij water uit de
rots en deeg uit de steenen? »
«Neen, mijn meester. »
« En kwaamt ge te achterhalen of hij de Zoon Gods is?))
De List zweeg, en zijne vlerken ruischten 'lijk de
bladerige olmenkruin bij 't naken van een onweder.
« Zoodan, stormde de Haat los, een mensch werd
listiger bevonden dan de geest. 0 List, van uwe scherpzinnigheid verwachtte mijn vertrouwen de zege zooals een
koning de glorie zijner legers van het zwaard eens veldheers. Gij hebt ons deerlijk teleurgesteld. Maar de schande
welke uwe onmacht neerhaalt over ons, kome terecht op u,
op u alleen. Dat onze broeders u bespotten; ik vervloek u,
o List, zooals ik dengene vervloek die mij belet u te vernie-
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tigen. Dien vloek zult ge wegdragen naar de woestijn van
Pharan, waar men nooit menschen ontmoet, en zelfs
het gebrul niet verneemt van tijgers en leeuwen. Daar
kunt ge op de bloote heuvelen verteren van de spijt dat ge
den luister, dien ik u beloofde, liet wegstuiven 'lijk het
zand voor 'nen wervelwind. Dat de woestenij u enkel en
eeuwig dezen vloek nabauwe uwer broederen.
En toen de List heenvluchtte, en de Haat, vlammend
van toorn, ging neerzitten op zijnen troon, wisten de andere
geesten niet of ze zouden spotten en vloeken, of hunnen
Vorst toejuichen. Ze bleven stil vol schrik alsof deze verdoemenis ook boven hen dreigde 'lijk eene waggelende rots.
En na vele bange stonden, toen de Haat zijne eerste
woede bezonken voelde, sprak hij tot de geesten :
« Wat hij niet kon, wat niemand uwer nog aandurft,
zal ik volvoeren. Is gene de Liefde, ik ben de Haat, en dan
koel ik mijnen wrok tegen den Almachtige op dezen dien
hij ter verkenning uitzendt, en om de onzen in te luien. Hij
moge de Zoon wezen van Hem die ons versloeg hierboven,
maar bij dien slag kraakte de staat in tweeën; mij gewerd
het ondermaansche rijk, en ik beweer er meester te blijven.
» Geesten schaart u in vier gelederen, het eerste gelid
rukke op naar het Zuiden, het tweede houde stand in het
Oosten, het derde dringe door tot in het Noorden, het
vierde trekke de zeeën over naar het Westen. Aanstonds
ontvoer ik den profeet naar de Bethelsche bergen. En
boven het gewest naar welk ik de hand zal uitsteken,
toovert ge de heerlijkheden van gene landen in de lucht
'lijk de prachten van den regenboog. Volvoert mijn bevel! »
En de geesten, die niet vermoeden konden wat hij in
het schild voerde, bogen voor hem : « Gij zijt de sterke
Vorst, dien geene macht weerstaat; onze dienstbaarheid
ziet op naar uwe wenken gelijk het oog van slaven naar de
hand van hunnen meester. Keer met de zege weer op het
punt van uw stalen zwaard, dat allen tegenstand neerhouwt », zoo vleiden ze hem, hij kon immers in hunne
gedachten niet lezen hoe diep ze hem verfoeiden en vervloekten.
Vlug als de zonnestraal viel de Haat op den jongen
profeet die op het middaguur rondwandelde in de valleien.
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Deze zag hem wel neerdrijven, doch bleef onbeschroomd:
hij deed geen gebaar dat de kwade geesten afdrijft, en zijn
mond sprak geen enkel woord. En de Haat nam hem op in
zijne armen, en klepperde met forsigen wiekslag door de
lucht lijk een prachtige koningsarend. Hoog stak hij op,
duizelig hoog in de diepte der hemelen, en zakte loodrecht
neder op de kruin van den berg, die naar Bethel en Hal de
lafenis leidt zijner frissche bronwateren.
Beneden gaapte eene huiveringwekkende diepte die
achter bruine rotsen wegkronkelde 'lijk een bodemlooze
stroom. Voor hen deinsden de ordeloos dooreengeschokte
heuvelblokken, over wier eenzame triestigheid de zon de
schakeeringen neerdretste van haar helder licht, en onder
hunne voeten schenen beide stadjes lichtgetint legwerk,
en op de gevierkante daken grimmelden als zwarte stipkens,
de menschen die noenr gust zochten.
« Zie, sprak de H aat tot den jongen profeet, wanneer
hij hem van de eerste duizeling dacht weergekomen, —
« Zie », en hij wees naar het Zonneland. En in het Zuiden
stak Jerusalem de heerlijkheid op van hare gouden tempels,
en verder rustten Hebron en Ziph en Gara 'lijk jonge veulens in weelderige weide, en dieper ontsloot de woestijn
van Sur hare zandige vlakte, en heele benden ruiters, in
boernoes gewikkeld, trokken op hunne kameelen door de
gloeiende hitte. 't Was het stoere volk dat eeuwige n strijd
voert tegen droogte, storm en wervelwind.
« Zie », sprak de H a.a t weerom, en strekte de hand uit
naar het Oosten. En de jonge profeet zag opreizen in de
lucht de beboschte bergen van Perea, en de berg Nebo
toonde, boven hen uit, de heerlijkheid zijner diamantenkroon
lekend van zonnelicht, en Hesebon en Rabbath-Amnon
staken'lijk trotsche koninginnen hunne gekroonde hoofden
boven den kraag hunner sterke muren.
En toen de Haat met voldoening opmerkte dat de
jonge profeet die uitgestrekte landen overschouwd had,
vatte hij hem bij den pols en keerde hem naar het Noorden.
En in het Noorden lagen de steden van. Samaria als zilveren kleinoodiën in kluitigen grond, en verder vertoonde
Galilea zijne sterke steden Tiberias, Bethsaïda en Capharnaüm, die in de bergen rusten als vorstinnen, en den luister

536

DE VERZOEKING

van hun gelaat bewonderen in den onberoerden spiegel van
het Genezarethsche meer. Vooraan stond de Thabor als een
kalme reus wakend op de rust zijner dochteren. En tegen
den horizont besloten dit glorietafereel de donkere bergen
van den Libanon, waar een volk woonde, taai lijk zijne
ceders, machtig als de orkaan die door hunne kruinen loeit.
En toen stak de Haat, met plechtig gebaar, zijne hand
uit naar het Westen. En daar lag de heerlijk glanzende zee
in eindelooze rust, en over de zee dreven duizenden gewimpelde schepen, en ze voerden de rijkdommen der
landen af en aan : goud en zilver uit Spanje; koper, turkoois
en zijde van Perzië; saffier topaas en roode porphyr uit
Egypte; bronzen vazen uit Achaïa; graan, wijn en olie van
Israël. En verder zag Athene uit zijnen ouden luister over
de blauwe zee de toekomst in, en had een waakzaam oog
gericht naar den tempel, welken het opbouwde ter eere van
'nen ongekenden god.
En diep, heel diep, waar de Tiler met 'nen machtigen
sprong in den Oceaan neerploft, rees het almachtige Rome
als eene zon boven de wereld. En rondom, op zeven heuvelen, stonden sterke drommen krijgers als een stalen borst
boven hunne helmen en lansen wapperden de-wer,n
banieren van den adelaar, den trotschen koning der bergen.
En op het kapitool schouwde de « Ara Cceli » kalmpjes over
de stad; een gekroonde keizer werd door zes slaven de
trappen opgedragen naar het heiligdom, ter eere van een pas
geboren godenkind opgetrokken, en eene overgroote menigte klom achter hem mede. En terwijl de keizer zijne
duiven offerde, en priesters den wierook strooiden op het
offervuur, zong het volk de strophen van zijn grooten
dichter, en de klanken golfden aan over de zee :
De tijden, door de sybille voorspeld, zijn aangebroken;
Een kind, vader van een nieuw geslacht, is van den hemel toe[gezonden;
Hij zal het verzoende Heelal beheerschen door de deugden zijns
[Vaders.
De tijd is aangebroken, kom, bezit uwe groote glorie!
Zie voor u, de wereld buigt, en begroet u,
De aarde, de wijde zee, de diepe hemel.
Zie, alles is in vreugde bij het naderen van dezen tijd.
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Zoo zong het volk, en blauwe wierookwalmen stegen
gestadig naar het hooge gewelf der hemelen.
En de jonge profeet op den berg had toegeluisterd, en
twee meéwarige tranen parelden in zijne starende oogen, en
voor die grootsche visioenen scheen hij verslonden in diepe
gedachten. Nu voelde hij de liefde, welke schijnbaar smeulde in zijne ziel, plots ontbranden en almachtig binnen hem
glooien, en over al die oprijzende landen had hij willen
uitslaan den gloed zijner liefde. Dan zouden de menschen,
die hopeloos in duisternis naar liefde zoeken, wandelen in
haar licht; en ze zouden het licht begroeten en de liefde
beminnen, en de aarde zou wezen een paradijs vol levensblijde menschen die elkander liefhebben in de Liefde.
« Schouw nu naar mij », sprak de Haat hem wakker
uit zijne droomen.
En de jonge profeet zag voor hem een machtigen
koning staan; een hermelijnen mantel viel in plechtige
plooien van zijne schouders, eene diamanten kroon glinsterde op zijn voorhoofd, en een wonderbaar licht speelde
om zijn heerlijk wezen.
«Aanschouw nu nog eens al deze grootsche landen »,
zegde de Haat, en stak zijne armen naar alle gewesten. « Ik
ben de Heer en de Meester van alle koninkrijken der wereld en hunne heerlijkheid. Alle knieën buigen voor mijne
macht, en alle monden verkondigen mijne glorie !... Hebt
ge daareven de verre volkeren 'nen jongen vorst hooren
begroeten? Welnu, wees gij die vorst ! ... Dit alles zal ik u
geven, indien gij neervalt en mij aanbidt!
En de Haat zag den jongen profeet naar de oogen,
begeerig om er den indruk van het voorstel uit te lezen.
Maar mannelijke beradenheid vlamde uit zijne blikken
onder het glad- glansend voorhoofd, het boetige gelaat ver
pracht, de lijnen om den mond plooiden-trokveslij
tot strengen ernst, en de profeet was geworden een ver
jonge god.
-tornde
En in de verte reikhalsden de landen om getuigen te
wezen van den grootsten strijd welken de wereld ooit zag
uitvechten. Want de twee hoogste machten waren slaags
met elkander : de Haat en de Liefde.
En door de aandachtige stilte riep de jonge profeet,
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met eene stem wier klanken over de bergen naar alle werelden heengolfden :
((Ga weg, Satan, want daar staat geschreven : gij zult
uwen God aanbidden, en Hem alleen dienen. »
En hoe het kwam wist hij zelf niet te verklaren, maar
toen zag de Haat zijne diamanten kroon aan stukken vallen
voor zijne voeten, en hij voelde zijn hermelijnen mantel een
kleed worden van gloeiende doornen die hem vreeselijk
folterden, en hij bemerkte dat zijn wezen vergroeide tot
eene afstootelijke leelijkheid.
En loeiend als een woudstier, en vloekend zijnen grootsten vloek, wilde hij den jongen profeet verwurgen, en hem
van den berg in de diepte neerslingeren.
Maar drie blanke engelen snelden toe door het glansende zonnelicht, en droegen den jongen profeet triomfantelijk in hunne armen naar de boorden van de Jordaan. En
vele engelen verschenen onderwege, en repten mede in
prachtigen stoet, en zongen overschoone zegezangen.
En rozelaurieren, en wilgen en tamarisken ruischten
vol hemelsche melodieën, en vogelen floten en kweelden
en kwetterden, toen de drie engelen den profeet hadden
neergezet op de boorden van de Jordaan nabij Bethanië.
En twee engelen brachten hem brood aan en wijn en
dadels, en allen hieven het loflied aan :
Gij zijt de Machtige, de Hooge, de Aangebedene !
Uwe ziel hongert naar liefde en liefde is haar voedsel.
Wie door uwe liefde gevoed wordt zal niet hongeren,
want uwe liefde geeft het leven.
Uwe liefde is onuitputbaar en onsterfelijk.

En de derde engel legde twee groene palmtakken gedweerscht voor zijne voeten en sprak :
Heil U, welbeminde des Vaders

En alle engelen strooiden hyacinten en madelieven en
witte rozen rond hem en zongen :
Heil U, die in alles den Vader gelijkt,
die eens zijt met Hem in woord, in werk, in begeerte.
Heil U, die op aarde uws Vaders wil volbrengt,
niet u zelve zoekt maar zijn glorie
en de wet der liefde geeft in een rijk van vrede !
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En toen knielden ze allen eerbiedig rond hem neer, en
dekten hun aanschijn met hunne blanke vleugelen, en uit
de reien, die den profeet als een aureool omgloorden,
ruischten beurt om beurt zoete melodieën :
Gij zijt de Heer der heirkrachten,
Hemel en aarde hooren u toe!
De engelen ziin uwe windsnelle boden,
De volkeren der aarde staan gelijk weelderige korenvelden :
Sla uwe blinkende zeis in het ronden
want de oogst der aarde is rijp geworden.
U loven de hooge hemelen, de aarde, de diepte,
U is alle macht en glorie door de eeuwigheden !

En op den oever der Jordaan, twee steenworpen verder, stond Joannes de Boetgezant, en tot de menigte, die
begeesterd naar zijne woorden kwam luisteren, riep hij uit :
« Midden onder U staat Hij dien gij niet kent, Hij is het
die na mij komt, die mij vóbrgekomen is, wiens schoenriem
ik niet waardig ben te ontbinden ».
Joz. DE VOGHT.

LEVEN EN DOOD

Ei, wand'lende Dichter, geniet de natuur
In 't wonnige, zonnige morgenduur,
Wen groenende, groeiende vlakten en boomen
In luwende, lichtende nevelen droomen
Hun tint'lende hopen op glanzende schoon.
Uit heggen en hagen weerklinkt er een toon
Van lachende, kweelende vogelenzangen.
De leeuwerik hoog in de luchten blijft hangen
Op trillende vlerken, met trillenden galm,
En dicht in de zonne zijn morgendpsalm.
Ei, wand'lende Dichter, geniet de natuur
In 't wonnige, zonnige morgenduur;
Maar bij die genuchten en kleuren en klanken
Vergeet niet den Schepper van 't leven te danken!
II
't Is avond al. De zon is dood.
Gestorven is het monkelrood,
--- Gedachtenis van 't koningspralen
In glanzend -lichte levensstralen.
De zon is dood. Geen schoonheid meer !
Het donker spreidt zijn floersen neer
— Vergetelheid, zoo zwart geweven.
Begraven ligt het aardsche leven.
— Ei, Dichter, op ! Er gl n s t een ster
Wel eeuwen — eeuwen — eeuwen ver.
Er leeft nog licht. Er staat een hemel
Gebouwd op 't eindloos stergewemel.
Ei, Dichter, leer me biddend lezen
De oneindigheid van 't eeuwig Wezen,
Voor Wien geen dag of nacht bestaat,
Die zon en sterren lichten laat.
A. VERHEYEN.
Wuestwezel.

SMARTEN- LOUTERING
Wie niet zijn leed
Een sluierkleed
Van droomen weet
Te weven,

D'ellendige, ach!
Zal zonder lach
Zijn droeven dag
Vol- leven.
Och! Al de smart,
Die 't leven tart,
Zij maakt uw hart
Zóó louter,
Dat ge eenmaal rein
Zult mogen zijn,
n
Als kaarsen-schijn

Op 't outer.
LEO SPEET.

SINDS GIJ ZIJT WEGGEGAAN....
... Toen staakten de gestoorde stralen
aan scheemrenden hemel hun spel;
zijn langs de zee gaan dwalen,
sterven wouen ze wel.
Hadden haar open monden
de bloemen dicht gedaan,
hebben den slaap gevonden
tegen de blaren aan.
En 't lied is afgebroken
van vogels in mijn tuin:
zitten in takken gedoken
het kopje schuw en schuin.
En de lucht begon te rillen
van vreemde leed en kou,
de troostlooze, ze had wel willen
weenen van zonnerouw.
Toen legde in droeve plooien
de aarde haar stervend gelaat,
ligt nu als een stille, mooie
doode in nevelgewaad....
Sinds Gij zijt heengegaan
hebben alleen de hooge
wakende sterren hun oogen
opengedaan...
A. S.
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(i)

Een volk, zoo gehecht aan tooneel als het onze, is een
zeldzaamheid in de letterkundige geschiedenis van de wereld. Sedert het theater te onzent ontstond, bleef het ons
altijd, door goede en slechte tijden heen, zoo noodig als
brood. Onze voorouders van voor meer dan Soo jaar hadden abele spelen, sotternieën en mysteriën om de naburige
volkeren afgunstig te maken ; het rederijkerstooneel woekerde in 't Vlaamsche land als in geen ander der aarde;
drie eeuwen lang hadden alle steden en dorpen van eenig
belang, in Vlaanderen, Brabant en Antwerpen, hun kamers
of kamer. Dat lust en kunst niet altijd hand in hand zijn
gegaan, bewijst de geschiedenis ; en of ze in de rge eeuw
gelijken tred hielden : tot een antwoord daarop trachten
deze bladzijden het hare bij te dragen.

VÓÓR 183o.
't Zag er in ons onafhankelijk land van 183o met het
tooneel, zoowel als met veel andere dingen, erg misselijk
uit. Daarmee wil niet gezegd dat de gebeurtenissen van dat
jaar ons theater uit een toppunt van bloei plots naar beneden deden ploffen. Sedert den Fransohen inval reeds, was
ons tooneel voorgoed aan 't kwijnen geraakt. De oude
Kamers van Rhetorica, die in 't begin van de 18e eeuw tot
een nieuw leven waren verrezen, hoewel minder bloeiend
dan in hun gouden tijd, hadden haar deuren voor de Jaco(i) Deze bladzijden maken deel uit van het werk door
schrijver begonnen in zijn studententijd onder de leiding van
Prof. Scharpé, en dat hij als proefschrift aanbood voor zijn
doctoraat in de Germaansche philologie (1902) ; zoo de lezer er
zaken en zinnen in aantreft, die hij reeds vond in. de Geschiedenis
der Vlaamsche Letterkunde door Coopman en Scharpé, ligt dit aan
het feit dat de heer Coopman tot het samenstellen van zijn
hoofdstuk over ons tooneel dezen tekst heeft gebruikt.
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bijnen -woede moeten sluiten ; ze gingen weer open, zoogauw het land wat rustiger werd ; maar er zat geen tier
meer in. Enkele schoolmeesters, winkeliers, slachters, bakkers en werklui bleven lief hebberen voor een publiek van
n edekleinburgers en voerden wat spelen op, die hun de
overleveringen uit de 18e eeuw hadden bewaard: mysteries
meestal, en vertalingen van Voltaire's treurspelen. Kwam
er hier -en daar een oorspronkelijk stuk voor den dag, dan
waren wilde platheid en onbeholpen aaneenflansing zijn
sprekende kenmerken. De prijskampen waren weer in
gebruik gekomen; maar de oude luister van de landjuweelen behoorde tot het verre verleden. (i)
Willem I had, weliswaar, in zijn ijver voor de geestes
volk, niet nagelaten het tooneel aan te-bèlángeva't
moedigen; maar goede wil van hooger hand bleek alleen
niet voldoende om de kunst te doen herbloeien. 't Was er
echter niet op verslecht. Kortrijk gaf den hoogen toon aan,
onder de leiding van zijn dichter en speler, Hofman, die in
1839 zijn 7o jarig jubelfeest met een prijskamp te zijner eer
zag gevierd. (2) Verscheidene Gentsche maatschappijen
ijverden uit al haar kracht tegen den invloed van het
Fransch theater, dat reeds in 176o aldaar was opgericht,
en trouw werd bezocht door adel en hoogere burgerij, die
voorgoed het Vlaamsch leven hadden verzaakt. (3) Te Lier
vond men smaak in de bijbelsche drama's naar Hoogvl et (q.); terwijl Antwerpen, dat midden in 't Fransch tijd
een nationaal tooneel had rechtgehouden (5) onder het-vak
Hollandsch bewind drie maatschappijen kweekte, die na
'3o nog bleven voortleven. Om reden van dit laatste feit,
zal 't geen verloren tijd wezen, zoo we bij de vroegste
geschiedenis van die drie vereenigingen hier eenige oogenblikken stilstaan.
Liefde en Eendragt (6) was uit een geestelijk genootschap
(i) Cfr. DE POTTER, Geschiedenis der Nederl. letterkunde in België
sedert het begin dezer eeuw. í86o. — HAMELIUS, Histoire ßolit. ei littérdu mouvement f ainand.
(2) Kunst- en Letterblad, 1841, blz. 28.
(3) Gedenkbladen van Willem Rogghé.

(1) HAMÉLIUS O. C.

(5) Cfr. Eerste verslag van 't .A ntwerf sche Leescozniteit, i 860.
(6) Cfr. ED. TER BRUGGEN, Herinnering aan den Gen/scheu Prijs
enz., blz. 195 en vlgg.
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geboren, gelijk zooveel andere kamers, en in den Franschen
tijd reeds, van 1813 af, begon ze vertooningen te geven.
't Was een maatschappij van deftige burgers, en 't gemeerde
volk werd zorgvuldig geweerd. Allengskens vermeerderde
de lust tot spelen, en de confrerie lei langzamerhand haar
geestelijk karakter af. Zoo sterk groeide daarmee 't getal
aan van haar leden dat ze uit haar zaal achter het Stadhuis
verhuizen moest naar 't aloude Vleeschhuis, in dien tijd het
heiligdom voor de gezellige bijeenkomsten en uitspanningen van de Antwerpsche burgerij. Nog vóór '3o werd ook
het Vleeschhuis te klein en Liefde en Eendragt ging in 't
Wafelhuis tabernakelen, een groot houten lokaal op het
Mechelsche plein.
In 't zelfde jaar als de vorige maatschappij werd de
meer populaire Rhetorica, met kenspreuk long en Leerzuchtig
in 't leven geroepen door eenvoudige burgers en ambachtslui (i). Alras werd ze van aanzien, en als bewijs dat ze 't
zelf wist zond ze binnen de jaren 1823-29 aan Koning
Willem vier verzoekschriften om als koninklijke maatschappij te worden aangenomen. Maar heel waarschijnlijk
was hier wedijver van wege haar deftiger zuster in 't spel
en viermaal werd ze om haar burgerlijkheid afgescheept.
Eerst speelde ze in 't klein Wafelhuis, dat stond naast
het groote; maar het duurde niet lang of haar stijgende
bloei liet haar toe, daarnevens in 't zelfde lokaal als Liefde
en Eendragt op te treden.
De jongste van de drie was de Hoop; ze werd in 1829
gesticht (2). Haar leden waren neringdoende menschen, die
hun best deden om de andere twee genootschappen de loef
af te steken. In den beginne woonde ze in de Konijnepijp,
een herberg; maar ook zij was welhaast waardig den drempel van het groot Wafelhuis te overschrijden; bij zooverre
dat met het jaar '3o de drie maatschappijen van de stad in
denzelfden schouwburg haar vertooningen gaven.
Oorspronkelijke stukken waren in 't Hollandsch tijdvak
bijna even zeldzaam als in 't vorige. Toch was de invoer uit
Frankrijk verminderd; Zschokke, Ifffland en vooral Kot-

Cfr. J

ii
. STAES .
í 2^ J. STAES.

(

Antwerftsche tooneelinaatschappijen, enz.
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zebue kregen onze klandizie. Het uitsterven van eigen
tooneelletterkunde is dus niet enkel aan Franschen invloed
te wijten; sinds jaar en dag hadden onze kamers de hand
aan zich zelve geslagen : ze waren door vadsigheid onvruchtbaar geworden, en ze hadden geen eergevoel meer
om te beseffen dat schooien een schande was. 't Mocht nog
een geluk heeten, dat ze, wijl ze toch op vreemden kost
moesten teren, den Duitschen verkozen.
De toestand, per slotsom, kon nog erger wezen; en,
hij werd het ook...
I. -- TOONEELMAATSCHAPPIJEN.

't Was of de laatste Vlaming zich in z 83o morsdood
had gevochten : de omwenteling, de triomf van de verfransching, had alle Vlaamsch leven begraven.
Drie jaar lang lagen te Antwerpen de planken onbetreden. De aloude drift tot tooneelspelerij scheen gebluscht
tot het laatste vonkje. 't Was gedaan met den tijd dat ieder
kransje jongelui in de herberg, waar het zijn Vlaamsche
stoop kwam drinken, zijn kamer en zijn schragen en zijn
planken moest hebben.... Het tooneelinstinct was er uit.
Den 3oen October í83o kwam er nochtans goed nieuws
uit Brussel. Het Voorloopig Bewind kondigde af dat aan
ieder de vrijheid werd gegeven een openbaren schouwburg
op te richten en tooneelstukken van allerlei aard op te
voeren, zonder voorafgaande vergunning; het gemeente
kon alleen gevaarlijke vertooningen beletten (i) ....-bestur
Zoo 'n besluit van het deftige Voorloopig Bewind moest
door onze Vlaamsche streken klinken als een hoonende
schaterlach.

't Was niet met bijzondere geestdrift dat Antwerpen,
zoowel als Gent, den nieuwen staat van zaken had aangenomen. Men was er het Hollandsch bestuur zeer goed
gewoon geraakt, en de Nederlandsche taal was er steeds
meer in zwang en in eer gekomen.... (2) Men vond het
maar een poveren roem, Belg te zijn. 't Scheen alsof men
Noord- en Zuid-Nederl. Tooneelalmnanak '78.
Cfr. HAMÉLIUS, Histoire jolitique et littéraire du mnouvement
flainand.
(i)

(2?
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zijn eigen wezen onder 't nieuwe bewind niet terugvinden
kon....
In 1833 kreeg Liefde en Eendragt een trilling van leven
weer. Eenige ijveraars riepen de verspreide leden bijeen,
een bestuur werd verkozen, en stilletjes aan ging men weer
aan 't spelen.
Ook Rhetorica richtte zich op; en al spoedig kreeg ze
versche krachten, want de geneesheer kwam er bij : Leopold,
milder met titels dan Willem, liet in de vierdubbele wonde
van vroeger zijn koninklijken balsem druipen.
De Hoop ontwaakte laatst van de drie; maar ze stond
gezonder dan de andere uit haar langdurige onmacht op. (i)
De Vlaamsche Liefde en Eendragt immers was sedert
haar verrijzenis in Fransche stukken versukkeld. 't Werd
meer en meer cc chic » bij de hoogere burgerij in omstandigheden van eenig belang Fransch te gebruiken, en de
Antwerpenaars van rang konden in Liefde en Eendragt
« opéras comiques » gaan zien en hooren naar lust. Na korte
jaren echter kreeg de kamer berouw over haar verraad.
Door J. F. Willems, Stips, Edw. Terbruggen, Rosseels
e. a. werd te Antwerpen de Vlaamsche Beweging op touw
gezet, en het Fransch moest van de planken verdwijnen.
De oude bekeerlingen uit het groot Wafelhuis drukten de
hand aan eenige jongeren, die vol waren van Vlaanderen
en zijn arme kunst.
Die vlek van ongetrouwheid aan haar oorsprong kleefde
niet op Rlzetorica. Maar de Vlaamsche stukken, die ze opvoerde, waren bijna uitsluitend uit het Fransch vertaald of
omgewerkt. Haar koninklijke titel kon niet beletten dat ze
weer de tering kreeg; en toen ze in 't jaar '39 zweefde tusschen leven en dood, was het te danken aan een persoon,
Hendrickx, een goed speler voor den tijd en nog beter zanger, dat ze weer wat opfrischte en haar bestaan nog wat
rekken kon.
Zoo Rhetorica kwijnde, de Hooi integendeel bloeide
zoozeer dat ze van '38 af de voornaamste was en de rijkste
aan leden van de tooneelmaatschappijen binnen Antwerpen.
Ze was slim genoeg om alle menschen van de stad en de
(i) Cfr. J. STAES, Antwerpsche TooneelmaetschaØijeia enz.
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streek, die, zoo goed of kwaad als 't ging, letterkundigen
waren, tot eereleden te benoemen. De dankbaarheid van

het schrijversgilde bleef niet uit : Rosseels begon in '35
oorspronkelijk Vlaamsche tooneelstukken te schrijven
Uytterhoeven sloofde zich af om uit de romans van Conscience
iets te trekken dat voor het theater dienen kon; Van Boekel,
Van Duyse en Th. Van Ryswyck deden hun best en vertaalden
hier en daar een Duitsch en Fransch stukje, dat niet al te
zeer in strijd was met den Vlaamschen geest. Na dit alles
mocht men het de Hoop niet kwalijk nemen dat ze nu en
dan een Fransch stukje speelde.
Buiten de drie groote maatschappijen waren er in de
jaren '3o eenige kleinere, die met het jaar verschenen en
verdwenen : Omstreeks '35 speelde in de « Konijnepijp »
de St- Catharina kring, gevormd uit al de oud -kleerverkoopers
die een sprankel kunstliefde onder de vodden lieten vonkelen.
Kunst en Vermaek gaf in de laatste jaren '3o vertooningen
in de herberg « De Koning van Denemarken » (aan de
1

-

Werf).
Insgelijks vóór '40 speelde De Trouw in ((De Klok ».
Zoowat 6 vertooningen werden iederen winter gegeven.
Die van de Hoop waren echte familiefeesten, die doorgaans
tot in de kleine uurtjes duurden. «Dit was openlijk in strijd
met het reglement, op den koninklijken (Franschen) schouwburg toegepast. Bij besluit van het stedelijk bestuur van
26en Sept. 1829 moesten de vertooningen daar te 6 of 6 1/2
uur beginnen en ten io uur eindigen » (J. STAES). De herberglokalen van onze Vlaamsche maatschappijen gingen
naar goeddunken open en toe.
Bij alle opvoeringen moest er muziek zijn; dat bracht
den geest in stemming en dat maakte het lijf eens zoo licht.
We hebben altijd veel smaak gevonden in kermismuziek;
fluit en viool van onze marktliefhebbers luisterden ook onze
tooneelfeesten op ; naar de aria van een of ander bekend
liedeken werden de zangversjes van 't stuk begeleid; en
zoogauw na de opvoering de voorhang was neergelaten,
ging 't publiek, onder de macht van de toonkunst, aan het
dansen en walsen door de zaal.

VAN I830 TOT 1840
II. --

OPVOERINGEN.

549
(i)

Uit het vroeger gezegde blijkt al genoeg dat de keus
van de stukken ellendig was. Het Vlaamsch geweten van
onze kamers sliep zoo diep, dat ze zich niet schaamden
stukken in 't Fransch op te voeren, en erger nog, dat ze 't
aanzagen als een eer, het in de hooggeprezen taal van Parijs
zóó ver te hebben gebracht.
Zschokke met «Abellino, de groote bandiet » had uitgediend, voor een tijdje althans; ook het gesternte van Iffland
was ondergegaan. Bij de Fransche gunstelingen vond men
evenveel tooneeltechniek als bij hem; tot het waardeeren
van zijn kennis van 't menschelijk hart was men niet meer
in staat; en zijn zedepreeken begonnen, op den duur, onze
pruikerigste pruiken te vervelen. Zelfs Kotzebue moest een
tijdlang onze bewierooking derven. Al onze hulde was voor
Frankrijk. Vooral Pixericourt, die zich in die dagen te Parijs
den welsprekenden titel verwierf van Shakespeare du boulevard, werd ijverig overgezet. 't Was een fabrikant van
spektakelstukken, vol bombast, vol wansmaak en vol jacht
op effekt; maar in zake van tooneelschikking was hij ten
minste zoo knap als Iland en boven al de Fransche schrijvers van zijn tijd verdient hij dezen lof dat hij stipt zedelijk
bleef. Bijzonder zijn Laude (1834) was voor ons een lekkernij.
Een zeldzamen keer waagden we in dien tijd onze
zwakke krachten nog aan Voltaire's treurspelen; na ',.o
durfden we meer zulke stoutigheden begaan.
Einde van de jaren '3o dagteekent ook ons eerste
kennismaking met Scribe.
In '39 werd door de Hoot ((Herman de Dronkaerd »
opgevoerd, een tooneelspel in een bedrijf, dat Rosseels naar
het Fransch vrij had nagevolgd. « Daer het den Vlaemschen
iiefhebberijschouwburgen (zoo luidde Rosseels' voorrede)
dikwijls aen goede geschikte tooneelstukken ontbreekt
(slechts enkel wijl ons de hollandsche zoo moeilijk toekomen), nam ik voor, eenige der nieuw uitgekomene te
volgen.
(I) TER BRUGGEN. -- JOZ. STAES., - MAX

Tooneel, tijdschrift I.

RoosEs in 't Nederl.

550

ONS TOONEEL TE ANTWERPEN

Uit die vervlaamschingen bleek ten overvloede dat de
vertalers hun eigen landaard niet in 't minste begrepen; en
zoo was 't ook natuurlijk dat oorspronkelijke stukken witte
raven waren. Om voorraad naar Holland konden, we bezwaarlijk gaan, want daar was het echte Nederlandsch
Tooneel ook nagenoeg een schim geworden; daar waren
maatschappijen van vertalers gesticht, en men lag plat op
den buik voor de wetten van het houterig Fransch tooneel
der i8de eeuw. Van Lennep was het troetelkind van 't Hol
publiek in 't jaar '3o; maar wij konden er-landschter
niets mee aanvangen, want de schrijver was een « Belgen vreter ». En de Hollandsche stukken van vóór de omwenteling ? 't Valt zeer te betwijfelen of onze Vlamingen de
treurspelen van Wiselius of Van Halmael zouden hebben
— we zeggen niet : genoten -- maar enkel begrepen.
De oorspronkelijke stukjes, die van í83o tot '4o werden
opgevoerd, zijn ten getalle van drie :
't Eerste eigen Vlaamsch tooneelwerk in Antwerpen
sedert '3o werd geleverd door Em. Rosseels. 't Was : Julia
of muziek en liefde, blijspel in één bedrijf; en 't werd in '35
door den Ste. Catharina-kring op de planken gebracht.
Uyterhoeven bezorgde aan de Hooi twee stukken,
getrokken uit Conscience's romans, namelijk Tan Breydel en
,Pieter de Coninck en Het Wonderjaer Vooral het laatste
maakte veel opgang. Maar de groote toeloop naar de laatste
vertooning van 't spel, den 6en Februari 1839, was waarschijnlijk grootendeels te danken aan 't slot van de aan-

kondiging :
« Na de vertooning zal Hendrik Conscience, lid der
Maatschappij, eene vaderlandsche redevoering doen ».
« Sedert eenigen tijd », schreef daarover J. Staes,
« heerschte veel onrust en ontevredenheid in de gemoederen; de geesten waren gespannen. De vijf groote
mogendheden — Engeland, Frankrijk, Oostenrijk, Pruisen
en Rusland — hadden besloten ons vaderland te verbrokkelen, door een gedeelte van Limburg en Luxemburg aan
Holland af te staan, en het was bekend, dat Conscience,
tegen dezen gedwongen afstand, een hartig woord zeggen
zou. Iedereen was nieuwsgierig om dit te hooren ».
't Zal niemand verwonderen, dat het woord van den
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bezielden redenaar vuur sloeg in de harten van het volk,
dat hem zoo lief had; en dat Conscience om die voordracht
meer dan eens van hoogerhand op de vingers werd getikt.
Den 19den Maart werd het tractaat van afstand in de Belgische kamer aangenomen.
III. - HET PUBLIEK. ( I )

De maatschappijen van dien tijd waren nog altijd
gesloten gezelschappen: het tooneelpubliek bestond dus in
den regel uit leden van de kamer; iedereen mocht niet aanzitten aan den disch van de kunst. Voor de dames echter
werd een hoffelijke uitzondering gemaakt : zij konden toegangskaarten koopen; maar toen, zoowel als heden, had
het schoone geslacht er de kneep van om de mans bij den
neus te leiden. ((De toegangskaarten, verhaalt Staes, waren
gewoonlijk geel of blauw van kleur. Wanneer de slimme
Evasdochters maar een oud geel toegangsbewijs konden
machtig worden, wisten zij zich ook voor de vertooningen,
waartoe een blauw noodig was, uit den slag te trekken,
want heel behendig deden ze in blauwselwater het briefje
van kleur veranderen, en kwam het blauwsel niet al te goed
uit, des avonds in den drang aan het bureel, had men den
tijd niet heel nauwkeurig toe te letten. »
Zoo er een stuk was dat bijzonder bijval genoot, dan
gebeurde 't wel dat de deur van 't heiligdom voor 't groot
publiek openging. Dit was in de Hoop meer dan eens het
geval. Die vertooningen geschiedden dan gewoonlijk ten
voordeele van de armen.
Ons volk ging naar zijn theaters als naar een kermis. De
Vlaamsche beschaving was sedert eeuwen onder de druk
nader en nader bij zero gezakt; onder-kingvadeFrsch
't Hollandsch Bewind was ze wat geklommen, ja; maar
het jaar '3o had ze weer met een harden druk naar beneden
geduwd. Bij de hoogere standen was de uitwisseling van
de Germaansche tegen de Romaansche ontwikkeling zoo
goed als voltrokken; en de lagere hadden niets geruild,
( i ) J. STAES,

van het voetlicht.

Kunst- en Letterblad, passim;
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maar alles verloren : geen nationale overleveringen, geen
eigen volksgeest meer.
Oplettendheid en deftige ingetogenheid, ware belangstelling in de kunst, kende men in onze tooneelzalen niet;
men praatte en lachte er als thuis in de keuken; de policie
had er niets mee te maken, en de mannen van 't stadhuis
waren te voornaam om zich in hun reglementen met
Vlaamsche beuzelarijen bezig te houden.. Als de toeschouwers honger kregen aten ze koeken; en verveelden ze zich,
dan kraakten ze noten; maar voor een ongelukkigen verliefde of een verlaten meisje zaten toch altijd de tranen
gereed; in verontwaardiging tegen den verrader werden de
vuisten gebald en de snoeperijen stuk genepen; ontplofte
er een bom of knalde een geweerschot, 't was uit met handen tandbezighedenn, en de siddering des doods electriseerde
de zaal....
IV. - HET THEATER.

Eerst sedert het begin van de i8e eeuw was het tooneel
te onzent voorgoed uit de open lucht en de openbare plaatsen naar de schouwburgzalen verhuisd. Van toen af hadden de voornaamste kamers elk haar eigen tooneelzaal,
waar ze regelmatig speelden. Die zalen waren meest herbergen met groot lokaal, lijk in den tijd die ons bezighoudt,
((Het groot Wafelhuis» te Antwerpen.
Met wat schragen en planken bouwde men het verhoog; kieskeurig in de versiering was men niet; de voorhang was een gekalefaterd stuk linnen; voor 't behangen
van de schermen sprak men dezen of genen voddenkoopman aan; nagenoeg dezelfde rommel moest in alle stukken
dienst doen. De spelers dosten zich uit meestal hoe potsierlijker hoe liever.
V. - DE TOONEELSPELERS. ( I)

Het is mogelijk dat we tusschen '3o en '40 tooneelisten
hadden met natuurlijken aanleg, maar een wezenlijk talent
komt bij geen enkelen klaar voor den dag. Het tooneel(i)

Kunst- en Letterblad, passim.
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spelen was van oudsher een drift bij ons, door de politieke
beroerten wel te temperen en te dooven, maar niet uit te
roeien. Niet altijd mocht die tooneelpassie ware ijver voor
de kunst genoemd worden; bij velen was het integendeel
eigenwaan en eerzucht : Het handgeklap van 't publiek
klonk streelend door hun ledig hoofd; de naïef-groote
oogen van de menigte gevestigd op hun persoontje deden
hen duizelen van grootheidswaan ; de kleederen van klater goud en zilverpapier, die ze als helden en prinsen aan speelden, hypnotiseerden hen tot doorluchtigheden in
vleesch en been; door stem en gebaren konden ze de
menigte ineen doen krimpen van schrik : en dat was een
weelde !
't Is overbodig, daarbij te voegen dat die menschen
geen snersje tooneelkundige opleiding hadden. Het tooneel
was voor hen een spel, een zondagsuitspanning, zooals
voor degenen die nog een trap lager stonden in beschaving,
pinten - drinken en boogschieten. De meesten onder hen
waren niet in staat vijf woorden achtereen op een behoorlijke wijze uit te spreken, of zich een beetje fatsoenlijk op
hun beenen te houden. Niets dat een acteur van dien tijd
liever deed, dan een lange alleenspraak declameeren ; de
alexandrijnen maakten nog furore, en ze werden uitgegalmd
« om er palen mee in den grond te hijen » lijk men toen in

Holland zei. Niemand op het tooneel kende een ander
Vlaamsch dan het Antwerpsch dialekt...
Van al de spelende leden van Liefde en Eendragt was de
meest gesmaakte Jan van Rijssel. Volgens Conscience zelf
had van Rijssel «wonderbare bekwaamheid; zijn spel was
wijs, zijne taal zuiver, zijne stem magtig n.
Maar in Rhetoïica was de Antwerpsche Talma te zoeken : Lambrecht De Kroon; van 1825 af maakte hij deel uit
van de maatschappij, en aldr a werd hij tooneelbestuu Id er.
't Was een volbloed rederijker, een afgodist van den alexan
drijn, vol bombast en onnatuurlijkheid in gebaren en taal ;
in oogenblikken van drift kregen zijn stappen over 't theater
reusachtige afmetingen. Gansch het Vlaamsche land door
was hij op prijskampen « voor uitgalming en uiterlijke
welsprekendheid » overwinnaar geweest, en niet veel van
onze hedendaagsche paardenfokkers brengen het tot een zoo
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groot getal prijsmedalies als waarmee De Kroon in zijn
laatste levensjaren op de groote Vlaamsche plechtigheden
mocht prijken. In 't groot Wafelhuis vereerde men hem zijn
borstbeeld, door L. De Cuyper vervaardigd, en Pr. Van
Duyse, die er zoovelen bezong, liet ook De Kroon niet
onbedicht. Conscience vond De Kroon « altijd even vurig,
even roerend, even schoon ».
Den 25en Maart 1872 daalde de deken der Vlaamsche
tooneelspelers ten grave. In zijn laatste jaren was hij opgenomen geweest in een weldadigheidsgesticht van St. Vincentius. Een ontelbare volksmenigte volgde zijn kist naar het
Kielkerkhof, en om zijn graf stonden al de tooneelmaatschappijen van Antwerpen met hun rouwvaandels geschaard. (i)
Het Gentsch en het Brusselsch tooneel zonden een
afvaardiging, en verschillende redevoeringen verkondigden
aan 't ingetogen volk dat we in vader Kroonen (lijk men
hem noemde) een van ons grootste kunstenaars hadden
verloren.

Nevens de Kroon waren in long en Leerzuchtig nog
menige spelers van naam :
Beenhouwer Sue/ens, die de voorkeur gaf aan gemoedelijke rollen. ((Al de keukenmeiden, die bij hem te
winkel kwamen, voorzag hij mildelijk van toegangsbiljetten
tot de vertooningen zijner maatschappij en op die wijze wist
hij voor zijne nering talrijke klanten te winnen » (J. Staes).
« Rosaux kwam gaarne op de planken, doch kende
hoogst zelden zijne rol goed van buiten ; hij zegde soms
juist het tegendeel van wat hij zeggen moest » (J. Staes).
Maar niemand die in populariteit den brievenbesteller
Anloon Van der Heyden nabijkwam, Hij was een van die,
welke 't vers van Langbein in praktijk stellen :
Lachend roll' ich durch die Welt, auf der Freude Wagen.

Geen die in de klucht zoo goed thuis was as hij.
In de Hoot had het meest bijval :
Jan Bulin, « baardkrabber, bijgenaamd Jar1 Patat, die
de hatersrollen vervulde. Als persoon en als karakter was
hij uitmuntend voor zijn taak geschikt; men kon het hem
(i)

Eendragt 1871-72.
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aanzien dat hij allesbehalve vriendelijk was; zeer typiek
declameerde hij in een zijner rollen :

Haet en nijd
Is al wat mijn hart verblijdt;
'k Zou alle menschen
Wel kunnen verwenschen! (J. Staes).
Wat aangaat de tooneelspeelsters, enkel de Hooi schijnt
zoo rijk geweest te zijn er te bezitten : daar traden moeder
en dochter Schhellens op. In de andere maatschappijen trokken, necessitate coacti, de mans rokken aan. Van Boghout
had die specialiteit. Alles is zonneklaar, als we erbij voegen
dat hij vrouwenkleermaker was van beroep.
VI. --- STAAT EN STAD.

Van '3o tot '.+o deed de Staat niets anders dan zijn
uiterste best om het Vlaamsch tooneel te laten uitsterven.
Men schijnt overigens te Brussel in dien tijd niet geweten
te hebben, dat er menschen waren, in 't land die Vlaamsch
spraken. Het Fransch theater, ook in Vlaamsch België,
kreeg schatten voor 't slokken. Zelfs Duitsche en Italiaan
troepen werden bezoldigd. Op elk gebied werd het-sche
nationaal Vlaamsch gevoel in 't gezicht geslagen, en 't was
voor ons tooneel om het even of Leopold I of de arme man
Job hier regeerde. Koninklijke titels echter gaf hij genoeg :
dat kostte niemendal.
't Kon moeilijk anders of de stad volgde het doorluchtige voorbeeld van den Staat. Tot het jaar '49 was het
bestuur in Antwerpen niet alleen onverschillig, maar razend
Vlaamschhatend. En 't was nochtans 't geen men in België
noemt : liberaal.... (i)
Als we zien dat het Vlaamsch tooneel, hoewel verschopt, zich met zijn oude hardnekkigheid weer oprichtte
en zonder een rooden duit van hooger hand weer aan 't
spelen ging, kunnen we ons niet weerhouden, aan Rosseels
en De Kroon een hartelijke hand te reiken om 't geen, van
ons standpunt uit, moed en volharding mag heeten.
(i) KURANDA : Belgien seit seiner Revolution, 1846.
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VII. --

PRIJSKAMPEN.

Van '3o tot '40 was er geen enkele tooneelprijskamp.
De geest van samenwerking en verbroedering, die bij ons
altijd zoo sterk was geweest, scheen uitgestorven. Daar
moest ook geld zijn om reizen te bekostigen en prijzen uit
te loven; en geld was er niet. Al onze tooneelmaatschappijen, «jong» of oud «van sinnen» waren toen «arm », dood
prijsvraag in 1838 door de Motio--arm,(indebos».D
nisten van Geeraardsbergen uitgeschreven : Wat vermag de
schouwburg op de beschaving der volkeren? komt ons voor
als een klacht, die diep medelijden wekt.
VIII. - TOON EELSCHRIJVERS.

In 't jaar '3o, toen in Holland Van Lennep's klucht

Het dorp aan de grenzen verscheen en in 5 maanden 5 druk
beleefde; in 't jaar '31, toen Grillparzer zijn fijnste-ken
meesterwerk schiep : « Der Meeres und der Liebe Wel
jaar '32 toen in Duitschland Goethe op zijn-len».;i't
lauweren rusten ging, en te Parijs Hugo's Le Roi s'amuse werd
verboden; in 't jaar '33, toen zelfs Engeland zoo arm aan
dramatische letterkunde in de Igde eeuw, zijn J. Sheridan
Knowles, den schrijver van The Hunchback, vlocht vieren;...
in al die jaren, van een oorspronkelijk stuk, niet alleen in
Antwerpen, maar in gansch Vlaamsch België geen spoor.
Als een loopend vuur had de omwenteling geheel ons
land in oorlogsdrift ontstoken; een gansche natie was opgesprongen om zich vrij te vechten, een regeering was
overhoop gesmeten, en een koninklijk gezag over de grenzen geschopt; een zegekreet was aangeheven, die door
gansch Europa schaterde... En vele jaren lang, van dat
alles geen de minste echo op ons tooneel, geen enkel hoera
van verlossing, geen enkel vrij iieidslied, geen enkele ui tschelding zelfs, buiten het straatwoord «Jan Kaas ». Wat
beduiden zoo'n dingen voor de psychologie van een volk ?...
Toen we al vier jaar hadden gewerkt om uit eigen
macht « tant bien que mal)) een Belgische natie te worden,
verscheen te Brussel het eerste Vlaamsch tooneelstuk
sedert i 83o.
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Eenige maanden nadien, in 1-835, speelde men te Antwerpen, in den « Ste- Catharina-Kring » het eerste tooneel,spel van Em. Rosseels Julia of Muziek en Liefde (z).
Jan Batist Sti'ls (1770-1846) was eerst zijdewever, later
schoolmeester, en nog later bestuurder van een Antwerpsch
weezengesticht. Naast de verdienste, getuige te zijn geweest
bij de geboorte van Th. Van Rijswijck (2), heeft hij de
even groote, in de jaren '3o drie tooneelstukken te hebben
in druk gegeven : Den Gierigaerd, tooneelspel in één bedrijf;
De Twee Staetsgevangenen, en Den Aflogt der Hollanders uit
Belgien, of de twee Dienstboden. 't Eerste werd vroeger al
opgevoerd door Nut en Vermaek, een Antwerpschen tooneelkring uit de jaren 1813 -2o. Die werkjes, zonder de minste
letterkundige waarde, staan gelijk in opzicht van technische
vaardigheid, of onvaardigheid liever, met de tooneeltjes die
J. F. Willems vóór 183o schreef.
In 1836 gaf Prudens van Duyse te Antwerpen een
treurspel uit in 5 bedrijven : Wilhelm Tell. Hij had het stuk
gevonden in de nalatenschap van 7. V. Wouters, die in 1832
te Vilvoorde gestorven was.
Die Wouters was afkomstig uit Lier. In 1814 was hij
naar Holland getrokken, waar hij gedurende 4 jaar den
kost won als houtplaatsnijder in katoenfabrieken. In zijn
ledige uren bestudeerde hij de Hollandsche schrijvers en
-

dikwijls rees hij op vóór dag en douw om Helmers te lezen.
Toen hij in Lier was teruggekeerd, richtte hij, door eenige
vrienden ondersteund, een taal en dichtlievend gezelschap

op, onder kenspreuk «Voor Kunst en Wetenschap ». Sedert
1824. verscheen gedurende 4 jaar een letterkundige almanak
van dit genootschap. Wouters, de secretaris, leverde er de
beste stukjes in, hoe onbeholpen deze ook waren. Eerst op
zijn 38e jaar begon hij verzen te schrijven. (3)
Van Duyse droeg het treurspel op aan Vervier.
Het ze bedrijf is de gevangenneming van Tell; in 't 2 de
komt Edwiga, zijn vrouw, bij Gessler om Tel's verlossing
smeeken; in 't Sae bedrijf schiet de held den appel weg van
(z ; Zie in 't vol:; ende tijdvak: EM. RossEELq
2) Biogr. Woordenboek : FREDEIUKX en VAN 1)EN BRANDEN.
(3) Zie PRUD. VAN DUYSE'S nota in de uitgave, en ook FREDERICKX en VAN DEN BRANDEN
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zijn zoontje's hoofd; in 't 4e wordt Tell weer in de boeien
geslagen en Gessler doodgeschoten; het 5e is de vrijmaking

van 't land.
Voor 't samenstellen van dit treurspel heeft Wouters de
herinneringen uit zijn lezingen ruimschoots te baat genomen.
Schiller's invloed echter wordt men niet gewaar. Veeleer
blijkt Wouters' vertrouwdheid met de klassieke Nederlandsche en Fransche schrijvers uit de 17 e eeuw. De
gansche indeeling van 't stuk overigens is schroomvallig
naar koud - klassieke voorbeelden geschikt. Met heele verzen vertaalt hij uit Racine : b.v.
« Ik heb den dwingeland zijn hoofd ten starrenbogen
zien steken n enz.; terwijl op andere plaatsen de invloed
van Feith's treurperioden zeer merkbaar is, en elders nog
meer het bombast van Helmers.
Men kan echter aan Wouters niet alle oorspronkelijkheid ontzeggen; eenige bladzijden, die nog heden genietbaar zijn, stempelen hem tot dichter.
Vóór Van Duyse het treurspel uitgaf, werd het driemaal opgevoerd.
JUL. PERSYN.

WETENSCHAP IN HET LAND
DER ((BUSINESS MEN))
HET BEOEFENEN DER GESCHIEDENIS
IN DE VEREENIGDE STATEN VAN AMERIKA.

(Vervolg)
Tot hiertoe hebben we opvolgentlijk gehandeld over de
werking van den Staat, van de historische genootschappen,
van de universiteiten, van de Carnegie Institution te Washington op historisch gebied. Zooals we het hooger aankondigden, hoeven we nu even stil te staan bij de amerikaan sche vereenigingen voor geschiedenis, gegroepeerd in de

American Historical Association.
Dit machtig wetenschappelijk verbond vierde in rgog
zijn vijf-en-twintig-jarig bestaan, en te dier gelegenheid
schreef J. Franklin Jameson eene beknopte schets van de
werking der vermelde Association. (i) Jameson noemt die
verjaring een « mijlsteen » (a milestone) in de geschiedenis

van het verbond, maar 't is ook wel een « mijlsteen » in de
geschiedenis der wetenschap in Amerika.
De American Historical Association werd gesticht te Saratoga, op 5 September 1884. Aanmoedigend voor de stichters
was voorzeker de bestatiging dat er in de Vereenigde Staten
meer lokale historische genootschappen te vinden waren
dan plaatselijke Societies van welken aard ook, en ze meenden
dan, gezien de levenskracht en de wijde verspreiding
dier plaatselijke historische genootschappen, dat eene
nationale of landelijke vereeniging op sterke grondvesten
zou kunnen berusten.
In 1884 was de toestand der historische wetenschap in
Amerika zoo bevredigend niet als nu. De landelijke en
(i) The A9nerican Historical Association 1884-19o9, in American
Historical Review, bkd. XV, 1go9, i.
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lokale genootschappen waren niet half zoo talrijk, het getal
hunner leden en hunner boekerijen niet half zoo groot.
Staatsinstellingen op histor. isc h gebied of werkende archiefdepóts waren onbekend, ten minste in hunne moderne
verschijning.
Als algemeen historisch tijdschrift bestond enkel het
Magazine of American History. In al de universiteiten en
colleges over geheel het land kon men hoogstens vijftien
professors en vijf assistenten vinden, die zich geheel en
gansch aan geschiedenis toewijdden. (( Werd er een leerstoel voor geschiedenis opgericht », schrijft een dier professors in 1883, (( dan aanzien ernstige hoogleeraars, in den
ouden slenter opgebracht, het als eene niet wenschelijke
verspilling van tijd en geld. Geschiedenis, volgens hen,
moet gelden als bijzaak van 't is gelijk welk ander onder
)) En feitelijk werd de geschiedenis dan ook stiefmoe--wijs.
derlijk behandeld, en de uurrooster der toenmalige universiteitsleergangen toont ze ons verbonden met dè studie der
rechten, der staathuishoudkunde, der Engelsche literatuur,
der wijsbegeerte, der vergelijkende philologie, der geologie,
en wat al meer. President Eliot, sprekend, in dien tijd, in

een akademisch midden over de ongelijke manier waarop
zekere studiën in Amerika werden behandeld, zag twee
veelbelovende jongelingen op hem afkomen om zijn gedacht
te kennen aangaande het al of niet wijselijke, van zich voor
te bereiden tot het professoraat in geschiedenis. En Jameson,
toen nog student, hoorde den president verklaren dat zoo 'n
inzicht in de huidige omstandigheden hem hoogst roekeloos
toescheen! Op' de zeven duizend studenten (graduates) nu
werkzaam in amerikaansche universiteiten zijn er minstens
drie honderd die zich met geschiedenis inlaten; in 1884
waren er misschien nog geen dertig.
De inrichting der historische studie in Amerika was
dus te dien tijde niet ver gevorderd. Nochtans was de
graduate-student van 1884 beter als die onzer dagen, en de
undergraduate (i) besteedde minder tijd aan sport als nu. De
professors waren niet talrijk, maar ze noemden zich Torrey
(i) Over de inrichting der amerikaansche universiteiten zie
F. CUMoNT, Les grandes universités arnéricainnes, in de Revue de l'Instruction publique en Belgique, 1912, blz. 195-237.
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en Gurney, W. F. Allen, Herbert B. Adams en Charles
Kendall Adams. Ze hadden gestudeerd aan duitsche universiteiten wanneer de duitsche historische wetenschap den
top der glorie had bereikt. Ze trachtten ook op amerikaan schen bodem over te planten die zoo vruchtbare instelling
der historische seminariën, waar eenbeperkt getal doctorandi
onder de leiding van een professor praktisch de methode
en hare verscheidene toepassingen leeren kennen en, op
bijna vertrouwelijken voet met hunnen mentor omgaande,
hun proefschrift ter promoveering voorbereiden.
De Amerikanen stonden dan in 1884 aan een keerpunt
in hunne wetenschappelijke werkzaamheid. Licht valt het
te begrijpen dat op den nationalen vrijheidsoorlog binnen
de twintig jaar eene groote uitbarsting van historische
werkdadigheid zou volgen, zooals vroeger de eerste geruchtmakende werken van Niebuhr en Ranke in Duitschland,
van Guizot, Mignet en Thierry in Frankrijk verschenen een
twintigtal jaren na den heldenstrijd met of tegen Napoleon.
In 1884, zegt Jameson, was de tijd rijp voor de stichting
der American Historical Association zooals in 18ig de tijd rijp
was voor het Gesellschaft für aeltere deutsche Geschichtskunde.
Professor Moses Coit Tyler vertelde een vijftiental
jaren na de oprichting der Association dat de eerste wenk
was uitgegaan van president Daniel C. Gilman, den sympa-

thieken stichter der Johns Hopkins University. President
Gilman wees op de vruchtbare werking van genootschappen

als de American Oriental Society en de American Association for
the advancement of science. En de stichters moeten dan ook
aanmoediging gevonden hebben bij het overpeinzen van
het belang dat de werking der American Social Science Association, der American Philological Association, der American
Chemical Society, enz. op wetenschappelijk terrein vertoonde.
Vier namen van historici stonden onder den tekst van
den omzendbrief die de beoefenaars en liefhebbers van
geschiedenis ter stichtingsvergadering opriep. De meest
invloedrijke onder hen was ongetwijfeld Herbert Adams,
professor der Johns Hopkins University, die in 1876 uit
Duitschland was teruggekeerd om een aanzienlijk deel te
nemen in de werking dier befaamde, te Baltimore gestichte
hoogeschool. Hij zag voor hem twee te bewandelen wegen:
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een wel geschoolde historicus worden, bijzonder op gebied
van Kerkgeschiedenis (i), of met hart en ziel de organisator
zijn van eene bloeiende historische afdeeling aan de universiteit zelve. 't Eerste plan lachte hem bijzonder toe: om
zijn land beter te dienen koos hij het tweede. In September
1883 kwam Adams op eene vergadering der American social
science Association te voorschijn met eene lezing over « nieuwe
methoden bij de studie der geschiedenis », waarin hij bij
nadruk legde op de noodzakelijkheid van de duitsche-zonder
« Seminarie-methode n — we spraken er hooger over --,
de samenwerking, de inrichting der opzoekingen. Den vol
zomer hield Adams zich bezig met het bestudeeren-gend
van zijn plan tot vereeniging aller historici in éénen bond :
-

Juni 1884 verscheen dan de omzendbrief waarvan zoo
yven sprake. Zoo kwam dan de American Historical Association tot stand.
De nieuwgestichte vereeniging vond oogenblikkelijk
sympathieke tegemoetkoming. Bij de tweede vergadering,
in September 1885, steeg het getal leden van 40 tot 287 :
zeven maanden later telde men er meer dan 400. De Asso-

in

ciation stichtte dan haar eigen orgaan Papers of the American

Historical Association, dat verscheen te New York, tot in 1891,
datum waarop het door een jaarverslag, Annual Retort, werd
vervangen.

Op iedere jaarlijksche vergadering houdt de voorzitter
`an de vereeniging een redevoering of lezing en het is nu
wel niet van alle belang ontbloot in 't kort hier mez te
deelen welke onderwerpen er op die jaarlijksche bijeen komst, van 1885 tot 19o8, behandeld werden. Opvolgentlijk
ging het over den invloed van amerikaansche gedachten op
de Fransche Revolutie (Andrew D. White), « self-government n (G. Bancroft), de handschriftelijke bronnen der
amerikaansche geschiedeznis (J. Winsor), het vroegere

Noord - Westen (in Amerika), het laatste historisch werk geleverd in de colleges en universiteiten van Europa en
Amerika (Charles Kendall Adams), « the demand for education in american history » (J. ay), 't ontstaan van Virginia in het revolutionnair tijdvak (WW. Wirt Henry), de

^ i) Herbert Adams was katholiek.
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verhouding tusschen diplomatist en historicus (James B.
Angell), de tendenz der geschiedenis (H. Adams), de mis noegdheid van het volk over vertegenwoordigend beheer
(G. F. Hoar), de rol van den historicus als rechter over
historische personen (G. P. Fisher), de zedelijke waarde in
geschiedenis (H. C. Lea), het behandelen der historie (G.
Smith), de godsdienst als sleutel der geschiedenis (S. E.
Baldwin), de ((American Acta Sanctorum» -- voorstel gedaan door J. Franklin Jameson de dokumenten betreffende
amerikaansche protestantsche ((heiligen)) uit te geven zooals de Bollandisten het ondernemen voor onze «katholieke
heiligen » , geschiedenis en wijsbegeerte der geschiedenis
(G. B. Adams), enz.
Dat zijn, zooals men kan vaststellen, meestal onder
algemeen belang, en de Association hield er dan-werpnva
ook aan van den beginne af een werking van algemeen
belang op touw te zetten. Immers, de derde vergadering
werd te Washington gehouden en te dier gelegenheid zocht
de vereeniging zich door het Nationaal Congres te laten
inlijven bij het distrikt van Columbia, met het doel alzoo
invloed uit te oefenen op de werking van het gouvernement
in zake geschiedenis. Dat de Association van toen af reeds
dit doel beoogde blijkt klaar uit het feit dat, na eene lezing
door Eugene Schuyler over «bouwstoffen voor Amerikaan
geschiedenis berustend in uitlandsche archieven », het-sche
uitvoerend komiteit der Association, op Schuyler's voorstel,
gelast werd het gouvernement op de hoogte te brengen van
de voordeelen die uit eene katalogeering dier historische
bouwstoffen van vóór i800, en het afschrijven en het uit
belangrijkste onder hen, zou voortspruiten.
-gevndr
Dit initiatief der Association was zeer loffelijk. We heb
er immers bij het begin dezer studie op gewezen hoe-ben
weinig systematisch en met welk gebrek aan eenheid in de
werking de Staat in Amerika te werk gaat waar het geldt
historische uitgaven. En typisch is het dan wel vast te
stellen hoe Franklin Jameson, een der medestichters der
Historical Association, voor eenige jaren aan het Nationaal
Congres een plan van systematische inrichting voorlegde,
altijd met het oog op het unifieeren der goevernementeele
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werking in zake geschiedenis. Tot hiertoe preêkte hij altijd
in de woestijn.
Zonder stilstaan drong de Association immer aan op de
verstandige meêwerking van den Staat op historisch gebied. In 1886 was de beroemde duitsche geschiedkundige
Leopold von Ranke tot eerelid der Association verkozen
geworden. Toen, ter gelegenheid van zijn afsterven, Adams
een overzicht gaf, op de derde jaarlijksche vergadering, van
Ranke's werking in de geschiedkundige kommissie der
Koninklijke Akademie der Wetenschappen in Beieren,
werd er nogmaals aangedrongen «op den mogelijken bijstand van den Staat in het vergaderen, het bewaren en het
katalogeeren der amerikaansche geschiedkundige handschriften ». Tengevolge van haar onvermoeibaar strijden
verkreeg eindelijk in 1889, de American Historical Association
hare inlijving bij het distrikt Columbia om — zooals de
akt, door president Cleveland onderteekend, zich uitdrukt
-- ((de historische studiën aan te moedigen, de historische
handschriften te vergaderen en te bewaren, met het oog op
het belang der Amerikaansche geschiedenis en der geschiedenis in Amerika ». Bij genoemd besluit zou de Association
haren hoofdzetel hebben te Washington en jaarlijks verslag
indienen bij den schrijver der Smithsonian Institution aangaande hare werking en den toestand der historische wetenschap in Amerika : deze beambte zou dan bij het Congres
een algemeen overzicht neerleggen, getrokken uit die jaar
-lijkschemdng.
Dit officieel dekreet geldt als een keerpunt in de
geschiedenis der Association. Aangaande de gevolgen dier
goevernementeele inlijving waren al de leden het nochtans
niet eens. Nadeelen immers zijn niet te loochenen. De
werking der vereeniging is eenigzins beperkt door het toezicht van den schrijver der Smithsonian Institution, en deze
behoort nu veeleer tot de natuurlijke of physische weten
weinig bevoegd in zake geschiedenis, Erger-schapeni
is dan nog de beperking gebracht aan het in druk geven
van studies gewijd aan politieke of godsdienstige vraagstukken. De schrijver der Smithsonian Institution is hier
natuurlijk gebonden door de besluitselen van het Nationaal
Congres. Deze verzetten zich tegen het publiceeren van
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kritizeerende artikels op gebied van politiek, maar ook nog
van bijdragen van godsdienstig- historischen aard. « De
godsdienst van den Hopi of den Igorrot », zegt Jameson,
«wordt aanzien als een onderwerp dat in wetenschappelijke
goevernementsuitgaven mag behandeld worden. Heel
anders gaat het met den kristenen godsdienst. Voorzeker
kan men uitstekende redenen laten gelden voor het uitsluiten van zekere historische vraagstukken in uitgaven betaald
met eenieders geld, maar onredelijke opwerpingen van
enkelingen of onredelijk geroep van een zeker categorie
volk hebben het Congres gevoerd tot verwonderingbarende
voorzorgmaatregelen. Eene onpartijdige bijdrage over de
franciskaansche spiritueelen der XIIIe eeuw of de praktijk
van het interdikt in de XIIe mag als onschadelijk beschouwd
worden. Nochtans hebben de overheden der Smithsonian
Institution, als uitleggers der traditionneele meening van het
Congres, besloten dat zulke vraagstukken buiten den werk
vallen der Annual Retorts» ! De kerkelijke geschieJenis-kring
is dus feitelijk buitengesloten en dit is wel betreurenswaardig. De protestant Jameson is er van bewust als hij schrijft :
((Die beperking is van groot gewicht, bijzonderlijk voor de
geschiedenis der Middeneeuwen. Middeneeuwsche geschiedenis zonder de kerk is Hamlet zonder Hamlet ». Hierin
stemt hij overeen met zijn geloofsgenoot professor Albert
Werminghoff van Greifswald, die schreef in de voorrede
zijner Geschichte der Kirchenverfassung Deutschlands im Mittelalter : « De protestantsche geschiedschrijver der Middeneeuwen moet als een katholiek kunnen denken, wil hij een
tijdvak verstaan van hetwelk hem de Hervorming meer
afgescheiden heeft dan de Revolutie den geschiedschrijver
der XIXe eeuw heeft afgescheiden van het tijdvak der
absolute monarchie ».
Gezien den regel door het Congres aangenomen is het
dan ook verstaanbaar dat de American Society of Church History, in 1888 gesticht, en die in 1896 werd ingelijfd bij de
American Historical Association, als afdeeling niet tot hoogen
bloei kon geraken, vermits hare bijdragen in opzicht van
uitgave stiefmoederlijk behandeld worden.
Zoo begrijpen we dan ook beter dat, zooals we het bij
liet begin dezer studie deden opmerken, in goevernemen-
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teele uitgaven op gebied van historie er nooit kwestie is van
kerkelijke geschiedenis.
Ziedaar de nadeelen van de staatsinlijving van de American Historical Association : zekere voordeelen zijn nochtans
niet te ontkennen. En eerst en vooral het bestaan van een
bevoegd lichaam als raadgever van het goevernement in
zake geschiedenis is een feit van niet geringe beteekenis,
des te meer dat, met hare breede opvatting en werking, de
Association een werktuig is dat door den Staat immer kan
verbeterd worden. Wat ook niet te versmaden is, dat is
voorzeker het drukken der Annual Reeorts op staatskosten ;
zoo kan de vereeniging het beschikbare geld gebruiken om
goede historische werken uit te geven.
Doch bij voordrachten en studiën alleen bepaalt zich
de werking der Association niet : praktisch werk van onmiddellijk nut werd gewenscht en verricht. Op de dei de jaar
vergadering sprak professor Moses Tyler over het-lijksche
« verwaarloozen en vernietigen van historische bouwstoffen
in Amerika)) en deed eenen oproep aan het publiek, bij
monde der vereeniging, om de aandacht te vestigen op de
permanente instellingen en de brandvrije bewaarplaatsen
die collegeboekerijen en geschiedkundige genootschappen
voor hunne papieren bestemmen. Individueele propaganda
werd er ook gemaakt door de leden bij bezitters van handschriften en archiefstukken met het oog op eene zorgvuldige
bewaring dier geschiedkundige bouwstoffen. Op de verga
stelde een lid voor dat een geheel van-deringva189
oorspronkelijke materialen voor politieke geschiedenis van
Amerika bij iedere jaarlijksche meeting zou worden aangeboden, met eene beschrijving ervan, en, na goedkeuring
door het uitvoerend komiteit, in het Annual Reßort uitgegeven. Onmiddellijk vóór de jaarlijksche bijeenkomst van
1894 stelde bij brief hetzelfde lid voor een permanent komiteit der vereeniging als Historical manuscribt Commission in te
richten, naar het voorbeeld der bekende British historical
manuscrij5f Commission, met als opdracht inlichtingen overal
in te winnen aangaande handschriften met betrek op de
geschiedenis van Amerika, bijzonder deze die in bezit zijn
van privaatmenschen en dus meer dan andere aan vernietiging blootgesteld zijn. Op de meeting van ditzelfde jaar
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stelde heer A. Howard Clark voor in eene voordracht over
What the United States Government has done for History, dat cie
vereeniging, bij middel van permanente komiteiten, zou
zekere en uitgebreide meêdeelingen doen nopens geschiedkundige handschriften, systematisch overzicht opstellen
van het historisch werk door colleges, universiteiten en
geschiedkundige vereenigingen geleverd, en trachten eene
uitgebreide bibliografie der amerikaansche geschiedenis
voor te bereiden.
In 1895 kwam de Historical manuscri2t Commission tot
stand. Het voorstel van bibliografie werd ook gedeeltelijk
verwezenlijkt : op de zesde vergadering reeds, in 189o, had
heer Paul Leicester Ford een plan ingediend van bibliografie der historische werken door de leden der Association
geschreven en het Annual Report van hetzelfde jaar vertoont
eene bibliografie der uitgaven van al de amerikaansche
vereenigingen voor geschiedenis, gesteld door heer Appleton P. C. Griffin. Die boekenschouw werd twee jaar later
volledigd en verscheen in meer bewerkten vorm in 1905 :
't is een zeer belangrijk statistisch dokument om de werk
Amerikanen op historisch gebied na te gaan.-zamheidr
In 1895 nog werd, op eene bijeenkomst te New York,
door de vertegenwoordigers der bijzonderste universiteiten,
de American Historical Review gesticht als het orgaan van de
geschiedkundigen der Vereenigde Staten : het tijdschrift
was onafhankelijk van de American Historical Association en
had met deze vereeniging in den beginne niets gemeens. In
1898 nochtans kwam de Association het tijdschrift geldelijk
ter hulp en verkreeg alzoo eenen zekeren invloed op
zijn bestaan, zonder nochtans zijne onafhankelijkheid te

schaden.
Sedert het princiep werd aangenomen dat Washington
niet als eenig en permanent middenpunt van bijeenkomst
zou gelden en men jaarlijks van vergaderplaats zou veranderen, kwam er nog meer leven in de Association : talrijke
nieuwe organismen werden in haren schoot gesticht, als
zijn het komiteit voor 't aanleeren der geschiedenis in het
middelbaar onderwijs (secondary schools), het komiteit voor
bibliografie, het komiteit voor uitgaven, de Public archives
Commission, die merkwaardige verslagen inbracht over den
-

568

WETENSCHAP IN HET LAND DER ((BUSINESS MEN))

toestand der verschillende staatsarchieven, de Justin
VVinsor -prijs voor amerikaansche, de Herbert Baxter
Adams -prijs voor europeesche geschiedenis, het komiteit
voor 't aanleeren van geschiedenis in de lagere school (elc-

mentary schools).
Dank het aangroeien van het ledental met 200 per jaar,
mocht de Association in Igog wijzen op 2:00 leden, met een
geldfonds van 26.000 dollars, zij een jaarlijks inkomen van
8000 dollars.
Ziedaar het ontstaan, de inrichting en de werking der
American Historical Association. Te zamen met de historische
afdeeling der Carnegie Institution heeft ze voortreffelijk werk
voortgebracht en op deze beide wetenschappelijke organismen mag dan wel toegepast worden de beoordeeling die
professor G. Lanson, van Parijs, schreef over Les échanges
universilaires avec les Etats-Unis (i) : « Un idealisme sans chi mère, un utilitarisme sans bassesse, une large vue,
distincte et synthétique, de tous les besoins de 1'humanité
actuelle, avec un jugernent sain des valeurs relatives et une
appréciation fine des possibilités, une energie positive qui
préfère un peu de bien réalisé à beaucoup de bien rêvé »,
ziedaar wat we bij het kruirn der amerikaansche wetensch ap ppelij ke mannen te leeren hebben.
Na de bijzonderste organismen en instellingen voor
geschiedenis in oogenschouw genomen te hebben moeten
we een woordje reppen aangaande de Amerikaansche his torische tijdschriften. Deze zijn zeer talrijk, maar alleen de
bijzonderste en diegenen die we zelf in handen genomen
hebben en van dichtbij kennen zullen hier genoemd worden. Eene volledige lijst dier Reviews moet de lezer hier niet
zoeken.
Hoog boven al de anderen uit steekt de reeds vermelde
American Historical Review, Franklin Jameson's troetelkind.
't Is het gemeenschappelijk orgaan der bijzonderste universiteiten en we hebben er hooger al de voortreffelijkheid doen
van uitschijnen : we komen er hier niet op terug. Aan
katholieke zijde vinden we dan de American Ecclesiastical
Review, uitgegeven te Philadelphia, waarin, benevens tal
(i) Revue Bleue, 25 Mei 1912, blz. 657.
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van bijdragen over theologie, kerkelijk recht en kerkelijke
praxis, gewoonlijk artikels van geschiedkundigen aard voor
Daar nochtans dit tijdschrift niet uitsluitend histo--komen.
risch is, zijn dan ook meest al die artikels wetenschappelijk
vulgarisatiewerk, vrijwel interessant, maar weinig oorspronkelijk. De boekbesprekingen zijn niet talrijk, maar tamelijk
ernstig. Een tijdschrift in den aard onzer Revue Generale of
van Dietsche Warande en Belfort is de American Catholic Quarterly Review, waar zeer belangrijke en wel opgestelde historische artikels in te vinden zijn. Maar nog eens, 't is weinig
oorspronkelijk vulgarisatiewerk. De boekenrecensies zijn
hier onbeduidend en kort. Oorspronkelijke bijdragen en
tekstuitgaven bieden ons de tot voor weinigen tijd aldus
genoemde American Catholic Historical votes. Nochtans zijn
de teksten hier zonder toelichting uitgegeven en 't lijkt
tamelijk wel op den inhoud eener schuif steekkaarten of
fiches, die zonder meer naar den drukker werden gezonden.
Dit tijdschrift is nu het orgaan geworden der anders zeer
verdienstelijke American Catholic Historical Society. We mogen
niet vergeten hier te vermelden het orgaan der katholieke
hoogeschool van Washington, The catholic University Bulletin,
dat historische bijdragen, boekbesprekingen en hoogeschoolkronijk aanbiedt. De artikels zijn doorgaans oor
goed opgesteld, maar al te dikwijls nochtans-spronkelij
loopt er minderwaardig vulgarisatiewerk tusschen, dat de
redaktie ongenadig zou van de hand moeten wijzen. De
boekenrecensies zijn weinig uitgebreid en lijken te veel op
boekhandelaars - aankondigingen.
Alhoewel hoofdzakelijk theologisch zijn de twee protestantsche tijdschriften The American journal of Theology en de
Princeton theological Review van groot belang voor wie den
toestand der historische wetenschap in Amerika, wil bestu deeren. Geschiedenis komt er zeer dikwijls in voor, l,bijzo>nder in de Princeton theological Review, en ze wordt er oprecht
wetenschappelijk en ernstig in behandeld. De boekenrecensies van dit tijdschrift zijn zeer uitgebreid, wel doordacht
en hoogst leerrijk. Moeten we er bijvoegen dat natuurlijk
hier alles door eenen protestantschen bril bekeken wordt ?
Dat zijnde bij zon derste tijdschriften die we van n aderbi j
kennen : misschien bestaan er nog andere die ook de ver-
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melding waard zijn, maar we betwijfelen het of er in
gansch Amerika de evenknie van de American Historical
Review zal gevonden worden. Wat die Review betreft, hebben
we er hooger op gewezen dat zij nochtans niet altijd van
vooringenomenheid kan vrij gepleten worden en zoo lazen
we onlangs, niet zonder begrijpelijke verwondering, eene,
beoordeeling van het wetenschappelijk werk dat er in het
Séminaire Historique der Leuvensche Universiteit werd verricht. 't Ging over het proefschrift van den Canadeeschen
priester Joseph Laferrière, die te Leuven promoveerde
met eene studie over Duvergier de Hauranne, abbé de SaintCyran. De recensent vond dat er « admirable work)) werd
verricht in het Leuvensche Séminaire Historique, en dat ze
dan ook prachtige bijdragen te lezen kregen wanneer de
Leuvensche doctors in geschiedenis het hadden over « profane history)) : gold het integendeel kerkelijke geschiedenis
of godsdienstige controverse, dan kon men volgens hem
aanstonds den invloed bespeuren die het tegenwoordig zijn
van Jesuieten in een wetenschappelijk midden noodzakelijk
moest uitoefenen ! Waar vond toch die recensent Jesuieten
op de lijst der Leuvensche hoogleeraars? Quandoque bonus
dormitat Homerus......
L. VAN DER ESSEN.

(Slot volgt .

OVER MA,ITSCHAPPIJL E ER
De zaak Gent-Terneuzen, die vóór korten tijd zoo drukke
bespreking te gemoet liep, heeft het groote gevaar voor aftruggelarij door finantieele zaken doen inzien. Die zaak heeft zelfs
zulken invloed gehad, dat onze wetgevers er toe besloten,
eindelijk eens te beraadslagen over het wetsontwerp op de
naamlooze Vennootschappen, dat reeds vóór menige jaren ter
Kamer was ingediend, maar er ook ongestoord bleef rusten.
Zoo men aan dien kant eene goede verbetering mag ver
staat het ook stellig, dat opverre na niet alle finan--wachten,
tieele misbruiken door die nieuwe wet zullen verdwijnen.
De wetgeving op de beurs heeft men ook reeds menigmaal
willen verscherpen, maar, daar de zaak nog al ingewikkeld
hangt, en men vreest voor al te groote stoornissen in de geldwereld, blijft het toch nog altijd bij 't oude. En nochtans het is
onbetwistbaar : de beursspekulatiën hebben maar al te dikwijls
een weerslag op lieden, die noch van verre, noch van dichtbij
met de beurs in betrekking komen. Zoo brengt bijvoorbeeld het
kunstmatige dalen en stijgen der graanprijzen een zware weerslag bij de boeren te weeg.
Dit was de reden waarom de agrariërs in 1896 in Duitschland eene wet bekwamen. die tot doel had dusdanige spekulatiën volledig tegen te werken. Of die wet haar doel ten minste
gedeeltelijk bereikte, wordt fel betwist. Zij werd in alle geval
reeds in 1908 door eene nieuwe vervangen die heel wat minder
streng te werk gaat. Levert deze nieuwe wet betere uitslagen
op, of is zij niet veeleer eene toegeving der Regeering aan de
finantiewereld, die over de vorige wet al te ontevreden was ?
Hierover bestaan ook weer uiteenloopende meeningen. Wij
staan hier in elk geval voor eene dubbele poging van een Staat
om in de beurszaken meer zekerheid en vastheid te brengen,
om ontegensprekelijke misbruiken te keer te gaan. Daar die
wetten een geruimen tijd in voege zijn geweest, en dus volgens
de feiten kunnen beoordeeld worden, is het hier mogelijk te
bestatigen hoe moeilijk eene dusdanige inmenging der wetgeving
is, hoe zwaar het valt beursmisbruiken te beletten zonder aan
den regelmatigen handel te schaden.
Eene grondige studie over deze beide wetten levert ons
Dr GUSTAVE SAP in Le Régime légal des Bourses en Allemagne. (Lois
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-du 22 juin 1896 et du 8 mai 1908 ' ( t). Zonder de strenge wet van
1896 in haar geheel goed te keuren, vindt schrijver dat zij,
alhoe'vel in enkele punten te ver gaande, in menig opzicht zeer
doelmatige maatregelen heeft getroffen. En nochtans werd die
wet door hare eigene verdedigers verworpen in 19o8, om eene
nieuwe tot stand te brengen, «die men kan vergelijken met een
prachtbouw, die al het wenschelijke schijnt te bevatten, maar
die inwendig slecht is ingericht en in het geheel niet aan zijne
bestemming beantwoordt » ( 2).
De lezing van dit werk is aan te bevelen aan al wie zich
met beurs- en finantiezaken bezighoudt om er gedachten te
putten, op de Duitsche ondervinding gesteund, die misschien
vroeg of laat zouden kunnen aanleiding geven om ook in België
maatregelen te treffen tot 'het intoomen der beursaftruggelarij.
Aan diegenen, die in de beurszaken niet al te wel zijn inge- wijd, maar die toch over de kwestiën van den dag hun woord
willen reppen, zou die lezing doen begrijpen, dat ze niet te
gauw moeten roepen op eene inmenging van de wet, of ten
minste dat eene dusdanige, ook doelmatige wet niet zoo gemak
kan opgesteld en nagekomen worden. Hoe dikwijls wordt-kelij
er niet in dergelijke zaken gezegd dat de Staat zou moeten
maatregelen treffen, en men weet niet eens wat moeilijkheden er
zich tegen verzetten?

Van Duitschland werpen wij onze blikken op een land dat
zoo min als België als mogendheid eene wereldrol speelt maar
dat uit menig; oogpunt, bijzonder op economisch en sociaal
gebied, als België ook baanbrekend vóóraangaat. PIERRE
CLERGET in La Suisse au XXe siècle, Etude éconoinique et sociale (3)
brengt ons in nadere kennis met dit landeken in een gansch
ander opzicht dan dit der natuurpracht, waarin het gewoonlijk
beschouwd wordt.
De economische studie maakt het overwegend deel uit van
(i) GUSTAVE SAP, Lie. h. gr. in Handels- en Consulaire
Wetenschappen, Dr in Politieke en. Sociale Wetenschappen,
Le Réaiine légal des Bourses en Alle z ne. (Lois du 22 juin 1896 et
du 8 mai rgo8). In-8° van vile en 3co blz., Leuven, Ch. Peeters,
1912. Prijs fr. 5
(2; Blz. 275.
(3) PIERRE CLERGET, Prof. à l'Ecole sup. de Commerce et près
la Chambre de Commerce de Lyon, La Suisse au XXe siècle, Etude
economique et sociale avec 6 cartes et graphiques, 2 me édition, un
vol. in-12 de 310 pages, 1912. Paris, Armand Colin, Prijs fr. 3,50.
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edit werk, terwijl de sociale kant minder tot zijn recht komt.
Eerst handelt schrijver over het Zwitsersche volk en zijn midden
alsook over de inrichting van den Staat. Daarna heeft hij het
over geldwezen en krediet, landbouw en nijverheid, verkeersmiddelen en buitenlandschen handel. Daartusschen wordt dan
ingeschakeld het een en liet ander van meer socialen aard :
inrichtingen van vooruitzicht, de arbeidsvoorwaarden en de
sociale wetgeving. Het VIIIste kapitel is weer bijzonder belang rij k voor ons Belgen : « Le role international de la Suisse, La
neutralité, La Convention de Genève, Les arbitrages, Les
bureaux internationaux ». Bijzonder wat dit laatste punt betreft,
vinden wij in Zwitserland een felle konkurrent, daar de meeste
internationale Vereenigingen hun zetel kiezen in België of in
Zwitserland. Het overzicht der sociale wetgeving, der sociale
toestanden en van het Socialisme, stipt ons voorzeker niet veel
bijzonderheden aan, maar is eene nuttige s aan envatti rig om
eenen algemeenen blik over die zaken te krijgen. Dit is trouwens het kenmerk van het gansche boek: eene bondige samen vatting. Spijtig is het dat schrijver in zijne tweede, opnieuw op
hoogte gebrachte uitgave, zich beperkt heeft tot het verwijzen
naar notas, op het einde van het boek toegevoegd; het ware
voor den lezer aangenamer geweest hadde hij die nieuwe gegevens mede in den tekst verwerkt.

De drie volgende werken staan in verband met het Socia-

lisme. Eerst hebben wij een schriftje, uitgegeven door de
« `Vestdeutsche Arbeiterzeitung»: Sozialdemokratie und Christliche

Sittenlehre (I).
Daar de socialisten, en misschien wel bijzonder hier in
België, beweren, dat zij niet tegen den godsdienst zijn, is het
uiterst belangrijk eens eene tegenstelling te maken tusschen de
grondvesten van het Socialisme en de grondbeginselen der
Kristelijke zedenleer. Daar het Socialisme als grondslag van
zijn stelsel de materialistische opvatting der maatschappij legde,
klampt het ook stevig vast aan de ontwikkelingsleer of Darwinisme, om aan zijn Materialisme een schi j n van waarheid te
geven. Die theorie wordt dan ook bondig uiteengezet en weerle d. Daarna wordt nagegaan hoe diezelfde ont^vikkelingsleer
ook op de geestesbegrippen wordt toegepast, en hoe de men-

(i) Sozialdemokratie und Christliche Sittenlehre, 68 bladz. Verlag
der «Westdeutschen Arbeiterzeitung ». M. Gladbach, Pr. 40 Pf.
x6
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schen aldus er van lieverlede zouden toe gekomen zijn zich eerie
zedenleer en eenen godsdienst te smeden, altijd door die onweerstaanbare evolutie. Daaruit volgt dan de opvatting der zedenleer
volgens de socialisten voort, en deze wordt in een vierde hoofdstuk neergehaald. Om te sluiten volgt dan in de tweede helft
van dit boekje de korte uiteenzetting van de hoofdgedachten
der opbeurende en edele Kristene Ethik, als tegenstelling met die
gansch stoffelijke, verdierlijkte opvatting der zedenleer volgens
het Socialisme.
Dit werkje is natuurlijk geen wetenschappelijk boek, maar
enkel eene propaganda-brochure en als dusdanig kan zij ook in
onze studiekringen, door hare grondige samenvatting, van groot
nut zijn.
Uit diezelfde bron van het Volksverein te M. Gladbach ligt
nog voor het tweede deeltje der Staatsbürger Vorträge (i). Hier
vinden wij stof voor drie reeksen van voordrachten : Die deut-

sche Sozialdemokratie, Die christlich-nationale Arheiterbewegung, Aus
Deutschlands Wirtschaftsentwicklung. Dit laatste deel, dat een
derde van het werkje beslaat, heeft voor ons, Belgen, weinig of
geen belang, daar het bestemd is om stof te leveren voor politieke voordrachten in Duitschland ; en de politiek van Duitschland is door de omstandigheden, — bijzonder in zake handel en
landbouw, -- nogal heel verschillend van deze die in België
vereischt wordt. Integendeel in de twee eerste deelen kunnen
wij ruimschoots onze gading vinden. In tegenstelling met het
hooger vermelde schriftje, oogsten wij hier een meer uitgebreide
en meer wetenschappelijke behandeling van het Socialisme,
voorzeker is het nog geene hoog-wetenschappelijke vlucht, maar
toch hoog genoeg, zelfs voor ontwikkelden, die van het Socialisme toch dikwijls maar een onnauwkeurig gedacht hebben.
Na die theoretische uiteenzetting volgt dan nog iets van meer
praktischen aard. Wij leeren de innerlijke organisatie van het
Socialisme kennen — en die is in Duitschland nog heel wat
steviger dan bij ons -- ook de strijdmiddelen, en hoe de tegenstanders die afweren kunnen. FIier vinden wij dus praktische
wenken, die ook in België grootendeels van nut kunnen zijn,
daar onze socialisten nogal veel bij de Duitschers ter school
gaan.
In het tweede deel wordt gehandeld over : «Die christlichnationale Arbeiterbewegung ». Op dit gebied staan wij ongetwij(i) Staatsbürger Vorträge, Zweites Heft, Die deutsche Sozialdeinokratie, Die christlich-nationale A rbeiterbewegung, Aus Deutschlands
Wirtschaftsentwicklung, M. Gladbach, Volksvereins -Verlag, 1912,
in 8° van
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feld - ets wat soms wel eens uit het oog verloren wordt - hier
in België veel beter dan in Duitschland. Terwijl wij hier in
België wat de getalsterkte der gesyndikeerden betreft bijna op
gelijken voet staan met de socialisten, telt men integendeel in
Duitschland voor de socialisten met millioenen en voor de
christlichen slechts met honderdduizenden. Daarbij komt dan
nog, dat de christliche syndikaten in Duitschland protestanten
en katholieken vereenigen, terwijl wij de moeilijkheden die
daar bij gelegenheid kunnen uit voortvloeien, gelukkiglijk niet
kennen. Die heviger strijd die dan ook in Duitschland moet
gevoerd worden, gepaard met den tuchtgeest, eigen aan het
Duitsche volk, heeft aan den anderen kant ten gevolge, dat wat
organisatie aangaat, en ook offervaardigheid en trouw der leden
aan hunne vakorganisatie, de Duitschers de vergelijking met
België heel goed kunnen doorstaan en wel te hunnen voor -deele. Daarom vinden wij dan ook nuttige gedachten in «Ner 14
Neuerscheinungen im Gewerkschaftsleben ». Het grootste nut
nochtans van dit tweede deel is, mijns inziens, dat het hoofrjzakelijk gericht is tot de burgerij, opdat zij de werkmansbeweging
meer zou leeren kennen en er de noodwendigheid van zou
inzien. Hoevelen zijn er ook ongelukkiglijk nog in orizen hoo
in vele kweslies het hooge woord voeren-gernbustad,i
en de leiding op zich nemen, zonder te begrijpen dat de arbeidersbeweging eene tijdsnoodzakelijkheid is, die nog altijd
denken dat in die nieuwe beweging, zelfs in de kristelijke, eene
overdrevene aanmatiging ligt van de arbeidersklas, en die maar
al te dikwijls onze kristene syndikaten nog blijven tegenwer-

ken. Hun bepaaldelijk, bevelen wij het lezen van dit tweede
deeltje bijzonder aan.
Nu hebben wij nog een werk van eene gansch andere
richting een pleidooi tegen het syndicalisme, ARTHUR CLAY,
Syndicalism and Labour (i). Het boek werd geschreven ter gelegenheid van de achtereenvolgende groote werkstakingen, die in de
twee laatste jaren Engeland hebben geteisterd. Nu wij zelf hier
in België ook nog eens met eene algemeene werkstaking hadden
kennis te maken, krijgt dit werkje ook voor ons een nieuw
belang. Nochtans is er geene vergelijking mogelijk tusschen de
machtige solidaire werkstakingen in Engeland en de zoo mislukte algemeene werkstaking bij ons.
Deze laatste zou voorzeker bij niemand de gedachte doen
opkomen aan een openbaar gevaar voor de maatschappij, zooals
(i) ARTHUR CLAY, Syndicalism and Labour, in-i:2 van XVI en 166
blz., 4de uitgave 19t2, London, John Murray. Prijs i sh.
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dit het geval was voor schrijver in Eng eland . Hij zegt namelijk
over de werkstaking op de spoorwegen : « Door de tusschenkomst der Regeering werd de vrede voor 't oogenblik herstel(],
maar de geestestoestand, die deze werkstaking heeft veroorzaakt, blijft voortwerken in de werkerswereld. Gedurende den
Herfst en den Winter van 1911-12 groeiden de kenteekens van
de algemeene spanning in de nijverheid nog altijd in getal en in
belangrijkheid aan, en heel in het begin van de Lente brak de
lang dreigende werkstaking der mijnwerkers uit. In de volle
beteekenis van het woord bevat eene algemeene werkstaking
een burgeroorlog; dat zoo iets zou kunnen voorkomen in ons
land, is bijna onbegrijpelijk, maar de laatste voorvallen hebben
bewezen dat het wel in de macht ligt der Trade Unions eene
werkstaking te verwezenlijken zoo algemeen, dat zij zware en
misschien wel onherstelbare schade aan de algemeenheid zou
kunnen berokkenen... Zoo het publiek bekend was met het
karakter en het doel der bewerkingen, waardoor de daglooners
gebracht werden en nog worden tot het aannemen eener han
voor hen zelf als voor de gemeenschap,-delwijzonag
zou het de dringende noodwendigheid inzien om oogenblikkelijk
te handelen, en zou het de Regeering dwingen beschermende
maatregelen te treffen ».
Daarna bespreekt schrijver de syndikalistische beweging

in den vreemde, de groote werkstakingen in Frankrijk, Zweden,
Italië, Spanje. Hij legt er zich dan op toe te bewijzen dat het
Collectivisme, de oorsprong van al die kwalen, niet te verwezenlijken is. Eindelijk besluit hij met den middenstand te
beschuldigen van vadsigheid en van te weinig weerstandskracht
tegenover die noodlottige beweging. Voor schrijver ligt het heil
in een kranig optreden van den middenstand om zich niet meer
zoo goedswils te laten afpersen door de Regeering ten voordeele
der werkende klas, daar dit enkel dient om de klimmende aan
mindere klassen nog te doen aangroeien. Hier-matignder
straalt het princiep door van het manchesterianisme : de Staat
heeft zich met geene sociale wetgeving te bemoeien. Schrijver
vergeet ongelukkiglijk aan den middenstand aan te duiden hoe
hij er in slagen kan dien opwellenden stroom te stremmen, en
dit hebben wij gelukkiglijk hier in België gevonden, zooals de
feiten het bewezen hebben ; dit middel is niet de syndikale
beweging trachten tegen te werken, maar ze integendeel te
richten volgens gezonde begrippen.
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Dat het niet onmogelijk is, zelfs voor een groot-nijveraar,
met de arbeidersklas in goede verstandhouding te leven, ja
zelfs de allesaanmatigende socialistische strekking geheel tegen
te houden, dit bewijst de Duitsche Firma Krupp te Essen. Deze
firma met haar ontelbaar leger werklieden, met hare zoo uitgestrekte inrichtingen, waar men zich geene gedachte kan van
maken zonder ze gezien te hebben, is er, naar het schijnt, in
geslaagd aan den socialistischen invloed te ontsnappen. Dat de
socialistische beweging, in Duitschland zoo stevig ingericht,
geene moeite spaart, om die machtige Kruppsche nij verheidsburcht binnen te dringen, is buiten twijfel. Welk is dan wel de
oplossing van dit raadsel, dat Krupp voor de socialisten onover.
winbaar blijft? Die oplossing vinden wij in de arbeidsvoorwaarden, in de menigvuldige sociale inrichtingen en misschien
wel bovenal in de overgroote zorg door Krupp besteed om zijne
werklieden deftig te huisvesten en hen in den ouden dag eene
aangename woonst te verzekeren. Het is onbetwistbaar dat een
werkman, die een aangenaam thuis heeft, veel minder vatbaar
wordt voor socialistische propaganda. De familiegeest is de dood
van het Socialisme.
Rond de werkhuizen van Krupp, die bijna de halve stad
Essen beslaan, vindt men, hier en daarin de velden verspreid,
de dorpen van het Kruppsche werkvolk, waaronder bijzonder
te vermelden valt het zoo schilderachtige Altenhof, het verblijf
der oudjes, waar de huizekens alle zoo lief geheel in 't groen
verdoken liggen. Wie er meer verlangt over te weten, leze het
werkje van Dr W. KLEY, Bei Krupp, Eine socialpolitische Reise-

skizze unter besonderer Berücksichtigung der Arbeiter - W ohnungs für sorge (i) dat door het honderdjarige jubelfeest der firma, vorigen
zomer gevierd, eene nieuwe aktualiteit heeft bekomen. Daar
het werkje met eenige plannen en schetsen is opgeluisterd, zou
het ook aan onze bouwkundigen van dienst kunnen zijn. Wij

moeten toch opmerken dat naar het overheerschende Duitsche
gebruik nog te veel de kazernenwoning voor verscheidene
familiën aangetroffen wordt, en in dit opzicht schijnen onze
Limburgsche kolenmijnen de vraag nog veel beter op te vatten
met voor elke familie een eigen huisje te bouwen; en wat smaak
en stijl betreft, kunnen vele dezer Limburgsche werkmanswoningen met die van Krupp goed wedijveren.
(i) Dr W . KLEY, Bei Krui /, Eine social^olitische Reiseskizze unter
besonderer Berücksichtigung der A rbeiter- Wohnung fürsorge, mit vielen
Skizzen, graphischen Tafeln und Tabellen, in 8 0 van 170 bladz.,
1899. Leipzig, Duncker & Humblot. Prijs 3,6o M.
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Hier tegenover, hebben wij een wat droeviger beeld voor
Berlijn in: VICTOR NOACK. Schlafstelle und Channbre garnie (Ledigen
Ein Stück grossstädtischen Wohnungselends. (i) Dit boekje-heim),
geeft een droeven blik in den woningstoestand te Berlijn. Om
er enkel een voorbeeld uit aan te halen : een overgroot getal
familiën heeft tot woonst eene enkele kamer, wat nog erger is
in vele gevallen wordt die eene kamer nog voortverhuurd aan
ongehuwden, 't zij 's nachts, of zelfs bij dage aan werkvolk dat
nachtdienst heeft gehad ; daarbij is dan nog dikwijls gedurende
den dag vader en moeder uit werken en blijven de kinderen
alleen met die vreemden. Wat al zedelijke misbruiken daaruit
volgen, bijzonder als de kinderen wat ouder worden, en zelfs
voor menige huismoeder terwijl de man op zijn werk is, valt
licht te begrijpen.

Tot oplossing op vreedzame wijze der moeilijkheden tusschen patroon en werkman wordt door sommigen veel verwacht
van het kollektieve arbeidsverdrag. Na de uitgebreide weten
verhandelingen hier over, door P. Claes meer-schapelijk
bepaaldelijk over Duitschiand, en door advokaat De Visschere
meer in 't algemeen, is weer een kleiner werkje over dezelfde
kwestie verschenen. GEORGE ANDRÉ, Les conventions collectives de
Travail. L'intervenlion de l'Etat dans le cos it ouvrier (2 ) is de rede
gehouden op 18 November i91 z bij de heropening der reeks voordrachten der jonge Balie te Brussel. Als inleiding worden de
verschillende middelen aangeduid die beproefd werden tot
oplossing der sociale kwestie, liefdadigheid, patronale instel
aandeel in de winsten, samenwer--linge,stauchkom
king, collectivisme, die allen niet in staat schijnen de ware
oplossing te leveren. Deze verwacht schrijver veeleer van het
kollektieve arbeidsverdrag, dat dan ook breedvoerig besproken
wordt. De voordeelen en nadeelen worden uiteengezet, de
innerlijke aard en de rechterlijke natuur van zulk kontrakt wordt
onderzocht. Eindelijk wordt nagegaan hoe het Belgisch wetsvoorstel, door den Hoogeren Arbeidsraad uitgewerkt, de moei
tracht uit den weg te ruimen, en bijzonder de-lijkhedn
grondmoeilijkheid : welke waarborg zal er aan den kant der
(I) VICTOR NOACK. Schlafstelle und Chambre garnie (Ledieenheime).
Ein Stück grossstädtischen Wohnungselends. Kultur und Fortschritt

No 4.22/24, in 8 o van 46 bladz., 1912. Felix Dietrich, Gautsch b.
Leipzig Prijs 75 Pf.
. (2) GEORGE ANDRÉ.

Les Conventions collectives de Travail. L'inter-

vention de l'.Etat dans le conflit ouvrier, in-8° van 128 blz. 1912.
Brussel, Larcier.
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werklieden bestaan om het onderhouden van het kontrakt te
verzekeren, welke sanktie bij overtreding van het verdrag, daar
hier de patroon, die met zijne fortuin borg blijft voor de eventueele boeten, zich bevindt tegenover een werkman die over 't
algemeen met niets borg blijft, daar hij weinig of niets bezit.
Als hoofdvereischte, om het kollektieve arbeidskontrakt waar
doelmatig te maken hier in België, moet eerst nog eene-lijk
omwerking gebeuren der huidige wet op de vakvereenigingen,
die zou toelaten aan de syndikaten ook rechterlijk op te treden
in zake kollektief arbeidskontrakt. Aldus zou het syndikaat
kunnen borg blijven voor de uitvoering en zelf zijne weêrspannige leden rechterlijk vervolgen.
Dit werkje is voorzeker moeilijk te vergelijken met de
hoogervermelde uitgebreide studiën. Het doel er van is ook
niet hooge wetenschappelijke arbeid te leveren maar integen.
deel eene zeer hedendaagsche kwestie in meer uitgebreiden
kring te doen kennen. Als dusdanig mag het volslagen gelukt
heeten. Het is eene bondige, zeer klare en hoogst waardvolle
uiteenzetting der kwestie, ook aangenaam om lezen, en die
aldus geroepen schijnt om aan de oningewijden een duidelijk
begrip dezer moeilijke vraag te bezorgen.
Daar ten slotte al de sociale moeilijkheden op de loonkwestie neerkomen, zou de hoofdtaak van het kollektieve
arbeidsverdrag zijn het vaststellen van een minimumloon,
daarom ook worden die kollektieve kontrakten in Duitschland :
Tarifvertrag geheeten. Dit is het besluit van het werk van
BARTHELEMY RAYNAUD in zijn : Vers le salaire minimum. Etude
d'Econoinie et de Legislation industrielles (i), een lijvig, zwaar gedokumenteerd boek. Ziehier hoe schrijver zelf het doel van zijn
werk uiteenzet :
« Un droit affirmé et reconnu au travailleur d'obtenir au
nom de sa dignite d'homme ce qui lui est nécessaire pour vivre,
a living wage, comme disent énergiquement les Anglais; un
salaire minimum avec tout ce que cette réforme comporte de
mieux-être, d'abolition de souffrances et de tristesses — voilà
le rêve, voilà le but.
» Et d'autre part des difficultés tres grandes de réalisation pratique, des objections scientifiques ou prétendues telles, 1'égoïsme
des possédants, les nécessités de la vie industrielle, la routine
aussi et 1'habitude de ce qui a été et semble devoir toujours être,
voilà la réalité.
(I) BARTHELEMY RAYNAUD. professeur a la Faculté de Droit
de 1'Université d'Aix-Marseille. Vers le salaire nninimnum. Etude
d'Econoinie ei de Législation industrielles, in-8° van 53o blz., 1913.
Parijs, Recueil Sirey. Prijs 12.50 fr.
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» Comment en présence de cette réalité, 1'idéal sera-t -il
possible à instituer dans les faits, eest ce que nous voudrions
rechercher ici.
» Ce n'est donc pas un plaidoyer nouveau en faveur de la
these du minimum de salaire -- ce n'est pas une théorie de plus
ajoutée à tant d'autres qu'il s'agit d'introduire. C'est seulement
la marche et l'évolution contemporaine des faits vers le minimum de salaire que nous voudrions retracer.....
» Le minimum de salaire en voie de réalisation pratique tel
est 1'obj et propre de ce livre.
» De nombreuses études de détail existent aujourd'hui sur
cette importante question; 1'heure est venue d'en tenter la synthèse. »
Eerst geeft schrijver ons de theoretische uiteenzetting der
stelsels over het minimumloon; als inleiding daartoe hebben wij
eene korte geschiedkundige schets die hij aldus besluit : ((En
résumé, 1'idée de minimum de salaire, souvent confondue aver
1'idée du huste salaire, n'est pas absolument nouvelle. Teile ces
comètes errantes qui n'apparaissent qu'à intervalles fixes, eile
a déjà apparu plusieurs fois dans le monde des idées et des
doctrines.
» Ce n'est guère qu'au Xixe siécle que les conditions éconofixer
miques et sociales nouvelles devaient, en quelque sorte,
dans notre sphère d'idées et d'action. C'est le jour oû 1'insuffisance radicale du salaire aver le régime de la liberté illimitée
et de la grande industrie apparaissait plus nettement à tous
qu'on devait tout naturellement remettre en honneur une doctrine déjà plusieurs fois séculaire. » ( i)
Als theoretische stelsels kan men ten huidigen dage onderscheiden (2) : « trois courants principaux au point de vue du
minimum du salaire :
» Le premier, et de beaucoup le plus important, est celui
du catholicisme social.
Le second est celui du socialisme.
• Le troisième, plus strictement philosophique, peut être
appelé l'Utilitarisme social.
Zijne studie over het katholieke stelsel besluit schrijver als
volgt : (3)
« 4insi la doctrine du catholicisme social pose le minimum
de salaire.
» Sans doute, on l'a vu, cette théorie n'est pas encore arrêtée en bien des points, et on a peut-être même abusé au lende-

la

(i) Préface .

(2) Blz. I.
(3) Blz. 24.
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main de l'Encyclique (Rerum Novarum) des discussions doctrinales sur le minimum de salaire. L'essentiel ici, d'ailleurs, est moins dans les details que dans l'ensemble. Il s'agit
de poser comme une des exigences de la conscience chrétienne
la réforme du minimum de salaire et d'y atteindre par tous les
moyens.
» Certes il n'est pas indifférent que la réforme soit falte au
nom de la charité ou au nom de la justice, et sur ce point, sans
doute, l'avenir apportera de nouvelles précisions.
» Pour l'instant et au point de vue oû nous l'envisageons
ici, comme idéal proposé aux masses, il suffit de retenir que le
minimum du salaire apparaitra comme une des revendications
légitimes de la conscience contemporaine. »
In zijn tweede deel, getiteld : Les Faits, vorscht schrijver
de verschillende maatregelen op, die genomen werden om het
minimumloon te verwezenlijken. Dit deel is, zooals het te begrijpen valt, het meest uitgebreide van het werk, het beslaat
ruim 3oo bladzijden. Frankrijk, dit spreekt van zelf voor een
Franschman, wordt het breedvoerigst behandeld, maar toch
komt de vreemde heel goed tot zijn recht, en België in't bijzonder
krijgt een flink aandeel. Het ware niet mogelijk hier die
opeenstapeling van maatregelen, getroffen door private onder
openbare instellingen en besturen en door de-nemig,dor
wetgeving, in 't kort na te gaan en te bespreken, dit zou ons al
te ver brengen. Wij mogen enkel bestatigen dat hier over het
vraagstuk van het minimumloon eene rijke mijn van dokumen-

tatie voorligt.
In zijn derde deel bespreekt schrijver de kansen tot slagen
voor het minimumloon om er volgende gevolgtrekking uit af te
leiden.
Het bepalen van een minimumloon is heel ingewikkeld. Het begrip minimumloon bevat in zich verschillende
onderdeelen : eerst een rechtvaardig loon : a fair wage for work
done, ten tweede het laagste loon dat behoorlijk aan een mensch
kan uitbetaald worden : the lowest fair wage that should be paid, —
en om dit laatste vast te stellen komen een aantal omstandig
aanmerking, zoo zal dit minimum gansch verschillend-hedni
zijn voor een Chinees en een Belg, -- ten derde moet bij het
bepalen van een minimumloon niet rekening gehouden worden
met de onderlinge betrekkingen van enkelingen, patroon en
arbeider, maar wel van de gemeenschap der werklieden tegenover de patroons.
Uit dit alles, uit die zoo talrijke invloeden die in aanmerking
komen, volgt dat het onmogelijk is een doeltreffend minimumloon vast te stellen door de wet. Wel integendeel is het hier de
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taak van het persoonlijke initiatief tot die verwezenlijking te
streven, niet door afzonderlijke werking der enkelingen maar
door het gemeenschappelijk optreden; en daarom schijnt het
ware hulpmiddel te liggen in het kollektieve arbeidsverdrag.
Zooals hooger gezegd, dit boek eene mijn van dokumentatie,
nog vervolledigd door een aanhang die de wetsteksten aangaande de kwestie weergeeft. 't Is eene zware maar eene ernstige
studie.

is

In een vorige kroniek hadden wij reeds gelegenheid te
spreken over het « Jahrbuch für die soziale Bewegung der
Industrie- Beamten ». Ditzelfde jaarboek ligt ons weer voor in
zijne 4 afleveringen, maar herdoopt en in een nieuw pakje gestoken. Van 1912 af heet het Jahrbuch der Angestelltenbewegung (z)
en krijgt dus uiterlijk minstens een meer algemeen karakter.
Als inhoud blijft de strekking zooal dezelfde, daar het vroeger
ook voor doel had de technische bedienden op hoogte te houden
van den toestand hunner makkers uit den handel en andere
bijzondere bedrijven. Wij treffen er als artikels in aan : Dr
Heyde, «Sozialpolitik und Caritas»; Dr Cassau, «Fortbildung
der Produktion auf Konsumgenossenschäftlicher Grundlage »;
Rexhäuser, ((Das Prinzip der Organisation und des Tarifs im
Verbande der Deutschen Buchdrucker)); Prof. Dr Schachner,
«Die soziale Frage in Australien und Neu-Seeland)); Dr
Jocksch-Pappe, ((Der Verein für Handlungskommis von i858»;
Bernstein, ((Die soziale Differenzierung in der modernen Arbeiterschaft »; Ziegler, ((Das niedere und mittlere Kaufmännische Bildungswesen in Deutschland » .
Dit jaarboek kan bijzonder nuttig zijn voor wie zich bij ons
met syndikale beweging der bedienden bezighoudt om hem
gemakkelijk een kijkje in Duitschland te geven, bijzonder door
de rubrieken : ((Dokumente zur Sozial-Politik » en « Parlamentsbeilage » die de officieele stukken en besprekingen in den
Reichstag aangaande bediendénbelangen uitgeven. Ook is van
bijzonder belang de soziale Rundschau. die eene kroniek is
hoofdzakelijk over de beweging der bedienden in Duitschland,
maar toch uitweidt over alle sociale vraagstukken zelfs bij gelegenheid in den vreemde.
J. BUELENS.

(i) Yahrbuch der Angestelltenbewegung, 6 Jahrg. 1912, in-8° van
406, 12o en 8o blz. Industrie- Beamten Verlag, Berlin, jaarlijks
6 M.

BOEKENNIEUWS
GEDICHTEN VAN EM. HIEL. Bloemlezing door Is. TEIRLINCK, N. DE TIERE en W. GYSSELS. — De Nederlandsche
Boekhandel, Antwerpen, 1912; 390 blz., fr. 3.50.
't Zou nog steeds moeilijk zijn een treffender en vollediger
dichtersportret van Hiel te leveren, dan 't geen Schaepman zijn
lezers van De Wachter gaf bij 't verschijnen van Hiel's gedichten
in r874. Die recensie is lang vergeten, en 't is goed ze weer
eens te voorschijn te halen, hoewel hierbij dient gezegd dat de
verzamelaars, in loffelijke piëteit, hun uiterste best hebben
gedaan om uit het latere werk van Hiel zooveel goeds bijeen te
garen dat Schaepman's woord : « Er is echte poëzie in Em.
Hiel met klem mag worden herhaald.
« Hoe vlaamsch zijn hart ook kloppe zijn heele poëzie
is onmiskenbaar Oostersch. Oostersch- slordig is zijn verwaarloozing van het rijm, Oostersch- willekeurig zijn versbouw,
Oostersch-toomeloos zijn fantasie, Oostersch- grillig de gang
zijner gedachten, Oosterscli-veeldurig zijn beschrijving, Oostersch- overstelpend zijn natuiurlijkheid.
» Belangwekkend is het genoeg. Held en martelaar, profeet en wijsgeerprediker en zanger, de verpersoonlijking van al
het edele, grootste, krachtige, fiere, vrije wat Vlaanderen ooit
heeft bezeten, bezit of bezitten zal, de mensch geworden vlaamsthe leeuw met zijn klauwen, zijn oogen en zijn gebrul — zijn
gebrul vooral! -- de man, wiens hart reeds millioenen malen is
gestorven uit wee voor zijn vaderland, maar dat telkens weer
herleeft, de man «hard als brons », die op de wijze van
«Deutschland, Deutschland, du mein Lieben », zijn « Vlaan-

dren, Vlaandren, mijne bruid » aanheft, de man, die niets kent,
niets weet, niets is, tenzij Vl aan deren, ziedaar, boem, boem,
boem ! ... Emanuel Niel.
» Daarbij is de h. Emanuel Hiel « Geus ». Het hoeft dus
niet gezegd hoe in zijn verzen de papen varen.
» En toch is Hiel ((dichter, dichter met al zijn zware gebreken zelfs,.. » Daar is in hem echte poëzie. Maar hem ontbreekt dat onnoembare, dat wat den regel geeft en de maat, de
levende rust en het rustige leven, hem ontbreekt dat wat de
schoonheid schoonheid maakt, hem ontbreekt dat alles vat gij
stijl kunt noemen of liever vorm.
» De vorm betreft niet alleen het uiterlijke, maar ook het
innerlijke, niet alleen de uitdrukking, maar ook de gedachte.
Zij heerscht over het woord en over de idee. Zij verbiedt ons
vrijheden te gebruiken tegenover de taal, inaar ook losbandig
te zijn in onze beelden, zij leert ons, dat niet alle tonen fraai
klinken, niet alle wendingen bekoorlijk zijn, niet alle fantasieën
schoon. Tucht en orde is zij, maar zonder pedanterie en zonder
stijfheid... Mag men het zeggen? van geboorte is Hiel's poëzie
eer rein dan vrij, eer los dan dartel, eer grof dan krachtig, eer
wild dan weelderig. mag men het er bijvoegen ? — de dichter
heeft niet getracht die natuur te adelen door zelfkennis en zelfbeheersching ».
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MET WELK RECHT ? door ROBERT HUGH BENSON. Vertaling
van Albertine Steenhoff-Smulders. — Uitgave van Paul
Brand, Bussum.
Breeder van opzet dan Hoe een Koning overwon, sterker van
bouw, fijner en nauwkeuriger in karakterteekening en geinoedsontleding heeft Benson in dit werk, waarin verschillende personen zijn zielelijden doormaken en de onderscheidene phasen
zijner bekeering doorleven, het voor een schrijver zoo moeilijke
kunststuk volbracht na zijn laatste beste werk een nog beter te
geven.
De geschiedenis speelt in den roemrijken, bloedigen tijd
van Elisabeth; Benson voert liet Katholicisme uit die dagen ten
tooneele. beschrijft de toestanden op het platteland en in Londen,
het rustige bestaan der oud-adellijke families, de verdeeldheid
om des geloofs wille van de kinderel uit hetzelfde huis, het
bonte, wufte, ijdele hofleven, zoo waarachtig en natuurgetrouw
dat we er het hedendaagsche Katholieke England in zien
groeien. De bekeering der twee kinderen van een strengen Puriteinschen vader is het hoofdmotief, de strijd tusschen de zucht
naar Englands roem verhoogd door een nationale kerk, en het
zoeken der waarheidminnende ziel naar den rechten weg, die
tot God voert, vormt de kern van dit verhaal, maar daarnaast
leven, lijden, sterven er zoovelen voor de Katholieke Kerk en
de trouw aan het oude geloof brengt zoo tragische conflicten en
zoo moeilijke verwikkelingen tusschen de eischen van het geweten en den drang van het hart, dat dit twee lijvige deelen
beslaande verhaal boeit en bekoort van het begin tot aan het
slot, iets wat met bekeerings- en zielkundige studies zelden het
geval is,
In Benson's werken treffen wij vooral aan een volkomen
beheerschen van het onderwerp, dat hij behandelt, harmonie
tusschen het geheel en de kleinste onderdeelen : geen kleinkunst
fijn in het ontleden en onmachtig een groote scène te schilderen,
maar evenmin de fout van de meeste historische of in vorige
eeuwen spelende romans ; uitwendig vertoon zonder inwendige
schoonheid. De hoofdpersonen Isabel en Anthony ontwikkelen
zich tot prachtige menschen, zonder aan waarschijnlijkheid in
te boeten wat zij aan grootheid winnen; de nevengestalten zijn
goed volgehouden, alleen de liefdesgeschiedenis tusschen Hubert
en Isabel is wat zwak geteekend. Wij gelooven best dat de
liefde voor Hubert Isabel's tweestrijd verhoogt, en we nemen
ook wel aan, dat Hubert haar bemint, maar hoe vaag, hoe
onbestemd is deze genegenheid vergeleken bij de hooge sterke
liefde tusschen Ralph en Beatrice in Hoe een Konin! overwon. Des
te schitterender rijst daarentegen de figuur van Mar y Corbet
met haar warm edel hart, haar hartstochtelijk gemoed en haar
onkreukbare trouw voor ons op.
De vertaling behoort, met haar oorspronkelijke werken, tot
het beste wat Albertine Steenhoff- Smulders geschreven heeft.
S.C.V.
-

OUD-VLAANDERLAND, door JULIAA'' CLAERHOUT. — Pitthem, J. Veys.
Tien vertellingen over Oer-oud en Oud-Vlaanderland.
De pastoor van Caster weet er wel vat van, gewis; hij
heeft den naam een beslagen oudheid-kenner, of -liefhebber, te
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zijn, en is lid van geleerde genootschappen. En hij kan heel
aardig vertellen ook ; Pytheas van Massilia, Kole de Frank.
Snelger de Fries, zijn levendige, eenvoudige verhalen. Over elk
der vijf Oud -Vlaanderla.ndsche tijdvakken, van Jongsteentijdsch
Vlaanderland tot en met Friesch Vlaanderland, krijgen we twee
verhalen, handelend meestal over liet ontstaan of de benaming
van een West-Vlaamsch dorp. Het Kamp van Kole de Frank
werd Coolscamp, Stuwekin bouwde eene kerk, vandaar Stuiveken skerke
Of 't nu heelemaal streng wetenschappelijk is ? -- Die Jongsteentijdsche Vlamingen b.v., met hun woeste koppen, versierd
met pluimen, getatoeërde gezichten, lijken me wel wa.t bij het
haar getrokken. Nu, daar is het trouwens niet zoo zeer om te
doen, niet waar?
Een leuk boekje toch, 't lezen waard, -- op zeer slecht
papier gedrukt. P. H.
AVONDBLOESEMS, door MAGDA PEETERS. — Uitgave van

V laaamnsche A rbeid.
Men zegt van een nieuw boek dat het « goed » is om die en
die reden, en men voegt erbij dat «iedereen het in zijn bibliotheek zal willen hebben ». Of men zegt dat het «slecht » is om
die of die reden, en, dikwijls toch, dat dergelijke lectuur « een
gevaar is voor de jeugd ». -- Over dien eersteling van Magda
Peeters zeg ik dat hij alleronbeduidendst is, zelfs zonder eenig
gevaar voor de jeugd. En al is 't mode, vooral een eerste
bundel, nooit heelenal te veroordeelen, over deze Avondbloesems
kan ik met den besten wil van de wereld niets goeds zeggen.
Het is zelfs zoo onbeduidend dat het niet verder met aanhalingen
-- God bewaar me! — hoeft bewezen te worden. Hart en smart,
nacht en zacht, zijn er de meest geliefkoosde (en de beste!)
rijmen; daarom ook is dat witte boekje heel onschuldig.
Dichteresj es I .... heel aardig, maar niet allemaal zouden ze
mogen verzen maken. P. H.
HOE EEN KONING OVERWON, an ROB. HUGH BENSON,
vertaalel door Albertine Steenhoff- Smulders. — Uitgave van
Het Centruin, Utrecht.
Benson is onze eerste katholieke romanschrijver.
Hoe een Korting overwon is een meesterstuk van 'n roman,
zonder zwakke deelen. Ge leeft in dat mooie boek heel het leven
mee van het Hof, den adel, kloosterlingen en hóo' e prelaten,
geestelijke en staatkundige beroeringen uit de eeuw van Hendrik VIII. Benson beschrijft dat leven in de eenzame landhuizen,
in de stille kloosters en in 't woeligre Londen in zoo levendige
kleuren, zoo typisch nauwkeurig, zoo rijk en toch zoo sober,
dat ge er u heelemaal voelt medeleven. Geen vrome martelaarshistorie, geen gestrafte Kristen vervolgers. maar echte mensclhen
uit dien tijd, met goede en slechte zijden, bij de drijfveer hunner
daden. Ieder blijft er in zijne rol tot aan liet einde, en 't leeft
alles door en naast mekaar tot een mooi en vast geheel. Lijkt
het verhaal u sons vat zwaar-ernstig van gang, wat al te kalm
en sober. liet sleept u toch mee tot net diep tragische voelen
van de sombere figuur dier eeuw. De vaste hand en liet kalme
verstand van den kunstenaar leiden u; zijn gevoel laat lij voluit
spreken, maar 't overmeestert hem nergens.
De vertaling werd aan waardige handen toevertrouwd.
Weinigen toch kunnen vertalen als Albertine Steenhoff Smul-

586

BOEKENNIEUWS

ders, en al voelt men hier en daar wel eens dat er haast bij
was, het zijn toch zeer uitzonderlijke gevallen.
Dit is nu waarlijk eens een boek dat in geen enkele onzer
volksbibliotheken mag; ontbreken.
LETTERKUNDIGE SNIPPERINGEN, door MODEST Dn
BIE. -- 2de Bundel. Uitg. van den Nederlandschen Boekhandel.
Dit boek bewijst dat de schrijver ervan iemand is met ver
veel voeden wil; de verzameling denkelijk van alles wat-bazend
er van zijne hand (na reeds een 1 st en dergelijken bundel) in
weekbladen en propaganda- schriften verscheen, waar het in
elk geval best op zijn plaats zou zijn. Achttien opstellen in
((dicht en ondicht » over vaderlandsliefde, wonderdadige bekeeringen, Vlaamsche bewwe ging, en dies meer. De gedichten zijn
gelegenheidsgedichten of cantaten. Precies niet totaal zonder
eenige waarde, hier en daar minstens. De schrijver zelf noemt
het ergens een volksboek. Maar een volksboek mag gerust veel
beter
zijn.
P. H.

ALLERLEI
«Alom heerscht achterdocht, dat zich achter de geheimzin nigheid van het diplomatieke verkeer verborgen invloeden doen
gelden van groote finantiëele en ''Zdustriëele belangen. Zoo
schreven wij op 3o November 1. 1. In 't algemeen heeft men voor

die achterdocht geen andere gronden dan onbestemde vermoedens, ontleend aan de zoo dikwijls onbegrijpelijke ontwikkeling
der internationale verhoudingen. Hoeveel men hiervan ook voor
rekening kan stellen van het voor den gewonen mensch ondoorgrondelijk inzicht of gebrek aan inzicht der diplomatieke kringen, er blijft nog te veel over, waarvoor men eene andere
verklaring meent te moeten vreezen. De onthullingen, door de
socialisten thans in Duitschland gedaan, geven meer dan vermoedens. Zij stellen in staat, een enkelen blik te werpen op den
verborgen achtergrond van de internationale beweging, tot
uitbreiding der oorlogstoerustingen. Zij laten zien, op hoe
sluwe, berekende wijze door fabricanten van oorlogsmateriaal,
door omkoop van ambtenaren, bedriegelijke persberichten,
betaald perschauvisme. e. d. op de Regeeringen en de publieke
opinie wordt gewerkt. En die vriendschappelijke overeen
komsten tusschen de fabricanten in de verschillende landen tot
verdeeling der « clientèle », hoe treffend van nationaal gevoel !
Te moeten denken, te moeten vermoeden, dat, als er wordt
gesproken van de eer, de levensbelangen der volken, daaronder
moet worden verstaan de winst, de handelsbelangen van kanon nenfabrikanten en veile couranten ! Dat de volken met hunne
vaderlandsliefde en hunne hartstochten de speelbal zouden
zijn, niet alleen van de ondoorgrondelijke diplomatenwijsheid,
maar nog bovendien van omkooping en bedrog! En dan wordt
nog gezwegen van de haute finance, die. alle democratie ten
spijt, steeds machtig;er wordt in hare geheime nationale en
internationale oligatchie.
» Op aandrang van den Rijksdag is thans in Duitschland
eene comissie van onderzoek benoemd. Was er voor de Regeering aldaar vóór de jongste onthullingen nimmer eenij; motief,.
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zelve tot een onderzoek het initiatief te nemen? In België
onderzoekt men ook. Weten, vermoeden de Regeeringen in
andere landen niets? Is er voor haar geen reden van onderzoek?
Mogen de volken zelve in de twintigste eeuw nu eens weten,
wat er aan voorstellen tot uitbreiding van legeruitgaven, aan
internationale verwikkelingen, aan oorlogen voorafgaat ?
» Zulke onthullingen als in Duitschland doen ineer goed
aan de vredesbeweging dan welke vredesconferentie ook.
(Van Onzen Tijd, nr van io Mei 1913 ;.
HILDA RAM
Deze naam is een der vijf, zes namen van overledene schrijvers en dichters die ons Volk --- verstaan als de Algemeenheid
der vlaamsche menschen, die iets of wat lezen - kent en blijft
onthouden.
Voorwaar geene geringe eer !
De erfelijke, aangeboren, teedere eerbied en bewondering
voor de Vrouw, het waas van dichterlijke bekoorlijkheid dat
haar, sedert onheugelijke tijden. omgaf bij den Germaan die,
hier, Vlaming heet, en in 't landje waar de Moeder Gods « Onze Lieve-Vrouw )) genoemd wordt, zijn daar, wellicht, gedeeltelijk
oorzaak af.
Andere vrouwen nochtans hebben ook geschreven, hier, ja,
meer dan Mathilda Ramboux doch zij werden van 't Volk weinig
of niet gekend, zijn vergeten. Hilda blijft de « zachte toch heldere ster aan den Nederlandschen letterhemel» — zooals Paterke Daems zaliger, haar oude vriend, haar betitelde --- die
elkeen weet te noemen.
Ik kan niet gelooven dat deze populariteit veroorzaakt werd
door bare «lyriek », omwille van hare eigenlijke zangster -gave.
Want, alhoewel zij ten overvloede geschoold werd in het verzenmnaken door dien braven schoolmeester Van Droogenbroeck, en
er haar, van dien kant, geen enkel geheimtie ontzeid noch gespaard bleef, ofschoon, ja, hare gedichlen in 't jaar 89 den vijfj aarlij ksch en prijs van Nederlandsche letterkunde behaalden,
nog wel bij alg emeene stemmen der keurders van dien tijd, toch
kan ik haar niet erkennen als een lyrische dichteres, als 'n zang
uitschitterende beteekenis.
-stervan
Hilda Ram was geboren om te vertellen.
Zij is geweest de buitengewoon-begaafde Vertelster van de
vlaamsche, deftige, degelijke, christelijke Burgerij der Scheldestad,van haren zoo gezond-gebleven middenstand, van de welstellende. eerlijke ambachtsliê, klein-handelaars, min-of-meer ont-wikkelde vlaamsche stand-families van het trouwe Antwerpen.
En 't is door hare Vertellingen, die veel gelezen werden en
geerne gelezen zullen blij ven, dat zij de eer verdiende eene
Volksschrijfster te zijn.
Hare krachtdadige, bewonderens- en beklagensweerdige po
om, onder de leiding van verzen -recept-apothekers, alle-gine
mogelijke dichtmaten en « -vormen » meester te worden, kunnen
haar gediend hebben tot stijl- en taaloefening, ook wel tot kies
keurigheid in het zoeken naar vorm en kleur en klank. doch aan
hare wondere gave van te vertellen hebben zij, inijnsdunkens,
meer geschaad dan gebaat.
En hadde zij, gelijk zij dit begon te doen op 't einde van
haar eilaas! al te vroeg gebroken leven, hare «klaverhens » en
andere Idyllen en Vertelsels in proza geschreven, vrij van den
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maten- en rijmenrommel die haar, geloof ik, nooit anders dan
belemmerd heeft in haar kunst, dan had zij ons onvert;ankelijkschoone kijkjes en tafereelen gelaten van het zoo aantrekkelijk eenvoudig, rein en eerlijk kleinburgerlijk leven en streven der
Antwerpsche menschen van den ouden echtvlaamschen middenstand.
Hilda's karakter -- want een karakter was zij ! -- hare
maagschap, haar aanleg, waren als voorbestemd om dat gewichtig deel van ons volk uit te zeggen. Ik heb van mijn leven nog
geene vrouw gekend zoo door-en-door Vlaamsch van karakter,
van diepe vlaamsche overtuiging, van onwrikbaar vlaamsch
«geloof » als Hilda was. Dit glorieus merkteeken dragen al de
leden van haar eerbaar en hoog-deftig; maagschap, doch zij zelve,
die zoo mannelijk fier, in lijden en strijden kon zeggen: « ik ben
de dochter van 'n smid ! » was daarin nog de eerste onder die
eersten, der Vlaarnsche Antwerpenaars.

Hilda Ram's eersteling : «Een klaverke uit 's levens akker. Drie
Idyllen» verschenen in 1884 --- won de toen nog onbekende dichteres van stonden aan de populariteit waarvan hierboven gew aagd werd.
Dit lieve boekske was sinds vele jaren onvindbaar geworden op de boekenmarkt.
Zij zelve vertelde mij eens hoe zij er een exemplaar of ettelijk van terugkocht tegen hun gewicht in goud bijna!
Nu stelt de Nederlandsche Boekhandel het huidig geslacht
van lezers en lezeressen en ook vele ouderen van dagen, die dat
bekoorlijk bundeltje te vergeefs zochten, in de lang- en veelgewenschte (.elegenheid het te bezitten en te genieten in al zijn
j ; u ; dige frisclhheid, zooals het, dertig jaar geleden. ontsprong
aan het teer evoelige hart der bekoorlijke Vertelster, aan den
geest der fijne, kiesche, taalveerdige schilderes met woorden.
Het lijdt geen twijfel dat het Nederlandsch Publiek den
heruitgever van dit letterkundig juweeltje zal dankbaar zijn, ja,
meer dan hij dierf verhopen.
Want het «aardig-doen » van al te veel jongere sehrijvers,
blijft ons volk... de keel uithangen; al het gerucht dat zij maak ten heeft 's Volks zin voor gezonde kunst niet kunnen verbijsteren en het blijft hunkeren, dit Volk, naar die boeken welke
hem « wat schoons » weten te verhalen uit zijn eigen diepste en
innigste zieleleven... AUGUST CUPPENS.
Werken :

Een klaverken. Aalst 1834. Uitgeput. Nieuwe uitgave 1913 2.-2.50
Nog een klaverleen. Gent,
1.25
Verhuizen (Landgedicht). Gent
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4.-De familie Schrikkel, (2 dln). Malde;em 1899
2.50
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JONGLEVENSVRAGEN
IN MODERNE
ROMAN- LETTERKUNDE
Hedendaags overstroomt de roman de wereld- letterkunde en drijft met alle gedachtenstroomingen meê. Door
zijne natuur zelve, wordt hij de intieme uiting van het
veelzijdig ontwikkeld streven der menschheid, de photographische opname, als men zoo spreken mag, der
reusachtige « comédie humaine » waarvan Frans Van Cauwelaert treffend betuigt « Het aanzien der menschheid, van
hooger beschouwd, is tragisch gelijk sommige tafereelen
onzer oude schilders, die de razende dolheid der vermomde
en ontwezende menschen nog prikkelen doen door boven
geesten. Ze zoeken't geluk, maar ze zoeken met-naturlijke
oogen die buitenwaarts lichten en niet in zich, waar het
treurende gekerkerd zit in het onontsloten paleis van 't
hooger zieleleven. » ( i)

De jeugd, dit spannend en kritisch tijdvak van het
leven, moest wel onvoorwaardelijk de aandacht wekken
onzer romanschrijvers. Inderdaad, aan velerhande verandering en wisseling is de opkomende man onderworpen.
Twijfel en angst bemeesteren de ziel, omvangrijker gedachten nemen de plaats in der kinderlijke aanschouwingen
wijl moderne geschillen over godsdienst, wetenschap, kul tuur, als gloeiende pijlen jagen door het brein. Hier en
daar, zien wij dan ook in de roman -kunst een jongeling
vóór eene dier wichtige « vragen » gesteld en naar eene
oplossing trachten die beslissend zal werken op den ver deren gang van zijn bestaan. Bij enkele dier « jonglevensvragen » in een vluchtig betrachten stil te staan, is wellicht
niet van belang en van beleering ontbloot. 't Is waar ook.
De roman is geene werkelijkheid. Toch streeft hij naar
werkelijkheid. Verwaand zou de bewering klinken dat hij
(i)
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immer uit louter verzinsels werd opgebouwd. De zielkundige roman vooral daalt tot in de diepste schachten der
gedachte en beloert de verholen gangen waar de drift voort
Daarbij, de schrijver heeft meermaals zijne eigene-woekrt.
lotgevallen uitgesponnen en langs den weg der psychologische zelfervaring ons geleid naar het «algemeen menschelijke ». Juist in dit « algemeen menschelijke » schuilt de
boeiende kracht van den roman op ontwikkelde lezers en
verwezenlijkt hij de uitspraak van Goethe in « Faust)) :
Greift nur hinein ins volle Menschenleben!
Ein jeder lebst und nicht vielen ist 's bekannt,

Und wo ihr 's packt, da ist 's interessant.
Eenige dier «vragen» willen wij thans kort in oogenschouw nemen met de gevolgtrekking die er uit af te leiden
valt voor onze hedendaagsche tijden. Heel weinig positief
nut, het weze terloops bemerkt, zal de romanlectuur voor
de jonge geslachten uithalen; daar wordt wel geleerd hoe
men zijne jeugd verbrijzelt, zelden ziet men haar bekrachtigd. Voorzeker moet de jongeling de gevaren kennen die
hem ten allen kant bestoken; echter blijft vooralsnog weinig
te verhopen van de hoog geroemde moderne voorlichting,
want geene moraal-pedagogie is werkzaam genoeg om de
lokkende driften in toom te houden. Beteekenisvol daarover menige uitspraak van Dr Foerster. (i)
Hier moet de christene opvoeding bijspringen om bij
de natuurlijke behoed- en weermiddelen de veel machtiger
bovennatuurlijke hulp te verstrekken, en alles komt er op
aan den jongen man deze onontbeerlijke middelen ter hand
te stellen in de grondige kennis en overtuigde praktijk van
zijn godsdienst, geheeten : het integraal catholicisme. Bij
voorkeur, alhoewel niet uitsluitend, hebben wij ons dan
ook gewend tot de christene letterkunst waar de zaak niet
enkel van natuurlijke zijde wordt toegelicht maar in verband
staat met eene hoogere bestemming.

(i) Onder andere in het Vóórwoord van Jugendlehre, 1904, en
in het onlangs verschenen brochuurtje De opvoedkundige oiunis:

baarheid van de godsdienstige grondlegging der zedeleer.
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Voor menig jonge man is de hoogmoed een gevaarlijke
klip. Wij zien het in Les Noellet van Bazin. Pierre Noellet
verlaat zijne duurbare heimat en drentelt af naar de groot
Onbewust tierde hij in welig geluk op vaders land.-stad.
Thans wordt hij een armzalige krantenschrijver te Parijs.
De glorie die hij verwachtte is niet gekomen. « Il y a seize
mois que je me débats dans la foule de ceux qui, comme
moi, veulent tarvenir. Chaque pas que j'ai fait dans le
monde a été une humiliation. Je ne suis personne ici, ma
vie me parait inutile et vide et presque coupable. Il aurait
fallu des annees pour réussir, des années que je n'aurai
pas. » Nu denkt hij aan het ontweken vaderhuis en als
zoovele smeekstemmen uit het verleden wellen herinneringen op « Kom terug! » — « Toujours ces souvenirs,
toujours !... mon enfance heureuse lorsque je l'ai brisée,
m'a fait comme une blessure qui se rouvre sans cesse....
» Je me demande ce soir avec effroi si je ne me suis
pas trompè ?... Je ne puis revenir en arriere, et 1'avenir est
Si sombre devant moi! Que vais -je devenir ?... »
Ver van den boom gevallen, heeft het blad de groeikracht niet meer van de moederaarde en sterft op de wegen
waar onverschillig gaat de wandelaar. Het «menschenetend
steêgedrocht » heeft den forschen jongeling gebroken, en
wanneer de vader zijn kind weêrvindt te Parijs, staat hij
schier vóór een lijk. « Julien Noellet aperCut son fils. Pierre
était étendu sur un canapé, près du mur, les yeux fermés,
tres pale, endormi d'un sommeil brutal. Une grande pitié
saisit le père. Il revit par le souvenir le Vendéen robuste et
sain qu'il avait éleve. Etait -ce bien Pierre, ce maigre jeune

homme couché là ? Le sang appauvri qui bleuissait a peine
ses tempes, était -ce celui des Noellet, ce sang vermeil qui
fleurissait autrefois sur sa bouche ? Comme il était grand
temps d'arriver, de prendre l'enfant et de 1'emporter au
pays ! »
Echter het was te laat. De eerzuchtige had zijn roeping
misprezen en verguisd. En nochtans, als boerenzoon, ware
zijn leven rustig opgegaan in vaste liefde tot den grond, hij
ware geweest een kind der traditie, een schakel meer in de
keten der felle pachters die 's zomers zwoegden op hun
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land, die in lange winteravonden droomend staarden op de
kronkelende vlammen van den open haard. « Quand les
métayers disparus rentraient le soir, l'échine tordue par la
fatigue, au coin de leur feu, dans la demi obscurité qui leur
économisait une chandelle de résine, ils voyaient par delà
la mort qu'ils sentaient venir, une maison blanche, éclairée,
une maison à soi oû quelque arriere-petit-fils règnerait en
souverain. Leur misère se consolait avec la joie de cet
autre, en qui se réaliserait l'ambition de toute une race »,
maar ((die kleinzoon n was uit de rij der oude vaderen ge
viel als slachtoffer van zijn hoogmoed.
-tredn
De lotgevallen van André uit La Terre qui meurt hebben
schier hetzelfde treurig eindverloop maar zijn uit andere
begoochelingen saámgeweven. Nogmaals eene lichtvaardige
jonkheid die zich los maakt van hare roeping en vaarwel
zegt aan het gezond landelijk leven; maar hier is het de
boerenzoon, soldaat geweest, die droomt van verre landen
waar de sappige aarde rijke oogsten baart, waar fortuin den
ondernemenden gelukzoeker toelacht. Door onbestemde
reislust aangegrepen, de phantasie door lokkende beelden
aangehitst, ontvlucht André heimelijk het vaderhuis en

verdwijnt in den nacht van het onbekende.
Tragisch onzeker de toekomst, en tehuis strekten zich
onmachtig liefderijke armen uit want hij was het kind dat
de vader minde boven de macht der menschen, dat hij met
zooveel verdriet gedacht. ((Le père, dans le secret de son
coeur, appelait « André u ?... Oii était son dernier fils, maintenant, dans le monde immense? Dans une ville ? sur les
chemins? sur la mer qui prend les hommes ?... Toutes les
routes de sa pensée se perdaient dans l'inconnu... »
Niet elk uitwijken dient gelaakt; zoo bijv. wanneer er
kans bestaat tot lukken in een vast georganiseerd land of in
een kolonie. In André wordt de jonge losbol gestraft die
afreisde zonder eigenlijk te weten waarheen. Hem dreef
niet de snerpende ellende die zoovele kinderen van het
Noorden op de hielen zit; de heimat schafte hem een
vaste broodwinning aan en de moederaarde, naar nieuwe
methoden bebouwd, zou wel zijn dagelij ksch zwoegen
loonen.
André, de forsche schoone jongen, is verloren voor het

IN MODERNE ROMAN- LETTERKUNDE

5

veld; zijn ware bestemming heeft hij miskend, zijn lieve
jeugd verkwanseld en miskend. Nog anderen zullen het hem
nadoen.

De nietigheid van het moderne streven eener intellectueel ontwikkelde jeugd, die zich boven de christelijke orde
verheven waant en hopeloos zoekt naar een levensdoel,
staat afgebeeld in een roman van Johannes Schlaf Der

Prinz.
Jürg Deibel, zoo heet de held, is de zoon van een sim
molenaar. Groote plannen steken hem in het hoofd.-peln
Hij wil studeeren. Als in een droom beweegt hij zich door
den loomen molenaarsdag en teekent met zwarte lijnen en
cirkels de wit bestoven wanden; een wondere jongen, een
soort van opwassenden Blaise Pascal. Dit past niet bij de
rekening van vader Deibel, den ruwen, stuggen boer, alleen
bedacht op de toekomst van zijn molen. Meer en meer
ergert hem het zonderling bedrijf van Jürg en tusschen
vader en zoon loopt het uit op krakeel. Jürg ten einde raad,
vlucht weg en rent naar de stad om aan het Gymnasium
zijne studiën te beginnen. Bij onkel Miesbach wordt de
vluchteling opgenomen en geherbergd. De kleine man heeft
thans zijnen weg getroffen en studeert als de ijverigste der
scholieren. Met de jaren groeit wijsheid en verstand.
« Kennis is macht » vooral onder het studentenvolkje.
Later aan de Berlijnsche Hoogeschool wordt hij met den
bijnaam van « der Prinz)) vereerd. Met vorstelijke gaven
uitgedoscht treedt Jürg de wereld in, weet echter niet goed
wat beginnen. Zijne omvangrijke wetenschap schijnt hem
een ijdel praalvertoon te wezen om zijne medemenschen te
overbluffen, bijzonderlijk zijn ouden makker, Kürl, een
trouwgebleven vriend uit de geboortestreek. Deze intellectueele vriendschap verandert jedoch van aard wanneer
((der Prinz )) in Kürl een medeminnaar ontdekt van de zeer
geëmancipeerde barones Irmeline. Onder den druk dezer
verscheiden gebeurtenissen vervalt ((der Prinz n in een
duister mijmeren over wereldraadsels, een wegdwalen in
dikke wolken van gepeinzen, een « speculiren » naar Duit schen trant. Allerlei « probleme » dagen op in zijn geest maar
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nergens is licht of uitkomst te bespeuren. Jürg wordt een
echte vrijdenker en moet ten slotte zijn intrek nemen in een
sanatorium, om zijn geschokt gemoed wat te berustigen.
Daar wacht hem eene heugelijke verrassing. In de ver stompte zenuwlijders, door het onstuimig leven achter die
treurige muren weggemoffeld, meent Jürg Deibel de ware
menschelijkheid, de bloem der beschaving te ontdekken en
tot deze moet hij ook behooren. Eene wetenschap, hoog
boven het gemeen, heeft eindelijk dien geleerden bol, dien
« Prinz)) er toe gebracht eene fonkelnieuwe l'assentheor e
uit te vinden. « Deze waren dan eigenlijk het oerras... de
eeuwige verworpelingen der menschheid, de slotsom der
kultuur; « nevropathen » bleeke, ziekelijke, onrustige individuen ; onsterfelijk kiemras strevend uit eeuwig heilige
kiemen van den mystieken moederschoot kiemras, Ger
Germanen tot in de vergrijsde Oerchemie der-manoïde,
oude dagen... een volk, een ras van uitverkorenen en
heiligen...
Jürg Deibel treedt hier op als de intellectualist onzer
dagen die slechts heil verwacht van zijne rationalistische
wetenschap. Dan komt men tot allen onzin en dan werpt men
zich op tot de gestalte van « Nietzche's Uebermensch, een
zuiver natuurproduct van kultuureenheid... enz. » Onze
((Prinz)) meende nu ook met zijne rassentheorie het aanschijn der aarde te veranderen. Het noodlot, intusschen,
komt hem wat wijzer maken; uit olympische sferen neergedaald, stapt hij in het huwelijksbootje gelijk een doodgewoon menschenkind. Zoo wordt dan in de storende lotgevallen van Jürg Deibel de algeheele vrijheid in denken en
doen gebrandmerkt, omdat zij noodzakelijkerwijze tot de
ergste buitensporigheden voert. Bij ons heeft Vermeylen in
zijne taal vol passie de ellende afgeschetst van den dolenden
jongeling, door geen enkel religieus ideaal vóOrgelicht.
« Ik was als een die trappen zonder eind in de duisternis
afgaat. Het geloof had ik afgewezen, maar wat was me
« wetenschap » ?... Het teeken van 't evenwicht ontbrak me:
het geweten, dat ons verbindt met al wat we als oneindig
voelen. Had ik't eeuwige maar kunnen vergeten, mijn blik
gewennen aan 't enkele schouwspel van wat in tastbare
vormen afwisselt ! ... Waar was het kruisingspunt van mijn
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vergankelijk en afgezonderd ik met al het onbegrijpelijke
en ongezegde ?... ((En toch daar ook, op het einde van deze
schets eener « Jeugd » klinkt het als eene zacht wegdeinende
illuzie, «misschien komt er een tijd, dat wij ook in zonnige
vreugd zullen groeien en in 't levend vleesch van 't menschdom werken. Nu moeten wij wachten : door de kunst wordt
((de liefde mogelijker op aarde. « Mijn vriend, wij zullen
dit land schooner maken! » ( i) — Nogmaals eigenaardige
hypothesen van « het vrij onderzoek », mooie levensplannen in ijlen rook vergaan.
Ook Jürg Deibel — om tot hem terug te keeren —
stak tot over zijne ooren in het « vrij onderzoek n ; hij kwam
echter te voorschijn met zijne « Rassentheorie ». Dwaas en
ellendig blijkt zijn pogen en zijn zwoegen. Geen enkele
naklank van den ongenadigden strijd tusschen goed en
kwaad ruischt in zijn hart, de edelmoed van het zichzelf
overwinnen blijft hem vreemd, verwaande zelfachting sluit
beide zijne oogen voor het ware licht dat van boven komt.
Jurg moest eindigen in duistere verwarring, in platte alle -

daagschheid.

Als een sombere wolk schijnt de religieuze vraag boven
protestantsche landen te hangen. Zij baart onrust en twijfel
in de gemoederen, brengt allerlei verwikkelingen mee in
het openbaar en individueel leven en komt diep ingrijpen
in den strijd der jeugd. Teekenend in dit opzicht de levensvoorvallen van den jongen « Martin-Augustin » in den
nieuwen roman van M. Sharlau. De schrijfster is niet
katholiek maar beziet met oprechte bewondering « het
onwrikbaar gebouw der Kerke Christi, uit de steenrots
gehouwen, trotseerend door de eeuwen den fellen weerslag
der golven ». Het verhaal is in nauwe aansluiting met de
werkelijkheid en mag voorzeker doorgaan als belichaming
van twee onverzoenlijke wereldbeschouwingen Zurück zur
Kirche en Los von Rom. In Martin-Augustin zit beider geest,
om zoo te zeggen. Dit blijkt reeds uit zijn naam, met opzet
gekozen: Martin (Luther), de afvallige, die het oud geloof
(i) AUG. VERMEYLEN, Verzamelde Opstellen, I, Eene jeugd (1896) .
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der vaderen loslaat, de patriarch der « Los von Rom » -beweging; Augustin, de bekeerling, zoon zooveler smarten,
die in de kerk van Rome de rust des harten terugvindt;
eene Monica, die ten slotte den verdwaalde met tranen en
gebeden terugroept... Wij zien het, om de wichtige vragen
hier behandeld, staat deze roman hooger dan veel ander
modern geschrijf en liefdegekweel, en werd hij van katholieke zijde gunstig beoordeeld.
Het gebeurde verplaatst ons in Noordelijk- Duitschland.
Monica, het fijnvoelend meisje, het katholiek geloof harer
voorzaten innig toegedaan, raakt verliefd op een stuggen
protestant, uit Schleswig-Holstein, Dr Fabricius. Deze
weigert den zegen van een katholiek priester over het echtverbond, en de toegevende Monica, verblind door den
hartstocht, laat begaan. Dit was de zware misstap aan de
poort van een nieuw leven, die zou geboet worden doorheen wrange lijdensjaren. In den stillen huiselijken kring
zal deze schuld den sleep van veel ellende meetrekken en
op Martin-Augustin als een wrekend noodlot neervallen.
Het is als de uitstraling van het treurig woord der Kerk Liturgie « Onze vaderen hebben gezondigd en zijn niet
meer, wij dragen de straf van hunne ongerechtigheden ».
Martin-Augustin geniet in het katholiek geloof zijne
eerste opleiding en de kleine jongen groeit op als een
gevoelvol menschenkind, lief en blij. Nauwelijks is hij
uit de kinderkamer getreden of somber rijst de religieuze vraag aan den lachenden hemel zijner jeugd. Hij
ziet hoe dag voor dag, in heel gewone dingen, het verschil
van godsdienst storend werkt tuschen vader en moeder en
tot allertreurigste verhoudingen aanleiding geeft. Meer en
meer geraakt hij onder vaders afbrekenden invloed, die
gerugsteund door het protestant- schoolonderwijs, hem eindelijk van zijn katholieken godsdienst af brengt en doet
overgaan tot het protestantisme. De knaap was veertien
jaren oud. Weldra verviel hij tot volslagen scepticisme. In
deze gevaarlijke gesteltenis komt hij eenige jaren daarna aan
de Universiteit en is hij niet bij machte aan de verlokkingen
eener zelfzuchtige theatervrouw weerstand te bieden. Martin-Augustin zal alles aan zijne passie opofferen: de gezworen trouw aan eene eerste verloofde, de achting zijner
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hoogvereerde moeder, de schoonste uitzichten op eene
glanzende toekomst. Van deernis geknakt sterft zijne bruid
in jeugdigen ouderdom, maar de ontrouw der lichtekooi legt bloot het schandelijk spel dat zij met hem heeft
gedreven en bij het sterfbed van zijn blindgeboren kind
breekt het zoo trotsch opgericht monument van zijn ongeloof in stukken. Geleid door den monnik «Ambrosius » (nog
een historische zinspeling) keert hij tot zijn moeder weêr
en tot het geloof zijner kindsheid, eens zoo roekeloos
ontweken.
Wonderschoon bloemt open vóór onze blikken het
karakter en het wezen van Martin-Augustin : in het kind —
een kind van dezen tijd -- de teere, droomerige nieuwsgierigheid, luisterend met ingetogen liefde naar de koesterend
warme legenden; in den knaap -- de weeke zinnelijkheid,
daarna de onmacht tegenover het kleine rondreizend theatermeisje ; in den jongeling --- de hartstocht, geadeld in de
vurige vereering zijner lieftallige bruid, maar zwak en
onbestendig, plots gevangen in arglistige strikken, zinkend
van afgrond tot afgrond, op den stroom der zinnelijke passie
naar een algeheel vergeten van eer en deugd. Het ongeluk
herinnert den droomer aan de ware beteekenis van dit leven
en thans zal hij gaan den engen weg eener uitboetende
plicht.
Martin-Augustin viel als slachtoffer der zinnen. Zijne
wereldbeschouwing kwam uit op het genieten. Nogmaals
een der duizenden die het volle leven dacht te leven maar
gebroken, ontredderd, bezoedeld uit dit leven opdook.
Dit aan de oppervlakte van Martin-Augustin's losbandig
streven.
De ware oorzaak ligt dieper. Zij hangt als een gruwel
over al zijne rampzaligheden : het gemengd huwelijk. Er
was geen eenheid, geen ((leitmotiv)) in zijn opvoeding
geweest. De strijd tusschen vader en moeder losgebrand
over de godsdienstige richting van het leven, had in het
ontvankelijk gemoed van den zoon zijne bittere gevolgen
voltrokken. Uiterlijke invloeden, voorbeelden der omgeving,
lessen van het vaderhuis, hier toetst men, als bij den vinger, wat zij vermogen op de zedelijke en religieuze opvoeding van het kind.
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Nog een ander denkbeeld grijpt hier aan. Hetgeen de
wereld, na Faust, genoemd heeft « das ewig Weibliche »
oefent onverpoosd zijn invloed uit om zoovele jeugdige
levens uit hun weg te slaan. Menigmaal werd de aankomende jongelingschap voor die verlokking gewaarschuwd.
Het laatste woord daarove.z blijft aan Retté, een bekeerling,
die er wist van te spreken. Hij zegt ergens : « Ce qu'il y a
de plus odieux dans les femmes perdues et séductrices de
la jeunesse, c'est moins leur vie infame et leur äme orduriere, que la haine instinctive et féroce dont elles sont
possédées a l'égard de tout ce qui est innocent, sage et
parfumé de vertu... Elles n'ont pas de volupté plus grande
que de souiller ou de détruire quelque chose de pur n .

In den laatsten roman van Pater Coloma, den genoegzaam bekenden Boy, staan wij nogmaals bij de puinen van
een jong vermorzeld leven, opgegaan als een rozige morgenstond, bloedig zinkend eer de nacht gekomen is. Met
de ervaring die den zielenkenner immer vergezelt heeft
Pater Coloma den vinger gelegd op de wonde, die het hart
van den jongeling uitkankert en leidt tot vernietiging zijner
schoonste toekomstplannen. Met de inleidende gedachte
wordt deze wonde blootgelegd. « 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 zijne genegenheden
slechts gevaarlijke afdwaling en zondige verdoling ». Om
wille dezer stelling wellicht spelen de meeste vrouwen in
dezen roman eene verfoeilijke rol en strekken zeker niet tot
eer en blijdschap van de schoonere helft der kunne.
Wij hebben er te doen met eene Rita Bollulo, tweede
vrouw van graaf jecla,de opkomelinge vol haat jegens
Boy, haar stiefzoon, die zij op allerlei schandige manieren
van zijn erfdeel zoekt te ontlasten en eindelijk zijn verjaging verkrijgt uit het vaderhuis ; de immer kwaadsprekende gravin Porrata ; de drie dochters van den gemeenen
woekeraar Lopez, alle drie Maria geheeten maar door de
spotlustige Andalusiers met de heerlijke bijnamen vereerd :
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Maria Satanas, Maria Lucifer en Marieken van alle duivels. De listige plannen dezer drie hellevegen komen op
het gepaste uur den stiefmoederlijken haat ter hulp om den
naam van Boy voor de wereld te onteeren. Daarmee was
eer en goed — maar alles nog niet verloren.
De gehuwde gravin van Bureva met hare wreede gitzwarte oogen, « bedriegelijk als het water », overrompelt
den vier en twintigjarigen Boy in den jubel van een weelderigen balavond. De deugd is de heilige berg van het leven.
Een enkele misstap en men glijdt de steile helling af. Jaren
van pijnlijk opklimmen zijn vereischt eer men opnieuw
boven geraakt in reiner lucht. Soms is het voor altijd gedaan. Om de eer der gravin van Bureva te redden vliedt
Boy naar het Noorden, sluit zich aan bij het leger der
opstandige Carlisten en komt rampzalig om. Opzettelijk is
het einde van Boy zoo afschuwelijk gewild wanneer hij met
zijn paard over den hofmuur springt om aan de gendarmen
te ontsnappen ; deze dachten in hem den hoofdman der
Carlisten te erkennen : ((Reeds maakte het paard den
koenen sprong over den muur, reeds vloog het met zijn
ruiter hoog in de lucht : plots knalde een schot, het paard
stortte neer met zijn bereider in een akeligen warklomp.
Het dier deed geweld om zich op te richten, stampte zonder
erbarmen den rampzalige, die onder zijne hoeven lag,

geraakte los en rende met opstuivende manen door den
tuin, hinnekend van smart en angst. De ruiter lag beweeg loos op den bodem uitgestrekt : twee kogels hadden hem
getroffen, de een in het hoofd, de ander in het hart. » Boy
stierf verzoend met zijn God ; zijn dood was de boete en
het nawee zijner passie.

In scherpbelijnde persoonlijkheden zijn enkele « Jonglevensvragen » aan ons voorbijgegaan. Wij zagen er in
belichaamd den eeuwenouden-menschelijken strijd van het
goede tegen het kwaad. In den wereldbefaamden roman
van Robert Hugh Benson By what Authority? (i) reikt die
strijd tot zijn paroxysme en neemt een bloedig einde.
(i) Oß welk Gezag? Vertaald

door L. J. Verstraeten.
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Gij hebt alreeds een middeleeuwsch-germaansche kerk
bewonderd, op machtigen onderbouw door geweldige
zuilen gedragen, sierlijk heffend in den hoogen hemel het
luchtig torenwerk. Een beeld van onwrikbare macht! Stadig
werden in deze grijze muren dezelfde heilige geheimen
voltrokken. Geen dag bracht verandering, zij het dat de
stralenbundels der zon op vonkende ramen vielen of een
sombere hemel de zware massa met duisternis omhulde;
zij het dat de raven krasten om den hoogen toren of de
bliksem speelde langs kruis en geveltrans, de oude dom
roerde niet; een uitgestrekt gebouw van gebed, krachtinspanning en verlangen. Zoo staat de katholieke kerk in dit
boek afgelijnd, bekleed met een onfeilbaar leergezag om
aan alle volkeren en standen de onveranderlijke Christiwaarheid te verkonden.
Tot beide puriteinsche kinderen, Isabel en Anthony,
had dit gezag gesproken, op onderscheiden wijze, afdwingend den eerbied en de onderdanigheid hunner edelmoedige zielen. Het was in den tijd dat de strijd om de religieuze oppermacht over Engeland heenvaarde : aan den
eenen kant de Paus, aangezien voor Antikrist en zijne kerk,
de synagoog van satan, en aan den anderen kant Elisabeth,
((de koningin-maagd, omgeven van vleiers en gelukzoekers,
in prachtige met juweelen gesmukte kleederen door de
wereld vooruittrekkend, terwijl er trompetten vóór haar
schalden, dichters haar lof zongen, menigten haar in de
straten toejuichten... »
Hier viel een zware keus te doen, maar overmachtig
had op Isabella gewerkt het leergezag der Kerk, sprekende
uit den mond des priesters : « Ge komt (in de Kerk) lijk
een kindje om te leeren. Eenvoudiglijk dat. » In dien geest
was Isabel, de jeugdige bekeerlinge, gekomen en wanneer
zij hare eerste mis had bijgewoond, in de geheimnis van
den nacht, begreep zij helderklaar de macht van haar nieuw
Credo, steunende op het onfaalbaar Christi- woord. « Was
dat waarlijk gebeurd dat het lichaam en het bloed van
haar dierbaren Zaligmaker, jezus-Christus, uit kracht van
zijn eigen klare belofte — zijn eigen klare belofte --- daar in
de handen van zijn priester tegenwoordig was geweest ?....
Of was dat alles eenvoudiglijk een kinderachtig tooneel van
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godslasterlijke vermomming, zooals ze door haar opvoeding
had geloofd? u En dit Puriteinsch meisje, dat de vreugde
van haar verlossing uit de ellende begon te smaken, nu dat
ze dien stap gedaan en uit ganscher harte de offerande van
zich zelve met de volmaakte offerande van haar Heer
vereenigd had — dit meisje deed nu haar eerste bevende
beweging in de richting van een waar uiterlijk gezag : « Ik
geloof », herhaalde ze bij haar eigen, « niet omdat mijn
geestelijke ondervinding me zegt dat de mis waar is, want
mogelijk is 't dit op meer dan een manier te verklaren;
maar omdat die maatschappij die ik me nu voorstel voor
Goddelijk te houden — de Vertegenwoordigster van het
\'leeschgeworden Woord — ja, zijn mystiek Lichaam zelf —
me dat zegt. Op haar verlaat ik me, en 'k rust in heur armen,
die de armen van de eeuwige Godheid zijn, en 'k hang aan
heur lippen, waar 't onfaalbaar Woord door spreekt. »
En zoo viel eindelijk Isabel in slaap, met een bedeesden vrede voortkomende uit haar eerste oefening van
katholiek geloof.....
Bij haar broeder Anthony was het geweest een onrustig zoeken naar waarheid, een pijnlik navorschen over de
groote geschilpunten die de nationaal -engelsche kerk met
de aloude moederkerk in strijd brachten. Hij had moedeloos
een aantal boeken gelezen, toen waren de Jezuiëten gekomen; verborgen in een katholiek huis had hij onder hunne
leiding in de week vóór Paschen de geestelijke oefeningen
ondernomen en toen was het licht in zijne ziel gevallen.
Alle dwars door elkaar loopende gedachten verkregen thans
een wonderen samenhang en het aanhoudend opschieten
van vorigen twijfel en onrust loste op in klaarteglans.
Machtige kentering in een jong leven! Anthony, de bekeerde, rijdt door de verrezen lentenatuur en in zijn hart
ook is het stralende lente geworden. ((Nu werden hem de
poorten wijd open gezet van een koninkrijk, in vergelijking
met hetwelk dit rijk van stoffelijk leven om hem heen eigenlijk maar een eng en somber gevang was... En die puriteinsche ziel, zoo dorstend naar kennis en genade, en zoo
lang gebrek lijdend en gevangen gehouden, nam eindelijk
bezit van haar erfdeel ».
Een oogenblik zien wij beide bekeerlingen, broeder
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en zuster, om het katholiek altaar geschaard, vereenigd in
hetzelfde sterk geloof. Toen, in dien glanzenden Paaschmorgen, na de komst des Heeren in hunne harten, mochten
zij beide als een voorsmaak der hemelsche geneugte opvangen. Maar ook daarmee was heel de toekomst geslachtofferd, het leven in het vaderland aan vervolging en ellende
prijsgegeven, ja schier onmogelijk geworden. Alras breekt
in het laatste wanhopig gevecht tegen de bloedhonden der
openbare machten komt tot zijne natuurlijke ontknooping :
Anthony, de schoone en fiere engelsche jongen, eens de
gunsteling van koningin Elisabeth, die een schitterende
loopbaan aan het hof te gemoet ging, heeft de pijnbank
doorstaan en ligt op sterven in een enge cel van het Towergevang te Londen. Dit was de uiterste vrijmaking eener
edelmoedige ziel, met onverzwakten moed alles wegschenkend om de eens erkende en aanbeden waarheid na te
volgen.
Alleen reine religieuze beweeggronden kunnen het
armzalig menschenhart genoeg krachten schenken om zoodanige offers te plengen op het altaar van het geloof.
Bewonderend gaan wij aan deze jeugdige martelaarsfiguren
voorbij, want wij vinden bij hen wat bij vele jongens en
meisjes uit deze XXe eeuw ontbreekt : karakter en wilskracht om het ware en het goede te grijpen al mogen er
ook onaangenaamheden uit voortspruiten. Bespottelijk
steekt daartegen af de houding onzer hedendaagsche « decadenten » en «modejuffers » die den schijn aannemen tot
het christendom te behooren maar immer en overal met de
wereld meeheulen ; « epicuristen n die niet den moed
gevoelen een enkel gemeen pleziertje uit hun levenspro
te schrabben. Ver zijn we hier ook af van verwijfde-gram
doolaards en lachers, die zonder schaam bekennen als zeker
« personage » uit Le Tribun van Bourget : «Va, je me connais bien... Tenir tête à quelqu'un en face, même dans les

plus petites choses, poser ma volonté contre la volonté d'un
autre, combattre enfin, je ne peux pas... » Desondanks bewaart het oude woord zijne veelvuldige bediedenis en
toepassing : « Het leven en ook de jeugd, een strijd ».
H. PAULI, S. J.

FRANCISCUS
Omdat een engel uit den sterrennacht
getreden tot uw schuw-gekreunde klacht,
stond vóór uw loof-prieel, en in gestreel
van snaren speelde een lied op zoete veêl,
steeg heen uw ziel in hemelweelde hóóg. -Maar telkerreizen uwaarts wil het oog
mijner gedachten, en uw beeld voorbij
glanst in mijn nachten, vader ; melodij
van engelen deint uit, de ziel wordt ziek
van zerp verlangen in dat blank muziek. Een man is bruin en schamel, en hij gaat
langs glooiend looverland, op zonnestraat,
de handen kruiswijze uit, zang in den mond
van : Liefde, Liefde heeft mijn hart gewond.
Voor bloeme' en boomen heeft hij broedergroet;
hij toeft aan sprong der wegen, predikt : Doet
boetvaardigheid, deelt met den arme, mint
elkander broederlijk, weest vroo-gezind. —
Te nachte fakkels onder donker woud.
Stal stroo- gedekt. Zuigkindje. Lampegoud.
En over rood- belichte schaar, zijn stem
Bemint dit kindeke van Bethlehem!
Soms hupt hem na wit- wollig lam dat blaat.
De wolf van Gubbio, de rood -muil, staat
tam als een makke hond, en geeft een poot.
Een vogelschool strijkt neder daar hij noodt,
en luistert, stil de vlerkjes, kopjes schuin
naar zijne rede. Nu knielt hij ter kruin
van zwarten rotsberg. Om hem violet
óp- misten van den morgen, zijn gebed
aanschouwt een bleek en purper visioen,
tot handen, voeten, en zijn harte bloen.
Dan, lange scharen met een praalbed voort;
schreiende maagden wachten aan een poort
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éen nijgt ter droeve omhelzing van het lijk...
Een zingend heimwee, Man Christo -gelijk,
is het te voelen hoe ge zijt gegaan,
één aller tijden, arm geheel, ontdaan
van wat ons krank verlangen derft zoo noode.
Te zijn als gij, de aan- droef-begeeren-doode,
die alle ding mag minnen argeloos,
daar zijn hart kindlijk zuiver is, altoos
ziet hij in schepsels Gods schoonheid alléén
dat is een vedel van verlang -geween
en leede cantilene in sterrennacht,
voor wie te rijzen naar uw vrijheid tracht,
en luttel stijgt, en klapwiekt, en zinkt heen....
A. LHORIJN- THANS.

STAMBOOM DER FAMILIE BREUGEL
* PIETER BRUEGEL DE OUDE, GEZEGD DE
BOEREN- OF VIEZE BRUEGEL,
geboren te Breugel bij Eindhoven rond 1515, t Sept. 1 569 te Brussel ; huwt
Maria Coecke, dochter van P. Coecke I van Aalst; werkt bij P. Coecke,
later bij J. Cock; í55z vrijmeester te Antwerpen en daarna op reis door
Frankrijk en Italië : 1553 te Rome ; na 1563 te Brussel.
f
*PIETER BRUEGHEL II, verkeerdelijk BIJGENAAMD DE HELSCHE,
te Brussel geboren 1564 ; t te Antwerpen begin 1638 ; 22 Mei i6oi is hij
36 jaar oud ; ro Okt. 1636, 72 jaar oud ; getrouwd met E. Goddelet 5 November 1588 ; leerde eerst bij zijn grootmoeder, M. Verhuist, te Brussel;
dan, al vroeg en tot 1585, bij Gillis v. Coninxloo te Antut. ; vrijmeester
aldaar i585.

* PIETER BREUGHEL III,

leefde te Keulen r5g.

geb. 24 Dec.
1635 te Antw.;
1655 vrijmeester aldaar.

I
I
PASCHASIA, * PIETER ANNA

geboren te Antwerpen i 3 Sept.
16oi ; t z3 Sept. 1678; leerling
van Jan I ; in Italië met L. de
Wael en v. Dij ck ; terug te
Antw. en vrijmeester in 1625;
deken z8 Sept. 1629; trouwt
met Anna Maria Janssens
5 Juli r 626

MARIA,

MARIA JACOB DANIËL LAURENS *PHILIPPUS GERARD,

gedoopt te Antwerpen 1589 ;
vrijmeester z6o8 aldaar. Leef
zeker tot na 1627, toen bij-de
hem leerling was Gonzales
Cocques (1614-1684). (z)
1
*JAN BREUGHEL II,

1
*JAN BRUEGHEL I, de FL UWEELEN, de ware HELSCHE,
te Brussel geboren i566; te Antw. 13 Jan. 1625, leerling
eerst van zijn grootmoeder. M.Verhulst, later te Antwerpen
bij P. Goetkint; daarna naar Keulen en Italië : 15g3 te Rome,
1596 te Milano ; 1597 vrijmeester te Antwerpen ; trouwde
met Isabella de Jode 23 Jan. 1599; 16oi Antw. burger; 16oi
deken; lid van de Kamer der Rederijkers « De Violiere ».

C
I
I
KATARINA, MARIA * AMBROSIUS,

geb. ± 1602 te
t 1625
echtegenoote van
Antw. ; trouwt
J. B. Borrekens ;
in 1624, r3 Febr.
t Antw. 4 Dec.
met H. Jeroni1654.
mus van Kessel.

gedoopt te Antw.
io Aug. 1617; vrij meester aldaar
1645 ; trouwt 21
Febr. 1649 ; i8
Sept. 1653 deken
benoemd; tweede
maal deken 1661;
overl. te Antw.
9 Febr. 1675.

1
ANNA,

CLARA EUGENIA

I
ELISABETH

in 1637 ge- begijn te Mechelen,
trouwd met t 16 9 3 .
David Teniers; overleden 1655z656.

ELF KINDEREN:

*JAN PIETER,

*ABRAHAM,

* PHI LIPPUS,

*FERDINAND,

*JAN BAPTIST,

FRANS,

AMBROSIUS.

geboren te Antw.
29 Augustus 1628;
1646
vrijmeester
aldaar; later Luik
bij Walter Damerij ; vermoedelijk
in Italië gestorven.

Breughel, gedoopt 28 Nov.
1631 te Antw. ; t
te Napels 169o.
Bijnaam : Rijn-

gedoopt 2+ Dec.
1635 te Antw.; in
1655 vrijm. ; te
Parijs bij J. Valdor van af 1657

gedoopt 3 Juli
1637 te Antw. ; in
1602 nog in leven
aldaar.

op 20-j arigen leeftijd in 1662 kloosterling te Groenendaal.

leert boekhoudel
te Parijs bij J.
Valá.or.

gvaaf.

tot

ged. 26 Dec. 1647
te Antw ; in Italië
te Napels vooral;
bijnaam te Rome
Meleagro; gekend
als de Napelsclie

Volgens

66o.

enkelen t Rome

?

?

?

Breughel.

1720.

(i) Volgens v. d. Branden was Cocques leerling van « Helschen Breughel » = Pieter II.
A . In 1653-54 vermelden de Liggeren een Hendrik Breugel, afzetter (enlumineur),
leerjongen
bij Joris Herdevuyst.
als
B. Kramm vermeldt op gezag van Brulliot een F(rans) H(ieronimus) Breughel,
die zou zijn geboren te Breugel, bij Breda, en die de auteur van een reeks koperplaten zou wezen, voorstellende zeegezichten in folioformaat. Een daarvan is gejaarmerkt 1565. Verscheidene zijn geteel.end F. H., andere F. H. Breughel; ook dragkn
zij de nota : H. Cock exe.
Deze platen zijn eigenlijk, zooals Le Blanc reeds vermoedde, het werk van
Pieter I, gegraveerd door F. Huys, uitgegeven door Cock. — F. Hut's was Kramm
nog onbekend en deze achtte zich overtuigd, dat dE ze platen van F. H. Breughel
waren.

N. B. De namen van de dertien Breugels, die zich op de beoefening van de kunst toelegde worden met * gemerkt. Wij behouden, voor elken schilder der familie, de
naamspelling, die hij gewoonlijk zelf aanwendde.

PIETER BRUEGEL DE OUDE

DE ZESTIENDE EEUW.
De gezamenlijke Nederlandsche schilderschool van de
zestiende eeuw wordt door de hedendaagsche kritiek op
tamelijk uiteenloopende, niet altijd billijke wijze beoordeeld. Enkelen, als Arséne Alexandre in zijn Histoire Pooulaire de la Peinture (Paris, H. Laurens), beschouwen de
beweging, zooals zij zich voordoet van na Quinten Metsijs
tot Rubens' bloeitijd, wel als een tijdvak van ingrijpende
verandering, maar veel minder als een van verzwakking.
Zij erkennen gereedelijk, dat het meerendeel van de zes tiend'-eeuwsche schilders minder aantrekkelijk zijn dan hun
groote voorgangers uit de vijftiende en hun niet minder
roemrijke nazaten uit de zeventiende eeuw, doch zij beschouwen den afstand, die de werken van de eersten van
die uit de Rubeniaansche periode scheidt, als een betrek
geringen. Anderen, als H. Hymans in zijn alleszins-kelij
belangwekkende studie over Pieter Bruegel den Oude,
verschenen in jaargang 1.890 van de Gazette des Beaux-Arts,
leggen vooral nadruk op de conventioneele en van elders
afgekeken manieren van zoovele Vlaamsche meesters uit
de bedoelde overgangsjaren en achten hun werk weinig
geschikt, om ruime voldoening te schenken aan onzen smaak
voor het schilderachtige. Dezen zijn van meening dat men,
om zulke kunstenaars te genieten, zich eerst van de machtige indrukken moet trachten te bevrijden, welke de schep
hun voorgangers te weeg brengen, en dat men-pingeva
ook dan nog hoofdzakelijk in 't oog moet houden de pogingen, door de zestiend'-eeuwers in 't werk gesteld, om hun
tijd, de zeden en de gedaante van hun tijdgenooten te
vereeuwigen.
Het komt mij voor, dat, naast veel gegronds en waars,
beide beweringen het doel voorbijstreven. In de allereerste
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plaats diende men 't er eindelijk wel voor goed ééns over te
worden, wat men eigenlijk onder zestiend' -eeuwsche meesters verstaat. Dient men Quinten Metsijs, in 1460 of ten
laatste 1466 te Leuven geboren, doch in í 53o te Antwerpen
overleden, te rekenen tot de vorige of tot de nu bedoelde
periode? Naar mijn meening bestaan er meer afdoende
redenen, om' hem tot de zestiende eeuw te rekenen dan tot
de vijftiende. De breede epische geest van zijn groote
triptieken, de diepe menschelijkheid van zijn levensgroote
figuren, de geheele aanleg van zijn landschappen, zoo
menig ondergeschikt trekje ook nog, dat den invloed van
de Renaissance verraadt, stempelen hem, in tegenstelling b.v.
tot Geeraard David (t 1460-1523) en Jan Provost (1- 1 529),
die zich overtuigd en koppig vastklampen aan styl en trant
en geest van vroeger meesters, tot een vroegen ((moderne))
en tot een van de grootsten onder de modernen van de zestiende eeuw.
Geeft men nu eenmaal Metsijs een plaats onder deze
« modernen », dan gaat het wel niet meer, dezen, zijn volgeling, zoo niet zijn leerling, Marinus van Reimerswale
(gedateerd werk van 1521 tot í56o), zijn onmiddellijke
tijdgenooten Joost van Kleef (íq.85-r54o), de Patinier(f 1524),
Lukas Gassel van Helmond en Herry met de Bles, (I48ona 1521), en wel het meest van allen Jan Gossart van
Maubeuge (t 1470- 532) van de zestiend' -eeuwers te
scheiden.
Intusschen, ook dán als men deze zienswijze verwerpt,
is het aantal werkelijke schilders, deugdelijke pittoresken,
en, meer bepaald, ware en karakteristieke in-beeld-brengers
van het zestiend'-eeuwsche leven, het leven van ons volk in
óns land, van de toenmalige «moderniteit» dus, geenszins
zoo gering. Zelfs bij terzijdelating van zoo menig voortreffelijk portret, onderteekend door meesters als Barend van
Orley, Frank Floris, Moro, de Pourbussen, van Scorel,
Willem en Adriaan Key, Colijn van Nieuwcasteel bijgenaamd Lucidel, Lukas de Heere, en, niet langer te vergeten,
den veel te weinig gewaardeerden en zonder eenigen twijfel
eerlang tot de grootsten mee te rekenen Jan Gossart,
blijft de bewuste eeuw de tijd eerst van een aantal nationale
schilders van zeer voornaam gehalte als Jan van Hemessen,
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Lange Pier, Joachim Beuckelaer, Lukas van Valckenborgh,
Boeren-Bruegel, — en van een dichte schaar wel mindere,
maar toch zeer belangwekkende meesters als Jan Mandijn,
Alaert Claeszoon, Jan Metsijs, Jakob Grimmer, Abel Grimmer, Roeland Savery, Marten van Valckenborgh, Joost de
Momper, David Vinckboons, en nog anderen.
Gereedelijk geef ik toe, dat, onder al dezen, ten hoogste een tweetal, afzonderlijk genomen, de vergelijking kunnen
doorstaan met de groote meesters uit de voorafgaande
eeuw; m. a. w. dat alleen Metsijs en Boeren-Bruegel, en
in zeer enkele werken Gossart en van Hemessen als
evenknieën kunnen beschouwd worden van Memlinc,
David, schoon ook geenszins van den Meester van Flémalle,
van der Weyden, Bouts, Hugo van der Goes en Jan van
Eyck.
Ik erken, dat het werk van deze later en elders nauwelijks overtroffen meesters volmaakter, wellicht zuiverder
is dan dat van de zestiend' -eeuwers, al hebben dezen, ten
allerminste in het portret, meesterstukken voortgebracht,
welke bij die uit geen anderen tijd verbleeken. Onbetwistbaar
is het evenwel dat, buiten die zeer grooten uit den eersten
bloeitijd, hun vele epigonen meestal uiterst verzwakte,
ofschoon meestal zeer slaafsche navolgingen hebben nagelaten .
Ook is, in haar geheel beschouwd, de kunstbeweging
van de vijftiende eeuw hoofdzakelijk konservatief en
beperkt, eenzijdig en bijna schematisch, terwijl, integendeel, een van de voornaamste aantrekkelijkheden van de
daaropvolgende, naast een opvallende veelzijdigheid, een
wel overtuigd streven naar verjonging en verruiming is.
De ware en groote beteekenis van de zestiende eeuw,
veel meer dan in een aantal alle andere overtreffende
enkele meesters, moet men ze zoeken in de zelfbewuste en
krachtige poging van de gezamenlijke kunstschool, om uit
de praemissen, door de ongeëvenaarde grooten van de vijftiende eeuw gesteld, de logische gevolgen af te leiden, de
vraagstukken, in hun werken soms nog schuchter en aarzelend uitgesproken, op te lossen.
Men mag niet vergeten, dat de zestiende eeuw gekenmerkt is door deze alle andere in de schaduw stellende
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verschijnselen: het ontstaan, uit zekere strevingen van de
vroegere godsdienstige-, van de burgerlijke, de wereldsche kunst;
het zich beurtelings ontwikkelen en vastzetten van de
onderscheiden takken van deze kunst in a) het karakter
Quinten, Marinus, Hemessen, b) het tafereel-beld,—
van volkszeden, van de enkele groep tot de honderdhoofdige menigte toe, — Aertsen, de Brunswijker Monogrammist, Boeren-Bruegel, — c) het landschap wel het meest,
van lieverlede bevrijd van de bijbelsche of historische
epizoden, geschapen om zich zelf en bestaande op zich zelf
alleen ; en overigens, in elk van deze genres, het aldoor
zelf-bewuster, overtuigender, stouter af breken met overgeërfde, geijkte schemata en manieren, styl en trant,
schikking en karakteriseering ; het aldoor onbevangener,
nauwgezetter, liefdevoller en tevens raker naderen tot
waarheid in gedaante, houding, gebaar, uitdrukking, —
tot het leven in één woord.
Opmerking verdient het, -- en hierop vooral wensch
ik des te meer nadruk te leggen, omdat het door sommigen
wat al te zeer wordt voorbijgezien, — dat dit geheele,
heerlijke streven veel minder bij de verbasterden en de
verbasteraars, de Romanisten en Italianisanten, de obzettelijke
navolgers van de zuidelijke meesters, dan bij de van
ontaarding wars geblevenen, de nationalen, hoeft gezocht
te worden. Niet van Orley, althans in zijn latere periode,
niet Floris, Cocxie, Marten de Vos, en de toch nog altijd
zeer verdienstelijke, ja, enkele keeren bepaald voortreffelijke
Ambrosius Francken (i), zijn de ware revolutionnairen, de
werkdadige vernieuwers van onze kunst; maar Quinten
Metsijs en Pieter Bruegel I alleen, meer nog de tweede
dan de eerste, gene meer bepaald invloed oefenend op de
schildering van groote figuren, religieuze tafereelen en
karakterstukken, deze meer bizonder op het malen van
tooneelen uit het volksleven en van landschappen, beiden,
zij 't ook in ongelijke maat, nastrevend een onbevangener
weergave van de natuur, een ernstiger uitdiepen van het
karakter, een grooter individueel waar-zijn, — de jongere
(i) Zie vooral de nummers 135, 145, 151, 152, 153, 154 in
't Antwerpsch Muzeum.
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ten slotte volledigend, op eigen wijze, het onvoltooid gebleven hervormingswerk van den oudere. (i)
De ware padbereiders van de nienwe bloeiperiode van
onze kunst, de ware grondleggers tevens van de eigenlijk
gezeide « Vlaamsche » school, de voorloopers en geestelijke
voorouders van Rubens, Jordaens, Adriaan Brouwer,
Craesbeek, Teniers, Ostade, Molenaer, Steen, zijn niet
Cocxie, Otto Venius, Marten de Vos, de Franckens, maar
Quinten Metsijs en Pieter Bruegel I. Zij zijn dit, naast
en na een bepaald vijftiend' -eeuwschen meester, die op
beiden, doch op zeer verschillende wijs grooten invloed
oefende : Jeroen Bosch van Aken (+ 1462- 1 516) .
(i) Men gelieve het onderscheid, dat ik hier maak, recht in
zijn ware beteekenis te verstaan ! Mijn bedoeling is niet Quinten
Metsijs voor te stellen als een meester, die ontoegankelijk zou
zijn gebleven voor Italiaansche invloeden ! Al te overtuigend,
immers, verwijzen zekere eigenaardigheden, ja, soms geheele
figuren in zijn beste werken naar Francia, Bellini, vooral da
Vinci. Doch, verre van het aangeborene, natuurlijke, eigene,
het persoonlijke temperament van den Noorderling en — daarnaast -- de kostbare overleveringen van de Nederlandsche
school in hem te vernietigen, kwamen deze invloeden dit alles
bij hem enkel volledigen, wijzigen, verfijnen. Ook bij Mabuse,
die velen, al te lichtvaardig, als een ontaarde en een ontaarder
blijven oordeelen en veroordeelen, blijft het eigene en Noorsche
ruimschoots tegen het ontleende opwegen. Noch zoozeer mogen
de Italiaansche vrouwentypen de inlandsche in zijn werken ver dringen, ja, de gladde weekheid van zijn naakte lichamen aan
Rafael herinneren ; zijn meesterlijke, steeds zoo rake tekniek
evenals zijn onbevangen stoutheid in het weergeven van reëel geziene naaktheid stempelen hem toch steeds tot een volbloed
Nederlander. Mabuse volledigt, in werkelijkheid, het enorme
hervormings- en vernieuwingsproces, dat van onmiddellijk na
Memlinc zich als een voorwaarde tot verdere ontwikkeling van
de school opdrong en waaraan Metsijs en Bruegel hun beste
krachten — bewust wel beiden! — gewijd hebben. Mabuse, meer
dan wie ook, bereidt de vreugdige, krachtige, enthousiaste zin nelijkheid van Rubens voor. Terecht schreef dan ook 'VIuther :
«Ohne Mabuses Amphitrite waere Rubens' Andromeda kaum
gemalt worden ! »
In den zelfden zin, niet anders, wensch ik verstaan te worden
als ik Jan van Hemessen, Aertsen, anderen nog, onverbasterd
noem. Zij leerden allen van Italië en het Cinquecento. de een
meer, de andere min ! Maar hun natuurlijke geaardheid was
gezond en krachtig genoeg, om hen te beletten, in het uitheemsche op te gaan. Er was assimilatie, verorbering en verduwing, zou ik zeggen, geen ontaarding, geen verbastering,
Bij Floris, Cocxie. Marten de Vos, — minder bij A. Key en
veel minder bij A. Francken, — evenzoo kort daarna bij Lambrecht van Noort en Otto Venius was 't anders.
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II
DE FAMILIE BRUEGEL
Een van de eigenaardigste en treffendste, en voor de
nadere kennis van de natuurlijke geaardheid en den aangeboren aanleg van het volk in Zuid- en Noord-Nederland
meest beteekenisvolle verschijnselen is: het door de eeuwen
heen onverminderd voortbestaan bij dat volk van de behoefte, om in kleuren uit te beelden, de niet verzwakte en
door niets te verzwakken bestendigheid van al de talenten,
die den eigenlijken schilder uitmaken, en in de allereerste
plaats van het kleuren-zien en in- kleuren-weergeven.
Kan men zonder overdrijving zeggen, dat in de Lig
geren van de Nederlandsche Sint Lukasgilden slechts
weinige van onze patronimieke namen niet voorkomen,
even waar is het, dat een goed aantal van deze namen er
vijf, tien, twintig maal in te vinden zijn.
Bij Vlamingen en Hollanders zijn oog en u poot n van
den schilder erfelijk in de zelfde maat als gehoor en stem in
Duitschland, Italië en bij de Slavische volkeren. Van vóór
de van Eycken tot op onze dagen toe bleef dit verschijnsel
voortbestaan. Zooals de vijftiende eeuw ons de schilders
bracht, zoo de-familënvEyck,BoutsaderWn
zestiende die van de Metsijzen, de Poerbussen, de van
Orley's, de Bruegels, de Grimmers, de van Coninxloo's, de
Valckenborghen, de Franckens, de Key's, zoo de zeventiende die van de Teniersen, de van Kessels, de Peetersen,
de Quellinussen, zoo eindelijk de vorige eeuw de families
Leys-de Braekeleer, de Groux, Stevens, Linnig, Dillens,
de Vigne, enz..
Enkele van deze schilderfamilies kunnen bogen op een
stamboom, die verscheidene generaties omvat : die van de
Franckens gaat van rond 1520 tot 1717 en telt er vijf, die van
de de Vossen van 1490 tot 1662 met een gelijk getal ; die
van de Bruegels van het eerste vierde van de zestiende
eeuw tot het einde haast van de zeventiende eeuw met vier
geslachten. Niet minder dan dertien vertegenwoordigers
van deze familie zijn als schilders bekend : Peter I, de
-
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« stichter » van de geheele dynastie; zijn zoons Pieter II,
gezeid en ten onrechte gezeid de Helsche Brueghel, en Jan I,
bijgenaamd de Vloeren of Fluweelen, die, feitelijk, de
auteur is van de talrijke brand- en helletafereeltjes, welke
zijn broeder den bijnaam van Helschen deden geven; de
beide zoons van den valschen Helschen, Pieter III en Filips;
drie zoons van den Fluweelen, Jan II, Pieter en Ambrosius; eindelijk niet min dan vijf van de elf kinderen van
Jan II, met naam Jan Pieter, Abraham gezeid Rijngraaf,
Filips, Ferdinand en Jan Baptist, gezeid de « Napelsche »
(zie vooraan den stamboom).
Van deze dertien Breugels zijn slechts acht ons door
een of meer werken bekend: Abraham, alias Rijngraaf, van
wien in de muzea van Amsterdam, Florencië, Rotterdam,
Stockholm, Torino, bloemen- en vruchtstukken voorhanden
zijn en aan wie Nagler, Neinecken, Blanc ook houtsneden
en etsen toescha ijven ; Ambrosius, broeder van Jan II, de
auteur van een landschap te Rijsel en een bloemenkrans
in de St-Jakobskerk te Antwerpen; Jan I, de Fluweelen, de
gevierde tijdgenoot en gezochte medewerker van Rubens,
de bij uitstek vruchtbare en veelzijdige meester, van wien
haast elke openbare verzameling gewrochten oplevert en
van wien tevens een groot aantal teekeningen, etsen en
kopersneden bekend zijn ; zijn zoon Jan II. verteg enwoordigd in het muzeum van Antwerpen, Dresden, Munchen,
Weenen, nu eens met bloemen- en vruchtenguirla n den
rond de H. Familie, dan weer met een landschap of een
woudgezicht; Jan Baptist, zoon van Jan II, de auteur van
een Schaal met Brood en Vijgen te Torino ; Jan Pieter, oudste
zoon van Jan II, van wien in de verzameling Th. van Lerius
een stukje van niet zeer groote waarde voorkwam ; Pieter
Brueghel II, hoofdzakelijk gekend als de vervaardiger van
zeer zeldzame op donkerbruinen grond uitgevoerde origineele samenstellingen en van zeer vele kopijen naar schep pingen van zijn vader; eindelijk Peter Bruegel I in persoon.
Van Pieter III, den 6n Juli 1589 te Antwerpen geboren
zoon van Pieter II, als vrijmeester aangeteekend in de
Liggeren onder 't jaartal 16o8, is tot nu toe geen enkel
werk met volstrekt onbetwistbare zekerheid bekend. Er
bestaan echter een vrij aanzienlijk aantal met dezen onveran-
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derlijk in dezelfde hoofdletters geteekenden naam : P.
BREVGHEL voorziene schilderijen (i), deels kopijen
naar werken van P. Bruegel I, deels ook, en dit verdient opmerking, — zelfstandige komposities, vrij geregeld
uitgevoerd op heldere onderverf en verradend in gelijke
maat een streven naar liefelijkheid in de figuren en naar
oogstreelende bontheid in het glasachtige, naar lak zweemende koloriet, die men ofwel voor het werk van een zeer
handig namaker, Ofwel voor dat van dezen derden Pieter
dient te houden. De niet goed te betwijfelen gaaf- en echtheid van het naamteeken op deze meeste stukken, die
daarenboven duidelijk al de kenmerken dragen van de
populaire schildering uit de jaren 1575-i63o, sluiten, naar
het mij voorkomt, het vermoeden van «namaak» uit (2).
Kunstenaars van meer dan alledaagsch gehalte zijn, ontegenzeggelijk, niet alleen de Fluweelen Brueghel maar ook
Abraham Breugel. De bloemen- en vruchtenstukken van
dezen laatste zijn, in de karakteristieke vast- en ondoorschijnendheid van hun kleur, met hun nog al krachtige
schaduwing, hun gebrek aan dons, maar tevens hun rijke,
krachtige scala, zoo voortreffelijk, dat zij geenszins onderdoen bij die van Campidoglio en andere voorname Italianen, Bonzi b.v., met wier werk zij zeker wel verward zijn
geworden (3). Geen echter, ook niet de buitengewoon
gevierde Jan I, kan ook maar in de verste verte vergeleken
worden met den zeer grooten meester, dien ik mij voorstel
in deze bladzijden eenigszins uitvoerig te bestudeeren :
Boeren -Bruegel.
(i) Het handteeken van zijn vader is : P. BRVEGHEL.
(2) In het Ferdinandeum-Innsbruck komt, onder nr 691, katal.
van 1899, een klein stukje voor, dat, naar mijn oordeel, een
onbetwistbaar echt werk van Pieter III, als uitgangspunt voor het
opmaken van een groep werken van dezelfde hand best kan
dienen : Bauerntanz uni den Maibauen, geteekend BREVGHEL, met
het jaartal 1634. Pieter II stierf in 1638. Niet alleen is dit zeer
heldere stukje volkomen ondenkbaar als werk van den zoogenaamden Helschen, de geheele opvatting, voorstelling en uitvoering zijn wel die van een «jongeren », « lateren » kunstenaar.
(3) Zie in 't muzeum Boymans, Rotterdam, nr 35, voluit geteekend ; A. Breugel : Fe, zeer karakteristiek. Ander werk te
Florentië, Torino, Amsterdam, enz.. Vergis ik mij niet, dan is in
't Antwerpsch Muzeum, nr 658, als werk van Velasquez gekocht,
later aan Del Campidoglio (rond 1600) gegeven, een meesterstuk
van den Rijngraaf.
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III
HET LEVEN VAN PIETER. BRUEGEL I
Er ligt iets verwonderlijks en tevens diep ontstemmends
in dit tweevoudig feit, dat een zoo uitnemend kunstenaar
als deze niet alleen gedurende vast driehonderd jaar, van
circa 1600 af tot nu toe, zoo geheel verkeerd beoordeeld is
geworden, maar tevens dat er over zijn persoon en leven
zoo uiterst weinig bekend is. Eigenlijke oorkonden, -ambtelijke is de bedoeling, -- soms zoo overvloedig voorhan en wat betreft allerlei, zelfs weinig latere meesters van
veel minder gehalte, ontbreken tot nu toe geheel. Wat de
historische betreft, deze, haast al even schaars als de
officieele, bestaan uitsluitend in een enkele aanteekening in
de Liggeren en verder in wat Karel van Mander ons van
den meester vertelt op fol. 233 en 234 van Het Schilder -Boeck,
uitgaaf van 1604, mededeelingen, door den kronijkschrijverdichter- schilder zelf uit de tweede en soms uit de
derde hand verkregen, -- vermoedelijk niet van Pieter II
of van Fluweelen Brueghel, zooals wel eens gezeid werd,
maar van Gillis van Coninxloo II. Dat deze tot de zegsmannen van Karel van Mander behoord heeft, blijkt nob

al overtuigend hieruit, dat Het Schilder -Boeck zijn geboorte datum volkomen juist weet op te geven : 24 Januari 15+4,
en in uiterst vleiende, overdreven prijzende zinnen over zijn
landschappen uitweidt. Ongetwijfeld verstrekte Gillis hem,
onder meer andere over onderscheiden meesters, inlichtingen over Pieter Coecke I, Pieter Coecke II, Paulus Coecke,
Boeren -Bruegel. Gillis' moeder, Adriana van Doornicke,
weduwe van den landschapschilder Jan van Amstel of den
Hollander, was de schoonzuster van P. Coecke, bij den
zoon van welken, Pieter Coecke II, zij haar zoon in de leer
deed. Hij trad in den echt met de weduwe van dezen Pieter
Coecke, een van de twee onwettige kinderen van Pieter
Coecke I, wiens eenige wettige dochter, zooals wij zien
zullen, in i563 de echtgenoote werd van Pieter Brueg el I.
Eindelijk verliet Gillis in i585 de zuidelijke gev. vesten,
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verbleef een tijd in Duitschiand en daarna, en zeker tot
16o4 of kort vóór dat jaar, te Amsterdam (i).
Dit persoonlijk verkeer van Karel van Mander met
Coninxloo — hoe kortstondig het ook mag geweest zijn —
is toch in zekeren zin een waarborg voor de echtheid van
wat de kronijkschrijver ons over Bruegel en zijn zonen
bericht. Ongelukkig blijven deze berichten stom op meer
dan één punt van gewicht, zooals b.v. den geboortedatum,
de ouders, de eerste kinderjaren, ja zelfs de eigenlijke
betrekkingen !van Bruegel tot Pieter Coecke I. Ook zijn
zij niet vrij van zekere kleine onnauwkeurigheden, en laten
zij, zooals wij gelegenheid zullen hebben vast te stellen,
ook wel eens aan duidelijkheid te wenschen over.
Overigens is de beoordeeling, welke Bruegels werk bij
van Mander te beurt valt, zooals wij in een later kapittel
zullen bewijzen, in hoofdzaak een onjuiste. Blijkbaar heeft
de schrijver van Het Schilder -Boeck het « wezenlijke » karakter van den meester nooit begrepen; heeft hij geen of enkel
een zeer gering besef gehad van den hoogen ernst en de
zonderlinge diepte van zijn geheele streven. Alleen op de
landschappen van Bruegel had hij een beteren kijk. Feitelijk is van Mander verantwoordelijk voor het opvallende
misverstand, dat, bij haast al degenen, die zich met de
studie van Bruegels gewrochten hebben bezig gehouden,
— tot vóór een zestiental jaren is blijven voortbestaan.
Sandrart, Houbraken (jassim), Campo Weierman (jassim),
Renouvier, Immerzeel, Kramm, van den Branden, Michiels, Michel, hebben zich in hoofdzaak er toe bepaald,
het oordeel van den Vlaamschen Vasari tot het hunne te
maken. De eersten, die den wezenlijken aard van Boeren
herkend hebben, zijn H. Hymans en Arsène-Bruegl
Alexandre.
DE ZEKERE
LEVENSDATA VAN PIETER BRUEGEL I
Laten wij beproeven, uit de schaarsche berichten van

Het Schilder -Boeck een eenigszins bevredigende schets van
Bruegels leven samen te stellen.
(i) K. v. MANDER zegt : Hy ging woonen te Fvanckendael, daer hy
was den tij t van thien j aer ; en is van daer comen woonen t' Amsterdam,

alwaer hy noch tegenwoordiglh is.
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Van Mander begaat misschien een kleine onnauwkeurigheid, waar hij ons mededeelt, dat Bruegel «is geboren niet

wijt van Breda oo een Dorj , gheheeten Brueghel, welche naem by
met hem ghedraghen heeft, en zijn naecomelinghen ghelaten ».
Het komt er op aan te weten, wat hier niet wijt
betekent.
Het door van Mander bedoelde dorp ligt namelijk NIET
BIJ BREDA, maar BIJ EINDHOVEN. Gelegen in een van de
vier oude kwartieren van de Meierij van 's Hertogenbosch,
het voormalige Peelland, was het eigenlijk nooit en is 't
nog heden niet een op zich zelf staande gemeente. Zooals
het oudtijds tot het rechtsgebied Zon en Breugel hoorde,
hoort het nu tot de gemeente van denzelfden naam. Nooit,
overigens, leverde de plaats erg veel gewicht op. Uit het
register van de Beden van 1435, bewaard in het archief van
de stad Antwerpen, waren er, in 1439, 290 belastbare woningen, met vermoedelijk 1595 ingezetenen; volgens de Brabantsche- haardtelling van 1526 waren er te Zon 138 en te
Breugel 149 huizen met een waarschijnlijke bevolking van
759 + 820 = 1579 inwoners. Volgens den Staatsalmanak
van het Koninkrijk der Nederlanden, 1905, bestond de
bevolking in 19o4 uit 1541 ingezetenen.
Er is, in den laatsten tijd, twijfel ontstaan, of dit
Breugel wel de door van Mander bedoelde geboorteplaats
is van onzen meester. :Door René van Bastelaer is er op
gewezen, dat in de Belgisch-Limburgsche Kempen, niet
ver van Peer, zeventig kilometers van Breda, de twee
gemeenten Klein- en Groot-Breugel liggen.
Ik geloof niet, dat een van deze beide laatste dorpen
in aanmerking kan komen. Niet alleen omdat het andere
Breugel toch slechts op 55 kilometer van Breda ligt en
dus feitelijk, zooal niet, volgens van Manders zeggen « niet
wijd >> van deze stad, dan toch minder ver van dezelve
gelegen is dan de Limburgsche dorpen; en ten tweede,
omdat er te Zon en Breugel zelf een plaatselijke overlevering bestaat, naar luid waarvan « Pieter Bruegel I in een
aldaar eerst voor korten tijd afgebroken boerenhofstede, het
Euvers- of Ooievaarsnest geheeten, een deel van zijn
kinderjaren zou gesleten hebben. » De heer F. A. Holleman, die in jaargang 1.897, ni 12, van Eigen Haard, een
-
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afbeelding van dit huis liet verschijnen, dat hijzelf destijds als het geboortehuis van den meester beschouwde —,
deelde mij sedert mede, dat, naar bedoelde sage, « Pieter,
als weeskind, werd uitbesteed in het Euversnest bij een
boerenfamilie, waarvan, naar hij meent te weten, de afstam
lang het zelfde huis bewoonden. » Volgens-melingo
denzelfden zegsman zou Pieter « een vondeling geweest zijn,
die, toen de pastoor van Breugel zijn aangeboren gave
ontdekt had, door dezen in staat werd gesteld zich in een
naburige stad te gaan bekwamen. » Volgens de bewuste
sage te ..... Eindhoven ! ! !
Ik kom er rond voor uit, dat ik groote waarde hecht
aan deze plaatselijke overlevering — wanneer ik ze maar
eerst gezuiverd heb van de romantische bizonderheden,
waarin de wezenlijke, feitelijke kern ervan : Bruegel te
Breugel geboren, gehuld is.
Mijn gronden daartoe zijn deze.
De overlevering is niet vóór korten tijd, door de
verspreiding tot het kerspel Zon en Breugel toe van wetenschappelijke geschriften over den meester, ontstaan.
Zij is geen vluchtig, eenvoudig beweren, maar een sedert
een lange reeks jaren aan een bepaald huis in een bepaald
dorp vast- verbonden traditie.
En het schijnt mij buiten kijf, dat zulk een sage NIET
ontstaat in een zoo alle kunstleven en kultuur ontberend
boerenmidden als de bevolking van Breugel in de Meierij !
Dat de overlevering er tot nu toe voortleeft, vernam ik,
April van ditzelfde jaar, uit een onderhoud met twee landlieden uit bedoeld kerspel in het station Eindhoven. Ook
heb ik er niet mogen in slagen, in de Limburgsche dorpen
eenig spoor van een dergelijke overlevering op te diepen.
Van Mander zal dus wel gelijk hebben.
Het is hier de plaats, een woord te zeggen over de
spelling van den familienaam Bruegel. (I)
(i) Op een van mij uitgaande vraag naar mogelijke oorkonden
omtrent de geboorte van Pieter Bruegel, antwoordde mij mijn
geachte vriend Dr Bondam, Archivaris van Noord-Brabant :
« Ik ken geene. Daarmede is evenwel niet gezegd, dat zij er
niet zijn, zelfs onder mij berusten kunnen. Maar zij zijn niet
opgespoord, niet gevonden althans, voor zoover mijn gegevens
strekken. Wie weet of een onderzoek in de oude schepenproto-
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Het staat vast dat, wat betreft den éénen Pieter den Oude
bij uitsluiting van al zijn afstammelingen, de door hemzelf
meest aangewende spelling het oudste en meeste recht
heeft. Die spelling nu is wel bepaald die met ue. Algemeen
toch is het geweten, dat, zooals Pieter I, tot 1559 toe, op
een enkele maal na (i), zich steeds Brueghel (met gh) heeft
geteekend, hij, na 1559, zoowel zijn schilderijen als zijn
teekeningen voorziet niet de signatuur Bruegel (zonder h) (2).
Ook is het vaste regel, dat op de naar zijn modelteekeningen of « voorlagen »» vervaardigde platen na 1559 de
zelfde spelling in eer wordt gehouden, op weinige uitzon deringen na. De Vette en De magere Keuken, uit 1563, vertoonen
den naam brueghel met kleine b en met h, Fides geeft Brugel
(met enkel u), en Soes aldus: BRVEGEL, maar met V en E

ineen.
De beide zonen van Pieter I handhaven de spelling

Brueghel, de oudste met betrekkelijke, de jongste met volstrekte konsekwentie, terwijl slechts Pieter de III en
Abraham de later meer verspreide en meer moderne lezingen Breughel en Breugel aannemen.

Door verscheidenen, en meer bizonder door wijlen
Alph. Wauters, werd het beproefd, Pieter I te doen doorgaan als de zoon van ouders, « qui avaient deja embrassé des
,

Professions _Plus relevées » (Annales de la Société d'.4 rchéologie de
Bruxelles, I, z ze livraison, bl. g). Zoolang men de verwantschap van onzen meester met zekere familie van Breughel
niet bij middel van onbetwistbare bewijsstukken zal komen
staven, bestaat er niet de geringste reden, om de uitdruk .
kollen van Zon en Breugel, maar vooral van 's Hertogenbosch
geen succes boven verwachting hebben zou. 3) Overigens werden, rond 1885, de Bossche Schepenprotokollen ijverig doorsnuffeld door den sedert in 1894. overleden heer C. Baron van
Breughel Douglas, die nooit een enkele ontdekking openbaar
maakte.
(i) Een teekening, waarop, naast het echte jaartal, 1554, een
vreemde hand de signatuur Bruegel (zonder h) zette, waarvan nu
de B uitgewischt is.
(2) Nr 716, Weenen, Hofmuzeum, vertoont : BRVEGEL,
maar met vereenigde V en E.
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kelijke bevestiging • van K. van Mander te verwerpen :

((De Natuer heeft wonder wel haren Man ghevonden en ghetroffen,
om weder van hem heerlijck getroffen te worden, doe sy in Brabant
in een onbekent Dorf ONDER DEN BOEREN, om Boeren met
den Pinceel nae te bootsen, heeft uyt gaen dicken, en tot de Schilder
onzen ghedurighen Nederlandtschen roem, den-constverwk,
seer gheestigen en bootsighen Pieter Brueghel (i). »
In welk jaar is Pieter geboren ?
Bij volslagen gebrek aan eenige oorkonde is men
genoodzaakt, dezen gewichtigen datum uit de weinige
levensdata, die van den meester bekend zijn, te berekenen,
af te leiden. Dus een spel van gissingen, en niet veel meer!
In de Liggeren lezen wij onder Anno 1551 : « In 't jaer

Ons Heeren doen men screef X Ve ende een en vijftich, doen
waeren Dekens ende Rhegheerders van St-Lucasgulde, Gommaer van
Eerenbroeck (ende) Kerstiaen van den Queeckborne ende hier na
volghen haer vrijmeesters die zij ontfangen hebben in 't jaer voor
-screvn.
En dan, verder, na twaalf andere namen, die van
((Peeter Brueghels (de Oude) schilder. » ( 2).
Op geen andere plaats komt in de Liggeren de zelfde
naam nog voor. Van Mander weet geen tweeden datum in
Pieters leven aan te halen. Geen wonder, indien de gissingen zoo uiteenloopen !
Immerzeel, in De Levens en Werken der Hollandsche en

Vlaamsche Kunstschilders, Beeldhouwers, Graveurs en Bouwmees
beweert, dat Boeren -Bruegel geboren werd in de-ters,1842
Baronij van Breda, «volgens de eenen in i 51o, volgens de
anderen in í53o ». Noch die eenen noch die anderen gelieft
hij ons te noemen !
Balkema, Biograjhie des Peintres flamands et hollandais,
1 844, geeft als geboortejaar 15 to, als sterfjaar 1 566.
Alfred Michiels herhaalt Immerzeel (Hist. de la Peinture
fiam., 1 876, III, bl. 331), doch voegt er bij, dat, zoo

(i) Zie overigens onze nota aangaande de opzoekingen van
Baron v. Breughel Douglas op bl. 29.
(2) De S in Brueghels kan enkel een lapsus zijn. Onmogelijk
kan zij aangewend zijn, om aan te duiden, dat Peter uit het dorp
Brueghel is. Veeleer zou zij, als zij geen schrijffeil was, beteekenen : Peeter Brueghel, zoon van een anderen Brueghel.
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Bruegel de auteur schijnt te zijn van de voorstellingen,
aangebracht in zekere houten schotel in de verzameling
Ambras en gedateerd 1528, men zijn geboortejaar tot 1510
zou moeten terugschuiven.
Kramm, De Levens en Werken der Hollandsche en Vlaam-

sche Knnstschilders, Beeldhouwers, Graveurs en Bouwmeesters,
1857, na het bericht uit Immerzeel aangehaald te hebben,
houdt voor « eerder aannemelijk, dat hij in i53o zal zijn
geboren, en dus 6i jaren oud werd, waardoor zijn dood in
1590 plaats had ».
Waar hij de beide laatste bizonderheden ontdekte,
verzuimt hij te zeggen. Was het wellicht in het Catalogue du
Musée d'Anvers, 1 849, waarin wij, ten gevolge van een verwarring van Pieter II riet Pieter I, lezen : « Les dates,
données par quelques auteurs, qui font naitre l'éleve de
Pierre Koecke en i5 io et mourir en i566, ne sauraient
être exactes, et celles de 1530 a i boo doivent d'autant plus
se rapprocher de la verité que le Liggere mentionne formellement ses élèves j usqu'en 1 599 ».
Siret, Biographie nationale de Belg., III, kol. 20, 1872, acht
het onmogelijk, dat Pieter in i53o zou geboren zijn, zonder
een anderen datum voor te stellen. In zijn 1883 verschenen
Dict. kist. des Peintres enz., vermeldt hij enkel het sterfjaar.
In La Peinture , iamande geeft A. J. Wauters respectief
i53o en 1569; in zijn kataloog van het Brusselsch Muzeum
stelt hij den eersten datum rond 1525.
Emile Michel, L'Art, 1888, en Romdahl, P. Brueghel
der ältere u. sein Kunstschaffen, 19o5, houden even als v. d.
Branden, Gesch. der Antw. Schilderschool, 1883, als Ilymans
in zijn Fransche uitgaaf van Het Schilderboek, 1884, en in
zijn studie van 1890, Gazette des Beaux-Arts, als Wurzbach
in zijn Niederländisches Künstler-Lexikon, 1904, 1525 voor den
waarschijnlijken geboortedatum.
Woermann spreekt enkel vaag van «in de jaren 2o» ;
Dr Max Friedländer in zijn plaatwerk over de Brugsche
tentoonstelling van 1902 geeft bepaaldelijk 1515 ; Rooses,
in zijn Antwerpsche Schilderschool en ook in zijn Hollandsche
en Vlaamsche Meesters in Louvre en Nat. Gallery, vermoedt dat
de waarheid wel zal liggen tusschen 1510 en 1520.
De jongste biograaf van den meester, René van Baste-
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laer, op grond van zekere wel schrandere redeneeringen
over den leeftijd van Pieter, toen hij bij Coecke kwam -1 544 of 1 545 volgens hem — stelt zijn geboorte tusschen
1528 en 153o.
Zonder nu zelf tot een wezenlijke, voortaan onwrikbare
overtuiging te zijn gekomen, ben ik geneigd, zoo al niet de
door Dr Friedländer aangegeven datums als de vaarschijn
lijkste te beschouwen, dan toch ten minste de geboorte van
Bruegel tot ongeveer 1520 of kort daarna vooruit te
schuiven. Wij weten met zekerheid, dat Pieter overleed te
Brussel in 1569. Ware hij in 1 525 of [529 geboren, dan zou
hij slechts ofwel zijn 44e ofwel zijn 4 0e jaar bereikt hebben.
Daarentegen vertoonen ons zijn portretten, zoowel het
van-ter- zij geziene, dat Hieronymus Cock uitgaf en dat ook
in Lampsonius' Illustrium Pictorium Effigies voorkomt, als liet
van-vóór- geziene, dat Egidius Sadeler, buiten allen twijfel
naar een door een groot meester (Moro?) geschilderd konterfeitsel graveerde, ons een man, die minstens 5o, zoo niet
55 jaar oud is.
Zeker dwingt ons, zooals Romdahl terecht bemerkt,
elk naar-vroeger-verschuiven van dit geboortejaar ertoe,
aan te nemen, dat Pieters gaven zich eerst vrij laat ontwikkeld hebben., vermits hij, zoo in 1520 geboren, alsdan
eerst op 3o-jarigen leeftijd vrijmeester zou geworden zijn.
Doch, daarom is de volledige mangel aan door hem in de
jaren 1540-1551 voltooid werk 'nog geenszins onverklaarbaar ! Het komt mij niet ondenkbaar voor, dat de onbemiddelde boerenjongen, die zich op zijn afgelegen dorpje
slechts heel laat, wellicht op zijn vijftiende of twintigste
jaar eerst, in de gelegenheid gesteld zag, zijn talent te
openbaren; die wellicht ook dan niet heel spoedig de middelen verwierf om, het zij in den Bosch, het zij te Antwerpen in de leer te gaan; eindelijk, bij P. Coecke aangenomen,
in dienst van dezen, buiten de gewone huiskarweitj es (i ), ook
nog jaren lang aan de uitvoering van allerlei bestellingen
zal hebben medegeholpen. Dat Coecke eerst in 1527 vrij-

(i) Zie bij v. Marder onder Pieter Vlerick wat zekere meesters zoo al van hun leerlingen vergden. Men herinnere zich
tevens Meunier's verblijf in de werkplaats van Fraikin ! Dit
zooveel dichter bij ons !
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meester werd doet niets ter zake, vermits de Liggeren, die
reeds in 1529 Willem van Breda als zijn leerjongen noemen,
nergens Pieter onder de bezoekers van zijn werkplaats
vermelden. Het is niet onredelijker te onderstellen, dat zijn
betrekkingen tot Coecke hem weerhielden, vroeger dan op
3o-jarigen leeftijd het meesterschap te veroveren, dan het
natuurlijk is in zijn verhouding tot Jeroen Cock de reden te
vinden, die hem belette, vóór i358 of 1559 als schilder op
te treden. Overigens, even goed als vóór 1559 voltooide
schilderijen kunnen vernietigd zijn geworden, kunnen ook
tusschen 1540 en i55o uitgevoerde werken zijn verdwenen.
Mijn geleerde vriend, Dr Max Rooses, verzekerde mij
herhaaldelijk, in 't Louvre meer dan eens te hebben onder
de oogen gehad een oorspronkelijke teekening van Pieter
Bruegel, voorstellende De Dood van Maria en vertoonende
het authentieke jaartal 1540 (i). Toen hij, meer onlangs,
nogmaals dit gewichtig stuk wenschte te beschouwen,
bleek het ... onvindbaar geworden. Intusschen mogen wij
een man van zoo hooge beteekenis als Dr Rooses op zijn
woord gelooven, wanneer hij bevestigt, tot twee maal toe
in gedrukte opstellen bevestigt, dat de teekening vervaardigd werd om als model te dienen voor de plaat, welke
Filips Galle uitvoerde en wel zooals de tekst het bewijst, op
last van Ortelius, naar een gewrocht van Bruegel, — « sic
Petri Breughelii archity^um Ph. Galleus imitabtur ». De plaat
is in de breedte, 42 cm. op 31 cm.. Romdahl zelf vermoedt,
dat deze kopersnede een schilderij voorstelt, dat Ortelius
zelf in zijn bezit had, en is geneigd aan te nemen, dat dit
stuk een en hetzelfde is met een grauwschildering, die in
Rubens' kabinet voorkwam (2).
Zeker is het dat -- vervaardigd naar teekening of schilderij -- de plaat De Dood van Mario een werk vertoont, dat
Bruegel vrijlang vóór zijn andere tafereelen moet hebben
vervaardigd. In de bewuste samenstelling toch stelt hij zich
(i) De oude Hollandsche en V laamnsche Meesters in den Louvre en de
National Gallery, Amsterdam en Onze Kunst, 1902, eerste halfjaar,

bi. 79, waar hij de teekening beschrijft en bevestigt, dat zij tot
model diende voor Galles gravuur.
(2) Een nog al zwakke grauwschildering, het zelfde onder
voorstellende, kwam voor in de verzameling Ed. Fétis,-werp
verkocht 1900, Brussel.
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in hoofdzaak tevreden, de van ouds overgeleverde traditie
na te volgen. In de plaats van met de bij uitstek on-konven-

tioneele, in-menschelijke, van leven trillende, ongemeen
bewegelijke en populaire menschentypen uit zijn latere
werken, hebben wij hier te doen met figuren, die, in
de hoekige houterigheid van hun verschijning, er nog vrij
onbeholpen uitzien en van de geheele veelzijdige geaardheid van hun vader, Bruegel, ten hoogste en ten beste een
zweempje humor erfden.
Toch is het geheel te goed, zit de samenstelling te
stevig in elkaar, is er, om niets onvermeld te laten, te veel
blijk van reeds geoefende opmerkingsgave in gegeven, om
het te bestempelen als een allereerste proef van een zelfs
twintigjarigen beginner.
De datum 1540, door den heer Rooses op de voorlage
gelezen, is dus een reden te meer nog, om Bruegels
geboortejaar vroeger te stellen.
Wat hier nu van weze, ook dan als men, zooals René
van Bastelaer doet, dezen datum eenvoudig verwerpt, kan
toch het jaartal, door dezen schrijver aangenomen, in geen
geval als echt beschouwd worden. Immers, was Bruegel
geboren in 1429, dan zou hij, toen hij in 1569 overleed,
slechts 40 jaar oud geweest zijn. Dit nu is en blijft, wat
men ook beweerd hebbe, geheel en al in strijd met den
leeftijd, welken Bruegel vertoont in zijn portretten.
Een tweede, niet min belangrijk bezwaar hebben wij
tegen de thesis van René van Bastelaer... Noch Bruegels
wonderbaar veelzijdige en diepzinnige grafische werken,
noch zijn van zulke rijpe levenservaring en zulke diepe
menschenkennis getuigende schilderijen kunnen wij houden voor voortbrengselen van een geest, die, bij alle genialiteit, toch slechts zou hebben kunnen beschikken over een
spanne van ongeveer twintig jaar (5o-69), om tot zulk een
rijpheid, veelzijdigheid, diepte en technische volmaaktheid
te geraken.
Dat Pieter « de Const gheleert heeft bij Pieter Koecke van

Aelst, wiens dochter by namaels trouwde, en had se, doe sy noch
cleen was, dickwils op den arm ghedraghen, doe by bij Pieter
woonde », zal tegen onze redeneering niet wel kunnen aangevoerd worden, — zoolang men, door het ontdekken van
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het authentieke geboortejaar van Maria Coecke niet
bewijst, dat zij in 1563 te onwaarschijnlijk jong was, om
met een zoowat 44-jarige in den echt te kunnen treden.
In 't leven van Pieter Coecke (i) bericht van Mander,
na verhaald te hebben, hoe hij, weduwnaar zijnde, op
verlangen van eenige « Coopluyden, Tapijtsiers van Brussel...
bewillighde de reys aen te nemen nae Conslantinopel, enz., dat
hij, « doe by in Nederlandt was ghekeert, hertroude, en nam
tot zijn tweedde Huysvrouw Maeyken Verhuist, oft Bessemers, by
de weiche by hadde d'Huysvrouwe van Pieter Brueghel, zijnen
Discipel. In desen Lijdt, te weten, in 't jaer 1549, maeckte hij de
Boecken Metselreije, Geometrie en Perspective. »
Nu bewijst de uitgaaf van Coeckes verdietschten Vitruvius, dat van Mander, bij vergissing, 1549 stelde, waar
1539 diende te staan. Van Mander zegt : In desen tijdt, te
weten in 't jaer 1549 », doch stelde bij misslag een 4 voor
een 3.
Nemen wij dus aan, dat Coecke hertrouwde in of kort
na 1539, dan valt Maria's geboorte noodzakelijk tusschen
1540 en í55o. Natuurlijk zijn de laatste jaren van dit decennium uitgesloten. Gesteld evenwel, dat, toen zij in 1563
met Bruegel in den echt trad, zij z8 jaar oud mag geweest
zijn, zouden wij 154+ als mogelijk en zelfs waarschijnlijk
geboortejaar kunnen aanvaarden. Siret, Biogr. nat., IV,
kolom 255, zoekt dezen datum tusschen 1540 en 1542. In

dit geval zou Maria in r563 ongeveer een -en- twintig jaar
oud geweest zijn. Niets dwingt ons intusschen aan te nemen,
dat Maria al dadelijk het licht zag binnen de eerste tien of
twaalf maanden van Coeckes huwelijk. Is onze eigen bena(i) Voornaamste levensdata: Geboren te Aalst 14 Aug. 15o2,
vrijmeester te Antwerpen 1527, heeft tot leerlingen in 1529
Willem van Breda, in 1539 Colijn van Nieuwcasteel (Neufchatel),
later bijgenaamd Lucidel, in 1544 Pauwel Clays; vereerd door de
stad Antwerpen met een jaarlijksche rente in 1541; versiert in
1548 de woning van den patriciër de Meuleneere; ontwerpt gedeeltelijk de versieringswerken ter gelegenheid van de plechtige
« inkomste » aldaar van Keizer Karel en Filips II op ii Sept.
1549; overlijdt te Brussel 2 Dec. 155o. Bij Sweerts (Monumenta
sepulturalia et inscriptiones publicae privataeque ducatus Brabantiae, z6 3, blz. 293), vinden wij den tekst van het epitaphium,
dat zijn graf, in de St. Gurix-kerk, versierde. — Dit epitaphium
vermeldt z6 Dec. z55o als zijn sterfdag en zegt, dat hij alsdan
48 jaar, 4 maanden, twee dagen oud was.
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derende berekening juist, dan kunnen wij er uit afleiden,
dat Bruegel, die immers het meisje zoo dikwijls op den arm
droeg, in elk geval tusschen 1544 en 1549 Coeckes werk
moet bezocht hebben. In dit laatste jaar dan was-plats
Maria 5 jaar oud. Ook kan Bruegel er al vroeger gekomen
zijn. (z)
Is het zoo buitengewoon onwaarschijnlijk dat hij, na
misschien een eersten leertijd in den Bosch bij den een of
den anderen daar gevestigden Mandijn of een er slechts
tijdelijk verblijvenden van den Hameel, op zijn 24e jaar naar
Antwerpen kwam, en er nu, onbemiddeld, aan zichzelf
overgelaten, tot i 55o -I 55 I toe, meer als betaald « medewerker u
dan als eigenlijk leerling werkzaam bleef ?
Voorbeelden van schilders, die eerst laat begonnen het
ambacht te leeren, zijn er ook op onze dagen wel meer.
Men denke maar even aan Constantin Meunier, om slechts
dezen enkelen te noemen.
Het doet zonderling aan, dat een kunstenaar als Boeren Bruegel, of niet minder als de in 1539 in die hoedanigheid
door de Liggeren genoemde Colijn van Nieuwcasteel, later
bijgenoemd Lucidel, bij een meester als Coecke, gekend als
een dweepziek aanklever van de Italiaansche idealistische
richting, in de leer gaat. Immers, noch in de houtsneden,
welke Coecke naar zijn eigen teekeningen liet uitvoeren voor
zijn werk, Ma urs et Factions de faire de Turcz, enz., verschenen
in i533; noch in de platen van zijn Triomf lie d'Anvers,faict en
la susceßtion du prince Pkiliftfte d'Esftagne, uit i 55o, vindt men de
geringste uitwendige, technische eigenaardigheid, die een
Bruegel van hem hadde kunnen overnemen. Ik acht het meer
spitsvondig dan waar, wanneer men in het feit, dat Coecke

« a ft ftarait dans ses Turcs comme fteintre de maurs et s'y montre
habile à disséquer les fthysionomies eta caractériser les attitudes, (2)
de mogelijkheid wil vinden van eenigen invloed op Bruegel. Immers,
zelfs een oppervlakkige studie van Bosch, Hemessen, Pieter
Aertsen en den Brunswijker Monogrammist levert het

(i Waarop J. v. d. Branden zijn bewering steunt : « hij was
nog een knaapje, toen hij te Antwerpen kwam aangezeild », weet ik niet,
evenmin als waarop Wurzbach bouwt, als hij zegt : « zijn ouders
brachten hein vroeg bij P. Coeeke.»
(2)

Van Bastelaer.
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bewijs, dat van dezen en van geen anderen, de geest uit
als volkszedenschilder zoo machtig-gin,deovrBul
werkzaam werd.
Intusschen zou het toch buitengewoon leerrijk zijn,
indien wij ook maar een enkel volkomen authentiek schilderij of zelfs maar enkele onbetwist echte teekeningen van
Pieter Coecke bezaten, om er de scheppingen van Bruegel
aan te toetsen en vast te stellen, of er eenige verwantschap,
eenige filiatie tusschen beide kunstenaars bestaat.
Jammer genoeg is er, buiten het in het Antwerpsche
Steen bewaarde en ongelukkiglijk vele malen herstelde
hoofd van den reus uit Antwerpens Ommeganck, Druon
Antigoon, en de platen uit de twee in 1533 en i55o ver
werken, al bizonder weinig materiaal voorhanden.-schen
Toch zegt van Mander, dat Coecke vele outaartafelen, schilderijen en portretten voltooide.
In een rond 1800- í 8o3 gedrukt kataloog van de verzameling van Graaf A. Cuypers de Rijmenam te Brussel
wordt vermeld « le portrait du fameux i eintre Pierre Coeck
d'Alost, teint dar lui-même. On y lit : Petro Coecke Alostano
Pictori z55o ». Het was gemaald op hout, io duim hoog en
8 breed.
Was dit nu spoorloos verdwenen zelfportret echt? Zoo
ja, dan is het zoo goed als zeker, dat het bekende portret,

door Jan W i ericx gegraveerd, en waaronder de legende :
Petro Coecke Alostano jbictori, zonder jaartal evenwel, voorkomt, een weergave van het stuk is.
Zoo neen, was dan het portret een naar de gravure
vervaardigde Fälschung ?
Het laatste Avondmnaal, nr 107, Brussel, Staatsmuzeum,
op voorstel van Hymans> sedert enkele jaren aan Coecke
toegeschreven, is zeker niet van den al even slecht bekenden
Lambert Lombard (i), zooals men vroeger beweerde, maar
even zeker niet van den zedenbeschrijver van de Turken.
Het 1531 gejaarmerkte stuk, waarvan een variante te Luik
153o, een tweede te Nuremberg i55o vertoont, terwijl een
niet gedateerde nog in de verzameling van Sir Fr. Cook,
(i' Eerlijkheidshalve teeken ik aan, dat in 1544 de schilder
Filips Lisaert drie aan Coecke geattribueerde werken bezat,
daaronder een klein Avondmaal.
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Richmond, voorkomt, is een zeer vrije navolging van het
beroemde Avondmaal van Lionardo, ongetwijfeld van een
Antwerpschen of Brusselschen maniërist, die, door zijn opvallend streven naarzwierigheid en opgesmuktheid, van nabij
herinnert aan de bekende groep van den Pseudo-Blesius.
Dat men, op een plaatsnede van Goltzius, dit Avond
in omgekeerde richting weergevend, volgens Dutuit,-mal
Manuel de l'Amateur d'Estammes, in oude letterschrift de nota
vond : Pierre van Aelst invenit, schijnt mij een erg zwak
bewijs, ook al wordt het door Rechberger bevestigd.
Bij den heer Mr. A. Simon, advokaat te Brussel, leerde
ik een groot tafereel op lijnwaad kennen (i), voorstellende
hoe Keizerin Helena den Patriarch van Jerusalem smeekt de
j5estlijders door zijn gebeden te helpen. In den linken benedenhoek, in groot duidelijk italiek, het handteeken:

P. Coucke,
en daarnaast het jaartal 1533.
1533... : juist in dát jaar onderneemt Coecke de reis
naar Turkije : « luy estant en Turquie, l'An de Jesuchrist M.
D. 33 », luidt het in de titel van zijn Meurs et Fachons.
Kan dit tafereel eenig licht werpen op de ons voorgelegde vraag?
Al dadelijk rees bij mij twijfel op, wat betreft de echtheid van het jaartal.
Toen later,op mijn aanraden, de heer Simon de cijfers
even met spiritus bevochtigde, verdwenen dezelve. Doch
het handteeken zelf blijkt wel oud en origineel.
De vraag is nu, of dit kan gelden als het handteeken
van Pieter van Aelst I, dan wel misschien als dit van een
van zijn zonen, Pieter of Pauwel ?
Hoe de laatste schilderde, leert van Mander.
Hij « was uytnemende van te copieren, nae Joan
Mabuse dingen; oock seer net en suyver makende glaeskens en bloemen » .
Van Pieter den Jonge weten wij, dat Gillis van Coninxloo
zijn leerling was, en dat hij reeds in 1559 overleed...
Dat De H. Helena van een van deze beiden zou zijn
lijkt al zeer onwaarschijnlijk.
(i) H. ± 2 met. 3o, — br. ±

i

met. 77.
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Dus, toch van Pieter Coecke I : ?
Styl en samenstelling van het schilderij schijnen te
modern, om te passen in de spanne tijds tusschen Coeckes
meester- worden en zijn dood...
Zeker italianiseerde Coecke met overtuiging, doch...
het Italiaansche in dit werk lijkt mij veeleer te verwijzen
naar een later tijdperk, en wel naar het einde van de zestiende eeuw en de overgangsperiode van het Romanisme.
Het werk is van middelmatig gehalte, theatraal van opvat
koloriet, en met opvallende zwakheden in de-ting,hardv
teekening.
Overigens veel meer gelijkend op Pepijn en van Balen
dan op eenig meester uit i 5oo- i 55o.
Bleek het stuk nu toch, na herhaald onderzoek, standhoudend authentiek mogelijk en waarschijnlijk vbór 155o,
dan zou het alleen reeds volstaan om ons te overtuigen, dat
Bruegel den invloed van Coecke in geen opzicht onder
-gin.
Wat betreft het zeer merkwaardig schilderij tj e, nr
594 (866), Muzeum te Rijsel, voorstellende een Hageereëk,
opgevat als een Piedikatie van St-Jan den Dooley, en door den
heer Francois Benoit, op grond van naar mijn oordeel lang
niet afdoende vergelijkingen met Coeckes graveerwerk, aan
dezen laatsten meester toegeschreven, wij houden het
veeleer als een voortreffelijk — neen, als het voortreffelijkste
werk van Lukas Gassel van Helmond.
Eindelijk van de vrij talrijke teekeningen, welke in
de Albertina, in British, in de Eremitage, in Boymans',
op Coecke's naam staan, zijn ons tot nu toe enkel een
tweetal bekend. Dit is het geval met de niet onverdienstelij ke met Chineeschen inkt gewasschen teekening uit Boymans, voorzien van het handteeken :

Petrus van Aelst. inv. &' F.,
dat ons wel echt voorkomt.
Het stelt voor een bordeelscène : een naar zijn kleedij
te oordeelen al vrij berooide boer, die, na zijn laatste
oordjes tegen een lichtekooi verspeeld te hebben, er een
kip aan waagt, die hij juist uit zijn korf te voorschijn haalt,
terwijl een tweede lichte vrouw met een bierkan achter
hen staat en een derde de kerfplank van den muur neemt.
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Op den achtergrond een schouw in vroegen Renaissance-styl
met zeer eenvoudige motieven. (i).
De teekening doet in geen opzicht denken aan een van
de besproken schilderijen. Evenmin bemerken wij er iets
in, dat aan Bruegel herinnert, dezen maar in de verste
verte doet voorgevoelen.
Wat kan Pieter dan bij Coecke geleerd hebben ? Het
is moeilijk het te gissen. Hoogstens zou men met René
van Bastelaer kunnen aannemen, dat hij onder diens leiding aan eenige tapijtpatronen zal meegewerkt en op deze
wijze zich al de geheimen van de temperverfschildering
zal eigen gemaakt hebben.....
Wanneer verliet Bruegel de werkplaats van Coecke ?
Wanneer kwam hij in betrekking met Jeroen Cock en
hoe lang duurde zijn eerste werkzaamheid bij dezen?
Van Mander zegt: « Hij is van hier », --- dat wil
zeggen, van bij Coecke, «gaan wercken bij Jeroen
Kock, » doch hij voegt er niet bij, in welk jaar en in welke
omstandigheden.
Waarschijnlijk gebeurde zulks eerst, toen de vader van
zijn aanstaande vrouw de Scheldestad verliet. Is dit zoo,
dan kon die eerste werktijd bij Cock niet veel langer dan
één jaar geduurd hebben...
Voor wien zich aansluit bij de overigens niet zeer
gegronde reden van Siret, Biogr. nat. de Belgique, III, kol.
21, zou die tijd hoogstens eenige maanden hebben kunnen
omvatten. Volgens Siret zou hij twee reizen hebben ondernomen, één vóór zijn meesterwording, één daarna: «(Et

ourtant) son admission a suivi ses j5yemiers voyages, mais
Breughel fit deux fois le pélérinage d'Italie, car nous trouvons ces faits clairement établis par van Mander..» Verder :
« I1 est bien avéré, bien constaté que les voyages de
Breughel eurent lieu avant et après sa réception à St Luc. »
Wij zullen verder vaststellen, dat Siret van Mander
volstrekt verkeerd heeft begrepen.
Uit van Manders woorden zou men anders geneigd zijn
(i) In de veiling, rg Januari 1904, Amsterdam bij Fr. Muller,
was nr 194., aan P. C. toegeschreven, een « Porlique dans le style

de la Renaissance avec une représentation du martyre de St Sébastien au
milieu ».
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te besluiten, dat Bruegel, om redenen van persoonljken
aard, van voorkeur of anderszins, misschien enkel om meer
te verdienen, Coecke heeft verlaten, zonder er door het
vertrek van dezen uit Antwerpen toe genoopt te zijn.
Van Pieters verblijf bij jeroen Cock en van den aard
zijn
betrekkingen tot dezen zegt van Mander geen
van
woord, - evenmin waar hij Mathijs en Jeroen Cock zelf,
als waar hij «den uytnemenden schilder Brueghel» behandelt.
Op deteerste plaats deelt hij intusschen iets gewichtigs
mede Yeroen «verliet de Const en begaf hem daer Coomanschap
:

mede te drijven; liet schilderen, cocht Oly- en Waterverwe doecken:
liet plaet-snijden en hetsen. Dus is Jeroen ruck geworden, cooende
d'een kuys bij d'ander ».
Dat de Liggeren Pieter niet onder de leerjongens van
Cock vermelden baart evenzeer de verwondering als dat zij
hem niet noemen onder die van Coecke.
Jeroen zelf wordt een enkele maal vermeld, namelijk
als meesterssone in 1546.
Zou men in het zwijgen van de jaarboeken op dit punt
niet reeds een bevestiging mogen zien van 't vermoeden,
dat Bruegel bij de beide meesters veel meer als bezoldigd
medewerke dan als eigenlijk leerling bezig was? Is het niet
daarom, dat origineele teekeningen van Bruegel vóór zijn
vrijmeesterwording in i55i ontbreken? Ook leg ik nadruk
op van Manders tekst : « Hij is gaan WERKEN bij
Cock)) ? Heel iets anders dan: « Hij heeft oock gheleert bij
Cock)) b. V..
Nu zijn het Bruegels latere biografen vrijwel eens,
dat hij ten minste bij Cock hoofdzakelijk werkzaam was in
de zelfde ondergeschikte hoedanigheid als b. v. heden zoo
menig «j5racticien» bij zekere gevierde beeldhouwers. Zoo
onder ander verstaat het Axel Romdahl (i), terwijl van
Bastelaer in deze meening geen al te groot bezwaar vindt.
De man, dien Renouvier te recht roemde als le ftlus
grand broagateur d'estames fiamandes, was, al hanteerde hij
ook zelf de graveernaald, toch vóór al, zoo niet uitsluitend,
uitgever, en in zijn sedert 1545 gestichten winkel In de
vier Winden, bij de nieuwe Beurs, zagen het licht honder
-

i) A. R€mdahl, in 't al aangehaald werk.
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den plaatdrukken niet alleen naar Heemskerk, Floris,
eerlang Bruegel, en later, ik druk op dit woord LATER,
Bosch, maar ook naar de Italianen Michel Angelo, Rafaële,
Romano, Andrea del Sarto, Bronzino...
Hymans --- en ik sta hier overtuigd aan zijn zijde —
acht het vermoeden gegrond, dat een aantal teekeningen,
naar welke Pieter van der Heyden, alias a Merica, werken
van Bosch graveerde, door Bruegel voor Cock uitgevoerd
werden. Dat dit later, in 1556, werkelijk het geval was met
de bekende plaat, Hoe de groote Visschen de kleine eten, wordt
algemeen aanvaard, en overigens bewezen door de in de
Albertina bewaarde teeken^ng, welke de boven allen twijfel
echte signatuur : Brueghel 1556, vertoont. Verder treed ik
zonder aarzelen de zienswijze bij van R. v. Bastelaer, dat
de plaat, Sint Marten zijn mantel voor bedelaars stuk snijdend,
wellicht naar een voorlage, door Bruegel naar Bosch vervaardigd, gesneden werd (i). Hier dient evenwel onderscheid te worden gemaakt tusschen Bruegels werkzaamheid
voor Cock na r553 en die vóór zijn groote reis. Niets toch
schijnt het vermoeden te wettigen, dat Pieter, vóór zijn
meester-wording, één enkele voorlage naar Bosch uitvoerde. Van de platen, In de vier Winden naar dezen meester
uitgegeven, vertoonen enkele wel een jaartal, doch een later,
b. V. 1567 voor Vastenavond (Mardi- gras), 1561 voor Droom.
Niets echter verbiedt ons, te veronderstellen, dat Cock,
in den eersten tijd, Bruegels teekengaven zal benuttigd
hebben voor de door hem in Mei 1551 uitgegeven tweede
reeks landschappen met bouwvallen. Wie weet of deze
collaboratie niet zelfs de aanleidende oorzaak is van zekere
verwantschap, door van Bastelaer o. a. erkend tusschen de
gravuren bij Cock in die jaren verschenen en Bruegels
eerste groote landschappen.
Overigens kan Bruegel in Cocks winkel wel oorspronkelijke werken of kopijen naar Bosch hebben onder de
oogen gehad, vermits Cock ook kunsthandel dreef.

(Wordt voortgezet)

.

POL DE MONT.

(i) Peter Bruegel l'Ancien, bl. 13. Overigens zegt van Mander :
« Hy hadde veel ghepraktiseert nae de handelinghe van Jeroen
van den Bosch en maeckte oock veel soodane spockerijen, en
drollen, waerom by van velen werdt geheeten Piet den Drol ».
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HET BEOEFENEN DER GESCHIEDENIS
IN DE VEREENIGDE STATEN VAN AMERIKA.
(Slot)
Eng in verband met de werking der American Historical
Association staat de inrichting der historische kongressen : zooals we 't reeds aanstipten, vergadert jaarlijks de Association
in de eene of andere stad der Unie, gewoonlijk te zamen
met andere vereenigingen van wetenschappelijken aard,
zooals de Political Science Association, de vereeniging voor
staathuishoudkunde, enz., en ook van meer praktischen
aard, als b.v. de North Central History Teachers' Association,
de leeraars in de geschiedenis groepeerend.
Over 't algemeen den gang en den uitslag dier kon
aan te duiden ware nutteloos : we achten het voordee--gresn
liger een konkreet voorbeeld te geven van zulke vergaderingen en meer bepaald den afloop van 't een of 't ander
kongres te beschrijven. Zoo ten minste zal de lezer een
klaar denkbeeld hebben van die bijeenkomsten.
We kiezen als voorbeeld de jaarlijksche vergadering
der American Historical Association gehouden in Iglo te Indianapolis. (i) Die stad was niet bijzonder aangewezen voor
eene wetenschappelijke bijeenkomst : ze is niet, zooals Washington, New York, enz., een groot universiteitscentrum,
maar ze bezit een goed college en uitstekende scholen. Imposante gebouwen met mooie architectuur ontbreken, en niets
komt er den geest der studeerenderi verstrooien. Maar
Indianapolis is een spoorcentrum van beteekenis, gelegen
t i) Over die jaarlijksche kongressen vindt men altijd een uit
leerrijk verslag in de American Historical Review. —-gebridn
Zie 't verslag over de Indianapolis-vergadering in het Aprilnummer van zgix.
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te midden eener uitgebreide streek waar ontzaglijk veel
leden van historische vereenigingen wonen. En zoo viel
Indianapolis de eer te, beurt de American Historical Association in 1910 in hare muren te herbergen. Uitspanning en
gemeenschappelijk vermaak brengen die kongressen wel
mee : uitstapjes, banketten, rijtoertjes, bezoeken van oudheden, enz., maar die zijn toch overal dezelfde, en we
zullen er dan ook niet langer bij stilstaan. In België is
immers bijzonder dit deel der historische kongressen goed
gekend.
Te zamen met de American Historical Association vergaderde te Indianapolis de vereeniging van historieleeraars,
gekend onder den naam van North Central History Teachers'
Association. Laat ons nu eens eventjes stilstaan bij de voor
er daar ten beste gegeven werden. Miss Lucy-drachten,i
M. Salmon, professor in het Vassar-College. sprak over de
Evolutie van den leeraar. ((De leeraar moet zelf voortbrengen,
al was het maar om het stilstaan van zijne eigen ontwikkeling te voorkomen, om zijne leerlingen tot voortbrengen
aan te zetten, en om zijn plicht tegenover zijn ambt en
tegenover de toekomst gestand te blijven. » De schooloverheden moeten dan ook dien zucht naar voortbrengen aan wakkeren, met aan de leeraars alle zeven jaar verlof te schenken, met een fellowshi,b voor wetenschappelijk onderzoek
ter beschikking dier leeraars te stellen, met ze aan te zetten
een fellowship door universiteiten aangeboden in bezit te
nemen.
Een andere voordrachtgever, M. Arthur W. Dunn,
secretaris van den City Club te Philadelphia, sprak over de
beteekenis van de lokaalgeschiedenis voor het gemeenebest
als onderwijsmiddel van « civics » of civiele, burgerlijke
deugden. En in aansluiting met hem toonde M. Frank P.
Goodwin, van de Woodward High School te Cincinnati,
hoe de openbare scholen dier stad de gewestelijke geschiedenis van Cincinnati en de Ohio- vallei aanpassen als een
gedeelte van den leergang in algemeene amerikaansche
geschiedenis, op zulke wijze dat er meer gewicht gehecht
aan of langer stilgestaan wordt bij de lokale toestanden dan
bij de algemeene ontwikkeling der gansche Unie.
Daarnevens grepen de eigenlijke bijeenkomsten plaats
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der American Historical Association. Volgens eene traditionneele regeling begonnen de vergaderingen met vier zoogenaamde conferences (afdeeling), eene voor oude geschiedenis,
eene voor moderne europeesche geschiedenis, eene voor
diplomatieke geschiedenis van Amerika, eene gevormd
door de staat- en lokale geschiedkundige vereenigingen.
Om te komen luisteren naar de voordrachten over
oude geschiedenis ware.-Li er ongeveer honderd man. Aanmoedigend mocht voor de toehoorders gelden de meêdeehug gedaan door den chairman of voorzitter dier afdeeling
dat, op eene vraag gesteld aan 283 colleges en universiteiten,
er maar 39 hadden geantwoord dat zij hoegenaamd geene
oude geschiedenis onderwezen, 8 1 hadden vermeld dat die
geschiedenis onderwezen werd door de philologische afdeeling, en 1 63 lieten weten dat de oude geschiedenis nu
onderwezen werd door leden van het historical department
of geschiedkundige afdeeling. 't Moge volstaan hier alleen
den titel der behandelde onderwerpen meê te deelen

Westersche veidtochten van Sennacherib, Romeinsch Imberialism,
het monument van Ancyra.
In de afdeeling voor moderne europeesche geschie
denis werd de aandacht gevestigd op de europeesche geschiedenis als werkveld voor de amerikaansche historici.
Hoogst interesant was hier de bespreking. Professor Charles
M. Andrews der Yale Universiteit, had het over de
« doctorsthesis in europeesche geschiedenis », met andere
woorden, het verkiezen van een onderwerp van europeesche
geschiedenis door jonge doctorandi. Voord eelen en nadeelen
van dien keus werden door Andre-&s uitvoerig besproken.
De voordeelen, volgens hem, betreffen vooral de profes
ontwikkeling van den student; de-sionelthcu
nadeelen liggen hoofdzakelijk in de moeilijkheden ontstaan
door afstand, gelduitgaven, en dergelijke praktische beschouwingen, en ook door het niet-machtig-zijn der taal en
het niet -op-de -hoogte-zijn van de overleveringen en het
temperament van een volk. Spreker legde ook nadruk op
het verschil dat er bestaat tusschen de bouwstoffen en de
methode der moderne en die der middeneeuwsche geschiedenis en de hoedanigheden die van den student in moderne
geschiedenis geëischt worden. Als besluit zei Andrews dat
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((de student die in staat is de archieven van een ander land
dan het zijne te doorsnuffelen zoo 'n groote voordeelen
geniet voor hem zelf en voor zijra ambt en tot zulke belangrijke uitslagen komt dat het hoogst wenschelijk is de graduate departments die gediplomeerden voortbrengen — der
amerikaansche universiteiten zoo 'n uitwijking naar buiten
te zien aanwakkeren overal waar en wanneer het pas
geeft. » Bij de bespreking die volgde werd door menige
universiteitsprofessors nagenoeg dezelfde meening verdedigd en professor Frank M. Anderson, der University of
Minnesota, deed opmerken dat vele der geopperde bezwaren
zouden verdwijnen met onderwerpen te kiezen die tegelijk
de amerikaansche en de europeesche geschiedenis aanbelangen. Hij drukte ook de hoop uit dat de amerikaansche
universiteiten er zouden voor zorgen elk jaar een amerikaanschen professor in moderne geschiedenis, min of meer
bekend met de archieven van Parijs, in die stad te zien
vertoeven om aldaar amerikaansche studenten in hunne
opzoekingen bij te staan.
De amerikaansche historici lieten het weêr niet bij
theoretische beschouwingen en wenschen : ze benoemden
aanstonds een komiteit om het voorstel nader in te studeeren en te trachten het te verwezenlijken.
Bij de afdeeling American di blomatic history zullen we
niet stilstaan, daar de behandelde onderwerpen van min
algemeen belang waren. Leerrijk echter was dan weer de
de afdeeling der State and local historical societies, waar goed
werk werd verricht door het veertigtal afgevaardigden der
verschillende kringen. Ze hoorden daar 'n verslag van Dr
Dunbar Rowland, in naam van het komiteit voor samenwerking tusschen historische vereenigingen en fakulteiten,
over het voorbereiden van een calendar of archiefinventaris
der dokumenten die de Mississipi- vallei aanbelangen en in
fransche archiefdepots te vinden zijn. M. F. A. Sampson,
der Missouri state Historical Society, had het over de manier
waarop }historische vereenigingen aan het groot publiek
kunnen leeren welke papieren er in geschiedkundige verzamelingen moeten neergelegd worden en om iedereen op de
hoogte te brengen der te nemen voorzorgsmaatregelen.
Geene beuzelarijen dus, maar onderwerpen van alge2
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meen en praktisch belang werden er in die afdeeling
behandeld.
Den volgenden dag vergaderden de conferences of afdeelingen van middeneeuwsche geschiedenis, van archief
colleges en normaalscholen.-wezn,vahistorlde
Bijzonder belang leverde de bespreking in de afdeeling
voor archiefwezen. In Oogst iglo had immers te Brussel
het Congres international des archivistes plaats gegrepen, waar
de American Historical Association door vier afgevaardigden
vertegenwoordigd was. Een dezer, M. A. J. F. Van Laer
uit Albany, zou een verslag over de uitslagen van het
Brusselsch kongres indienen. De vooruitgang in het aan
moderne administratieve papieren, het uitbrei--wineva
den van archiefdepots voor ekonomische geschiedenis, en
de verbeteringen te brengen aan den toestand der archiefbeambten boeiden vooral de aandacht. Een der te Brussel
gestemde besluiten bleed: hoogst belangrijk voor de amerikaansche archivisten, namelijk dat in Europa iedereen van
meening was in het rangschikken der archieven niet een
a-prioristisch plan te volgen, maar het Jrincijbe de provenance
te eerbiedigen, nl. de dokumenten eener zelfde instelling
bijeen te houden en het ordenen te grondvesten op de organieke betrekkingen die bestaan tusschen de instellingen of
lichamen waarvan de dokumenten voortkomen.
Dr Dunbar Rowland had het over de concentratie van
de staats- en nationale archieven in Amerika. Hij stelde
voor de uitslagen der europeesche ondervinding toe te
passen op de inrichting der amerikaansche archieven, die
nog altijd in opzicht van bewaring, beheer en rangschikking
veel te wenschen overlaten. Eenvormigheid van behandeling en geschikte gebouwen werden gewenscht. Over
archiefgebouwen had het ook M. Gaillard Hunt, afdeelingsoverste voor de handschriften in de Library of Congress. Hij
betoogde de noodzakelijkheid van het oprichten van een
speciaal a gemeen archiefgebouw te Washington, en gaf een
leerrijk overzicht der bijzonderste maatregelen die in de
beste europeesche bewaarplaatsen als voorbeeld konden
aangestipt worden. Tal van andere voordrachten bewijzen
dat de amerikaansche archivarissen met groote belangstel
i ng iedere verbetering in het europeesche archiefwezen-l
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nagaan en dan ook trachten toe te passen in hun
land.
Vruchtbare gedachten werden ook vooruitgezet in de
afdeeling voor historieleeraars der colleges en normaal
werd er gewezen op de manier waarop in-scholen.Z
Frankrijk en in Duitschland de historieleeraars der middelbare scholen (secondary schools) tot hun ambt worden voorbereid en de methode in Californië gebruikt, nl. een jaar
graduate residence aan eene universiteit en eene aanbeveling
der fakulteit of department waar de kandidaat - leeraar heeft
gestudeerd, werd warm aanbevolen.
Dat de amerikaansche historici in enge voeling met de
europeesche wetenschap leven blijkt klaar genoeg uit al
het voorgaande, en 't zal dan ook niemand verwonderen
dat het kongres te Indianapolis niet ten einde liep zonder
eene algeineene vergadering gewijd aan voordrachten over
europeesche geschiedenis. De pogingen door de deensche
koningen in het werk gesteld om de engelsche koningskroon
te bemeesteren na de dood van Harthacnut, het historisch
werk van S. R. Gardiner, de betrekkingen tusschen Enge land en Holland van 1645 tot z 66o, de historiografie der

fransche Revolutie, Alexis de Tocqueville en de republiek
van 1848 werden opvolgentlijk bestudeerd.
Op de laatste vergadering kwam professor James H.
Robinson aan het woord om te spreken over de Betrekking

tusschen geschiedenis en de nieuwere wetenschappen die den mensch
bestudeeren. Spreker zegde dat, sedert het midden der XIXe
eeuw, (( de geschiedenis stilaan streng wetenschappelijk
geworden was, met gewetensvol kritizeeren der bronnen,
nauwgezette studie der vroegere gebeurtenissen en toestanden, en weglaten der verouderde bovennatuurlijke, metha
physieke en « anthropocentrieke » uitleggingen. Zoo meêslepend is dan ook die werkzaamheid geworden dat de
historici tot nog toe geene genoegzame kennis hebben
kunnen nemen van de ontdekking dat de mensch van de
lagere dieren afstamt en van de uitgebreidheid der periode
die hij, zooals 't nu blijkt, op den aardbodem heeft geleefd.
De organieke wetenschappen, zoowel als degene die zich
meer bepaald met den mensch bezig houden, hebben eene
omwenteling ondergaan dank de evolutieleer. In het werk
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van den historicus, 't is vreemd genoeg, is het genetisch
element verwaarloosd. Historie is, in zekeren zin, min
historisch op hare manier dan vergelijkende ontleedkunde !
Daarbij, sedert de laatste veertig of vijftig jaar hebben tal
van sociale wetenschappen zich ontwikkeld, waarvan de
studie-uitslagen onze gedachten over den mensch en zijn
ontwikkeling tamelijk veranderen. Zoo b.v. de anthropologie, de vergelijkende godsdienstgeschiedenis, palethnologie, maatschappelijke en dierlijke zielkunde. Onze
conceptie van ras, beschaving, met oorsprong en voortzet
vooruitgang en val, van menschelijke natuur, en-ting,va
van alle godsdienstige verschijnselen is heel wat veranderd
door antropologisch en zielkundig onderzoek. Blijven nu
de beoefenaars der historie al die termen in den verouderden zin gebruiken, dan loopen ze gevaar vele levensverschijnselen slecht te verstaan en slecht uit te leggen. »
Veel waarheid steekt er voorzeker in die vooruitzetting
van professor Robinson, maar overdrijving en verkeerde
gedachten ook. We betwijfelen alleszins of de uitslag van
al die nieuwe onderzoekingen zoo onomstootbaar zeker is,
b.v. wat de vergelijkende godsdienstgeschiedenis aangaat, en
ons dunkt dat het eindbesluit van de voordracht wel al te
kategoriek is. Zeer belangwekkend was toch de bespreking,
die op de voordracht volgde. Professor Burr was het eens
met spreker dat al de wetenschappen zusters zijn en dat hij
niets over had voor geschiedenis die er al te «antiquarisch »
uitziet of voor historismus dat alle verband met het werke
leven heeft verloren, maar hij zag niet in waarom-lijkenht
geschiedenis
zou bestempelen de wetenschappen
men als
hare geburen zijn. Eene wetenschap
feitelijk
maar
alleen
die
is onze wetenschap, bezitten we maar voor zooverre als we
hare uitslagen kunnen nagaan en toepassen. Wanneer biologie en antropologie, sociale wetenschappen en dies meer
ons al hunne uitslagen zullen bekend gemaakt hebben, dan
zal er nog altijd voor de geschiedenis een breed veld openliggen.
Professor Knight zegde dat, sedert de vroegste beschavingsgeschiedenis zich met den mensch in het verleden
bezig houdt, ze natuurlijk al de onwankelbare gevolgtrekkingen der andere wetenschappen moet gebruiken om den
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mensch beter te verstaan. Maar wederkeerig moeten de
andere wetenschappen op de geschiedenis steunen om van
haar gegevens te krijgen voor hun eigen onderzoek. Knight
was ook van meening dat de nieuwere wetenschappen voorzeker den invloed op de geschiedenis moeten uitoefenen
waarvan spreker gewaagde, maar 't bleek hem dat die
invloed zich reeds gevoelen liet, en wel drukkender als
Robinson het had voorgesteld.
Eindelijk was professor Mead het met Robinson eens
dat het voorwerp der geschiedenis, de mensch, -feitelijk
veranderd was door toedoen der laatste wetenschappelijke
bevindingen. Vroeger deed men alleen aan politieke geschiedenis omdat de bewuste werking der maatschappij
zich oploste in het bestudeeren van politieke vraagstukken.
Nu gaat het er vooral om sociale vraagstukken en de geschiedenis zal waarschijnlijk dien ommekeerweergeven.
Ziedaar wat er zooal besproken en afgehandeld werd
op de vergadering der American Historical Association te Indianapolis en hoe de lezer zich een amerikaansch kongres voor
geschiedenis mag voorstellen. Breedvoerig is de werkzaamheid : van de nederige archief kwestie tot de hooge bespie-

gelingen der Mhilosofhie de l'kistoire, niets ontbreekt er.
Zoo meenen we dan een gedacht te hebben gegeven
van de beoefening der geschiedenis in de Vereenigde Staten
van Amerika. Onvolledig is die schets, en misschien eenzijdig. Hebben we te veel afgekeurd, te veel geprezen? Ik
heb mij alleen gehouden bij die feiten en toestanden die ik
van naderbij onderzocht en bestudeerd heb en me niet
gewaagd op een terrein waar onvoldoende kennis mij geene
genoegzame zekerheid aanbood om het te verkennen. En
ik pas dan ook op het geheele onderwerp dezer studie toe
wat professor Cumont schreef aangaande de amerikaan
universiteiten in het bijzonder : « C'est un monde, en-sche
effet, que les universités en Amérique, un monde oü l'on
risque de se perdre; nulle part elles ne s'efforcent davantage de mériter leur nom : elles tendent à devenir universelles. Il faudrait pour les apprécier dignement être omniscient ; un homme d'un savoir encyclopédique pourrait
seul les juger et la sagesse plus courte des spécialistes leur
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fait tort nécessairement en se placant au point de vue
exclusif d'études particulières » ( i).
Mijne taak is nog niet ten einde : ik beloofde bij het
begin dezer studie te spreken over de grootsche onderneming der Catholic Encyclopedia van New-York. Eenige gegevens daaromtrent zullen dan hier plaats vinden, om te
eindigen.
't Is in 1906 dat een komiteit, uit katholieke weten
mannen samengesteld, het grootsche plan,-schapelijk
eene katholieke encyclopedie in het engelsch uit te geven,
opvatte. Na zes jaren loopt de groote onderneming ten
einde. De encyclopedie draagt als titel The Catholic Ency-

clopedia, an international work of reference on the constitution,
doctrine, discipline and history of the catholic church. Het uitgeverskomiteit was samengesteld uit Dr Charles G. Herbermann, den onlangs afgestorven voorzitter der American
catholic Historical Society, Dr Edw. A. Pace, Dr Condé B.
Pallen, Dr Th. J. Shahan, nu rector der Universiteit te
Washington en John J. Wynne, S. J. Vijftien boekdeelen
in 4o- formaat zou de encyclopedie innemen en de volgende
afdeelingen zouden er in voorkomen : godsdienst, H.
Schriftuur, apologetiek, dogmatische theologie, patrologie,
kerkelijk recht, moraaltheologie, pastoraaltheologie, liturgie, cathechesis en homelitiek, muziek, de heiligen, ascetism en mysticism, kristene archeologie, geschiedenis der
Kerk, geschiedenis en geschiedschrijvers, profane geschiedenis, biografie, kerkelijke statistiek, burgerlijk recht,
kerkelijk-burgerlijk recht, kerkelijke aardrijkskunde, de
missies, kristene kunst, geestelijke orden, natuurwetenschap in verband met de Kerk, politiek en staathuishoudkunde, wijsbegeerte, sociologie, opvoeding en onderwijs,
spraak- en taalkunde, literatuur. Dat was het voorwerp der
nieuwe encyclopedie, volgens het programma in 1906 door
de uitgevers ontwikkeld.
't Was voorwaar een stoute onderneming, ma-ir ze was
het aandurven waard. Zooals de uitgevers het in 1906
zegden in hun specimen-dages, « eene katholieke encyclopedie

(i) Revue de l'Instruction ublique en Belgique, 1912, blz. 196. Zie
LANSON, Trois inois d'enseignement aux Etats- Unis.
Notes et im5ressions d'un professeur francais. Parijs, 1912.
ook prof. G.
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in engelsche taal was eene dringende noodzakelijkheid voor
onzen tijd... Gedurende de verloopen eeuw is de invloed der
Kerk in uitbreiding en in intensiteit fel aangegroeid bij de
engelschsprekende volkeren. Hun eigen voordeel vraagt
dat men hun de middelen zou aan de hand doen zelf kennis
te maken met die uitgebreide inrichting, die, wezen zij
katholiek of niet, hunne toekomst aanbelangt. En in het
engelsch vinden we geen werk van dezen aard )) .
Breed werd dan ook dit informatiemiddel opgevat
de lijst der afdeelingen die de stof behelzen gaven we daar
aanstonds. En klaarder nog spreken de uitgevers zelve :
(c Wat de Kerk onderwijst en wat ze heeft onderwezen, wat
ze heeft gedaan en nog doet voor de hoogste belangen van
den mensch; hare methode van vroeger en van nu, haar strijd,
hare triomfen en de werking harer leden niet alleen voor
hun eigen rechtstreeksch belang, maar voor het verbreeden
en het verdiepen van alle ware wetenschap, literatuur en
kunst, ziedaar al onderwerpen voor The Catholic Encyclojbedia. Ze wil dan ook verschillen met eene algemeene encyclopedie in het voorbijgaan van feiten en mededeelingen
die de Kerk niet aanbelangen. Daartegen zal ze niet na
te sommen wat katholieke kunstenaars, dich -latenop
geleerden en werkers hebben verricht in hunne-tersn
sfeer. Ze is niet uitsluitend eene kerkelijke encyclopedie,
en bepaalt zich niet bij kerkelijke wetenschappen en bezig
geestelijken. Ze wil herinneren al wat de-hednva
katholieken gedaan hebben niet alleen op het gebied van
liefdadigheid en zedelijkheid, maar ook op het gebied van
allen menschelijken kunst- en intellektueelen vooruitgang.
En hierin zal ze verschillen met de bestaande katholieke
encyclopedies. De uitgevers zijn er van bewust dat er geene
specifiek katholieke wetenschap bestaat, dat wiskunde,
scheikunde, physiologie en andere gedeelten van het menschelijk weten noch katholiek, noch joodsch, nog protestant
zijn; maar, daar er gewoonlijk beweerd wordt dat katholieke beginselen een onoverkomelijke hinderpaal zijn voor
wetenschappelijk onderzoek, zoo blijkt het noodig aan te
stippen wat en in welke mate de katholieken bijgebracht
hebben tot de ontwikkeling van iederen tak van het menschelijk weten ».
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Die opvatting werd dan ook aanstonds door de gezag
personen goedgekeurd en het geheele plan op-hebndst
vreugde onthaald. De apostolische delegaat voor Washington, Mgr Falconio, Kardinaal Gibbons, de aartsbisschop
van New--York, en meest al de leden van het amerikaansch
episkopaat, vele kerkvoogden van Canada, Engeland en
Ierland, en aanzienlijke en invloedrijke leeken stuurden de
hartelijkste aanmoedigingen.
Om hun plan te verwezenlijken richtten zich de uit
meest gekende amerikaansche en europeesche-gevrstod
geleerden, hoofdzakelijk tot specialisten voor ieder vak
of ieder onderwerp en zoo vinden we dan ook onder de
medewerkers der Catholic Encyclopedia de namen van
Aalberse, den hollandschen socioloog, Albers, S. J., den
auteur der zoo gunstig beoordeelde Kerkgeschiedenis, Dom
Besse, den wijsgeer J. Th. Beysens, Dr Gisbert Brom, den
bestuurder van 't nederlandsch historisch instituut te Rome,

Ferdinand Brunetière, Dom Butler, architekt Cuypers,
Dom Gasquet, George Goyau, abbé Hemmer, professor
Hyvernat, Mgr Kirsch, abbé Klein, Dom Leclercq, Mgr
Mercier, Paul Pisani, den Jesuiet Pollen, Martin Spahn, F.
A. Specht, van I\'Iunchen, H. Thurston, F. X. von Funck,
G. von Hertling, Dom Chapman, Ludwig Pastor, allen mannen die gezag hebben op wetenschappelijk gebied. Vele
Belgen verleenden ook hunne medewerking

:

noemen wij

hier terloops pater Van den Gheyn, bestierder der Koninklijke Bibliotheek, pater Castelein, den bollandist Ch. De
Smedt, pater Vermeersch, Cyrille Van Overbergh, verschei-

dene professors der Leuvensche hoogeschool, enz.
Als ik mij eene kleine statistiek mag veroorloven, dan
som ik op : i 342 medewerkers, uit 43 verschillende landen,
en onder hen 407 wereldlijke priesters, 5o5 leden uit
104 geestelijke orden, 331 leeken en 87 dames, plus 151
vertalers, herzieners, enz., enz. De kosten van uitgaaf voor
het geheele werk beloopen 65o.000 dollars.
Dat is eene grootsche onderneming. Nochtans mogen
we hier de vraag stellen of de Catholic Encyclojedia hare
beloften is getrouw gebleven, en of zij echt wetenschappelijk en ernstig werk aanbiedt. Over 't algemeen gesproken,
moeten we bevestigend antwoorden. Natuurlijk dat wij in
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de Encyclojbedia de gebreken terugvinden die gewoonlijk en
om zoo te zeggen noodzakelijk eene kollektieve onderneming van dien omvang vertoont, maar de uitgevers hebben
alles in het werk gesteld om ze zooveel mogelijk te weren
en zijn er dan ook ten deele in gelukt. De waarde der
artikels hangt natuurlijk af van de wetenschappelijke
waarde van den opsteller, maar over 't algemeen mag men
zeggen dat er ons echt kritisch en degelijk werk wordt
geboden en dat, als encyclopedie, deze al de andere alge
referentiewerken overtreft. Door ondernemingen als-men
de Dictionnaire de théologie catholique, de Dictionnaire d'archéologic chrétienne et de liturgie, de Dictionnaire d'histoire et de
géogra^hie ecclësiastiques wordt de Catholic encyclopedia ongetwijfeld in de schaduw gesteld, maar dat zijn ook referentiewerken met meer omschreven doel, meer specializeerend,
en het is dan ook gemakkelijker dáár de volmaaktheid te
benaderen waar niet de buitengewone uitgebreidheid der
stof het behandelen der verschillende onderdeelen benadeelt
of vermoeilijkt. Ten andere, ieder nieuw in-4°-deel werd
door de gezaghebbende europeesche tijdschriften goed
onthaald en de wetenschappelijke pers wijdde meer dan
eens zeer gunstige artikels aan de grootsche onderneming.
Wat we vooral zullen doen uitschijnen, is dat het hier
een werk geldt door katholieke geleerden uit Amerika op
touw gezet. 't Is een beste bewijs dat in het land der Business Men onze geloofsgenoten niet moeten achter staan
bij de ondernemingen der andersdenkenden op historisch
gebied, en, kunnen zij niet wijzen op inrichtingen als het
Historical Dejartment der Carnegie Institution en tijdschriften
als de American Historical Review, de ernstige werking der
American Catholic Historical Society en de Catholic Encyclopedia

zijn daar om aan te toonen dat ook in de Vereenigde Staten
van Amerika geloof en wetenschap best kunnen samen-

gaan.
L. VAN DER ESSEN.

BLIJDE BOODSCHAP
(Fragment)

Langs het nauw losbolsterend loover van den breedkruinigen notelaar rijzelde, 't goud van het zongewemel
door de matgroene, loodvaste ruitjes, leuterend over den
schoot van Dikta, die naaltekant werkende was.
Schoon noch leelijk, slim noch dom : een gewoon
vrouwmensch met ongeveer vier kruiskens achter den rug,
-- zwartstoffen jak, blauwwollen rok, een amper uit te
vouwen geschud streepkatoenen voorschoot en roodbloemde
sloffen. Aan een vinger flikkerde een gouden ring, getuige
dat in de verweerde hartendoos iets smeulde nog als een
heimelijk gevoel van ijdelheid of trots uit vroegere meisj esweelde.
Ze zat op heur rondgetippeld stoelken met biezen zit
dichte bij het lage raam geschoven om de nuchtere dagklaarte op haar werk te vangen.
Door een klein rondeken in bleekblauw papier op
zwarten spi.tselgrond, joeg zij met zwierenden zwaai de
fijne naalde en rugteere draadjes bendig heen en weer.
Verslonden in heur vlugge bezigheid neuriede zij, als onbewust, in haar eigen heur gewoon liedje :
Mollepootjen, zei dat meisje,
Mollepootjen is genoeg voor mij,
Mollepootjen, zei 't lief meisje,
Mollepootjen, dat is 't al voor mij.
Zij zweeg. Zware stilte zeeg tragelijk over het uitslepende klanktrillen met de bangte en beklemdheid die in
vereenzaming weegt, en waarin de eenzelvige lijdkap van
de uurklok in heur besneden eikenkas de lamme drukking
niet belevende. Ze spiegelde maar voort in gewone doening
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haar bolrond wezen in 't brandfonkelend ,koper- en tinwerk
dat boven een schap aan den muur en op de olmen kaden kas pronkte, alaan door de bewegingen hare reele witroze
vingeren nagekkend door 't ronde gluisterglazeken dat als
een spieoog midden door haar mager lijf heen loerde.
Bijtijden spokte een heropflakkerende spaander of
knisterde een vlamvattend rijsje in den haard, doorkird
door het zoetjes wegstervend gekriep van een huiskrekel
ievers in een spleetje van de schoorsteenpijp verkropen.
Langs weerzijden het vuur lagen in eenen hul gefokt
Fox, de oude rosse spitz, de oogen halfgeloken, zijn grijzen
snoet rustend op de voorpooten luistil te zuilen, en Miene
de pikzwarte poes, oolijk lonkend met de nagels opengepunt
naar de goelijke warmte, haar rillenden rulronk te spinnen
al likken en knabbelen fluweelzacht heur klauwken om
ooren en baard te poetsen.
Buiten schetterde het rumoerig liefdeleven van vinken
en musschen in uitspettering van hun wildverjongde natuurdrift waartusschen dreunde de harte vlijt van herhaalde
hamerbonken op een aambeeld.
In die soezerige eenigheid en leege ijlte, door stilkleine
geluiden onberoerbaar, was Dikta met haar hoofd als dommelig vervaakt diep op de borst gestopen en vlotte zij weg,
verre weg gestroomd in een maalkolk van lustig bobbelende
opwellingen uit 't helzonnig verleden, als moeder daar nog
zijnde om alles te beredderen, zij, opzichtig en toonerig
opgepronkt, los en vrij ketsen en dretsen mocht naar hartekenlust ; en zij met blijblakenden levensmoed hoopvol, de
wijde wereld inkeek onbeslaafd en onbezorgd. Dit deed
haar nu zoo wel en warm aan 't herte en 't miek haar zoo 'n
wonneweelde dat een zaligzoete monkelplooie verbeten
heur lippen bekroop bij die genotvolle heugenissen : Zij
herleefde nog eens in vormelijke beelden die gouden stonden, doorruischt van liefdeloover en vreugdendans, wen zij
naijverig getroeteld werd en beloerd door ontallijk begeerige
oogen. En nochtans slechts één lievige beeltenis, één
betreurde gedaante doemde op als een geleigeest in al die
vergane droomdingen.
Doch daar dook plots in donkere narigheid het havenlooze spook der vervallenheid op uit eene vouw van haar
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duttenden geest; 't bewustzijn harer tegenwoordige behoeftigheid greep zoo diep in dat eene snokrilling heur doorreed. Onwillens gleed hare hand over heur gelaat, zij voelde
hare wimpers overwateren en ze sloeg in de werkelijkheid
terug.
Verdrietelijk-knak schodderde zij heur leden om dien
saaien herinneringsleep weg te schudden en herijverde aan
haar gestaakte werkzaamheid.
Ronddraaiend op één pikkel van heur stoelken klinkte
zij nevens haar de zolderdeur met eene gerre open
----- Dule, staat ge niet op dan, 't is klaardag ?
— Ja, ik kont,
-- Ge komt zoo al twee uren, straks is 't noen !
't Ronkend rotelen van het uurwerk deed haar opzien
en als ten teeken var. ontkenning, wees het met zijn blankgeschuurde naalde en 't klopte zeven keers klinkend in hare

ooren...
- , Nieuws, Dikta, zei de postbode, zijn hoofd over de
halve deur, en eenen brief neven haar op tafel werpend.
-- Danke, goen dag Gust.
— Goen dag, Dikta, en vluggevoet spoedde hij verder.
Bekeurd scharrelde zij het schrift aan en strakte den
blik op het geschrevene. Daar schokte een hevig geklop
heur herte. Siddering beefde door heur handen, en over
haar wezen schoot een bleeke kleur ; hare neusvleugels
trokken op en zetten uit, ongeduldige weetgier straalde in
hare oogen. In koortsige drift, greep zij haar bloemschaarken met een lint aan heur schortebinders bevestigd, sneed,
reet, scheurde overhaastig den omslag open, zij las :
Mijnheer Fransies Groothans,
In afwezen der familie heb ik tot plicht U Ed. kennis
te geven van het schielijk overlijden uwer moei MariaJoanna Groothans. Begrafenis en lijkdienst zullen plaats
hebben Woensdag 25 dezer, in de parochiale kerk, om g
uren voormiddag.
U Ed. tegenwoordigheid tot kennisneming harer beschikkingen is volstrekt noodzakelijk.
Ontvang, Mijnheer Groothans, mijne hartelijke groeten.
THOMAS DECLEEN,

Notaris.

58

BLIJDE BOODSCHAP

Eene wolkbreuk berstend boven heur hoofd, de bliksem aan hare voeten konden haar niet meer verstellen.
't Draaide door heur hersens als zoefde er een tol ;
hare oogen schemerden vol wippende sterrekens; de tafel
zette den dans in en de oude horlogiekas huppelde rond
tusschen de tikkelende potten en pannen, die met de olmenkas en stoelen en spinde en vuurhaard in wentelenden
roezemoes dooreen snoefden en waaronder de roode tegelvloer met zijn witzandkrinkels als een notgierende mallemolen kringsjoerde.
Ze dreeg te vallen van aardigheid : Ze greep in 't blinde
en vatte de tafel...
Doch op eens, als hadde eene veer haar rechtgeslingerd, vloog zij op, gooide brief en kantwerk waar het
vliegen wou, wierp wildzwaaiend de armen in de hoogte,
en sprong uitgelaten het huis op en neer, de beenen in de
lucht schoppend dat heur rokken in golvende vouwingen
rond heur lijf vendelden, gestadig tierend al zingen
— Tantje-Mie is dood ! Tantje-Mie is dood !
En dan heur oud verzeken zot-ga -weg :
Mollepootjen, zei dat meisken,
Mollepootjen is genoeg voor mij,
Mollepootjen, zei 't lief meisje,
Mollepootjen, dat is 't al voor mij.

— Wordt gij nu kindsch of simpel? schreeuwde Dule,
hare zuster, met wreedbruine fonkeloogen de trapdeur open
rukkend. En zij weerde kribbig den vaak uit heur gezicht
met heur averechsche hand, al met een zij heur potzwarte
krullen onder de gespikkeld blauw katoenen mopmuts
stopte.
-- Of wordt gij stapelzot ? ! Zoo een helsch gedoen!
En zij hief heur afgesleten hardgroenen slaaprok op om hare
blokken aan te steken, binst zij haar gebreiden zwarten
halsdoek op de borst overeenschikte en de tippen langs den
rug toeknoopte.
Maar als bezeten greep Dikta haar in de lenden, er was
noch houden noch binden aan, ze moest mee, willen of niet,
dansen, dansen.
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— Duleken, Duleken, Tante-Mie is dood! Tante -Mie
is dood!
Hoe weet gij dat? Ge mist gij zeker? keef Dule en
trachtte zich los te wringen.
-- Nen brief! Nen brief van den Notaris, zie! en ze
wees naar den hoek waar het schrift met heur werk heen gestoven was.
— Is 't waar? Is 't waar dan toch! gilde Dulle nu, en
op hare beurt schoor zij Dikta aan het lijf, en beide gingen
aan 't zotspeldrijven en jubeljoelen om haar overmatige
blijdschap uit te luchten. Ze kledderden en klopten met
haar suffers en kloefen op den vloer, stieten en kletsten op
malkaar al smijten en stampen met armen en beenen, en
maakten gedruisch en hielden leven dat hooren en zien
verging en 't helmde tot op strate.
— Wat is hier gaans dan? riep haar broeder Jef, de
peerdesmid met zijn dikken knevel en bar opzicht, opgeschrikt tot in zijne smids door het eendlijk lawijd. Zijne
elleboogen leunden op de onderdeur, en met de handen in
den borstlap van zijn leeren schootsvel, kwam zijn zwart berookte kop verwonderd en ontsteld met vragende oogen
naar binnen kijken.
— Jef, Jef broer! kom jongen kom, er is nieuws, groot
nieuws, schetterde Dikta 't uit. Toe, Duleken, pak de flesch
dat wij er eenen opzetten, toe!
— Allemaal goed en wel, maar wat voor nieuws is er?
taalde Jef met ongeduur.
— Tantje-Meetjen is dood ! Tante-Mie is dood !
— Is mijn meetjen dood ? deed Jef in huis terdend en
hij moest een opbruisend gevoel van aandoening in zijne
keel weerdrummen.
Dule kwam nu den kelder uitgekropen met eene groene
dikbolle flesch en een geneverglas. Swijlens zij Jef een
boordvollen druppel toestak, wrong zij den krop in den
mond en zwolg met luid klokkende geuten. Ze smakte ge smakelijk kleppend en likte genoegelijk heur lippen.
— Mij nu! schreeuwde Dikta; het glas uit de hand
van Jef snakkend, mij, mij !
Ze zoop in eenen gulp het glazeken leeg en reikte van
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her de hand om nog, swijlens zij den eenen zottensprong
na den anderen flikkerde.
Maar zie! daar stak Dule de flesch hoog op en Dikta
het glas en allebei met de vrije hand Jef vastklessend herging het narrespel zijn gang in zoo razigen rondedans dat
't gestof, om te blindoogen hen over het hoofd wolkte.
— Vader, waar is vader? piepte Dikta heesch tusschen
hun wilde buien.
— Dat moet ge niet vragen; op den dril om zijne borrels, heeg Jef.
Hij veegde met den blooten arm zijn zweetbollend
voorhoofd en trok zijn gezicht vol vage linken lijk een
beschillerde wildeman. Er was echter geen genade, voort
moest hij, aan 't buitensporig gekkenbedrijf mocht nog
geen ende, en allen joelden los en jouwden 't uit, en
zongen:
O Mieken Pijpekop,
Schenk ons nog een bobijntje,
Liever een groot als een kleintje,
Als er maar jenever en is!
— Katerdjale, katerdjale ! 't is hier kermis dunkt mij,
hakkelde Sies Groothans, in 't deurgat binnenschijverend
met de armen boven 't hoofd, de handen en vingeren in
gedurige werking al wiemelen en wribbelen, als door hichtige zenuwtrillingen beroerd.
— Ah, daar is Vader ! kom Vader jongen, pak ook
eenen mêe ; 't mag er af ! Tante-Mie is dood ! Tante-Mie is
dood ! tierden zij overeen.
Met nen schok haalde hij zijn grij sblauwgestreepte
slaapmuts hooger op, die over zijne ooren geleurd hong
omdat men godsgenadig met zijn kaal maneschijn den
draak stak, en schoof zijn koperen bril op zijn geleed.
— Wat, Tantje-Mie dood, Katerdjale! maar we zijn
op! geichelde hij en snapte gretig den toegereikten
boven
er
borrel.
— 0! 't is een balsem, een olie die in nen mensch zijn
lijf zalft, streek hij voldoenig zijne borst, en schaterde
voort.
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Wat, wat, djanters, Tantje-Mie dood! God hebbe
lief
zielken! Alewel 't mag zijn, 't mag zijn Katerdjale !
haar
Ja, .ja we zijn uit de slavernij nu, we zijn boven bosch!
En hij voer mee in wirrelwarrel in 't druistig wild
gewals. Hij pikkelde rond en hinkelde weer met stramme
kniëen en slappe beenen, en zong, woestte en huilde mee
met schorre stem en dwenseligen kop als aangezweept
door een woelenden wervelwind.
J. CAEKEBEKE.

EEN CHRISTELIJKE INRICHTING
DE FABRIEK DER GEBROEDERS HARMEL
TE WARMERIVILLE BIJ REIMS.
Op 8 Juni bevond ik mij, samen met de leden van verscheidene studiekringen, te Warmériville. 's Namiddags ging de
processie van het H. Sacrament uit. Wij stapten mede in de
rangen der biddende werklieden. 't Was midden een pracht van
groene dreven en lachende weiden dat de processie kronkelde,
toen ze plots den weg insloeg naar de fabrieken.
Midden een groote hal, waar talrijke spinmachienen in 't
gelid stonden, verhief zich tot tegen het gewelf een altaar. Het
H. Sacrament werd er neergezet. En midden deze fabriekzaal,
waar gewoonlijk enkel de machienen hun eentonig-verdoovend
geluid lieten hooren, werd nu met zilveren stemmen plechtig en
statig het Tantuin Ergo aangeheven, uiting van aanbidding en
liefde tot den God-met-ons. De vijf-en-tachtigjarige grijzaard,
de heer Léon Harmel, sprak, met een krachtige stem die veel
jongeren hem zouden benijden, de opdracht uit van den Valdes-Bois aan het H. Hart. En boven de neergebogen hoofden
der werklieden, en boven deze machienen-in-rust, en boven
heel dit arbeidersmidden, daalde de zegen van Hem, die ook in
zijn sterfelijk leven arbeider geweest was...
Diep ontroerd bevond ik mij onder de menigte... Plots
scheurde voor m'n oogen als een vergezicht open aan den
horizont : Was dat geen symbool van de arbeiderswereld, hersteld in Christus? Was dat niet de Christus, die de hand legde
op de zoo dikwerf anti-godsdienstige moderne industrie, om ze
te zegenen en te veredelen en te verheffen en vrij te maken ?
Was het ten slotte niet de synthesis van al wat ik in
den Val-des-Bois den heelen dag had te zien en te hooren
gekregen ?...

De inrichting der gebroeders Harmel is in de sociale
wereld overbekend (i). In dit tijdschrift zal ik er dan ook niet
(i) Wie met de sociale inrichtingen van den Val-des-Bois
nadere kennis maken wil, raadplege:

: Fileur en j5eigné et régleur de métier dans la manufacture du Val-des-Bois Marne., ouvrier dans le systéme des
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over uitweiden. Doch ter verduidelijking van den godsdienstigen
toestand, waaraan ik eenige bladzijden zou willen wijden, laat
ik er hier een korte beschrijving van volgen.
De Val-des-Bois, waar de fabrieken der gebroeders Harmel
zich bevinden, is een deel der gemeente Warmériville (Marne)
op een twintigtal kilometers afstand van Reims en 195 kilometers van Parijs.
De inrichting Harmel bevat een spinnerij, gebouwd op de
Suippe, een rivier die tusschen Bazancourt en Béthéniville (4 à
5 mijlen) aan vele fabrieken de gastvrijheid verleent. We zijn
hier volop in een industrieele streek, met veel spinnerijen en
weverijen.
Warmériville zelf is een dorp van 2.5oo inwoners. 234. huisgezinnen, t. t. z. iioo personen leven van de spinnerij Harmel.
Feitelijk zijn er een goede Soo mannen en 200 vrouwen werkzaam. De fabriek werd reeds in 1797 door Harmel's vader
opgericht en in 184o daar definitief gebouwd. Ten gevolge van
een grooten brand, moest zij bijna gansch heropgebouwd worden. De fabrieken beslaan in oppervlakte 2 1/2 hectaren.
In stoffelijk opzicht is hier dus weinig merkwaardigs. Dat
is het dan ook niet wat de aandacht der sociologen heeft gaande
gemaakt, maar wel de talrijke inrichtingen welke op dien bodem
engagements volontaires permanents. d'après les renseignements recueillis sur les lieux en 1894. — Paris, Didot, 1896;
i36 pages.
JAUBERT : La protection des travailleurs jar l'initiative j5yivée. L'or, anisation actuelle du Val-des-Bois. — Blois, Imprimeries réunies
du Centre, 1904.
LEON HARMEL : Le Val-des-Bois, exposition de l'organisation. — Reims,
Imprimerie coöpérative, rue Pluche, 24, í8g6.

: La démocratie á l'usine. Le conseil d'usine du Valdes-Bois. — Reims, Imprimerie coöpérative, rue Pluche, 24,

LEON HARMEL

1907; 3o pages.

: Une excursion de la société d'econoinie sociale.
Les institutions ouvrières des usines Harmel. — Louvain, Insti-

FERNAND PASSELECQ

tut supérieur de philosophie, rue des Flamands, igog ;

58 pages.

Le Val-des-Bois. Organisation trofessionnelle, sociale, éconornique. Vue
d'ensemble par un visiteur. 2e éd. --- Reims, Imprimerie
Jeanne d'Arc, rue des Fusiliers, 4, 1911 ; 40 pages.
EM. LEFÈVRE : Le Val-des-Bois. Filature de Laine de MM. Harmel
Freres. 20 Illustrations. -- Paris, Amat, rue de Mézières,
1911; 67 pages.
VICTOR DE CLERCQ : Leon Harmel. Souvenirs. Ir vol. -- Reims,
Imprimerie Jeanne d'Arc, rue des Fusiliers, 4, 1912;
143 pages.
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zoo heerlijk zijn opgebloeid. Een zeer kort overzicht ervan.
Men kan deze inrichtingen in vier groepen verdeelen :
i. Vakinrichtingen : Syndicaat, fabriekraad (conseil d'usine)
samengesteld uit mannen en vrouwen afzonderlijk, vakwed
familiekas, maatschappij der ouderen, ('t is te zeggen-strijden,
van werklieden, die meer dan 25 jaren dienst hebben).
Daar de fabriekraad een overwegende rol speelt, een
woordje daarover. De fabriekraad is samengesteld uit werk
lieden, een of meer per zaal en per vak. Zij vergaderen samen
met den patroon om de belangen der werklieden te bespreken.
De klachten der werklieden worden voorgebracht en onderzocht, alsmede wordt een blik geslaan op de toekomst. Ze
bespreken de ongevallen, de gezondheidsmaatregelen, het aanleeren van den stiel. de premies, het loon, de tucht. In den
fabriekraad doet de patroon zijn voorstellen en zoo hij er niet
toe komt de werklieden van hunne voortreffelijkheid te overtuigen, laat hij ze liever wegvallen. De werklieden zijn aldus
echte medebestuurders van de fabriek. (i)

-

2. Economische inrichtingen :
Onderlinge bijstand, samenwerkende bakkerij, gezamenlijke aankoop, kas voor kosteloos uitleenen, spaarkas, pensioenkas, onderlinge apothekerij, wer k manswoningen, verzekering
tegen ongevallen.
-

3. Godsdienstige instellingen:
Verschillende vereenigingen, welke de kinderen en volwassenen samenbrengen, naar ouderdom en geslacht, eerst tot de
eerste communie, dan van af de eerste communie tot i 5 jaar,
dan van af z5 jaar tot het huwelijk, ten slotte van na het huwelijk tot den dood. Er is een kapel, met een almoezenier uitsluitend ten dienste der arbeiders.

4. Inrichtingen van vermnaak en opvoeding :
Moederschool, school voor jongens en meisjes afzonderlijk,
bibliotheek, studiekring, pompiers, fanfaren, choraal, tooneelclub, gymnastiek, enz. (2)
Al deze werken worden door de werklieden zelve bestuurd,
en zijn met milde toelagen begiftigd door de patroons. Een
patronale inrichting hebben wij hier echter volstrekt niet, doch
wel in den volsten zin een fainiliale inrichting. Werklieden en
patroons maken feitelijk één familie uit. Een familie bovendien.
(i) L. HARMEL, La Dérnocratie a l'usine, blz. zo. Reims, Imprimerie coöpérative, 1907.
(2) Vlg. PASSELECQ, Une excursion au Val-des-Bois. Louvain,
Rue des Flamands.
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welke heelemaal op zichzelven kan bestaan. De inwoners van
den Val-des-Bois kunnen alles ter plaats vinden en hoeven
nergens elders hun toevlucht te nemen.
Graaf De Mun vat de heele inrichting wel samen in zijn
schoon boek : Ma Vocation sociale (i).
« Le caractère essentiel de cette organisation, eest le régime de 1'association substitué it celui du patronage, idee pro-

fonde, d'une immense portée et destinée it transformer de fond
en comble l'action sociale catholique. Harmel a souvent raconté
avec émotion comment, témoin de l'hostilité défiante des ouvriers
du Val-des-Bois. qui affligeait le ceeur de son père, dont eile
paralysait les efforts généreux, il avait concu la pensée de faire
loyalement appel a l'initiative des ouvriers et des ouvrieres,
et comment peu it peu s'étaient constituées, par leur propre
initiative, exercée de proche en proche sur leurs camarades,
des associations tres fortes, ouvertement catholiques et réellement autonomes. Depuis, la paix sociale règnait it 1'Usine du
Val-des-Bois et le titre de « Bon Père » décerné au Patron,
exprimait l'harntonie fainiliale de son établissement ».
Benevens al deze inrichtingen, waaronder eenige volstrekt
de bewondering afdwingen, en waarvan het geheel ongetwijfeld
eenieder ontzag inboezemt voor den stichter ervan, Léon
Harmel, is er een feit waarop ik de aandacht der lezers wil
inroepen, een feit dat mij den heelen dag van mijn bezoek als
een vraagteeken voor den geest stond, en waar ik hier wil
trachten op te antwoorden.
Alhoewel heel liet midden, waarin de bevolking van den
\'al-des-Bois leeft, onverschillig is en weinig aan godsdienst
doet, treft gij hier een bevolking aan van non menschen, die
alle, op een vijftig na, — deze nog grootendeels pas-aangekomenen — godsdienstig zijn en hunne plichten kwijten. Die
menschen zijn nochtans alle gebezigd in eene fabriek. Nu, de
moderne fabriek heeft bij mijn weten den naam niet de menschen godsdienstig te maken. En of die reputatie gestolen is ?...
Niettegenstaande dus deze twee tegenwerkende oorzaken, het
fabrieksleven en het onverschillig midden, zijn deze lieden
godsdienstig. Het kan niet zonder belang zijn te trachten de
zaken op te sporen van dit buitengewoon feit. Al konden wij er
maar tegenover de klaagprofeten van onzen tijd het besluit uit
afleiden, dat de fabriek niet noodzakelijkerwijze ongodsdienstig
is, dan ware onze moeite reeds beloond. Maar wel meerdere
lessen liggen hierin besloten.

(i) Le Comte DE MUN, Ma Vocation

sociale. Paris, Lethielleux.
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Terwijl men ter plaats zelve al de verschillende inrichtingen van den Val-des-Bois bezoeken gaat, is er feitelijk zooveel waar te nemen, dat de eenheidsindruk wel wat te loor gaat.
Doch, wanneer men thuis gekomen, alles nog eens bezinken
laat, dan eerst, meen ik, duikt de gansche instelling als één
geheel voor u op, in den persoon van den stichter, van den
eerbiedwaardigen grijzaard die Léon Harmel heet.
En indien de bevolking van den Val-des-Bois katholiek is,
dan is dat hoofdzakelijk zijn werk.
Harmel zelf zegde ons: Au début, nous avions parmi notre
population le même esprit d'indifférence religieuse que partout
ailleurs. Notre action était extrêmement difficile... (i)
En indien zijn actie gelukt is, dan is het wel aan zijn groote
persoonlijkheid te wijten.
Léon Harmel is immers iemand die er toe kwam groote
dingen in zijn leven te verrichten. Zijn spinnerij, in 184o , voor
goed ingericht, wist hij in het leven te houden, ja, zelfs tot een
hoog punt van bloei te voeren. Verscheidene belooningen, door
de openbare machten uitgeschreven, toonen genoeg dat wij hier
met een flinke inrichting op technisch gebied te doen hebben.
Nog laatst, in Igi 1, bekwam de fabriek in de internationale
tentoonstelling van Roubaix den grooten prijs voor de techniek
en voor de sociale inrichtingen. Al de laatste uitvindingen ten
andere worden hier benuttigd en zoo was het ons b.v. alleraangenaamst te vernemen dat op deze fabriek de nieuwe methode
van den Amerikaan Taylor (2) doelmatig werd toegepast. Leon
Harmel heeft heel zijn leven lang met open oog voor alle nieu
wigheden gestaan, en er het blijvende nut uit getrokken. Niet
moeilijkheden der concurrentie, de verander--tegnsad
lij kheid der mode, is zijne fabriek bloeiend gebleven. Heel het
net van sociale werken wist hij er te doen ontstaan en, niette
welke deze vergden, hebben zig-genstadrof
nooit geschaad aan den vooruitgang zijner industrie, wel integendeel. Léon Harmel verschijnt aldus als een man, met een
ijzeren wilskracht en een klaarziend verstand, die door wijs
beleid, door ' meegaan met de moderne gedachten, doch vooral
door intens willen, door alles in zijn leven naar dit ééne doel af
te richten, iets groots heeft verwezenlijkt. Ongetwijfeld is zijn
lange levensloop hier ook een gezegende factor geweest om aan
zijn vermogen het maximum van voortbrengst te doen geven.
;k

-

(I) Cfr. PASSELECq, op. cit. blz. 38.
(2) TAYLOR : Principes d'organisationa

scientifique des usines. Paris,

Demod et Pinat, 47, Quai des Augustins.
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En deze man, die aldus een open oog heeft voor al het
goede en nuttige dat zijn tijd bevat, deze industrieele van
natuurswege met zijn onplooibare wilskracht, is de goedheid
zelve. En 't maakt wel indruk, wanneer men met hem zijn
inrichtingen gaat afzien, de kinderen te zien toeloopen en hem
met den naam van «bon père » te hooren begroeten. « Le bon
père », anders wordt Harmel daar niet genoemd, Hier is 't in
der waarheid vox po^uli, vox Dei. Harmel is goed uit één stuk.
Heel de sociale inrichting van zijne fabriek is gegroeid uit zijn
hart, dat liefde droeg tot den werkman. Daar om maakte hij
dezen tot een medebestuurder uit den fabriekraad in te richten.
Een man, wiens leuze is : ((Le bien de l'ouvrier par 1'ouvrier
et avec lui, jamais sans lui; a plus forte raison, jamais malgré
lui », heeft geen kei in zijn borst maar een hart dat klopt van
warme genegenheid voor den armen werkman.
Aldus toegerust kon Léon Harmel niet anders dan indruk
maken op de massa zijner werklieden. De knapheid in het
beleid, de helderheid in het denken, de sterkte in het willen,
verwerven sympathie. Doch het hart wordt gansch ingenomen
wanneer met deze hoedanigheden de goedheid gepaard gaat.
En in Harmel verscheen dit alles doordrongen en doordeesemd van z'n katholiek-zijn.
Want die moderne industrieel is katholiek, zoo diep men
het maar zijn kan, tegelijk kinderlijk naïef en mannelijk ontwikkeld, midden in de wereld kloosterlijk ascetisch. Dien indruk
maakt hij u reeds wanneer gij eenige uren met hem moogt
praten. Hoe fier klonk zijn taal, in een antwoord op een
toast aan het familiebanket : Wij moeten werken aan de uit
rijk van Jesus-Christus! Ja, apostel is die mensch,-breidngvaht
door-en-door, apostel geboren. Hij neemt tot de zijne de fiere
woorden van Pater:Gratry (i) : «On parle d'ambition, on parle
des ámes fortes qui aimaient le pouvoir. Eh bien, je vous dirai
mon ambition; eile est immense. Mon espérance, et presque ma
certitude, eest d'exercer sur la marche du monde une influence
et de ne pas mourir sans avoir imprimé pour ma part, a force
de désir, de priéres et de conviction, et peut-être par quelques
paroles, une impulsion qui dure et qui concourt à ce prochain
triomphe de la Justice, de la lumière et de l'Evangile du
(i) Aangehaald in : LEON HARMEL, Souvenirs, recueillis par
Victor De Clercq, zr vol. Reims, imprimerie Jeanne d'Arc, rue

des Fusiliers. -- Sedert enkele jaren moet Léon Harmel den
winter te Nice doorbrengen. Deze ((Souvenirs)) zijn een bloem lezing uit zijne brieven, waarin heel zijn schoone ziel bloot
ligt.
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Royaume. Voila ce qui me console de la mort et de tout. Qui,
j'ai cette espérance et je sais qu'elle ne me sera pas vaine. Teile
est la régulière ambition du chrétien. Oui, tout chrétien, et la
moindre des femmes qui prie, et la plus humble des religieuses
qui veille solitairement devant l'autel, doivent avoir la même
ambition, aussi bien que l'enfant qui répète les paroles maternelles et qui dit : « Notre Père qui êtes aux vieux » aussi bien
que le journalier qui travaille et du milieu de son labeur dit un
jour avec foi et désir : « Notre Père, que votre règne arrive sur
la terre comme au viel ! »
Ook de graaf de Mun huldigt in hem den apostel :
((Tons ceux qui furent, ii a vingt-cinq ans, mêlés à la vie
des oeuvres catholiques, ont connu cet komme extraordinaire,
dont les dehors modestes et la simplicité rustique cachent une
áme de feu, une intelligence déliée, une indomptable tenacité ;
tous ont admiré 1'héroïque sainteté de sa vie, dont il suffit de
dire, sans trahir les secrets des vertus intimes, qu'elle alla jus qu'a la conception, acceptée par plus d'un prosélyte, d'une
association fondée sur le désir du sacrifice et de la souffrance.
demandés a Dieu comme une faveur; tous ont été conquis par
1'infatigable activité de son zèle ; tous ont subi, malgré sa rude
franchise, 1'ascendant de sa parole apostolique ; tous aussi ont
éprouvé la bonte de son coeur »...
Het terrein waarop deze apostel wil werken, is de fabriek.
« L'usine chrétienne », schrijft hij, ((eile aussi, chante la gloire
de Dieu; eest dans notre siècle de machineries, 1'eeuvre ma3tresse » ( I). Wat zouden hier de ooren tuiten van sommige
moderne weeklagers, die de armen in den schoot laten zinken
wanneer hun streek door de industrie wordt veroverd. Alsof ook
daartegen in het oud evangelie, bewaard door onze Roomsche
Kerk, geen heilmiddelen waren weg gelegd, alsof ook deze
moderne levensuiting niet kon worden geadeld door de aanraking met Christus ! Dat verkondigt Harmel dan ook gedurig, dat
levendig geloof bazuint hij uit: ((Si les hommes ne se laissaient
pas aveugler par leurs passions, ii leur serait facile de constater
que le bonheur temporel prend sa source dans 1'Evangile. C'est
l'Evangile qui a révélé au monde la liberté, la dignité humaine
et la fraternité. (2 )
Doch, zooals de Mun het hier boven opmerkte, zulke drang
van proselytisme komt uit de innerlijke beleving van den godsdienst. In zijne brieven juist ziet men in welke mate de ziel
-

I) Cfr. Souvenirs, blz. 24.
(2) Cfr. Souvenirs, blz. 33.
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van den «Bon Pere » godsdienstig is, Uit enkele zinnen als deze
krijgt men een diepen blik in zijn binnenste : « Une nuit sur
deux, je suis plusieurs heures éveillé ; je ne puis pas rendre la
douceur ineffable de ces insomnies consacrées au tête à tête
avec N. S. et sa Mere Immaculée ». (i)
En zou men hier niet denken den Poverello van Assisië te
hooren ? « Nous avons une véritable invasion de mouches; elles
sont si audacieuses que, bien malgré moi, nous sommes obligés
de prendre des mesures répressives a leur égard. Et pourtant,
je les trouve charmantes, nos seeurs les mouches, elles sont
pimpantes, alertes, elles glorifient le bon Dieu par leur gracieux petit corps si elegant. Ah! mes soeurs les mouches que
vous êtes jolies quand vous faites la toilette de vos pattes et de
vos ailes! ... Mais vous nous forcez a vous tendre des pièges ou
vous périssez par centaines. Et je ne puis cependant m'empêcher de vous admirer, ou plutót d'admirer en vous le Bon Dieu,
qui vous fait si mignonnettes, si vivettes... Ah! Ines soeurs
les mouches! » ( 2)
't Is echter een godsdienstigheid, die practische uitwerkselen heeft: « Que le Christ vive en vous ! », schrijft hij aan zijne
kinderen, « que sa grace éloigne de vous autant que possible le
grand péché du genre humain, 1'orgueil, père de la susceptibilité, des secrètes jalousies, et de toutes les mesquineries de la
vie qui empoisonnent votre existence, troublent 1'union...
» Que vos times soient inondées de joie et que vos maisons
retentissent de la gafté des enfants... » (3)
Is dit niet als het klateren eener fontein midden in een
weelde van lentegroen, terwijl rondom de vogels de lucht doen
weergalmen van hun schetterend gefluit ?.. .
Veel zou aldus uit deze brieven te bloemlezen vallen. Ik
plukte er maar enkele verdokene bloemekens, die toch getuigen
voor de vruchtbaarheid van den grond...
Waar ik nog moet op wijzen, 't is dat bij den « Bon Père » de
godsdienst geen barreel optrekt tusschen hem en de wereld.
Hij, de vurige derde-ordeling van S. Franciscus, vraagt zich af:
« Un chrétien, qui a l'esprit Franciscain, peut-il être bon indus triel et capable d'édifier une fortune? Assurément, car la piété
est aussi féconde au point de vue économique qu'au point de
vue surnaturel. L'industriel chrétien a comme devoir d'état de
montrer la maltrise dont est capable un catholique dans les
(i) Cfr. Souvenirs, blz. 35.
(2) Cfr. Souvenirs, blz. 26.
(3) Cfr. Souvenirs, blz. 3i.
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affaires. Malgré ses succes, il conserve une vie simple et
sobre, il ne perdra ni son temps ni sa santé aux plaisirs. Comme
le capitaine de vaisseau, toujours sur le pont, possédant la
plénitude de son intelligence, qui n'est jamais obscurcie par les
passions, il traversera les mers en conquérant, évitant les
écueils, faisant face a la tempête, attentif aux coups de barre
nécessaires. Un tel homme sera le Roi des industriels. I1 continuera à mépriser 1'argent, le considérant, non comme un maitre,
mais comme un esclave, voué au service de Dieu, de la famille
et du devoir. Quelle noblesse, quelle grandeur dans cet kom me!» (I)
Onbewust heeft de ((Bon Père » zichzelven op meesterlijke
wijze geschetst!
Zijn klaarziende geest weet ook goed aan te duiden wat de
katholieken in Frankrijk zoo zeer verdeelt:
« C'est l'erreur, la grave erreur de trop de catholiques francais de s'être attardés a de vieilles querelles constitutionnelles,
et de n'être pas allés au peuple en épousant franchement ses
sympathies républicaines. Ne dites pas que les temps sont
mauvais ! L'esprit chrétien est encore intense dans ce pays; le
peuple l'a dans le sang depuis des siêcles. Il vit en palen en
beaucoup d'endroits; mais au moindre effort persévérant et
sincère, il redevient chrétien avec une facilité merveilleuse. » ( 2)
Dat is een der geliefkoosde themas van Harmel : Het
betrouwen in zijn tijd. En gij moogt me vrij gelooven, wanneer
men door een man van 85 jaren alzoo zijn betrouwen hoort
uitzingen in onzen tijd, dan is dit niet zonder zich diep geroerd
te voelen, zonder zijne ziel meer dan ooit te voelen juichen en
jubelen van betrouwen in onze eeuw, die, niettegenstaande het
onloochenbaar kwaad, toch zooveel goeds bevat.
Zeker, op onze geestelijkheid ware het verwijt van Harmel
niet in dezelfde mate toepasselijk : «Je vous dis que si nous
avions un clergé imbu de ces idées, et formé a la pratique
des oeuvres, en trois ans, la France chrétienne serait reconstituée. » (3) Doch is er ook voor ons niet altijd met breeder
passen vooruit te schrijden op de breede baan der sociale werking?...
Een persoon. zooals Léon Harmel er een was, een flinke
industrieel en tevens een diep -godsdienstige ziel, een man van
(i) Cfr. Souvenirs, blz. 53.
(2) PASSELECQ, op. cit. blz.
(3) PASSELECQ, op. cit. blz.
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zijnen tijd, met sympathie voor wat het moderne leven aan
goeds bevat, kon niet anders dan een grooten invloed uitoefenen
op het midden der arbeidersbevolking van den Val-des-Bois.
Wanneer het groot Parijzer dagblad La Croix een sociaal
enkwest had ingericht, stuurde Harmel zijn antwoord. Hij zegt
er o. m. : << La foule juge la religion par la conduite extérieure
de ceux qui la pratiquent. C'est pourquoi nous avons une grande
responsabilité devant Dieu et devant le pays... La conduite des
premiers chrétiens, en face d'un monde plus difficile à conquérir que le notre, doit être méditée; l'histoire des nations
modernes, oû l'Eglise a été persécutée, n'est pas moins suggestive. (i)
Het voorbeeld, door wien ook gegeven, maakt indruk op
den mensch. Doch wie beschrijft er zijnen invloed, wanneer
dit voorbeeld uit de hoogte komt? Wie beschrijft den invloed
welke op de gemoederen moet hebben een man als Harmel, die
zoo geniaal zijn fabriek wist in te richten, wiens goedheid tot
zulke daden aanzette? Wie beschrijft er zijnen invloed, wanneer
dit alles nu verschijnt omhuld van het gedegenste catholicisme?
De redeneering ligt onuitgesproken in het gemoed van 't volk:
Die godsdienst is dus niet tegen den vooruitgang, is niet tegen
de wetenschap! Aan de vruchten kent men den boom. Als deze
godsdienst zulke goede vruchten oplevert, dan is hij toch wel
door en door goed! Dat zijn beweegredenen te over om de
volksziel te roeren en over te brengen tot daden.
't Is mijn diepe overtuiging : De bloeiende godsdienstige
toestand in den Val-des-Bois is hoofdzakelijk, buiten de werking
der genade, natuurlijk, het werk van den «Bon Père » zelven.

Een tweede factor welke veel moet bijgedragen hebben om
dit midden godsdienstig te maken is de groote zedelijkheid
welke er heerscht. De godsdienst is een zedelijke deugd. Wanneer dus iemand zedelijk is, is er wel kans dat de deugd van
godsdienst in dien grond kieme. Daarmede beweer ik niet, dat
zij die geen godsdienst hebben, onzedelijk zijn. Gelukkig immers
zijn de menschen dikwijls onlogisch en drijven hunne princiepen
niet door. Ook erfelijke eigenschappen en het midden waarin
men verkeert kunnen een overwegenden invloed uitoefenen. Al
weze dus het omgekeerde niet waar, zeker is het toch dat de
zedelijkheid aanleiding geeft tot godsdienstige gevoelens.
(i)

Souvenirs, blz. ao.
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Velerlei middelen werden door Harmel aangewend om den
zedelijken toestand te bevorderen.
Er heerscht vooreerst een zekere welstand in den Val-desBois. En al hebben wij bewijzen genoeg dat de weelde eerder
de zedelijkheid doodt, vast blijft het dat een zekere welstand
deze bevoordeeligt, omdat ze den mensch in betere omstandigheden brengt, omdat zij hem zijne vermogens breeder laat
ontplooien en aldus het zedelijke bevordert.
Het beste bewijs van dien stoffelijken welstand is wel te
vinden in de sommen welke door die werkers worden ter spaarbank gebracht. Ieder jaar wordt er ongeveer 80.000 fr. neergelegd, t. t. z. i3 o/o van het gewonnen loon. Op een tijdstip van
dertig jaar werd gespaard 2, 165, 125.4.0 fr.
Al de economische instellingen van den Val-des-Bois
dragen feitelijk het hunne bij tot welstand. Geen misschien
meer dan het familieloon. Ten gevolge van nauwkeurige berekeningen is M. Harmel er toe gekomen dat, ingezien de huishuur
laag is en eenieder bovendien over een stuk gronds beschikt, de
werklieden met o.6o fr. per dag, t. t. z. 8.40 fr. per veertien
dagen kunnen leven in den Val-des-Bois. Zoo nu de werkende
leden der familie niet komen tot 8.40 vermenigvuldigd zooveel
maal er in de familie eenheden zijn, dan wordt het tekort aangevuld door de familiekas, uitsluitend door de patroons onderhouden. Voorbeeld : Familie B...: 12 kinders, dus 14 personen
X 8.40 = 117,6o fr. De vader wint 4.50 fr., 2 kinders elk 2 fr..
op 14 dagen : io2 fr. Te kort : 15.6o fr. per veertien dagen'
dat door de familiekas wordt bijgevoegd. Eerder dat dus de
kinders in den Val-des-Bois ellende zouden veroorzaken, brengen zij integendeel bij hunne geboorte hun 8.40 fr. als gift
mede.
Benevens den betrekkelijken welstand, waarin eenieder
daar verkeert, draagt ook de zedelijke toestand der fabriek er
veel toe bij om het midden goed te houden.
Al wie eenigszins in betrekking is met fabriekarbeiders of
arbeidsters zal over het zedelijk of eerder onzedelijk peil der
fabriek dingen vernomen hebben, die alles behalve stichtend
waren. 't Is echter buitengewoon moeilijk den toestand te
verbeteren, omdat hij, die de verbetering zou moeten aanbrengen, dikwijls niet op de hoogte is van de feiten. Zij zelf nog,
die zich schamen over het ondeftige dat op de fabriek gebeurt,
durven niets aanklagen uit vrees voor wedervraak. Zoo vertelt
L. Harmel van een zijner vrienden, goed katholiek, in wiens
fabriek groote wanorders plaats grepen, zonder dat hij er iets af
wist. — De vrouwelijke fabriekraad, door L. Harmel ingericht,
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bewijst hier de grootste diensten. Benevens de economische en
hygiënische vraagstukken met de fabriek in betrekking, zorgen
zij er voor dat mannen en vrouwen, zoo bij het inkomen als bij
het uitgaan, goed van malkander gescheiden blijven. Zoo weinig
getrouwde vrouwen mogelijk worden toegelaten (in 1907: 42 op
218 vrouwen). Vooral met de zedelijkheid der fabriek zelve
houdt de fabriekraad zich bezig. Niets weerhoudt de werksters
hun klachten over te brengen aan de vrouwelijke leden van
dezen raad, en aldus heerscht daar een zuivere atmosfeer. (i )
Een ander factor nog, welke de zedelijkheid bevordert, is
dat inwoners van den Val-des-Bois niet noodig hebben in aan
te komen met de omliggende streek. Zij kunnen alles,-raking
ook vermakelijkheden, ter plaats vinden. Dat dient natuurlijk
niet overdreven. Maar feitelijk ligt daar weer iets heel goeds
in : de aanraking met de grootstad vooral oefent een jammerlijken invloed op een dorp uit, en hoe meer men de gelegenheden van het in aanraking komen vermindert, hoe meer kans
er is het midden te onttrekken aan den slechten invloed.
Een laatste, hoogst belangrijke factor der zedelijkheid moet
ik nog aanstippen. Het woningsvraagstuk is hier op prachtige
wijze opgelost. In een industrieel midden gaat dit nochtans dik
veel moeilijkheden gepaard. Hoe gemakkelijk worden-wijlsmet
er de menschen niet opeengehoopt. En God weet nochtans of
dat voordeelig is voor de zedelijkheid. (2) Vraag het maar eens
aan de dames van Vincentius a Paulo, wat ze in een groote stad
als Antwerpen zoo al aantreffen. Mij werden daar dingen over
verteld die zeer pijnlijk waren.
In den Val-des-Bois bestaat het woningvraagstuk niet.
Acht « cités » werden opgebouwd in de nabijheid der fabriek,
verstrekkende tot woning aan 8i families. Ik heb er een paar
van bezocht. Daar gelaten hun volstrekt gebrek aan schoonheid,
zijn het ruime huizen, met voldoende plaats voor de kinderen,
die in dit gezegend oord talrijk ter wereld komen. Van den grond
rondom zijn huisje geleien, en welke aan de familie Harmel
toebehoort, mag de bewoner voor eigen gebruik benuttigen
zooveel hij zelf kan bebouwen. De huur verschilt van iio tot
18o fr. per jaar, en is opzettelijk lager dan die in het dorp. Aldus konden de eigenaars der huizen aldaar den huurprijs niet
doen stijgen, wat ze anders ongetwijfeld zouden gedaan hebben.
Ziedaar, meen ik, de bijzonderste middelen door « le Bon
(i) L. HARMEL, La Démocratie a i'usine, blz. i i .
(2) Cfr. Het woningvraagstuk, door HUGO VAN DEN BROEK. —
Geloofsverdediging, Antwerpen.
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Pere » aangewend om de zedelijkheid in den Val-des-Bois te
bevorderen. Het lijdt geen twijfel of deze zedelijkheid heeft er
veel toe bijgedragen de godsdienstige gevoelens bij de eenen te
bereiden, bij de anderen inniger te maken.

Ook de methode door Harmel aan den dag gelegd om deze
bevolking katholiek te maken, was voor veel in zijn welgelukken.
Ik laat hem deze methode zelf uiteenzetten : « Nous sommes
ici, ne 1'oubliez pas, en pleine région manufacturière, à population dense, soumise au régime de la concurrence de la main
d'oeuvre. Au début, nous avions parmi notre populalion le même
esprit d'indifférence que partout ailleurs. Notre action était
extrêmement difficile. Nous avons du entreprendre notre réforme religieuse avec un ou deux collaborateurs ouvriers seulement. Et encore, durant deux ans notre action n'a-t-elle pu
s'exercer que secrètement, dans la coulisse. Le respect humain
sévissait, quand ce n'était pas 1'hostilité aux idées religieuses.
Les ouvriers les plus intelligents étaient généralement des
esprits forts ou des caractères faibles. Aussi n'est-ce pas par
eux que nous avons entamé la masse au point de vue religieux.
Nous avons obtenu d'abord le concours de quelques esprits
« moyens » ou même « médiocres » mais qui avaient une certaine
indépendance de caractère. Ceux-lá, aprés une bonne préparation par nous et aprés avoir eu a subir des épreuves parfois
pénibles de la part de leurs compagnons, se sont fait les apotres volontaires de ceux-ci. Petit à petit ce premier noyau a
fait des recrues, une trentaine, qui, à leur tour, en ont recruté
d'autres. Nous avions, dès lors, partie gagnée : le reste n'a plus
été qu'affaire de temps; les plus intelligents ont uni par rallier,
a leur tour, le gros de leurs camarades. — Retenez donc bien
ce fait : au Val-des-Bois, eest 1'ouvrier qui a évangélisé
1'ouvrier.
» Le même procédé d'apostolat ouvrier individuel a été
suivi pour réintégrer la religion dans la mentalité et les habitudes des ouvrières. Les premières ont été gagnées par une
retraite fermée que nous avons envoyé quelques-unes d'entre
elles faire a Reims. Elles ont ensuite attiré a elles leurs compagnes une a une. » ( i
't Is wel in toepassing van het geen de graaf de Mun
schreef : « La conquête des ä ,mes et des intelligences populaires
(I) PASSELECQ,

Op. cit. blz. 38.
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ne peut se faire que par les travailleurs eux•mêmes, parce
qu'eux seuls en connaissent bien les aspirations et les tendances ». (t)
Princiep ten andere dat ook door Pater Rutten werd toegepast in zijn syndicale beweging en dat ook zeker veel tot zijn
wel gelukken heeft bijgedragen. De arbeider dient door zijnen
medebroeder bewerkt te worden. Van boven moet het voorbeeld komen, heerlijk, volledig, glanzend... Meer niet. Geen
dwang vooral. Nu nog zijn er in den Val-des-Bois werklieden
die sedert meer dan 20 jaar geen voet in de kerk hebben gezet.
Ze worden er niet om verontrust, niet achteruit gesteld. Ze
ondergaan echter den invloed van het hooge voorbeeld, van
het midden waar in ze leven, en wie weet of de werkende zuur
ook niet eens deze massa in beweging krijgt.
-desm

Eindelijk is er in de inrichting Harmel een beletsel uit
den weg geruimd dat vele arbeiders een balk in het oog is
om katholiek te worden. Ten gevolge der gedachten van
klassenhaat door de socialisten in de wereld verspreid, zijn
vele werklieden eenigszins met deze noodlottige gedachten
behept. Het kapitalisme, ziedaar hun vijand. Ten gevolge van
veel misverstand, misschien ook wel eens ten gevolge eener
toevallige vereenzelviging die zeker niet in het evangelie staat,
is voor velen de katholieke godsdienst vereenzelvigd met het
capitalisme. De haat tegen het eene sleept vijandschap mede
tegenover het andere. Dat moge nu onlogisch zijn zooveel gij
wilt, feitelijk is het toch zoo. -- Hoe meer dan ook de klassenhaat woedt, hoe minder kans er is katholieke, gevoelens in de
harten der arbeiders te doen ontstaan. Wie nu het zijne bij brengt om klassenhaat in klassenliefde te veranderen, neemt een
beletsel weg dat bij velen de godsdienstige gevoelens ver
Dat beletsel werd door « le bon Pere » en zijne familie-stik.
weggenomen in een mate die aan heldhaftigheid grenst. Hier is
geen de minste kloof tusschen patroon en werkman, zoodanig
dat men zich afvraagt of de afstand niet te klein is, en of het
gezag er niet onder lijdt. Zij nu beweren het tegendeel, en zijn
best geplaatst om het te ondervinden in hunnen dagelijkschen
omgang met het werkvolk.
Uit zijn diep christen gemoed heeft deze katholiek weten te
putten een liefde tot de werklieden, die hen, niet in theorie,
(i)

Gaulois, 3i janvier

1912.
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maar in praktijk tot zijn medegenoten, tot zijn broeders maakt,
allen kinderen van eenen hemelschen Vader !... Klassenhaat is
dan ook een onkruid dat hier onbekend is en meteen is de
bodem meer bereid tot het ontkiemen der godsdienstige gevoelens.

Ziedaar welke ik meen de bijzonderste oorzaken te zijn, ter
verklaring van den godsdienstigen toestand in den Val-des-Bois.
Zijn er nu echter geen leemten in te ontwaren? Zouden sommige
factors niet meer kunnen benuttigd worden? En zouden andere,
nu ongebruikt, niet kunnen aangewend worden? Ongetwijfeld.
Het werk der Harmel's is, zooals alle menschenwerk, onvolmaakt en voor vele verbeteringen vatbaar. Een paar wil ik hier
aanduiden.
Ik heb den indruk zeer diep opgedaan dat het catholicisme
in den Val-des-Bois zeer gevoelig is. De godsvrucht bij uitmuntendheid is er die tot het H. Hart. Het ware natuurlijk vermetel
van mijnentwege iets af te dingen op eene godsvrucht, welke
zoo een verheven voorwerp heeft, en zoo zeer door de Kerk
wordt goedgekeurd. Opvallend is het echter dat het bij velen
een gevoelige godsvrucht is, zonder grond in de rede of het
verstand, zonder vastknooping aan het stel onzer dogma's over
het verlossingwerk van Christus.
Ten andere, bij Harmel zelf ondergaat men geweldig dezen
indruk. 't Is veeleer een gevoelig-godsdienstige dan een intellectueel-godsdienstige ziel, welke daar leeft in zijn Souvenirs. En 't
ware wel te verwonderen dat in die richting geen invloed was
uitgegaan.
Wachten wij ons wel te veel kwaad te zeggen van zulk een
godsvrucht. Feitelijk is het dat zij wel aanleiding geeft tot
te veel uiterlijke plichtpleging. Het buitengewoon belang aldaar
gehecht aan medalies en andere uiterlijke teekens is daar zeker
een uiting van. Ook de cerenonieën in de kapel schenen mij wel
wat in dien aard getint. Het zou wel interessant geweest zijn bij
de bevolking zelve na te gaan in hoeverre de godsdienst dieper
dan in de gevoelens is doorgedrongen, in hoever ze heel hun
leven heeft doordeesemd en doortrokken van den Christus. Dat
was niet te doen gedurende een kort verblijf. Toch meen ik
hier te mogen wijzen op een godsdienstig gevaar, zelfs dan nog
wanneer men rekening houdt met het Fransch karakter, dat
zeker vuriger, dus sentimenteeler, dus uiterlijker is dan ons
middelmatig Belgische.
Een andere leemte, in mijn opvatting veel grooter, is het
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gebrek aan voldoende volksontwikkeling. Het onderwijs wordt

er aan jongens en meisjes, naar een bevoegd getuigenis, zoo
goed gegeven als in de steden van Frankrijk. (i) Doch ik zie
niet even goed wat er verder gedaan wordt tot echte en volledige volksontwikkeling.
Een groot element hiertoe, het schoonheidsgevoel, wordt
heelemaal verwaarloosd. De natuur is er eenvoudig -schoon,
met die bochtige kronkelende rivier, welke heel die streek
veraangenaamt. Doch buiten deze frische schoonheid kunt gij
hier wel uw oogen uitkijken. Noch in de kapel, noch in de
woningen der patroons, noch in de bureelen, noch in de
schoollokalen, noch in de werkmanshuizen is er iets dat naar
schoonheid streeft. Is dat opzettelijk of onbewust? Onbewust
voorwaar. Is het toch niet echt spijtig dat in zoo 'n midden
zulk een machtig kultuurelement wordt verwaarloosd?
Ook op gebied van algemeen verstandelijke ontwikkeling
schijnt hier nog veel te doen. Vakonderwijs is er, en 't schijnt
dat het aanleeren van den stiel doelmatig geschiedt. Doch men
ziet niet even goed hoe, niettegenstaande de vele inrichtingen,
(lat midden bewerkt wordt tot breedere ontwikkeling. Maandelijks ontvangen zij een tijdschriftje : ((Echo du Val-des-Bois »,
dat, naar den inhoud te oordeelen, zedelijk-godsdienstig en
tevens economisch is. Bovendien bestaat een studiekring, met
een algemeen programma. Naar inlichtingen daar genomen,
vergadert hij enkel 's winters met een tiental jonge mannen als
leden. Dit laatste heeft mij des te meer verbaasd daar « le bon
Père» groote partijganger is van studiekringen. Wanneer er
ook in Frankrijk nog weinig kwestie van was, drukte hij fel
op de noodzakelijkheid ervan in het Congres van Saint-Brieuc,
gehouden op 16 -i9 November 1893 :
« L'organisation que nous considérons comme la plus importante est Celle des Cercles d'Etudes sociales, parce qu'il faut
savoir pour agir, et connaltre la vérité, c'est déjà se préparer à
la pratique. . C'est dans ce milieu que les travailleurs 's habituent a faire eux-mèmes leurs propres affaires, selon le Conseil
de Léon XIII... L'étude est nécessaire, parce que c'est la science
sociale qui peut nous amener à obtenir des institutions oû nous
incarnerons nos idées. C'est la vérité qui délivre, Terreur qui
prépare l'esclavage. L'erreur, c'est 1'oppression. En propageant la lumiere, nous préparons la délivrance. Un ancien
socialiste, qui frequente 1e cercle chrétien d'études, me disait :
Quelle différence entre mes nuits de maintenant et celles
(t) E.

LEFÈVRE,

Le Val-des-Bois. Paris,

Amat, blz. 65.
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d'autrefois ! Quand je sortais des réunions, je ne dormais pas,
j'avais des fièvres de haine, tandis que, maintenant, il me
semble que mes rêves sont bercés par un parfum d'affection
mutuelle, de dévouement pour mon prochain ».
Wellicht zag Leon Harmel zich in de laatste tijden, ten
gevolge zijner menigvuldige afwezigheden, in de onmogelijkheid deze gedachten meer uit te werken. Zeker is het dat op een
midden als de Val-des-Bois de studiekring beter zou kunnen
pakken, en het zijne bijdragen tot volledige volksontwikkeling.
Wie daaraan werkt, werkt feitelijk ter zelfder tijd aan den
vooruitgang van den godsdienst. Hij ontwikkelt de natuurlijke
grondslagen waarop een overtuigd geloof, benevens op de genade, rusten moet. Hij veredelt den mensch en maakt hem
beter, hetgeen ten slotte zijn godsdienstigheid te stade komt.

Ik zou deze losse nota's niet mogen eindigen zonder een

practisch besluit. En nu ik er een wil nederschrijven, dringen
er zich zoo vele in mijn hoofd op. 't Is omdat feitelijk de studie
van een simpele arbeidersbevolking als deze van den Val-desBois aan zoo vele groote vraagstukken raakt.
Een dubbel besluit dan maar...

De patroons, die het godsdienstig belang hunner werklieden
op het oog hebben, moeten bij de werking van een man zooals
Harmel, tot de diepe overtuiging komen dat zij een overwegenden invloed kunnen uitoefenen op hunne werklieden. Dien
invloed echter zullen ze maar uitoefenen in de mate dat zij zelve
diep godsdienstig zijn. Passelecq zegt van L. Harmel : « Ii a
supprimé la question sociale. C'est aussi une facon de la
résoudre ». Het is iedereen niet gegeven hiertoe in staat te zijn,
omdat... de heiligen steeds zeldzaam zijn. En al moeten de
gewone stervelingen werken aan een oplossing van het maatschappelijk vraagstuk langs de gewone wegen der machtige
organisatie, toch is ook door uitwerking onzer katholieke
begrippen, door volkomen inleven van den godsdienst, veel
recht te trekken wat anders misschien scheef bleef. En meteen
zullen de werklieden gewonnen worden voor een godsdienst
die zooveel goeds bevat. Aldus wordt de patroon een levend
bewijs van den socialen invloed van den godsdienst. Apologe
tiek- metterdaad.
Een tweede besluit.
Uit deze korte studie blijkt eens te meer hoe nauw de
godsdienstige en sociale actie vereenigd zijn. en hoe weder-
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keerig zij elkander beïnvloeden. In den Val-des-Bois hebben
wij het aanschouwelijk bewijs hoe een midden, waar gewerkt
wordt aan economisch welzijn door allerhande sociale instel
feitelijk een uitgekozen terrein is om er den godsdienst-linge,
te zien bloeien. Het kan ook niet anders of het wegnemen van
vele sociale nooden en het aanbrengen van meer welzijn — indien de volksopvoeding hiermede gelijken tred houdt — moeten
den mensch verheffen en veredelen en brengen tot het vervullen
van een zijner grootste plichten : de godsdienstplicht. De weg
der sociale werken is er dus een die, al weze het ook langs omwegen, zeker leidt naar Rome. Wat een troost en aanmoediging
voor onze priesters en leeken die uit apostelschap werken aan
de verbetering van het lot onzer broeders !

Ik wil deze beschouwingen niet sluiten, zonder een ontroerde
hulde te brengen aan hem die ze mij ingaf. Terwijl ik deze blad
schreef, stond hij mij voortdurend voor den geest « le bon-zijden
Père », zooals ik hem zag te Warmériville op 8 Juni. Een eerbied
een weinig gebogen, maar nog in volle-wardigejz,
kracht; met open gelaat, minzaam van goedheid; met vurige
oogen, stralend van energie; met een stem als een klok verkondigend zijn idealen. Een man die fier gaat op zijn hoog geloof,
en waarop zijne geloofsgenooten mogen fier gaan !
P. JANSSENS,
predikheer.
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Lente-Salon, Brussel.
Salon der Wereldtentoonstelling, Gent.
't Is wezenlijk geen lichte taak, binnen de palen der
beperkte plaatsruimte waarover wij hier beschikken, verslag
uit te brengen over twee belangrijke kunst-tentoonstellingen als
het Brusselsche 15e) Lente-Salon en het Salon te Gent, en
noodzakelijk moet dit verslag uiterst - eclectisch en verre-vanvolledig zijn.
't Zal dus veeleer een praatje zijn over enkele der voornaamste envois, met hier en daar nog 'n vluchtige vingerwijzing
naar 'n afzonderlijk werk, dat om een of andere reden boven de
gewone middelmaat uitsteekt, of door gansch-bizondere verdiensten onze aandacht trekt.
Hoofdzakelijk zullen we stilblijven bij wat ons meest aanbelangt, nl. het werk op eigen bodem gegroeid, en alleen bij
uitzondering eenige regeltjes wijden aan uitheemsche kunstenaars, hoe merkwaardig de vreemde deelneming ook moge
wezen.
Een algemeene indruk vooreerst : wat ons vooral treft te
Gent, is de impressie van onder oude bekenden rond te wandelen, en bij nader toekijken blijkt inderdaad dat we 'n groot
gedeelte van de doeken, die daar ten toon hangen, reeds zagen
in vroegere Salons, 't zij voor 'n paar jaren, 't zij voor 'n paar
maanden, in « Pour l'Art », in « Kunst van Heden », en wat weet
ik al. Dat vind ik wel eenigszins verkeerd, en daarom houd ik
het met het Brusselsche Lente-Salon, dat mij overigens, in zijn
geheel beschouwd, ook op 'n hooger peil lijkt te staan dan dit
te Gent.

Een gebeurtenis, op gebied van de beeldhouwkunst, is voorzeker het ideaal-prachtige marmerbeeld Morgen, van EG.
ROMBAUX, te Brussel : en hoe stout het ook klinken moge,
durf ik er rond voor uitkomen dat ik dit werk op gelijken voet
stel met het allerbeste dat de moderne beeldhouwkunst ons
schonk.
Daar zit een adem in van geniale grootschheid, en achter
de zuivere, machtig -schoone lijnen trilt en leeft de emotie van
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den kunstenaar, de zelfde emotie die u overweldigt voor een
werk der Grieken of van Michel-Angelo. Want de kunstenaar,
die uit het stugge marmer dit levende meesterstuk wist te
scheppen, is geschoold bij de groote Meesters, en van hen
erfde hij de eeuwige en eenige overleveringen der ware, heilige
Schoonheid.
Mooi als een gedicht rijst het heerlijke vrouwenbeeld op
uit den plompen marmerblok, en sober-grootsch golft de lijn
langs been en borst en arm naar het edele, tot denken neigende
hoofd.
En ge voelt u wegdoezelen in zwijgend genieten, maar
binnen in u juicht en jubelt de onweerstaanbare blijheid, die uw
hart als opheffen komt voor een machtige uiting der almachtige
Schoonheid.
Een werk als dat is voldoende om aan een heele periode
haar beteekenis te geven.
Laten we hopen dat het aangekocht worde door den Staat,
en geplaatst in een onzer nationale musea.
't Zal wel niemand verwonderen, meen ik, dat men, na
zoo 'n prachtwerk gezien te hebben, nog weinig aandacht wijden
kan aan al 't omgevende, en alleen een Vrouwenbuste van GRANDMOULIN kon me nog treffen te Brussel, gunstig afstekend bij de
menigvuldige min-of-meer verdienstelijke beeldhouwwerken.
Zeer belangwekkend is in het Gentsch Salon, de zending
van JORIS MINNE, vooral omdat ze ons toelaat de opvallende
verandering na te gaan, welke deze hoogbegaafde beeldhouwer
sinds eenigen tijd in zijne werkwijze bracht.
Meer stiel, en minder gevoel : zoo zou ik met 'n paar
woorden die verandering kenschetsen; het lijkt inderdaad, als
men zijn laatste werken aanschouwt, Manskopben, Mansbuste,
Mansrornn, of de kunstenaar er zich op toegelegd had om eens
voor goed en voor altijd aan ieder te toonen dat hij den « stiel
op zijn duimpje kent.
Heeft zijn werk erbij gewonnen?
Mijns inziens niet, want Minne schiet er zijn keurigen stijl
bij in, evenals het intense gevoel dat leefde in zijn vroeger
werk ; en daarom stel ik zijn Metselaar, zijn Marinerbusie, en
vooral dien roerend-mooien Geknielde — die tot zijn eerste
«manier » behooren -- véél hooger dan zijn laatste werken,
hoe knap die ook mogen wezen uit technisch oogpunt.
Laat ik te Gent ook nog aanstippen de zending van V.
RoussEAU, waaronder een alleszins prachtige vrouwentorse
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Op gebied van schilderkunst maken we heden een periode
door van hoogen bloei en veelzijdige verscheidenheid; elk
genre, elke richting hebben hunne talentvolle vertegenwoordigers, en 't is verheugend om vaststellen hoe sommige onzer
grooten zich wisten op te werken tot een hoogtepunt, dat wel

definitief kon zijn.
Wel is het moeilijk, zooniet onmogelijk, voor ons, tijdgenooten, met eenige zekerheid te voorzeggen wélk werk blijven
zal en welk niet, van het vele dat we te zien krijgen in deze
periode van over- productie ; in schilderkunst, zoowel als in wat
anders, hebben we af te rekenen met modes, en wie weet wat
er over 'n honderd jaar nog rechtblijft van sommige dingetjes,
die we nu heel knap en verdienstelijk vinden.
Maar boven die modes uit, straalt en heerscht de eeuwige
Schoonheid, die u tegenslaat uit sommige werken, en u aan
onweerstaanbare macht van haar diep -levende-grijptmed
emotie; en waar ge dat voelt, moogt ge zeggen zonder vrees
voor vermetelheid : hier sta ik voor blijvend werk, voor echte
en groote kunst.
En dat gevoel krijgt ge onmiddelijk, wanneer ge komt te
staan voor het werk van ALB. BAERTSOEN te Gent.
In die acht doeken leeft een onzer fijnst - voelende kunstenaarszielen, en niemand misschien heeft beter dan Baertsoen
begrepen en vertolkt de stille ontroering die uitgaat van de
oude, droomende gebouwen, en de rustige, zwijgende vaarten.
Wat ons echter vooral treffen komt, is de nauwgezette
techniek van Baertsoen's werk, en 't is wezenlijk verheugend
om zien wat zorg hier besteed wordt aan samenstelling en
teekening: nooit wordt bij hem de vorm verwaarloosd in het
zoeken naar de mooie «plek », en toch wordt zijn werk nooit
kleintjes, en de « plek » is er: geen brutaal-helle kleurtrillingen,
en toch zit er ruimte in zijn werk en alles-omhullende atmospheer, en toch weet hij u de imp r essie te bezorgen van het
zinderende, likkende zonneken.
Ook zouden er vele van onze schilders een heilzaam lesje
kunnen halen bij Baertsoen, en leeren van hem dat moderne
kunst niet noodzakelijk zijn moet 'n verwaarloozen-van -vorm
en morsen -met- kleur.
Laten we alleen betreuren dat we zoo weinig nieuws van
Baertsoen te zien krijgen ; 't is voorzeker een genoegen,
meesterwerken als zijn Dooiweer of zijn Avond oo de kaaien weer
te zien, maar veel belangrijker ware het toch voor nieuwere
doeken te staan van den knappen kunstenaar.
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De rijke gaven van Baertsoen vinden we in zekere mate
weer bij Is. OPSOMER.
Opsomer's kunst heeft zich thans ontwikkeld tot een hoogtepunt, dat ons zéér veel verwachten laat van dezen jongen
schilder.
Sinds 'n paar jaren werden we bij hem een zoeken gewaar
naar meer voornaamheid van kleur, naar meer lichtheid van toon,
en met genoegen kunnen wij vaststellen dat hij gevonden heeft
wat hij zocht.
Immer nog dezelfde uitspatting van kleur als vroeger, maar
samensmeltend thans tot een harmonische eenheid zonder wanklank, en veel warmer, veel lichter en veel voornamer ook dan
vroeger.
En wijl ik sta, te Gent, voor die stralende Meiinaaznd, denk
ik onwillekeurig terug aan zijn Klajbpeien, die we te Luik zagen
vóor eenige jaren; en ik tracht me weer voor te stellen die
rimpelige oudjes, raar toegetakeld, met lange mantels, kleurige
sjaals en gestreepte rokken. Thans, niets meer van dat overdreven-typische, aan het karikaturale grenzende van vroeger,
maar, in de plaats, een sober folkloristisch tintje, dat van het
werk dezelfde stille bekoring doet uitgaan. Geene lachwekkende karikatuurmenschen meer, ditmaal, maar 'n stemmig oud
moederken, grootsch van eenvoud in haar deftig, zwart zijden
kleed, en een blozend meisjesfiguur, slank en lenig, een beeld
van frissche jeugd en heerlijk leven, lijk het daar rijst in het
plooiig processiegewaad, wazig -wit.
Dat heet prachtig werk, en daarachter schuilt een ware en
voldoende emotie.
Ook uit zuiver-technisch oogpunt vinden we dat werk van
't beste, dat Opsomer ons ooit gaf : breed en flink geborsteld,
met een onberispelijke teekening als ondergrond.
Het zelfde mag gelden voor zijn andere doeken Oud Straa /je
en Stadszicht, waarvan het laatste wezenlijk een apotheose is
van licht en kleur, met den zwaren, tioudbeschenen toren,
beheerschend de heele omgeving.
De volle maat van Opsomer's kunnen, vinden we echter te
Brussel, in zijn groot pastel De Wandeling. Hier blijft het oog
rusten, voldaan en genietend, omdat alles, stof en vorm er
kleurengamme, hier het zijne bijdraagt om te scheppen die
volle, zinderende kunstimpressie, die ons tegenzweemt, bekorend en bedwelmend, uit de roezige elegantie der slenterende
meiskes.
En een besluit dringt zich op : te wenschen nl. dat Opsomer zich voortaan houde aan het figuur, want daarin ligt voor
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hem de rechte baan om zijn rijk talent ten volle te ontplooien
en te ontwikkelen.
De kunst van OLEFFE brengt ons wezenlijk « een nieuwe
lente en een nieuw geluid », en bij eersten oogopslag voelt ge hier
te staan voor een gansch- oorspronkelijk kunstenaarstemperament. Met zijn effen, platte tonen, zijn helle, soms gewaagde
kleuren, weet hij ons een overweldigende impressie te bezorgen
van frischheid en tintelend leven; zijn scherp -kijkend oog ziet
met wondere juistheid de waarde en de onderlinge verhouding
der tonen, en met ongemeene vaardigheid legt zijn zekere, nooit
zoekende, nooit weifelende hand die op het doek; voeg daarbij
een sterk-persoonlijke, gansch eigen - aardige visie der dingen,
en daar hebt ge een korte samenvatting van Oleffe's kunst.
Zijn envoi, dat niet minder dan acht doeken bedraagt, is
een der meest- belangwekkende van het Gentsch Salon, en bij
elk bezoek voel ik me er toe gedreven, onweerstaanbaar, weer
even stil te houden, in genietende bewondering, voor zijn uitstalling, inzonderheid bij zijn portretten van T hcvenet en Frison.
Wil dat nu zeggen dat ik heelemaal, zonder voorbehoud,
opga in de kunst van Oleffe ? Geenszins.
M. i. is het werk, dat we hier te zien krijgen, nog niet
gansch volledig en definitief, en dat zal het pas worden als we
bij al dat moois nog krijgen : een soliede en welverzorgde
teekening.
Dat men mijn woorden echter niet verkeerd uitlegge : ik
wil hier hoegenaamd niet beweren dat Oleffe niet teekenen kan,
't ware onzin; ook niet wenschen dat hij ons akademisch - nette,
kleintjes-afgewerkte teekening brenge, die schaden zou aan de
grootschheid van het geheel. Maar onder zoo'n flink -geborsteld
figuur, als bv. dat van den schilder Frison, moest ook nog 'n
flinke, stevige teekening zitten, en dan zou 'n arm 'n arm blijven, en 'n hand 'n hand, in plaats van enkel te zijn, wat nu
soms wel het geval is, een plek kleur zonder vorm of vaste
lijn.
Is dat verwaarloozen van vorm nu gewild, en maakt het
misschien deel uit van een vooraf-beredeneerd procédé van den
schilder? Mogelijk; doch ik denk en hoop dat deze hoogbegaafde hierin van lieverlede verandering brengen zal, en beseffen
dat zijn werk er enkel bij winnen kan, wil hij, naast kleur en
toon, ook lijn en vorm verzorgen.
Vereenvoudiging kan leiden tot grootschheid; maar zoodra
de werkelijkheid erbij te loor gaat, is 't uit met hooge kunst-
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waarde, en brengt die vereenvoudiging enkel mee : onbeholpen
en verwaarloosd werk.
Hiervan levert JAKOB SMITS ons het treffend en droeve
bewijs.

Grootschheid-in- eenvoud was zeker wel 'n kenmerk van
zijn vroeger werk, en met eerbied denkt ge steeds terug aan zijn
Zinnebeeld der Kempen en zijn Vader van den veroordeelde. Dat is
onvergetelijk werk, en werk dat,blijven zal.
Maar stel daarnaast de doeken die we heden te zien krijgen
van hem te Brussel en te Gent, en ge krijgt den indruk hier te
staan voor 'n slechten nalooper van Smits, die op onhandige
wijze den meester kopieeren zou. Want de eenvoud, die vroeger
zijn groote verdienste was, is thans veranderd in een schreeuwend gebrek, en we merken hier nog enkel een knoeierig
morsen met verf.
En de oorzaak ervan ligt, meen ik, hierin, dat Smits thans
den brui geeft van alle werkelijkheid, die toch steeds de ondergrond moet blijven van alle kunst. Kunst immers is niet anders
dan de vorYnschoone, op eigen gemoedsbeweging berustende
duiding der werkelijkheid. En werkelijkheid is er in het huidig
werk van Smits heelemaal niet meer te bespeuren ; alles staat
op hetzelfde plan; geen eerbied meer voor onderlinge verhouding der tonen, zijn wit en zijn zwart houden overal een gelijke
waarde; lucht en grond lijken éénzelfde stof, beide zwaar en
rotsig.
En zeggen dat diezelfde Smits, pas 'n jaar geleden, die
wondermooie uitstalling hield in het Salon voor Godsdienstige
kunst, gehecht aan het 4e Lente -Salon te Brussel! Wat staan
we thans verre af van zijn roerende Madonna net de kollebloeinen,
van zijn droomschoone Sanguines op gouden fond... Dat was
'n kunstuiting zonder voorgaande, en velen zullen toen met mij
den stillen wensch hebben uitgesproken zulk werk -- evenals
dit van L. FREDERIC overigens -- te zien opnemen in onze kerken,
waar het m. i. vrij wat beter doen zou dan de stijve, koude
kunst van Beuron of van S. Lukas-School.
En daarom is het dubbel pijnlijk zoo 'n plots verval te
moeten vaststellen...
Zeer persoonlijk is voorzeker ook het werk van VALERIUS
of liever : zeer in-'t- oog - vallend in een twintigsteeuwsch salon; want een zelfstandige persoonlijkheid wist de
Saedeleer er eigenlijk niet in te leggen, wel op verrassende
wijze de gansch-bizondere faktuur van een Breughel na te
bootsen.
DE SAEDELEER,
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Maar dat onbeholpen omspringen met kleur en vorm, dat
we bij Breughel bewonderen, omdat het op eigen manier een
eigene en echte emotie uitdrukt, mogen we dat ook nog aanvaarden van een hedendaagsch kunstenaar? Is dat eerlijk kunstwerk of knappe pastiche ?
Ik weet niet wat ik er van denken moet, en 't wil me niet
uit het hoofd dat de Saedeleer netjes een loopje neemt met zijn
publiek, en rekent op de algemeen-menschelijke gaapzucht, die
altijd een zwak heeft voor het rare en het ongewone...
Toch zou het niet aangaan de Saedeleer's werk alle verdienste te ontzeggen, want hier en daar heeft hij wel eens 'n
doekje, waarvoor ge wezenlijk wat voelen moet; o. m. den zeer
aardigen Booingaard, vroeger reeds in de Duitsche «JUGEND»
gereproduceerd, en dien we met voldoening weerzagen te Gent.
Wie dat kan, is niet de eerste de beste, en terecht zouden we
van hem dan ook meer mogen verwachten, dan wat hij ons tot
nog toe geschonken heeft.
GUSTAAF VAN DE WOESTIJNE, die ook wel eens meedoet aan
dat neo-primitivisme, -- niet in landschap, zooals de Saedeleer,
maar in figuurschildering — brengt het daar tot verrassende
uitslagen, als het hem gelukt, zooals b v, in zijn Zaaier te
Brussel, eigen gevoel en ontroering te leggen in de naïef-simpele vormen.
Hoe grootsch van allure echter zoo 'n Zaaier ook weze,
houd ik tien-part meer van werk als zijn Portret van Mej. Bor ginon te Gent, omdat me hier niet meer schokken komt dat
onesthetische zoeken naar opvallende eigenaardigheid. Dat
keurig-geteekende, karaktervolle meisjesfiguur, stil -wegwazend
in'n mooi-effen toontje, is het beste stuk dat we ooit van hem te
zien kregen, en een der weinige wezenlijk-goede portretten uit
het Gentsche Salon.

Zal ik hier ook nog spreken van Eug. LAERMANS, die met 'n
minimum van lijnen en tonen, een maximum bereikt van emotie,
dat hem in onze kunst een bepaald-afzonderlijke plaats aanwijst? Onnoodig, dunkt me, daar ieder genoegzaam die hallucinante werken kent, waaruit aangrijpend opjammert de tragische
weeklacht der lijdende massa.
Overigens, zoowel te Brussel als te Gent, geeft Laermans
ons enkel oude bekenden te kijken, zoodat wij er niet langer
hoeven bij stil te blijven.
Het landschap-genre, na 'n tijdlang slaafsweg aan franschen
leiband te hebben geloopen, heeft zich ontwikkeld bij ons tot
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een merkwaardige uiting van eigen kunstaard, en — weze 't dan
ook onder invloed der groote fransche Scholen uit de tweede
helft van de verleden eeuw (School van Barbizon en Impressionnisme) — een eigen weg zich weten te banen, om een ganschbizondere plaats in te nemen in de moderne kunst.
Aan Heymans, Claus en Courtens hebben we 'n trits landschapschilders, wier werk blijven zal, en nog niet zoo licht
worden geëvenaard of overtroffen.
FRANS COURTENS, die te Gent eenige (overigens reeds lang
bekende) doeken ten toon stelt, stamt rechtstreeks af van de
School van Barbizon, en met genoegen zien we die gulden,
zonbeschenen dreven weer, niet hun warme, rijke kleuren, knap
geborsteld, soms wel wat zonder emotie. Courtens heeft zich
misschien wat al-te-dicht gehouden bij zijn modellen, zijn visie
is wat nuchter, wat alledaagsch; hij interpreteert niet genoeg,
en wellicht is het daarom dat zijn werk ons toch reeds lijkt te
verouderen, vooral als het komt te staan naast de immer-jonge
kunst van een Heymans en een Claus.
HEYMANS' kunst is een wonder mengsel van werkelijkheid
en verbeelding; 't is natuur gezien door een ontroerd en aristokratisch-verfijnd kunstenaarsoog, en weergegeven in teerlichte
kleurengammen, door iemand die met kleur en borstels doet
wat hij wil, en ze te dwingen weet tot weergave van de meest delikate ontroering. Hoe innig mooi dat Gehucht onder sneeuw of
dat Ontwaken op de hoeve, te Gent, en wat trilt er achter die wazig lichte kleurwemeling een jonge, levende emotie 1
Nauw verwant met de kunst van Heymans, is die van EM.
CLAUS. hoewel gansch-verschillend toch, en den stempel dragend van eigen karakter. Evenals Heymans, is Claus gevormd
op de School der fransche impressionnisten, waarvan hij echter
slechts zekere elementen overnam, om die te herkneden en te
verwerken tot een eigen, persoonlijken stijl.
Zoo krijgen wij een warm zinderen van licht, en zon, en
atmospheer, een stralend luminisme, dat ons naast de mooie
kleur-plek ook de vibratie brengt van klaarheid en open- lucht.
Laat ik hier terloops aanstippen zijn Schaduwspel te Brussel en
Zonbeschenen Pijubooin te Gent, beide kenmerkend voor Claus'
eigenaardig en machtig talent.
Eenigszins een nalooper van Claus vind ik EDM.VERSTRAETEN,
die m. i. in den laatsten tijd wat erg werd opgehemeld. Waar
Claus ons geeft : licht, en lucht, en zon, vinden we bij Ver straeten enkel doode verf, een koud naast-malkaar zetten van
groen, en blauw, en geel; Claus schenkt ons grootsch werk,
Verstraeten groote doeken, die misschien wel eenige verdienste
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hebben, vooral uit het oogpunt der samenstelling, maar lang niet
de meesterwerken zijn die sommigen er wel willen van maken.
Want insteé van ons den indruk te laten van waar-levende en
doorvoelde interpretatie van schoone werkelijkheid, brengt zijn
werk ons de impressie dat we hier staan voor een leugen op
esthetisch gebied.
De marine- schildering heeft ons tot nog toe, dunkt me,
niet gegeven wat we ervan zouden mogen verwachten, en op
dat gebied is er nog heel wat te doen.
Toch hebben we, ook in dat genre, personaliteiten, met wie
af te rekenen valt, en wel in de eerste plaats RICH. BASELEER,
die zich sedert 'n paar jaren verbazend wist omhoog te
werken. Vast en zeker is, dat Baseleer's kunst nog niet tot vol
ontwikkeling is aangerijpt, en hier en daar wel eens zoekt-ledig
en tast, en aarzelt; zijn werk is nog ongelijk, en naast héél goede
doeken krijgen we dingetjes van minder allooi. Dat belet echter
niet dat Baseleer's inzending te Gent (Brussel vind ik minder
goed) een der meest-verdienstelijke is van het gansche Salon,
en de flinke uiting van een lang- niet-gewoon kunstenaarstemperament.
Wat misschien de hoofdverdienste uitmaakt van Baseleer's
werk: waarheid, dat missen we heel en al in de marines van
FR. HENS.

Hens is voorzeker 'n knap schilder, een die wat afweet van
kleur en toon; de meest-onbenullige dingetjes weet hij uitzicht
en allure te geven, en hij verstaat de kunst om met 'n paar
behaaglijke toontjes het oog aangenaam te streelen.
Maar daarin zit het hem juist : zijn schildering heeft wat
al-te-weinig om 't lijf ; dat is « gechiqueerd » — om 'n stielmans
woord te gebruiken, — d. w. z. te weinig op de natuur zelve
bewerkt, en veeleer 'n zoeken naar gemakkelijk effekt dan wel
een nauwgezette kunstbetrachting.
Uitmuntend van kleur en samenstelling is het Schi) op de
Werf van MAURITS BLIECK, te Brussel.
-

Goede portretten zijn schaarsch, portretten die niet enkel
een natuurtrouwe weergave zijn van uiterlijke kentrekken, maar
tevens een kijk geven in den innerlijken, eigen aard van het
uitgebeelde model.
Ook hebben we hier al héél weinig aan te stippen.
Over de portretten van OLEFFE hadden we 't reeds 'n paar
bladzijden hooger, en zegden daar wat we er op af te dingen
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wisten; verder repten we ook een woordje over het keurige

Portret van Mejufer B., van

GUST. VAN DE WOESTIJNE.

Het beste, dat we misschien in dit genre te zien kregen, is
Burgemeester V. D. B. en zijn gezin., van FR. CHARLET, te Gent,
maar dat is ook eigenlijk geen eenvoudig portret meer, veeleer
een schilderij, een compositie. Dit doek, dat door zijn hooge
verdienste eiken kenner staan houdt, heeft ons bizonder veel
genoegen verschaft, omdat het ons nog eens op meesterlijke
wijze het volle kunnen van Charlet komt toonen.
Deze schilder heeft voorzeker sinds lang reeds het bewijs
geleverd dat hij niet de eerste de beste is, en wat afweet van
zijn stiel: maar in den laatsten tijd gaf zijn werk wel eenigszins
den indruk bestemd te zijn voor den Parij sschen « marchand »,
en daarom vind ik het dubbel verheugend weer eens te staan
voor zoo 'n eerlijk en mooi-geborsteld kunstwerk.
Over de portretten van. DE LALAING en VLOORS te Gent, en
VAN HOLDER te Brussel kunnen we niet veel goeds vertellen, en
blijven er dus maar liefst niet langer bij stil.
We hebben nu zoowat over de voornaamste envois van
beide Salons gekeuveld; buiten die zijn er echter nog 'n heele
boel werken, waaraan we graag eenige regeltjes wijden zouden,
doch die we hier enkel vermelden kunnen omwille der plaats
-ruimte
waarover we beschikken.
Zoo o. m. het koude, maar toch lang- niet- onverdienstelijke
werk van onze décorateurs (laat ik dit woord gebruiken, want
feitelijk zijn ze toch maar dát) FABRY, CIAMBERLANI, DELVILLE.
en de ziekelijke, vreemd - geraffineerde kunst van FERNAND
KHNOPFF ; de chromo -lijkende pastels van BASS, die nochtans
immer. 'n zekere voornaamheid weet te verkrijgen; de scherpe,
rake kijkjes in het mondaine en demi-mondaine leven, van H.
THOMAS en CAM. LAMBERT, twee schilders waarop we bij gele
wel eens weerkomen, en onder wier doeken we vooral-genhid
opmerkten : van eerstgenoemde de Vrouw niet de nnof, te Brussel,
en Genieters te Ostende van den tweede, te Gent.
Voorts wou ik nog wijzen te Gent op het Feestmaal van
Herodes, van W. VAES, gedeeltelijk herschilderd, maar m. i. niet
verbeterd ; op 'n paar droomende kerk - interieurs van A. DELAUNOIS, en de mooi-gestyleerde werken van L. FREDERIC; Op
de interessante zendingen van K. MIERTENS en V. GILSOUL, en
het groote doek van F. VAN HOLDER Avond. dat, spijtig genoeg,
niet al te best geplaatst werd en dan ook den indruk niet meer
maakt dien het ons liet in het laatste Salon van «Pour l'Art »
te Brussel, waar het eveneens ten toon hing.
-
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In het Brusselsch Lente -Salon stippen we nog aan de retrospektieve tentoonstellingen van J. DE GREEF (1851-1894), EUG.
SMITS 1826-1912) en FELIX TER LINDEN (1836-1912) ; de Araabsche
Koopman van HERMAN COURTENS, wat vaag, maar mooi van toon;
de frisch-atmospherische Naamsche Poort van PAUL DOM; het
flink-geborstelde, karaktervolle ,loodje van V. HAGEMAN; het
diepgevoelde Begijntje van X. MELLERY; de mooi-lichte Bloemen
van VAN ZEVENBERGHEN en de Vergane A1'Pelen van R. WOUTERS.
Blijft ons nog een woordje te reppen over de vreemde deel
waarin Frankrijk, te Gent vooral, het leeuwendeel-nemig,
heeft.
Prachtig dekoratief werk krijgen we te bewonderen van
BESNARD en J. AMAN, en de Elementen van dezen laatste te Brussel,
verdienen een bizondere melding om hun fijne kleur en schoon
gevoel, twee hoedanigheden die veelal ontbreken bij onze Belgische dekorateurs.
Voorts 'n paar mooie RAFFAËLLI'S ; goede, sobere portretten
van AMAN, BONNAT en LAPARA; toonjuiste pastels van DEGAS,
'n knappe Skating van FORAIN en Schouwburg - herinnering van G.
LATOUCHE; 'n heerlijke naakt-studie Schoone Zomer van CARODELVAILLE (is dat niet 'n vroeger werk, gedeeltelijk herschil
keurig werk. vol stijl en karakter, van L. SIMON en-der?);
Cu. CoTTET, en een verrukkelijk doekje Cainpi van ED. VUILLARD,
een der sterkste onder de fransche intimisten.
Laat ik, om te eindigen, ook nog wijzen op de uiterstbelangrijke werken van de Spaansche gebroeders VALENTIJN en
RAMON DE ZUBIAURRE, die op zeer-persoonlijke wijze den somberen godsdienstzin van hun land weten weer te geven ; ook
nog even vermelden de brutaal-forsche teekening St. Paulus van
den Hollander TooRoP.
Hiermee sluiten we onze kroniek, die, ik herhaal het, hoegenaamd geen aanspraak maken wil op volledigheid; heel
waarschijnlijk vindt ook wel iemand hier of daar aanstoot
aan sommige van mijne meeningen, doch zulks is onvermijdelijk, en (laarop antwoord ik : 't is best niet te haspelen over
smaak en kleur...
JOE.
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ONZE KUNST. — Het eerste halfjaar bevat tal van
belangwekkende bijdragen, ni., over oude kunst : Een Albasten
Ligbeeld van Jacques Dubreucq, door A. Dubrulle ; Rembrandt's Portret van G. de Lairesse, door F. Schmidt-Degener;
de Portretten van Gerard David, door Joseph Destrée. Verder,
over hedendaagsche kunst: besprekingen der Tentoonstelling
van godsdienstige kunst te Brussel, door Fierens-Gevaert,
Edm. de Bruyn en Dom Bruno Destrée O. S. B.; een bijdrage
over Frans van Kuyck, door Max Rooses; een overzicht der
tentoonstelling ((Kunst van Heden », door Ary Delen, en een
studie over Alexander van Rappard, door Mej. Marius; ten
slotte, in de rubriek « Ambachts- en Nijverheidskunst », bijdragen over de Ideal-Home Exhibition te Londen, over den
Schoorsteen, over de Nieuwe Boekletter van De Roos, over de
Muurschildering van Roland Holst en de Meubels van C.
van der Sluys.
DE GIDS. — Van Eeden vergast ons op zijn legende
«Sirius en Siderius », opinerkenswaard vooral als kinderpsychologie. -- Dr P. H. Van Moerkerken verhaalt ((De ondergang
van het dorp ». -- Herman Baccaert geeft een taalvaardige, fijn humoristische novelle: ((De Vrijagie van Sinte Vadderik >}. —
Van Querido een ultra-romantisch verhaal. maar toch weer een
overweldigend stijlstuk : « Melvina ». — Prof. C. van Vollenhoven
wijdt een studie aan « Hogendorp ». -- Dirk Coster onderzoekt
in den breede de kunst van «Adriaan van Oordt ». -- Carel
Scharten onderhoudt ons over de « Roeping onzer dichtkunst.
Natuur en kunst in de poëzij ». Vooral hooge lof voor Karel
« De Gids » viert het eeuwfeest van
Van de Woestijne.
Richard Wagner mee, met een artikel van Mr. H. Viotta. -Colenbrander haalt het wetenswaardigste uit de gedenkschriften
van ((Anton Reinhard Falck ». — Dr 7. Vürtheim besteedt zijn
diepe kennis van de Grieksche oudheid aan 't nasporen van
((den oorsprong der Tragedie ».
Verzen van H. Swarth, P. N. Van Eyck.
R. P. Tutein Nolthenius recenseert het werk van Mr J. C. A.
Everwijn, « Beschrijving van handel en nijverheid in Neder
spreekt van «gouden regen ». — Dr Prinsen vergelijkt-land»e
onze beide groote literatuurgeschiedenissen: Kalif en te Winkel.
Niet onaardig spreekt hij van Kalff's << mooie Hollandsche
tuin » en van te Winkel's ((met zorg aangelegd, volledig
herbarium ».
--

DE NIEUWE GIDS. — In 't zste halfjaar 1913 komen twee
tooneelstukken voor : een spel in drie bedrijven : «Judas Ish-
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Karioth », door J. L. Walch, waarin een romantisch-opgedreven
vrouwenhistorie, en ((Hun eerste Thuis » een zeer geslaagd
eenaktertje door Frans Myassen : hij werkt graag en zij begrijpt
niet dat hij werken moet en niet steeds koozen. — Heijerinans zet
zijn Berlijnschen roman voort « Duksika », Jacob. Israel De
Haan vergast ons op de mooie schetsen : « Zilveren Bruiloft »
en « Doode Man in huis », Maur. Wagenvoorl geeft een novelle :
((De tragische Bruiloft », Slevnen overrompelt u door zijn geestigheden in « De Kus » een zijner sentimenteele geschiedenissen
en Felix Timmerman vertelt in maisch-luimigen trant voort over
zijn « Pallieter » met kostelijke Liersche praatjes doorspekt.
Verzen van Hein Boeken, Frans Bastiaanse, Plasschaert. Boutens zoekt en komt uit op gezochtheid, getuige o. m. zijn « Dertig
kwatrijnen naar Omar Khayjans ».
Letterkundige studiën over den huidigen Engelschen Jul

Verne : «H. G. Wells », door 7. F. De Wilde, « A. C. W- Staring als dichter », door D. Tol, «Th. Gautier en de Muziek ».
door Dr J. De Jong, « de Achilleis van Statius », door M. Brinkgreve, « Indrukken van het Tooneel te Parijs », door I. L. Watch,
((Walter Savage Landor », door 7. De Gruyter, « Bredero's
Liefde voor Margriete, de groote stuwkracht van zijn kunst,
met vele nieuwgevonden sonnetten en liederen », door Dr J. B.

Scheeers.
Dr Aletrino schrijft steeds voort over ((Napoleon)) en zijn
omgeving, een eindelooze aaneenschakeling van recensies over
werken, rechtstreeks of zijlings Napoleon rakend.
In zijn kronieken heeft W. Kloos het om de beurt over
Ary Prins' « Heilige Tocht », « P. C. Boutens », Top Naeff's
«Voor de Poort », Toussaint's «Landelijk Minnespel », H.
Roland Holst-Van der Schalk's «De Vrouw in het Woud »,
Lovendaal's «Licht Geluid », Bonn's «Immortellen », en een
Fransche studie over «Pierre Bayle en Hollande ».

DE BEWEGING. — Alb. Verwey wijdt een van zijn eigenaardige kruisgedachten aan Vondel's « Peter en Pauwel ».
J. Koopmans geeft een flink artikel over «Jacob van Lennep
en zijn eerste roman ».
Is. P. De Vooys, naar aanleiding van cie nieuwe goedkoope
uitgave van Quack's « Socialisten » wijdt aan dit standaardwerk
eenige lovende bladzijden en de politieke ideeën van Jan Van
Vollenhoven leidt hij in met «Nieuwe Geestdrift ».
J. De Gruyter geeft een lange socialistische studie onder
titel «Oorlog of Revolutie » en een andere « Uit het ontwakend
Oosten ».
Bij de nieuwere dichters spreekt Th. Van Ameide over ((De
nieuwe Rhetoriek » en P. N. Van Eyck legt uit hoe dit moet
worden verstaan.
T. 7. De Boer bestudeert ((De Ontwikkeling van Allah »
Onder de vertalingen moeten vermeld de voortzetting van
Milton's « Paradijs Herwonnen », door Alb. Verwey en « Snorre's
Edda », door G. E. G. Meulemane.
Onder de vele verzen stippen wij aan : « Kenteringen » van
Is. P. De Vooys. gedichten van Aan van der Leeuw, «De Kloosterling » van Alb. Verwey. Sonnetten van P. N. Van Eyck,
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«Stille Ernst» van M. L. Penning Jr. -- Alb. Verwey recenseert de
verzen van Nico van Suchtelen, Th Van Ameide, H. Roland
Holst -Van der Schalk, Van de Woestijne.
G Burger vult regelmatig zijn Kroniek van Politieke feiten
en Richtingen.
Alb. Verwey heeft groote deugd aan 't antwoord van H.
Meert op Destrée's « Lettre au Roi ».

-• DE KATHOLIEK. -- G. Van Popel zet zijn merkwaardige
mededeelingen voort over « Ruusbroec » en .. M. L. Keuller zijn
prettige artikelen over « Spanje ».
Van Pater De Groot, zoowat in aansluiting bij zijn prachtige
Denkers » : «Oud en nieuw in de biologie ».

A. 7. Kropholler wijdt een paar merkwaardige artikelen aan
«Bouwkunst ».
7. Witlox heeft het over de zóoveel besproken Nederlandsche Tarief historie ».
Albertine Steenhoff- Sinulders laat hare stevige en tevens fijnzin
gedachten gaan over « Katholieke Vrouwenbeweging ». -nige
Regelmatige kronieken over « Hedendaagsche Apologie,
voor het geestelijk leven, Letterkunde, Sociologie, Bijbel en
Bijbelkunde oo.
ßs6 DE VLAAMSCHE GIDS. — Henri v. d. Mandere schrijft
over « het permanente Hof van Arbitrage te 's Gravenhag e » en
over « een en ander betreffende het rijk der zwarte bergen
(Montenegro) ».
H. De Hoon heeft het over ((de Wet van i5 Mei 1912 op de
Kinderbescherming. »
Onder den titel « Een verdienstelijke Vlaming » stelt Dr Rob.
Foncke den bekenden novellist Frans Verschoren voor.
Van Anna Germonbrez een mooie novelle : « Hun Winter »,
van 7. Boonen, de plezierige «Twee Molens ».
In zijn kroniek over Nederlandsche Letteren heeft het
Maur. Sabbe over « Levensleer » door V. Loveling en C. Buysse,
«Verloofd » door Fr. v. Cuyck, « Tille » van Baekelm-ans,
«Dierensprookjes » van De Laey, « Landsche Vertellingen»
door Jul. Grieten's en Vict. Vermeyen, «In Schaduwen van
Dood » door Clemens Besseleers, « Van een kleine Wereld » door
H. Van Tichelen, «Vlaamsche Natuur » door Leonce Du Catillon, ((Lichte Lanen » door Jos. De Voght, « Langsheen den
gulden Middenweg » en « Levenswetten » beide door R. Kimpe,
«Heros » door Ledegouwer, « Interludiën » door K. Van de
Woestijne, ((De nachtelijke Aanranding » door Cyr. Buysse,
« De schoone Droom » door Gusf van Hecke, ((Charlotte Cor
-day»orAug.Mnet,(DBaicd»orJnLefv,z.
In De Kroniek der Fransche letteren handelt Leo Van Riel
over ((Le Coeur timide» van G. Virrès, « La meilleure Part))
van Emile Poiteau, «Sao Tiampa, épouse laotienne» van
Strarbach-Baudenne, «Les Errants » van J. Renaud, ((Les
Ombres passent » van J. de Baillehache, ((Les Etangs noirs»
van André Fontainas, « Les Cent Gosses. L'Epopée du Faubourg » van Alfr. Machard, « Réflexions sur quelques Poètes »
nagelaten werk van Jean Moréas, «Jean Arthur Rimbaud » door
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Paterne Berrichon, «Gustave Flaubert» door L. Bertrand,
« L'äme de Napoléon » van Léon Bloy, enz
In de Kroniek der Engelsche Letterkunde van M. Basse
lezen wij over Upton Sinclair's «Love's Pilgrimage », H. G.
Wells' «Marriage », Maarten Maartens' «Eve, an Incident of
Paradise Regained ». Agnes and Egerton Castle's ((The Grip
of Life », H. C. Bailey's ((The Suburban », Mrs R. S. Garnett's
«Amor vincit ».
Uit de Duitsche Letterkunde raapt Frans Delvaen als actualiteiten : G. Oukama Knoop: «Die Hochmögenden », Fr. K.
Ginzkey « Der von der Vogelweide », Lily Braun ((Die Liebesbriefe der Marquise)), Richarda Huch ((Der Roman des
dreissigjährigen Krieges », Karl H. Strobl «Die Streiche der
schlimmen Paulette », R. H. Bartsch « Schwammerl, ein Schubert-roman », H. Federer : «Pilatus », G. von Oinpteda «Der
zweite Schuss », H. von Mühlau : ( Das Kätchen », M. Dauthendey «Der Geist meines Vaters », Rich. Huldschiner «Der
Tod der Götter », Marg. Bruns : «Die Märchen der Salamanderhöhle », Max Bruns : «Gedichten », enz.
t

STUDIEN, — De jeugd van Despino,za, een breedopgezette
studie van W. Mulder; De H. Vincentius van Lérius en zijne Coininonitoria, door L. Clobus; Erfelijkheidsverschijnselen, door P. Van
Boxsel.
DE LELIE. -- Novellen van Else Kraft, Stefanie Claes Vetter, Em. Van der Straeten, Marie Koenen. ---- Gedichten van
A. Lhoryn, Karel Van de Woestijne. — De Ned. R. K. Vrouwen bond door J. Käller-Wigman ; De Vrouw in China, door E. P.
Pollusters ; Het ontwikkelde Meisje in het sociale Leven, door J. K.
W.; Sarajewo, Mostar, Cettinjé, door M. D.; Lodewijk Fan Boeckel,
door B. S.; 2e Internationaal Congres voor Huisonderwijs, door S.
G. F. Meytoone; Hooger onderwijs voor katholieke vrouwen, door E.
Vliebergh; Algemeene vergadering van den Vrouwenbond Constance
Teichmann, door Mev. A. J. Hendrix-van Bergen.
'o JONG DIETSCHILAND. — Een nummer zooals geen
enkel tijdschrift in Noord noch Zuid er dit jaar een te geven
vermocht: de beide Artevelde-drama's van Gorda, behoorend
tot de allermerkwaardigste uitingen onzer letterkunde van
heden. 't Jongste nummer is gewijd aan « Boekennieuws » :
uitvoerig over Buysse's « Nachtelijke Aanranding », Querido's
« Arbeid », Van de Woestijne's « Kunst en Geest in Vlaanderen », Persyn's ((Dr Schaepman, Ie deel », Jef De Cock's
« Reistesch, 2e deel ».
moK VAN ONZEN TIJD. -- De nieuwe Belgische Legerwet en de
Vlaamnsche Beweging (Bert van Kalderkerke). — Godsdienstige
toestanden in Noorwegen (Ad. Verbraeken). Beschouwingen naar
aanleiding van Antiek Toerisine, door L. Couuerus L. J. Feber). —
Edward Vermeulen's « Trimards ! M. Viola). — Van Menschen
en Bergen op Java (L. J. M. Feber). -- Odilon Redon, een zeer
leerrijk praatje over een kunstenaar door hem zelf. — Natuur lijke Zedenwet en Scholastiek (Dr G. A. H. Ysselmuiden). -- Voor-

INHOUD VAN TIJDSCHRIFTEN

95

oo

Vondel's Salomon (C. R. De Klerk). -- Jozef Muls' beide
woord
bundeltjes : Verzen en Moderne Kunst (Maria Viola). -- Uitvaart
van Mgr Van Cooth (J. Van Noort). — Gent en zijne Wereldtentoonstelling (R. de Cneudt). -- Tentoonstellingen van schilders : Huib
Luns, huidige Belgische schilders, enz. (M. Viola). -- Verzen
van P. Molkenboer (L. J. M. Feber). -- Constantijn de Groote en het
Edict an Milanen van Prof. Dr J. Schrijnen (P. Geurts). —
Nation. Tentoonstelling van oude kerkelijke kunst te 's Hertogenbosch
(M . Viola) . -- Een reeks merkwaardige, met veel overleg getinte
vertellingen van Karel Van den Oever, uit het Antwerpen der
16e eeuw. -- Over Zielkunde is een diepgaande, veelomvattende
studie van Dr J. Hoogveld, uitpluizend het « Handboek der
Zielkunde met toepassingen op Onderwijs en Opvoeding door
J. D. J. Aengenent en Ch. L. Wesseling ».
Wekelijks geeft Prof. Struycken een artikel over staatkunde,
zoo belangrijk dat we niet aarzelen te beweren : geen enkel
tijdschrift in 't Nederlandsch geeft zoo degelijke beschouwingen
over politiek als «Van Onzen Tijd ». -- Een buitenkansje voor dit
mooie weekblad is ook de medewerking van Caesar Gezelle die
op onregelmatige beurten het leven van zijn oom Guido aan de
lezers vertelt. Hij is nu nog steeds in de jeugdjaren van den
grooten dichter.
as DE NIEUWE TAALGIDS. -- De Romstanden en hun invloed op de taal (Jac. van Ginneken). -- Het Etymologisch Woordenlhoek van Dr N. Van Wijk (A. Kluyver). -- Wenschen en wenken
voor een « Geschiedenis van de Nederlandsche Taal >, (C. G. N. de
Vooys) --- De Duivel in het Drama der Middeleeuwen (J. Koopmans).
--- Vondel's Dramatiek (J . Koopmans) . — Recensie van nieuwe
tekstuitgaven door C. G. N. de Vooys; «Floris ende Blance
floer » . uitgegeven door Dr P. Leendertz, en de « Chyrurgie » van
Meester .Jan Yperman, uitgegeven door Dr E. C. Van Leersum.
.»á LEUVENSCHE BIJDRAGEN. — De Quantiteit der vokalen
in het Dialect van Tongeren (J. Grootaers). — C. Lecoutere, in een
bespreking van Eymael's uitgave van Tryntje Cornelis, wenscht
dat Eymael de Huygens- grammatica zou schrijven, waaraan de
filologie inderdaad behoefte heeft.

VOLKSKUNDE. — Ter nadere bepaling van Wezen en Doel
van Volkskunde (Jos. Schrijner). -- M erkwaardige iniddeleeuwsche
exempelen van «onnoselheit ». — Oude Keznpische Liederen (Th.
Peeters'. — Spreekwoorden, zegs'zijzen en uitdrukkingen ob volksgeloof
berustend (A. De Cock). -- Vlaamnsche Moppen (V. de Meyere en
L. Verkem).
~>6 VERSLAGEN EN MEDEDEELINGEN DER KONINKLI JKE V LA AMSCHE ACADEMIE. -- Hoe mnoeten de Vlamningen,
als ze _ rannsch spreken, kun eigen Vlaamnsche familie- en plaatsnamen
uitspreken ? Am. Joos). -- Een lofrede Nicolaas Beets, bij 'f eeuw feest zijner geboorte (Gust Segers). — In aansluiting bij Kan. Joos'
lezing, geeft ook Mr Prayon van Zuylen zijn meening over de
wijze waarop « vreemde namen in onze taal dienen te worden
uitgesproken ». — De bestendige secretaris, Edw. Gailliard,
deelt trouw «Kleine Verscheidenheden » mee.

oo
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40; DEN GULDEN WINCKEL. -- Het Dilettantisme in de
Nederlandsche Letterkunde (Const. van Wersen). — Het Heden
Frankrijk (André de Ridder) : o. m. Porto--dagschToneli
Riche, Mirbeau, Curel, Bernstein. — Fr. L. Heinkes en zijn tijd
A. Greebe\. — Frits L-aaidoth (H. S. M. Van Wickevoort-Crommelin). -- Bij Johan de Meester (E. d'Oliveira). -- Recensies over

«j. J. Rousseau » van Henr. Roland Holst, «t Uit blanke Steden
onder blauwe Lucht)) van L. Couperus. — Verzen van Nico
van Suchtelen. -- «Meidroom », een feestelijk Verbeeldingsspel in acht tooneelen, door C. S. Adama van Scheltema. —
« Geschreven Portretten » van Querido.
« Freuleken » door
Herrn. Roelvink.
---
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Hugo Vernest
Het is grootsch geweest. De «Pastor van te
lande » werd gister door tienduizenden befeest als de
koning der Nederlanden. En ((de Prins van het
woord » (t) heeft op zijn Benige wijze gehuldigd den
lieveling van het woord.
Vlaanderen kan feestvieren, ja; maar Vlaanderen viert het heerlijkst feest als het zijn grooten
lauwert : Verleden jaar Conscience, den wekker door
de ^en; thans Hugo Verriest, den wekker door het
woord.
Om over den dag van Hugo Verriest naar
waarde te spreken zou men moeten spreken in de taal
van Verriest. Hij zelf ' zet misschien eens op 't Papier
voor altijd wat er gister in hem en rondom hem is
omgegaan, de uitbreiding van alles wat hij zoo
kostelijk-kort in zijn toast wist te zeggen.
De heele Nederlandsche wereld kent Hugo
Verriest in zijn openbaar leven. En aan dien
Verriest brachten ook te dezer prachtige geleg e2heid
allerlei bladen en tijdschriften hulde. Liever ditmaal
wenscht de Warande haar hulde te wijden aan
Hugo Verriest in zijn verdoken leven, aan die vijf
en vijftig, zestig jaar dat Verriest in West- V laanderen heeft schuilgezeten, voor zijn roem over de beide
.Nederlanden is opgegaan.
,

(r) zooals Reinhard, een ander meester van het we►oorjd, gister
Frans Van Cauwelaert betitelde.
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Dat verdoken leven van Hugo V erriest ligt
geborgen te Deerlijk, te Rousselare, te Brugge, weer
te Rousselare, te I e5eren, te Wacken, te Ingooigem.
Zijn er wel velen van de feestvierders op bedacht
geweest dat het brokje van Vlaanderen gelegen binnen
die lijn, dat het gewest waarvan ze gister het heerlijke
middenj5unt overstroomden met hun stoet, op dit
oogenblik veruit het geestelijk - vruchtbaarste hoekje is
van alle Dietsch-sj5rekende landen ?
Binnen dit strookje grond zijn in de jongste
halve eeuw, behalve Gezelle, den grooten Meester, in
alfabetisch geografische orde opgestaan :
Te Ardooie : Delfien van Haute, Cyriel Ver
-schaev.
Te Brugge : Maurits Sabbe, Lodewijk Scharbét
Ccesar Gezelle.
Te Deerlijk : René Declercq.
Te Dentergem : Karel Van de Putte.
Te Desselgem : Julius Claerhout.
Te Heule : Stijn Streuvels.
Te Hooglede : Victor van Caillie, Eduard
Vermeulen, Omaar De Laey.
Te Ingelmunster : Em. Lauwers.
Te Isegem : A maat Dierick.
Te Kortrijk : René V ermandere .
Te Lampernisse : Amaat Vyncke.
Te Loo : Alfons van Hee.
Te Rousselare : Emiel Demonie, Karel Gallebout, Alfred Weustenraad, Berten Rodenbach en Ferdinand.
Te Stavele : Alexis De Carne.
Te Thorhout Eugeen Van Oye, Karel De
Gheldere.
Te Waregem : Leonce du Catillon.
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Te IKV ontergem : A. L. Mervillie.
Te Wortegem Yulius en Hector Plancquaert.
Te W ynghene : Hendrik Persyn.
Waar liggen de oorzaken van zulk een tropischen
,tntellectueelen bloei ? Er moet hier een geheime bron
zijn van vruchtbaarheid. En die kennen wij niet
vooralsnog; die kan wellicht een toekomende weten
opsporen., een wetenschap die misschien heeten-schap
zal : de b eestelijke aardrijkskunde.
Er moet hier ook een zaaier zijn geweest : en
dien kennen wij wel. Dat is de Hugo Verriest uit zijn
verdoken jaren (i).
Er zijn menschen die rondom zich scheppen een
atmosfeer van vruchtbaarheid.
Goethe heeft het zoo mooi gezegd : «Alles Lebendige bildet eine A tmosfere um sich her ». Dat « L eben
dragend in zich het echte leven te midden van-dige»,
veel dood, was een halve eeuw lang Hugo Verriest
voor Vlaanderen ; en dat is Hugo Verriest sedert een
tiental jaren voor de beide Nederlanden : de Verriest
van 't verdoken leven is openbaar geworden in
Noord en Zuid .
Pastoor Verriest, aan uw Parochianen hebt Gij
zoo dikwijls gesproken van de ster, die de zoekers
leidde naar den stal van Bet hleëm. Welnu, voor al
wie werken wilde, zijt Gij een ster geweest, flonkerend
boven den schamelen stal van Vlaanderen, waarin
zooveel lijden te kennen- lag, maar waaruit nu, onder
uw gestraal, oj5ryst de verlossing van heel een volk.
Pastoor Verriest, eens hebt Gij in uw tallooze,
:

() Misschien het mooiste wat Ie dezer gelegenheid over Hugo Vet'nest verscheen was het artikel van notaris Persyn in Hooger Leven van
gister, over Verriest, den « Zaaier ».
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eenzame wandelingen door 't vervallen Vlaanderen
een lied gezongen, een hymne aan de zee.
En Ge klaagdec op 't verlaten duin :
Geen zee meer, zand ; geen leven meer, geen
schoonheid... En eens toch was het anders, als de
wateren, de groote wateren der zee daar spoelden »,
en weelde brachten van geld, van wetenschap en
kunst.
En de laatste snik uwer zingende klacht vroeg
aan de Vlamingen : {c Hoort gij de verre zee niet
wederkeeren ? »
Maar datzelfde vragen wij nu, na den dag van
gister aan U, Pastoor Verriest. Hoort Gij de verre
zee niet wederkeeren ? Gij hebt, door uw betvaande
oogen heen, toch goed gekeken gister : Wat dacht U
van die zee, in haar bruisende branding klotsende van
Duinkerken tot Delfzij 1, die U met een van haar
mirabiles elationes zegenend groeten kwam, omdat Gij,
de tooveraar, haar, de oude zee van Vlaanderen's
roem en grootheid, naar deze kusten hebt teruggelokt!
Dat is nu weer de stem der wateren, der groote
wateren, en hoor ze bruischen kun zegelied :
cc Heil

U, V erriest ! »
DE OPSTELRAAD.

Antwerpen, z8 Augustus 1913.

HET LEVEN EENER CHRISTENS
GROOTSTAD (z)
Op 12 Juni 1908 was Weenen in feestgewaad. Men
vierde den zestigsten verjaardag der regeering van keizer
Franz Jozef. Al de volksrassen van het keizerrijk in nationale kleederdracht vertegenwoordigd, stapten in den historischen stoet voorbij onder het gejubel eener geestdriftige
menigte. Duitschen uit Opper-Oostenrijk, Tchechen uit
Bohemen, Polen uit Galicië, Ruthenen guit Bukovina,
Slovenen uit Krain, Servo-kroaten uit Bosnië-Herzegovina,
Italianen uit Zuid-Tyrol, Slovakken, Roemenen, Magyaren,
uit Hongarië en zelfs de zwervende Zigeuners, ziedaar de
nationaliteiten die in indrukwekkenden optocht hunne
hulde kwamen brengen aan den grijzen keizer.
In het jaar 1912 zien wij dezelfde volksscharen naar
Weenen stroomen, ditmaal niet, om hunne hulde te
brengen aan eenen aardschen vorst, maar aan den Koning
der koningen. Oostenrijk zag er hare acht volkstammen
vertegenwoordigd en ging nu nog eens met Hongarië den
God van vrede begroeten.

Daar zag men het keizerrijk een oogenblik in vrede
vóór den troon van God, en menigeen vergat misschien de
groote moeilijkheden en den smeulenden oproer welke die
rassenoptocht in zich verborg. Als twee veldheeren, die
wederzijds hunne macht bewust, zich de hand drukken
vooraleer een vijandigen strijd aan te gaan, zoo ging
weldra die menschenmassa uiteen om des anderendaags te
ontwaken met het schrikbeeld van rassenstrijd.
Die verscheidenheid van volkeren gaat gepaard met
eene afwisseling van natuurschoonheden welke menig bezoeker eene ongunstige vergelijking voor eigen geboortegrond afdwingt.
Van op den « Hradschin » of heuvel waarheen de
(i)

Dit zijn eenige herinneringen aan mijne studiereis van

1912 in Oostenrijk-Hongarië.
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Moldau spoelt en waar het guldene Praag zijne honderden
kerktorens verheft tot het heuvelachtige Weenergebied; de
vlakten rond Budapest; de bergketen der Karpathen; het
schilderachtige kustland inDalmatië, den breeden blauwen
Donau en het overweldigende Alpenland; geeft de natuur
ons met haar streelend klimaat eenen indruk van macht,
schoonheid en rijkdom welke den reiziger bekoort en terughoudt.
Bergen en dalen, water en bosschen, rivieren en stort
alle uitdrukkingen van betooverende natuurkrach--vloedn,
ten vindt men in de verscheidene kroonlanden, die onder
den scepter van den geëerbiedigden Keizer ontwikkelen en
en aan hem grootendeels de nog wezenlijke eenheid van
hun politiek leven te danken hebben. Zijn afsterven zou
misschien het voorteeken van diepe maatschappelijke wanorde kunnen beduiden. Dit was mijn gedacht toen ik drie
koningen uit den Balkan te Weenen in den keizerlijken
grafkelder, door de kapucienen bewaard, begeleidde en ik
hunne gekroonde hoofden buigen zag boven de rustende
schedels die ook eens eene kroon hebben gedragen...
Nochtans het verleden mag ons voor de toekomst niet
doen wanhopen. Oostenrijk -Hongarië is eene vrucht der
historische ontwikkeling waar sterke banden door eeuwenoude gedachtenkoppeling en noodzakelijk samenleven
gevormd, ons den verdeelingsgeest, meer als eene ontwikkelingsbeweging, dan wel als eene ware scheuringsonderneming moeten doen aanschouwen. De wilskracht en de
volksgezindheid van den troonopvolger zelf geven ons
overigens de verzekering, dat de vereenigde kroonlanden in de eenheid van het keizerrijk zullen stand houden,
en dat zij met de beweging om eigen ontwikkeling hunnen
historischen oorsprong trouw blijvend, ook de macht der
eendracht om het algemeen welzijn uit het oog niet zullen
verliezen. Dan zal de toekomst ook het woord verwezenlijkt
zien : Tu felix Austria vivo!
Wat het economisch en sociaal leven betreft, alhoewel
meer den landbouw toegedaan, toch moeten wij eene niet
geringe ontwikkeling der grootnijverheid vaststellen, vooral
in. Opper- en Beneden - Oostenrijk, in Bohemen, Silesië en
Moravië. De min snelle ontwikkeling der grootnijverheid
.
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is te wijten aan den strijd tegen de natuurkrachten, aan
geschiedkundige ontwikkeling en sociale toestanden.
Het grootste gedeelte der bevolking in Oostenrijk, dat
is 9 r olo, belijdt den katholieken godsdienst. Wij treffen er
ook grieksch-orthodoxen aan, protestanten en joden.
Al die verscheidene en veelzijdige natuur- en menschenkrachten willen wij beschouwen in het leven der christene
keizerstad Weenen,die waarlijk het hert en de aderslag
van gansch het Oostenrijksch leven is en eenen maatgevenden invloed uitoefent op gansch het keizerrijk.

UITZICHT EN NATUURLEVEN DER STAD
In het voorromeinsche tijdvak door de Kelten bewoond,
werd de stad later door de Oost-gothen ingenomen. Het
zoo woelige en bestreden « Vindomina » werd in de 12 e
,eeuw door Leopold den Heilige bestuurd en met zekeren
luister hersteld. Van dan af nochtans tot in de 17e eeuw
blijft Weenen een strijdperk voor markgraven en koningen,
maar wordt ook de vesting van Europa, waartegen de macht
der Turken voor goed gebroken werd door Rüdiger von
Starhemberg en Johan Sobieski. Doch reeds van in de 14e
eeuw begint Weenen zich meer en meer te ontwikkelen
door den invloed van het machtig en edel huis van Habsburg, dat de roem werd van het christendom, de eer en het
geluk van het keizerrijk. Eerst in 184.8 heeft Weenen hare
ontwikkeling als wereldstad aangevangen. Een tiental jaren
voorheen zelfs nog kunstloos en duister, rijst zij nu voor ons
aan den oever van den Donau, in lucht en licht, met bloemen en planten gesierd, zoo klaar en edel als eene koningin
van schoonheid en gratie. Alhoewel modern in hare breede
straten en heerlijke stadswandelingen, toch bezit zij eene
onuitsprekelijke aantrekkingskracht en eene omgeving in
het gebied der gemeente zelf ingelijfd, zoo bekoorlijk, dat
geene enkele stad er aanspraak kan op maken. 't Is te midden der hoven en parken, waar wij de borst- en standbeelden aantreffen van Mozart, Beethoven, Haydn, Grillparzer, Koerner, dat wij de bekoorlijkheid van Weenen
genieten kunnen en ons de stille en antieke plaatsen herinneren, waar menig meesterstuk in prachtige koppen rijpte.
,
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Weenen is eene bloemenstad. De lente ontluikt er in
het groen en de rozen die huizen en stadsmonumenten
omkransen. 'k Herinner mij den hof, die van Nussdorf
door Weenen loopt en er eene oasis schept waar de kinderen_ met een blos op de wangen en een stukje gezond
landsleven op hun wezen een weinig het natuurleven van
den buiten kunnen smaken. « Waar eene plaats vrij is,
zoo zegde burgemeester Lueger, de schepper der stad, wil
ik dat een boom geplant worde. » In 1905 verklaarde hij op
het congres der hofbouwkundigen : ((Het uitzicht mijner
stad moet u overtuigd hebben dat ik een bewonderaar
uwer kunst ben. Mijn beginsel is, boomen te planten waar
plaatsen vrij zijn. Is er plaats voor eenen hof zoo zal ik er
een doen ontstaan; is er vrij dom voor een park zoo zal ik er
een aanleggen. Ik wil dat alle de kinderen der stad opgroeien te midden de vreugde eener weelderige natuur,
opdat dit werk van God bij hen ook hoogere bewondering
zou doen ontstaan te midden der pogingen van de kinderen
der menschen. » Aan hem heeft dan ook de stad Weenen
al hare natuurschoonheid te danken.
De levenlooze vlakte aan den voet van den Kahlenberg
heeft hij in het zoo aantrekkelijke Türckensckanz ark herschapen, waar arbeidersfamiliën met zang en luit eene
welverdiende Zondagrust gaan genieten. Hoven en parken
volgen er op elkander. In i9o5 legt hij in Simmering eenen
hof aan van i 5. 000 v.m. Het Maria Josefa-park beslaat
114.000 v.m. Daarneven ontwikkelen zich verder het kinderpark, het stadspark, het park van Arenberg, enz.. De
hoven ringsom de stad, de schoonste van Europa, beslaan
65.5oo v.m. en hebben eene lengte van 6 kilometer. Wat
verder gezegd van den bekenden « Prater » waar bosch,
bloemen, struiken, parken en wandelplaatsen in bonte
mengeling op elkander volgen, en het Weenensche volk
met blijvenden jubel en feestvreugd ontvangen. Hoe verder
den luister beschreven van « Schoenbrunn », « Wienerwald » en den Leopoldsberg verlicht door de herinnering
aan Sobieski.
Wat bijzonder onze aandacht verdient, 't is dat Lueger
met voorliefde de arme en volkrijke wijken der stad heeft
versierd en met natuurleven gekroond. Lueger was over-
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tuigd dat lucht, licht en natuurschoonheid een middel zijn
van lichaams- en zielsverheffing voor het volk.
Wie zou den aanblik kunnen vergeten op de heerlijke burgplaats, en den onvergelijkelijken halfcirkel die
zich ontwikkelt van het parlement, het gothiek stadhuis
voorbij tot aan de votieve kerk, gebouwd ter herinnering
aan eenen aanslag op den keizer gepleegd.
Er zijn steden die grootsch en schoon geleefd hebben :
Versailles, Praag, Berlijn, Nurenberg, Brugge, Venetië.
Weenen vereenigt in zich :niet alleen het betooverende van
de oudheid, maar heeft ook verstaan het moderne, gezond
aantrekkelijk te maken. Praag (Praha) met zijne niet te
overtreffen ligging laat ons veelal koud, Berlijn is een schitterende steen. Nurenberg, Brugge en Venetië zijn juweelen
in oudkunstrijke schrijnen... Weenen leeft immer jong
door zijne kerken en kapellen, door zijne paleizen en kunst
zijne bekende kunstscholen en schouw--verzamling,do
burgen, maar vooral door de gedachte des christendoms die
er van den langen strijd getuigt die Europa bevrijdde van de
overrompeling door den Islam.
Weenen is een midden van christen ideaal en kunstleven. Daar, lijk in Rome, hebben zich breede en schoone
levensbanen ontwikkeld en volmaakt. Denkt aan Mozart,
Beethoven, Haydn...
Weenen lacht en zingt als de muziek van Schubert.
Weenen doet blijde leven. Weenen lokt tot rust en nadenken...
HET GEZELLIGE LEVEN

Het natuurschoone der stad doet gezellig samenleven..
Niet dat in dit zooveelzijdige leven alles zich met welvaart
dekt. Wij spreken enkel van de neiging tot broederlijk
samenzijn, daar bijzonder, waar die gezelligheid zich uiten
kan. De Weener gevoelt de schoonheid die hem omgeeft en
wederspiegelt die in zijn karakter. Alhoewel in Weenen
alle nationaliteiten vertegenwoordigd zijn (men vindt er
Tchechen, Polen, Slovakken, Ruthenen, Italianer.s, enz.),.
toch is de bevolking grootendeels uit Duitschers samengesteld. Zoodat Weenen waarlijk eene Duitsche stad is, wel
te verstaan eene Duitsch-Oostenrijksche.
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De Weener is uit zijnen aard uiterst bevallig, aangenaam en gastvrij. Veel vrijer in beweging en voorkomender
als de Noord-Duitscher, heeft hij alras het betrouwen gewonnen van al wie met hem in betrekking komt. Er ligt in
hem eene goedaardigheid welke wij bij den Hongaar en
bijzonder bij den Jood niet terugvinden. Zijn karakter lijdt
overigens gebrek aan stoere wilskracht en knappe behendigheid. Hij leeft te veel onder den invloed van zijn
prachtig onbewust natuurmidden, zonder na te denken dat
min goedaardigen hem beloeren en zijnen stand willen
bemeesteren.
Om te weten wat weenensche gezelligheid is, moet
men den « RATHSKELLER », door Lueger in 1899 geopend,
bezoeken. Daar Lueger wist en verstond aantrekkelijk te
maken, en het hert van den Weener kende, zoo heeft hij
hier onder het heerlijk stadhuis een Bacchustempel ingericht met oorspronkelijken aard. Wie Weenen bezoekt
moet zonder twijfel deze bedevaart doen. Wijn en men.schen zijn er even aangenaam. 't Is daar dat men de ware
Weener burgers aantreft en dat men menig bekend figuur
uit de politieke en sociale wereld kan ontmoeten. 't Is
,overigens in de « Rathsherrnstüberl » dat ik het geluk
had mij te onderhouden met sociale strijders zooals
Schneider, Dr. Weisskirchner, enz.. Gansch die inrichting
herinnert aan Dr. Lueger, den diepbetreurden « Koning
van Weenen ». Hij stichtte even den « RATHSKELLER » met
het gedacht de wijnteelt in de omstreken van Weenen herop
te beuren, den roem van den « Nussberger » en « Wa.chauer » in zijne vroegere gunst te herstellen en door algemeen verkoop in den « RATHSKELLER » alle wijnhuizen te
verplichten goede waar te leveren. Van 1899 tot 1903 kocht
-de gemeente voor drie millioen liters. In i906 deed zij, op
-een verkoop van 2.183.536 kronen, eene winst van 187,527
kr.. Het vreugdig gelag hieronder doet soms onwillekeurig
denken aan den doop van het bockbier in München, waar
bierstroomen en worstenkabels van Duitsch opslorpingsvermogen getuigen. Weenen heeft nochtans ook eene
gemeentebrouwerij . Die nijverheid is overigens een der
rijkdommen van Oostenrijk, Pilsen is wereldberoemd.
Deze bovengenoemde instelling had insgelijks voor doel
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den prijs van het bier ten bate der burgers van Weenen
te verminderen.
Gansch het economisch leven der stad zoo in te richten
ware nochtans overdreven. 't Is hetgeen Dr. Weisskircher,
de rechten arm van burgemeester Lueger, heeft bewezen in
een onderzoek door hem ingesteld aangaande de overdreven
eischen der socialisten. 't Is het oogenblik te zeggen :
Sunt certi denique fines
Quos ultra citraque nequit consistere rectum.
In den keizerlij ken schouwburg, in gasthuizen en

andere vereenigingslokalen, overal vindt men den gulhertigen Weener terug. Jammer dat een volk met zooveel
schoone hoedanigheden met zooveel wantoestanden heeft
te strijden.

HET SOCIALE LEVEN
Toen, in 1887, de christene sociale vereeniging in het
leven geroepen werd, was Weenen, zoowel als gansch
Oostenrijk, door allerlei misstanden gekruisigd. Alle sociale
krachten waren door wanorde gescheiden. De Kerk was
verwoest door inwendige en uitwendige vijanden. Jozef II
had eenen « Kulturkampf » met kosterachtige nauwgezetheid ingehuldigd. De joden in 1871 aan de Universiteit
toegelaten, gaan de wetenschap ten dienste van het staatsbestuur stellen om den godsdienst te bestrijden. Ontevredenheid heerschte overal.
Een eerste groep der christene sociale partij ontstaat
met de gedachte der Kerkbevrijding. Schoenerer en Vergani, in naam van het bedreigde « germanismus » ; Pattai,
Schneider en Psenner, de economische ontvoogding der
Joden droomend, vervoegen zich bij deze nieuwe beweging. Vogelsang zal door zijn geloof en wetenschap deze
ontluikende krachten voeden en versterken. Rondom hem
schaarden zich de bijzonderste strijders der toekomst :
Graaf Blome, Dr. Lueger, toekomende burgemeester van
Weenen, Franz von Kuefstein, Dr. Gessmann, Mgr.
Scheicher, Mgr. Schindler en den voorman der christene
syndicaten, Leopold Kunschak.
't Zijn die verscheidene groepen die den zegevierenden
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strijd in het parlement en het stadhuis te Weenen zullen
aangaan tegen het socialistische jodendom. Het groot getal
Joden is voor dezen eene eerste sterkte in Oostenrijk. Rusland, Balkan, Bukowina, Hongarië, Galicië zijn het beloofde
land, vanwaar hunne tasters uitgaan om de beste plaatsen
in de keizerstad aan te grijpen. De Jood is dan ook in
Weenen fel veracht en de strijd tegen hem gevoerd is zoo
hevig als de rassenkamp die het keizerrijk verscheurt.
De Jood is sober, vlijtig, behendig en sluw. Zijne
verduldigheid en berekende standvastigheid doen hem
dan ook alras zegevieren over eene wat mollige wilsbeweging van den Weener. Te laat is men ontwaakt en zijn
economische en sociale zegetocht heeft men te laat in acht
genomen. Op honderd Joden zijn er 3o aan de Universiteit
en aan de middelbare scholen. Op dezelfde hoeveelheid
vindt men er 8o in de schouwburgen, in de bureelen der
dagbladen, in de vrije beroepen, in de gerechtszalen. Bij
beurs, de banken, de handel zijn hunne versterkte-zonder
burchten.
Vragen hoe het komt dat de christene sociale partij zoo
snel volksgezind en volksgeliefd werd, ligt in de oprechte
verdediging der gedachten die de bevolking alsdan nauw
aan het herte lagen. Keizersgezind, jodenvijand, christen
volksvriend, ziedaar de drie machten welke de menigte aan
de christene sociale partij hebben geleverd.
Van 1887 tot 1897 beginnen de eerste schermmutselingen om Dr. Lueger in het stadhuis te voeren. In 1891
winnen de christene socialen reeds 46 zetels in de gemeen tekiezing. In í8g5 op 138 leden tellen zij er 64. Den iq. Mei
werd als onder-burgemeester Richter gekozen. Deze biedt
zijn ontslag aan, wijl kort daarop door de onthouding der
liberalen Dr. Lueger in plaats van Richter wordt gekozen.
Zijne eerlijkheid en werkkracht deden hem dadelijk de
gunst van het volk winnen. Weenen voelde ontlasting. Een
schijnreden zoekend in eenige onbeduidende voorvallen
van straatrumoer werden nieuwe kiezingen door de regeering voorgeslagen. Dr. Lueger kwam nogmaals zegevierend
uit den slag, ditmaal met eene meerderheid van de twee
derden des gemeenteraads. Nauwelijks op de hoogte van

EENER CHRISTENE GROOTSTAD

Iog

het bestuur of de christenen verklaren dat zij vrijheid en
recht voor allen als hunne leus aanvaarden.
Dr. Lueger wordt burgemeester gekozen met 93 stemmen op i38. Het christen sociale tijdperk vangt aan. Alles
nochtans werd in 't werk gesteld om Lueger tot val te
brengen; zelfs minister Badeni was hem niet toegedaan.
Trots alles wil hem het volk. In 1906 wordt hij nu met 96
stemmen meerderheid gekozen. De keizer onder de druk
tegenstrevers, zelf wat gekitteld door heimelijke af--kingder
gunst, vraagt hem zijnen zetel af te staan. Het volk houdt
stand, zoodat de keizer zich in 1907 gedwongen ziet den keus
te bewilligen. Dr. Lueger is « Koning van Weenen » door
den wil van het volk en de macht zijner persoonlijkheid.
Op I g Mei 1907 in de feestzaal van het stadhuis toegejuicht door eene zielsgetrouwe menigte, bedankt hij den
stadhouder, graaf Kielmansegg, en doet er in krachtige bewoordingen uiteen den uitslag van zijn streven en de plannen der toekomst. Bevrijding van de economische drukking
der j oden-liberalen in gas- en electriciteitswerken der stad,
hernieuwing der waterleiding, herinrichting van den armen
gunstige regeling van de jaarwedden der stads--dienst,
beambten, gemeenteverzekering, hervorming van het
gemeentebestuur, enz.... Ziedaar eenige daden die van
geniale kracht getuigen en die Weenen eenen ongekenden
luister hebben bijgezet. En wanneer op het einde zijner
aanspraak hij den Almachtige bad om hem in zijn werk te
ondersteunen en hij volk en vaderland nogmaals getrouwheid zwoer, ging het volk jubelend uiteen tranen stortend
van aandoening en oprechte getrouwheid.
Om maar even een woord te reppen nopens de verzekeringswetten door Lueger te Weenen ingevoerd, ziet wat
hij deed voor ziekte en ongeval der stadswerklieden en
-beambten. 't Is in 1899 dat voor goed de gemeenteverzekering in geval van ziekte wordt ingevoerd. Als aanvangsbedrag schenkt de gemeente 40.000 kr. op 7412 werklieden.
De verzekering op 9311 beambten brengt eene som op van
155.390 kr.. In 1903 geeft de verzekering op 11.069 personen eene som van r83.000 kr.. De gemeentekas stort zelf al
de bijdragen. In xgo4 zijn de verzekerden op i1,618 gestegen. In hetzelfde jaar omvatte de ongevalverzekering al de
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bedienden, de werklieden der stad, zelfs degenen die niet voor
ziekte waren verzekerd. Wat merkensweerdig is, 't is dat
het gemeentefonds alle vergoedingen stort zonder bijdrage
der belanghebbenden. In 1906 telde de ongevalverzekering
19.030 leden, de ziekenverzekering 12.646.
Het doel van Dr. Lueger was den werkman eenen
economischen stand te bieden, hem in staat stellende
behoorlijk alle de plichten van zijn wezen als mensch
en familievader te vervullen. 't Is dan ook door zijne werking dat het inkomen der stadsbeambten en -werklieden
merkelijk werd verbeterd. Met Kerstdag zelf had hij de
schoone gewoonte de beambten van het stadhuis met eene
aangename besteking te verrassen.
De credietinrichtingen in Beneden- Oostenrijk bijzonder
getuigen van diepe kennis der sociale toestanden. De stad
Weenen telt 5 groote spaarkassen: Rudolfsheim, Waehring,
Hernals, Doebling en Floridsdorf. In 1906 hadden zij een
geldvoorraad van 6,738,572 kr.. De spaarkas van Rudolfs heim schenkt 51.000 kr. aan weldadigheidsinrichtingen.
Eene centrale spaarkas werd gesticht in 1905 op aandringen
van den onderburgemeester Porzer. Alle inrichtingen die
eenigszins het geluk van het volk en de heerlijkheid der
stad kunnen bevorderen, vinden bij Dr. Lueger bescherming en ondersteuning. Meestal zelf uit zijn genialen geest
gegroeid, dragen zij den stempel van ware volksliefde en
menschenkennis. Voor zijne werken en voor zijne stad wint
hij zelfs tegenstrevers als bewonderaars. Een volk gelukkig
maken en eene stad heropbeuren, zonder de inwoners onaangenaam te belasten, dat vermocht slechts een Lueger.
Weenen is bovendien eene weldadigheidsstad bij uit
Alhoewel de edeldoin de groote rijkdommen in 't-stek.
algemeen niet meer in handen heeft, toch ziet men bij de
minste gelegenheid gravinnen en princessen bloemen ver
doen voor de arme kinders der stad.-kopenmhalig
De stad zelf onder dit opzicht, zooals ik het reeds bemerkte, heeft buitengewone opofferingen gedaan. In 1904
bouwt Lueger een prachtig paleis voor ouderlingen omringd van hoven, die te zamen 353.000 v. m. beslaan. Het
bevat 4500 bedden en kostte z 3. 000. 000 kr.. In 19o8 werd
te Lainz bij den Tiergarten een prachtig krankenhuis inge-
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huldigd met i i oo bedden voor het hospitaal zelf en 13 I
voor het sanatorium der ambachtslieden. Dit werk kostte
de stad 11.000.000 kr.. Het bestaat uit ig paleizen, 6 ver
Ieder bed vertegenwoordigt eene-pleginshuz,.
vrije hofplaats van 16o v. m.. Ziedaar, zegde Lueger, een
nieuwe bloksteen in het sociale veredelingswerk van het
heropbouwen der stad. De groot-hertog Salvator wist hem
dan ook in gepaste bewoordingen te loven «Nieuwe vruchtbaarheid, zegde hij, kroont voortdurend het christen sociaal bestuur der stad. Immer arbeiden doet voortdurend
zegepralen. »
Wat verder gezegd van de prachtige weezenhuizen
der stad, die Lueger's vaderhart deden jubelen en nieuwe
kracht bijzetteden om zijn verheffingswerk te voltooien.
Ook het zedelijke leven wilde hij beschermen door het
werk ter vrijwaring der jonge meisjes. In 1907 verleende
de stad hulp en bescherming aan 1853 meisjes. Verder
stichtte Weenen een arbeidsterskring met 165 leden, met
het doel ook reizende meisjes te beschermen.
Eene bijzondere melding verdient het verplegingshuis
voor verlatene kinderen, gesticht door P. Abel, met het
doel die verlatene wezens stoffelijk, geestelijk en zedelijk
op te beuren. Het is waarlijk het sociale Bethleëm voor
alle gebrekkige en kwalendragende kinderen. In 19o8 hebben de christen socialen ook lusthoven ingericht voor
zwakke en met tering bedreigde kinderen.
Dit alles toont met welke oprechtheid het christen
bestuur alle middelen in 't werk stelt en aanmoedigt om alle
volkswonden te zalven en met welk klaar bewustzijn van
hooger ideaal de voorgeslagen plannen in werkelijkheid
worden uitgevoerd. Onmogelijk verder al de vereenigingen
en werken op te sommen van privaat initiatief uitgaande,
die insgelijks een volledig sociaal doel beoogen. Stippen wij
terloops den studiekring aan voor werkende meisjes, waar
gravin Marshall, gravin Walterskirchen, Vrouw Brentano
hunne beste krachten wijden tot verstandelijke en zedelijke
verheffing der arbeidsterswereld. De gansche vrouwenbeweging in Oostenrijk overigens krijgt hare levenskracht
uit Weenen, levenskracht nog immer gevoed door onverpoosde werking en invloed der princes Zichy Metternich.
-
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U beschrijven wat staats- en stadsbestuur, wat eigene
werking uitgedacht hebben om de kleinnijverheid te bevorderen, ware de gansche sociale geschiedenis van Weenen
en Oostenrijk aanroeren. 't Zij voldoende te doen opmerken
dat, wat het vakonderwijs betreft, geen enkel land op dit
gebied zoover vooruit streefde, en dat Duitschland zelf
aan Weenen veel heeft te danken. De vakschool der
Mollardgasse te Weenen kan ongetwijfeld als toonbeeld
dienen voor alle staten van Europa.
Werk! werk : dit was het ordewoord van het trio
Lueger, Gessmann, Weisskirchner, en waarvan ongetwijfeld Lueger de sterkste personaliteit was. Immer leeft
deze voort in zijne werken en in het hert van het volk.
Geen sociale werker heeft misschien zooveel invloed gehad
als wel de te vroeg gestorven Burgemeester van Weenen.
Na zijnen dood is, jammer genoeg, eene verslapping ingetreden door gemis aan edelmoedigheid en reine volksliefde.
Gelukkiglijk, met het optreden van den vroegeren medestrijder van Dr. Lueger, Dr. Weisskirchner, mogen wij
verhopen dat Weenen een nieuwen zegetocht zal beginnen.
Zeker die verslapping is ook gedeeltelijk te wijten aan
Lueger zelf. Was het een menschenleider, een geniale
bestuurman, nooit is hij er toegekomen eene blijvende
vastheid aan zijne partij te geven. Zijne vrienden, zooals
Schneider, hebben er hem heel dikwijls toe aangespoord;
in werkelijkheid is het bij plannen gebleven. Was dit overmaat van werk, gemis aan vooruitzicht? Dit alles is moei
om staven. In elk geval spreken voor hem zijne daden.-lijk
Als verwezenlijking van christen ideaal mag hij met fier heid op Weenen wijzen en met den dichter zingen:
Exegi monumentum ure perennius.
HET ECONOMISCHE LEVEN

Een der groote daden van Dr. Lueger, die Weenen
als een voorbeeld van christen municipalisme stellen, is
de inrichting van het economische leven der stad en bij zonder hare bevrijding van de uitbuiting door de joden liberalen. Het optreden van Lueger baarde nieuwsgierig
maar ook eene zekere vrees gemengd met een mede--heid,
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lijdend misprijzen van wege zijne vijanden. Zou hij dit
groote werk aandurven? Zou hij zijn woord kunnen houden?
En waarlijk de aanvang scheen hem een sysiphusarbeid.
Het waren bange oogenblikken voor een niettegenstaande
vastberaden ondernemen.
Lueger wilde Weenen verlichten, het zoo gebrekkig
verkeer met elektrische krachtwagens verbeteren en ook de
inwoners met lekker water voorzien. In andere woorden,
verkeer- en verlichtingsdienst en waterleiding wilde hij tot
ieders bevrediging als openbare diensten inrichten. Benevens de inrichting van den « RATHSKELLER », de gemeente
stadshallen en slachthuizen, is dit wel het-brouweij,d
werk, dat best van zijne ongemeene bedrijvigheid en bestuurderstalent getuigt.
De grootste hinderpaal ter verwezenlijking van zijn
plan was de geldvraag. Overal werd hem den weg, te
Brussel, te Londen, te Weenen door het bankierkorps
Rotschild versperd, om hem te beletten eene noodzakelijke
leening aan te gaan. 't Is het overnemen van den gasdienst,
die de hervormingen inleidde in 1899. Niettegenstaande
den tegenstand der hooge geldmacht, gaf de Duitsche
Bank te Berlijn hem eene leening van 6o.000.000 kr.
aan io ob. Na het eerste jaar reeds deed de stad eene
winst van 5 millioen kr.. De berekening der Duitsche
bankiers was ten volle verwezenlijkt. Weenen schitterde
in eenen krans van lichten, fier als eene met diamanten
gekroonde jonkvrouw. Stilaan, in 1go3, werd die verlichting nog luisterrijker door het invoeren van elektrisch
licht. In de lenteavonden kan men nu droomend rusten,
te midden der met bloemen gesierde gloeilampenstangen,
waarheen de stille voorbijganger als in helder maanlicht
kuiert.
Toen het Weenensch stadsbestuur christen werd, was de
verkeerdienst in handen van twee maatschappijen. Spotten
en vermaledijden waren de gekende tonen in gesprekken
nopens den tramdienst. Slechte verbinding, oude paarden,
te weinig wagens en hooge tarieven, ziedaar den toestand van het verkeer. Lueger zou hier krachtig ingrijpen:
In 1898 reeds had hij een verdrag gesloten met het huis
Siemens en Haiske, waardoor de dienst op de gemeennte
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overging. De tarieven daalden aanstonds. Met eene nieuwe
leening van 285 millioen, ging het gansche verkeer aan de
stad over. Weenen had den aangenaamsten, uitgebreidsten, snelsten en goedkoopsten verkeerdienst van gansch
Europa.
In 1907 beliep de ontvangst 3i .167.924 kr., met eene
zuivere winst van 2.800.168 kr., beschikbaar voor sociale
instellingen.
De elektrische krachtwagens vervoeren dagelijks
568.924 reizigers. De lengte der lijnen bedroeg in 1907,
190.770 meter met 400.765 m. spoorstaven. Er zijn 2048
wagens met 78.000 plaatsen. De stadverkeerdienst telt
9.582 beambten, welke op sociaal gebied door allerlei inrichtingen gesteund worden. Wat ik voor mijne bedienden
en werklieden betracht, zegde Lueger, dat is de toekomst
van hunne huisgezinnen verzekeren.
Een meesterwerk is insgelijks de waterleiding der stad,
welke de inwoners het kristalhelder en frissche nat van uit
de Alpen toevoert. De Franz-Jozef leiding leverde dagelijks
100.000 kub. m. water op eene lengte van ioo kilometer. De
tweede leiding van den zelfden naam, voleindigd in 1g1o,
zal 200.000 kub. m. water leveren. Het water wordt opgevangen in de Alpen van Stiermarken en door eenen weg
van 200 kilom. naarWeenen gebracht. 't Is een der indrukwekkendste waterbouwen in dezen aard uitgevoerd.
Rijdt nu eens met eenen zomerschen dag voor ao heller van Schoenbrunn naar Nussdorf of van het « Türckenschanzparh » naar den Prater, gij zult Weenen kunnen
bewonderen in al hare pracht, getooid met bloemen en
kransen van groen, besproeid door den mond van schalksloerende fonteinsaters, of de opgespalkte kelen van gekkende monsterkoppen, omringd van zacht-wuivende boomen,
verheerlijkt en verlevendigd door droomende of wakende
beelden, door spelende jeugd en vriendelijke menschen.
Door joodsch- liberaal bestuur vervallen, is Weenen nu
door verwezenlijking van christen middeneeuwsch municipalisme heropgebloeid tot eene gezochte Schoone.
Jammer genoeg dat het privaat bezit grootendeels in
handen der Joden is geraakt. Rotschild bezit er i5 milliard. Reitzes, die arm naar Weenen kwam, heeft er 400
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millioen, Gutmann 3oo millioen. Het ministerie van geldwezen is in de macht van Israël. Bij de Ruthenen werden
in 1900, 2600 eigendommen aan de Joden vermaakt. Naar
eene schatting van den gestorven minister Ebenhoch is het
bezit in Oostenrijk om 28 milliard kr. ten gunste der Joden
belast. Woningen en levensmiddelen, alles heeft er onder
overdreven speculatie te lijden. Het leven is te Weenen
duur en benevens de schoonheid der stadsinrichtingen en
der niet officieële sociale werking is er nog veel lijden en
ellende. Het Jodendom is de kwaal der Oostenrijksche
kroonlanden.
HET GODSDIENSTIG LEVEN

't Zijn de priesters, door de christene sociale partij
gesteund, die het godsdienstig gevoel in Weenen in zekere
maat hebben bewaard, en ook opnieuw hebben wakker geschud. Voor het optreden der christene voormannen in het
publieke leven, was de godsdienst diep gezonken. De kerken
waren ij del, het kruis gehoond door klein en groot, de priester
geschuwd als een melaatsche. De Kerk was een verlaten
huis, bewaard als een overblijfsel van historische tijden,
waarheen men nog met een misprijzend lachje voorbijgaat.
De « Uebermensch n van Nietsche, met zijn prachtbeestenmoraal, leefde door de macht van Israël. Het waren droevige
tijden. Doch hoe komt het dat wij nu eene biddende menigte
in de katholieke tempels zien, dat dankende muziek in
zoete akkoorden de herten verblijdt, dat lachende kinders
u groeten komen met een « Geloofd zij Jesus Christus », dat
het christene volk de hand van den priester komt kussen ?
Dit alles bewijst dat eene zielsomwenteling heeft plaats
gegrepen, en vrijheid der kinderen Gods menig gesloten
hert heeft doen ontluiken. Lueger werd door iemand genoemd de hervormer van het christen leven. In de scholen
bracht hij het kruis weder en in het hert van het volk
getrouwheid aan keizer en God. De kerken zijn te klein in
getal en omvang, hij zal aanvangen ze te vergrooten en te
vermenigvuldigen.
Weenen, lijk alle grootsteden, lijdt geweldig aan een
tekort van parochiale bediening. Indien men de bevolking

I

r6

HET LEVEN

eener normale parochie schat op io.000 inwoners, dan zou
men de 66 kerken van Weenen op r8o moeten brengen.
Slechts 2/5 der christene bevolking wordt regelmatige
pastorale bediening gegund. Geen enkele kerk in Weenen
zou óp Zondag de kinders kunnen bevatten. In Ottakring,
de vesting der rooden, was in 4g10 noch kerk noch parochie.
Daar ook hebben de socialisten zich sterk kunnen ontwikkelen. 't Is het volk niet dat de Kerk verlaat, 't is godsdienstige verlatenheid die het voor het geloof vervreemdt. Alle
groote steden lijden aan die zieldoodende kwaal : Parijs,
Budapest, zijn de droevigste voorbeelden.
In Weenen is de priester nog niet genoeg in aanraking
met het volk. Hij zit te veel aan de schrijftafel, werkt te veel
met inktdopper en bekladt te veel gezegeld papier. Hoe is
het mogelijk de beste krachten zoo in ambtenaarslucht te
doen kwijnen. Is de godsdienst dan enkel aan het hanteeren
van den pennestok gebonden? Degenen, die zich aan godsdienstig onderwijs moeten wijden, zooals de onderpastoors
en de ordenpriesters, hebben eene afmattende dagtaak van
ongemeene lengte te vervullen. Voeg daarbij de andere kerk
ge zult u kunnen overtuigen, dat hier waarlijk-beding
overmaat van werk de stoere wilskracht van velen en de
taaie standvastigheid van anderen in de schaduw stellen.
Daar waar de invloed der kerk zich niet uiten kan,
daar wint het socialismus veld. Ziet en oordeelt zelf :
In 1907, in het tiende arrondissement der stad, op
24.000 stemmen hadden de socialisten er 14.100; iedere
parochie telt er 6o.000 zielen.
In de i ie wijk wonnen de socialisten op 8234 kiezers
4108 stemmen; Simmering heeft eene parochie van 63.000
zielen.
In de 14e wijk, op 17.871 stemmen, gingen er 9o51
naar de socialisten; iedere parochie telt er 43.000 zielen.
In de Zoe wijk, op 13.514 stemmen, waren er 7135 voor
de socialisten : in 1905 was er ééne kerk voor 58.000 zielen.
De kerk van Neulerchenfeld bevat 700 plaatsen voor 4760
schoolkinderen, die het district bewonen. Wanneer de
kinderen de kerk zelf niet binnen kunnen, wat dan gezegd
van het christene volk dat immer talrijker Gods tempel
toestroomt ?
-
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Ik herinner mij zekere wijk waar 70.000 katholieken de
goddelijke diensten niet kunnen bijwonen, zelfs geene klok
hooren luiden. Met gladheid toegerekend, mag men één
priester rekenen voor io.000 geloovigen.
Zeker, wanneer wij, vreemdelingen, de kerken binnenreden, dan doet het deugd aan het hert, te midden der
talrijke christene scharen, aan de herwording van het katholieke Weenen te denken. Doch, niettegenstaande alle kracht inspanningen van het « BoNIFAZIUSvEREIN » tot het stichten
van nieuwe kerken en van andere edelmoedige onder
toch zijn er met moeite 250.000 christenen op-nemig,
eene bevolking van 2 millioen, die in werkelijkheid aan
hun godsdienstig gewetensverlangen kunnen voldoen.
Wat wij hier wel mogen betoonen, 't is dat de sociale
werking een machtig herworden van sluimerende geloofsach t en heeft teweeggebracht. Velen hebben daartoe bijgedragen. Lueger niet het minste. Wie weet hoe vroeger
de minste uitwendige godsdienstbetooging met minachten
werd aangezien; nu zien wij er den keizer, dé hoofden der
maatschappij buigen voor de wapperende kruisbanier en
groeten wij met vreugde de stoetbegeleidende regimenten
die, de soldatenpet met een symbolisch groen blad getooid,
de diepe omwenteling bewijzen in het Oostenrijksch samenleven voorgekomen. Werk door de wet van mannenkracht
geleid, dat is het geheim der christen- sociale zegedaden.
Niet door kiesgehuil en bierpartijen, maar door standvastig
en redematig opvolgen van het christen oorbeeld, zoowel
op sociaal als op godsdienstig gebied, heeft het uitgelezen
korps der mannen van het recht, onder Lueger's geleide,
met goeden uitslag tegenover Jodendom, kapitalismus en
socialismus doen zegepralen. De laatste kiezingen van 1912,
niettegenstaande eene zekere ontreddering der christene
partij, hebben nog eens te meer bewezen dat het volk de
lessen van den gevierden burgemeester niet heeft vergeten,
en meer waarde hecht aan zijn waar geluk dan aan holklinkende woorden. Zoo zien wij Weenen in godsdienst vol herden door den strijd om het recht, door de leuze der
christen sociale partij : Door maatschappelijke werken tot
Christus!
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Daarom is het dat wij met fierheid Weenen mogen
beschouwen en als voorbeeld der grootsteden van Europa
mogen stellen. Op stoffelijk en geestelijk gebied hebben
wij de stad zien oprijzen als een opgaand morgenlicht. Als
een ontwakende maagd in den eersten zonneglans, het
hoofd gekroond met myrtenkrans, de voeten badend in den
blauwen Donau, het witte gewaad in den gordel der christene getrouwheid gesnoerd, de roode roos der ware volksliefde .in de hand, zoo groeten wij haar als een toonbeeld
van gratie, hoffelijkheid, vrede, vrijheid en vreugde.
Weenen is eene sociale stad, eene christene stad. Niet
een nog uitgestrekt gebied van wantoestanden,-tegnsad
streeft zij immer voort naar hooger leven en grootere volks welvaart, gesteund op klaar bewustzijn van christene grondbeginselen. Dit is de oorzaak harer breede , zienswijze,
de grondslag harer aantrekkingskracht, het voetstuk harer
heerlijkheid.
Weenen levert ons dus nog eens het bewijs, dat de
Kerk in hare goedverstane beginselen nog immer in staat
is het moderne stadsleven te bemachtigen, het met den
vooruitgang te paren en eene bevolking te kronen met

geluk, christene lieftalligheid en redematige toegevendheid.

P. Dr.
Aalst.

BERTHOLD MISSIAEN,

cap.

IETS OVER
BIRGITTIN ESSEN KLOOSTERS
NAAR AANLEIDING VAN HET TWEEHONDERDJARIG BESTAAN
VAN HET KLOOSTER ((MARIA-REFUGIE )) TE UDEN.

Ik houd zooveel van oude monumenten. Van kerken,
kasteelen en kloosters. Zoo graag verdiep ik er mij in wat
er wel gebeurd zou zijn tusschen die muren, achter die
zware steenen. Als mij een oogenblikje alleen-zijn gegund
is in een oude kerk, zet ik mij neer daar waar iets moois mij
treft, een geschilderd raam, een beeld, een zuivere zuil, wat ook. En breng dan dat mooie mijn offer van « paarlen
bevolk ik met-dromengachtud».Deksln
ridders, edelvrouwen en pages. Ridderspel en minnestreelen,
jonkvrouwen met edelsteenen in het goud -blonde haar,
feestgeschal... Wapengekletter, zon - geschitter op schilden
van brons, ophaalbruggen en gevangentorens.... trekken
mijn geestelijk oog voorbij. Een oud kasteel brengt zelden
een stemming te weeg van vrede. Zelden « wordt het al dan
zoo stil, of heel mijn hart naar den hemel wil ». Daar
waar eens een klooster gestaan heeft, schijnt de grond mij

gewijd. Daar loop ik zacht, als in een kerk, spreek er
fluisterend, als bij het bed van een zieke. Daar is droomen
zonne- weelde ! Mijn zintuigen worden verscherpt, als in de
tegenwoordigheid van een innig geliefd wezen. Ik zie de
gewelfde gangen vol denk-gestalten in zwart, wit, of bruin.
Ik hoor klokgelui en orgeltonen, en om mij heen is een
geur van zomer - bloemen, vermengd met wierookdampen.
Ik proef het zoet der honig, gonzend door bijen verzameld,
en voel de nabijheid van vrome zielen. En als ik mijn blik
laat waren over de frissche, jonge bloemen en vervallen
kloostermuren, zie ik boven de sterfelijke wisseling van
leven en vergaan, kristalhelder en rotsvast het onsterfelijk -

Eeuwige.
De provincie Brabant in Nederland is rijk aan kerken,
kasteelen en kloosters van ouden datum. Breda, Ouden-
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bosch, Tilburg en 's Hertogenbosch steken trotsch haar
schoone kerktorens omhoog.
En rijk aan kasteelen is de Meierij, die de steden den
Bosch, Eindhoven, Tilburg en Helmond met omliggende
dorpen omvat. Volgens de legende kwam de duivel eens
naar Brabant gewandeld met een zak op den rug, gevuld
met kasteelen (i). In de « Meierij », scheurde de zak en
vielen er verscheidene kasteelen uit. De duivel was lui en
gaf zich de moeite niet ze op te rapen. Daarom zijn er in de
Meierij zooveel kasteelen en in den omtrek daarvan zoo
weinig. Vooral het kasteel van Heeswijk en dat van Helmond trekken de aandacht. Veel oude kasteelen zijn in den
modernen tijd veranderd in kloosters, of katholieke instel
weldadigheid. Zoo bijv. het kasteel van Gernert,-lingeva
dat uit het einde der veertiende eeuw dagteekent en dient
tot verblijfplaats der uit Frankrijk verdreven Jezuïten.
Het kasteel van Croy, bewoond door een afdeeling der
Zusters van Liefde uit Tilburg.
Het kasteel Dommeirode, te St. Oederode, bewoond
door de Zusters Kanunnikessen van den Regel van den
H. Augustinus.
Dat van Dussen, in het land van Heusden en Altena in
gebruik gegeven aan ,de uit Frankrijk verjaagde ongeschoeide Carmelietessen.
In den tijd der reformatie werden veel kloosters ver
maar toch zijn alle niet verloren gegaan. Het klooster-woest,
der Norbertijnen of Witheeren, de Abdij van Postel genaamd,
in de buurt van Moll, dagteekent uit het begin der 12e eeuw;
St. Agatha, onder de gemeente Cuyck, een klooster der
Kruisheeren uit de 14e eeuw; Marienháge, onder Eindhoven,
thans bewoond door Paters Augustijnen uit het begin der
15e, en Bethlehem, te Haren, bewoond door de Zusters van
den Derden Regel van den H. Franciscus uit het begin der
16e eeuw.... Nog vele andere zouden te noemen zijn. Het
Capucijner klooster Emmaus, verrees in 1645, en dat der Minderbroeders te Megen tegelijkertijd. Eenige jaren later werd
te Boxmeer het klooster der geschoeide Carmelieten gesticht.
(i) Zie : « Ons eigen land », uitgegeven door de A. N. W. B.,
toéristenbond voor Nederland, deel IV, blz. 41.
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Veel kloosters werden echter na de hervorming nooit meer
opgebouwd, hier en daar is een kloosterorde zelfs geheel
uit Brabant verdwenen en dit was ook bijna het geval
geweest met de dochters der H. Birgitta (i), de orde van
den Allerheiligsten Verlosser, de Regula Sancti Salvatoris,
zooals Birgitta zelf die noemde.
Toen de Paus den 6den Augustus 137o eindelijk de :

Ordo Sancti Augustini Sancti Salvatoris sub regula et secundum
constitutiones et instituta sanctarum Marie virginis et Brigid
bekrachtigd had, werden er niet alleen in Zweden zelf, maar
over heel Europa Birgittijnsche kloosters gesticht. In
Noord- en Zuid -Nederland niet het minst. Birgitta had
haar regel geschreven voor een dubbel - klooster, een klooster voor mannen en vrouwen, die in dezelfde omsloten
plaats, doch streng afgescheiden, in verschillende clausuren leefden. De Kerk stond tusschen de twee kloosters
in en diende voor gemeenschappelijk gebruik. De Paters
zaten in het ruim, terwijl de Zusters haar plaats in het
bovenkoor hadden, van waar zij niet gezien werden en zelf
alleen het altaar zagen. De Paters begonnen de getijden
des morgens om drie uur, soms reeds te middernacht.
Daarna zongen de Zusters de metten met lauden, waarna
de plechtige conventueele H. Mis werd opgedragen.
Daarna zongen de Paters de nonen en na hen de Zusters.
Na het middagmaal werd een korte ontspanning veroorloofd. De vespers begonnen om half drie. Na het avondmaal was weer een korte rust vergund, waarop de geestelijke
collatie volgde, die bestond in godvruchtige gebeden, of
geestelijke voorlezing. De dag werd besloten door het
zingen der completen, eerst door de Paters en daarna door
de Zusters. Zoodoende werd dag en nacht bijna onafgebroken Gods lof gezongen.
In Noord -Nederland waren er in vroeger eeuwen kloosters van de orde der H. Birgitta, te :
I. Kampen, een dubbel klooster Maria-campus genaamd.
Het gebouw op de Vloeddijk te Kampen gelegen, doet
thans dienst als weeshuis.
(i) Zie over de Heilige Birgitta, Dietsclhe Warande en Belfort
jaargang MCMXI.

;
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II. Utrecht, eveneens een dubbel klooster, Maria -ving.
In de Bregittenstraat aldaar staat een huis het zoo genaamde
Birgittiner -huis. Waarschijnlijk dateeren de kelders uit dat
huis nog uit den tijd van het Birgittiner klooster. De
tegenwoordige eigenares, de welbekende componiste Catharina Van Rennes, heeft in haar bezit een koopacte uit
de 17e eeuw, waarin het klooster zijn kelders gedeeltelijk
aan den eigenaar van het huis, naast het klooster gelegen,

verkoopt.
III. Soest, het klooster genaamd Maria- burgurn, eveneens een dubbel klooster. Waar vroeger het klooster stond
is thans weiland.
IV. Gouda, het klooster genaamd Maria-Stella, een
dubbel klooster, dat evenwel reeds voor de woelingen der

reformatie wegens gebrek aan levensmiddelen, opgeheven
werd en samengesmolten met het klooster te Soest.
V. Oostvoorne bij Brielle, een dubbel klooster, dat in
533 door den grooten watersnood verwoest werd en ingelijfd bij het klooster te Coudewater dat later overgeplaatst
werd naar Uden.
In Zuid-Nederland en Noord - Frankrijk, te :
I. Dendermonde, Maria-thronus genaamd, eerst een dubbel klooster, later alleen voor Zusters.
II. Brussel, Marie-com j5assio genaamd , een Zuster
-kloster.

III. Borckloon, bij St- Truijen, Zusterklooster.
IV. Rijssel, Maris- misericordia genaamd, een Zuster
-kloster.

V. Arras, Maria -sßes genaamd, een Zusterklooster.
VI. Douay, Maria-conceptio genaamd, een Zusterklooster.
VII. Valenciennes, Marie- charitas genaamd.
VIII. St. Sixt, bij Poperingen, een Mannenklooster.
n
IX. Armentiers, bij Rijssel,
X. A uxi-le-chateau,
»
»
XI. Peruwez, bij Condé,
Antwerpen,
Mariebij
Eeckeren
onder
XII. Mishaegen,
genaamd.
Sion
De geschiedenis van dit laatste klooster is ten nauwste
verbonden aan die van het Engelsche klooster SyonAbbey genaamd. Daarom zal ik de wederwaardigheden
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der kloosterlingen van Syon-Abbey hier even vertellen.
Syon-Abbey werd in 1415 door Hendrik V, koning
van Engeland, te Isleworth in Middlesex gesticht, en
zeven nonnen en twee paters werden op verzoek van
den vorst, van Wadstena :in Zweden naar Isleworth overgebracht. De gronden en bezittingen van Syon-Abbey
waren zeer uitgestrekt en de Koning ondersteunde het
klooster zeer mild. Hendrik V deelde blijkbaar de groote
sympathie welke zijn zuster Phillipa, die met Eric XIII,
den koning van Noorwegen, Zweden en Denemarken ge
opgevat had voor de H. Birgitta en haar-trouwdas,
kloosterorde. In 1420 werden de eerste Engelsche kloosterlingen aangenomen. Ruim een eeuw bloeide het klooster
en was alom bekend wegens de vrome en geleerde klooster
Toen de beruchte Hendrik VIII den troon besteeg,-linge.
veranderde dit. Het klooster Syon-Abbey werd gesupprimeerd ; de bibliotheek uit meer dan 14.000 boekdeelen
bestaande, werd verspreid, waarvan gelukkig echter vele in
goede bewaring kwamen in Corpus Christi College te
Cambridge. De kloosterlingen werden verdreven. Dit
gebeurde in 1539. De ongelukkige koningin Catharina
Howard zat op Syon-Abbey gevangen en vijf jaren later
werd de kist met het lijk van Hendrik VIII er neergezet,
op weg naar Windsor... De legende vertelt dat de kist
barstte en de honden het bloed lekten van den barbaarschen
vorst.... In 1547 schonk Eduard VI de kloostergebouwen
en goederen aan. Eduard, Hertog van Somerset. In 1553
gingen zij over aan John, Hertog van Northumberland.
In 1556 gaf koningin Maria het klooster aan de vroegere,
wettige eigenaars terug en stichtte het klooster op nieuw.
De kloosterlingen werden teruggeroepen uit Dendermonde,
waar zij een schuilplaats hadden gevonden in Maria? -thronus.
Zoodra in 1559 koningin Elizabeth aan de regeering kwam,
was het weer gedaan met de rust op Syon-Abbey. Alle
kloosters werden door de hevig anti- katholiek gezinde
vorstin opgeheven. De twintig Zusters uit Syon-Abbey
namen met haar abdis Catharina Palmer weer de wijk naar
Marie-thronus in Dendermonde.
In i563 stelde de hertogin van Parma een verlaten
klooster te Zierikzee tot de beschikking der Birgittinessen,
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terwijl Philips II, koning van Spanje, hun een aanzienlijk
jaargeld schonk. De Zusters konden echter het klimaat niet
verdragen, zij leden voortdurend aan koorts en malaria,
zoodat zij zich na vier jaar genoodzaakt zagen elders een
onderkomen te zoeken. Zij namen toen hun intrek in een
nieuw klooster te Mesaghem bij Antwerpen, dat zij MariaSian doopten ; maar de Lutherianen lieten hun daar niet
met rust. Met moeite ontsnapten de Zusters aan de geveldadigheden en vluchtten naar Antwerpen, waar zij ongeveer
een jaar bleven. Toen kocht een andere Engelsche katholieke banneling, Sir Francis Englefield, een groot huis voor
hen te Mechelen, waar zij zeven jaar lang in vrede bij
elkaar woonden. Wederom werden zij door de ketters ver
verjaagd. De geweldenaars drongen het klooster-volgden
binnen en plunderden het. De oude abdis stierf van
schrik. Sinds de Nederlanden tegen Spanje waren opgestaan, had ook het jaargeld opgehouden dat Philips II
de Zusters verleend had. Der wanhoop ten prooi waagden
een paar nonnen het om naar Engeland terug te keeren en
daar om bijstand te smeeken. Maar zij werden beloond met
gevangenisstraf en arrest.

Toen Mechelen in handen viel van den prins van
Oranje was het voor goed gedaan met de rust der Zusters.
Geholpen door eenige protestantsche Engelsche officieren,
vluchtten zij naar Antwerpen, waar zij zich inscheepten om
over Vlissingen naar Rouen te zeilen. In Frankrijk werd
hun een woning afgestaan en geld verstrekt tot het bouwen
van een kerk. Gedurende hun verblijf aldaar werd Rouen
twee maal door de Hugenoten belegerd en ontsnapten de
Zusters op wonderbaarlijke wijze aan de wreedheid der
woeste soldaten. Toen Hendrik IV den troon van Frankrijk
besteeg, « le roi tres Chrétien », en de trouwe bondgenoot
van koningin Elizabeth, namen de kloosterlingen de wijk
naar Lissabon, waar zij in het voorjaar 1594¢ aankwamen,
vijftien nonnen, een novice en drie Paters. Zij genoten te
Lissabon de gastvrijheid der Franciscaner nonnen tot Isabella de Azevedo, een edelvrouw, hun een landgoed ten
geschenke gaf, waar zij haar klooster en kerk bouwden.
E-enige jaren later werd het klooster en de kerk door een
brand verwoest en nadat het was opgebouwd vernielde de
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rampzalige aardbeving van 1755 wederom het verblijf der
Engelsche Zusters. Toen stelde de liefdadigheid van Engelsche landgenooten hen in staat haar klooster weer op te
bouwen.
De koning van Spanje had de vroegere jaarwedde ook
weer hernieuwd en er kwamen voortdurend nieuwe novicen
uit Engeland aan, zoodat het klooster, dat steeds den naam
Syon-House voerde, een echte Engelsche instelling bleef.
De Fransche revolutie deed daarop ook haar invloed gelden
in Spanje en Portugal. Tien Zusters uit Syon-House in
Lissabon trokken naar Engeland terug met de abdis en
vestigden zich te Aston Hall, hun door Squire Weld van
Lulworth Castle afgestaan. Verscheidene andere edellieden
stonden hun bij, maar toch bleek de onderneming geen
succes en verspreidden de Zusters zich weldra.
Gedurende den oorlog tusschen Engeland en het schiereiland liet Wellington «Syon House)) te Lissabon door zijn
troepen ontruimen en deed het klooster dienst als hospitaal. De Zusters werden gedwongen om hun intrek te
nemen bij de lersche Dominicanessen. In 1818 mochten zij
echter weer naar ((Syon Housen terug keeren. Ondertusschen trokken enkele Zusters toen naar Engeland en
betrokken een klein huis te Walworth in Surrey. De
overigen bleven te Lissabon, maar verlangden steeds vurig
naar haar vaderland terug. De Hertog van Northumberland, aan wiens voorvaderen Eduard VI het oude Syon
House geschonken had, zond in 1861 een aanzienlijke
som geld naar Portugal om de Zusters gelegenheid te
geven om over te komen, een gelegenheid waarvan zij gretig
gebruik gemaakt hebben. Den 31sten Augustus 1861 zijn
twaalf nonnen te Southampton aangekomen. Hun werd het
landgoed Spettisbury, in Dorsetshire, als klooster afgestaan. De Zusters waren in het bezit van vele kostbare oude
missalen, koor- en getijden boeken, en een menigte andere
kostbare handschriften, die zij gered hebben uit den zondvloed der xvie eeuw, als ook belangrijke aanteekeningen
over de godsdienstvervolgingen uit dien tijd.
De Zusters, die aan het warme klimaat van Lissabon
gewoon waren, voelden zich in het vochtige, koude Spettisbury niet op haar gemak, maar armoede dwong hun te
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blijven waar zij waren. In 1887 konden zij echter naar een
nieuw klooster trekken te Chudleigh in South Devon, waar
Mr. Evan Baillie hun een landgoed ten geschenke had
gegeven. Geholpen door den bisschop van Plymouth en
andere voorname Engelschen, waren zij toen in staat een
eigen nieuw klooster en kapel te bouwen, in dezelfde streek
waar vier eeuwen vroeger het eerste klooster gestaan had.
Het toeval wilde, zoo wordt er verteld, dat bij het omgraven
van den grond, toen met den bouw van het klooster begonnen
zou worden, een werkman een gouden munt opgroef, waarop de beeltenis prijkte van Henry V, den vroegeren weldoener !
Sinds dien heeft het klooster in Chudleigh een rustig
bestaan. Thans zijn er éen-en-twintig Zusters. Het is de
eenige katholieke instelling in Engeland, die dateert van
voor de hervorming. Wij zien dat het lot der Zusters verre
van onbewogen is geweest !
Bewogen, al is het dan ook veel minder dan dat der
Engelsche Zusters, is ook het bestaan geweest der Birgittinessen te Uden.
Uden is een welvarend dorp in het hartje van Brabant,
waar de mooie, lange wegen met hooge boomen beplant
zijn en uitgestrekte akkers den landbouwer veel werk geven.
Die Uden op zijn mooist wil zien, moet er heen gaan als in
het voorjaar de kersenboomen bloeien. Dan schijnt heel het
dorp éen feeëntuin van witte bloesems, terwijl het marktplein,
het punt waar twee lanen met hooge boomen zich kruisen, heel
omhoog een wazig dak er over heenwelft van teer, jong groen.
Op een enkele uitzondering na is heel het dorp katholiek. Niet
minder dan vijf kloosterorden hebben Uden uitgezocht als
plekje van devotie. Dadelijk ziet de bezoeker het groote,
nieuwe klooster der Kruisheeren, waaraan een zeer bloeiend
college verbonden is. De nieuwe kloosterkerk is ook een
bezoek zeer waard, het oude, miraculeuze beeldje der
H. Maagd trekt er vooral veel bedevaartgangers heen.
Franciscaner nonnen hebben er bizondere scholen voor
meisjes en de Zusters van Liefde van den H. Carolus
Borromeus een groot gasthuis en gesticht voor voogdij
-kinder.
Verder is er een Missiehuis voor Nederlandsch Oost-
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Indië, bestuurd door de missionarissen van de Congregatie
van Steyl,... en dan ben ik geloof ik aan het eind van wat
er te Uden voor merkwaardigs is, behalve het Birgittinessen
klooster, waarvan ik mijn lezers speciaal vertellen wil.IWant
weldra vieren de Zusters er feest. Dan herdenken zij het
twee- honderdjarig bestaan van hun klooster en ik vermoed
dat velen, evenals ik zelf voor korten tijd nog, zelfs niet
weten dat te Uden nog een klooster van de orde der H.
Birgitta bestaat... Er zijn er helaas niet veel meer te vinden. Behalve dat van Chudleigh, een in Beijeren, te AltoMünster en twee in Nederland, te Weert en te Uden... en
de rij is gesloten. (I)
Om de wederwaardigheden te vertellen van het klooster « Maria-Refugie », te Uden aan den Vechelschen weg
of de Dijk gelegen, moeten wij bijna vijf eeuwen terug
gaan... Toen woonde er, zoo vertelt een vrome legende (2),
te Coudewater, een gehucht van het dorp Rosmalen, een
landman genaamd Peter de Gorter, die een groot bijen
zekeren dag klinkt hem uit een der korven-houderwas.Op
een wonderlijk geluid te gemoet, dat niets heeft van het
gonzen der bijen, maar hem als een hemelsch gezang de
ooren streelt. Hij kijkt door de kleine opening naar binnen
en ziet boven in de korf een klein kerkje, en aan beide
kanten der kerk een kloostergebouw, alles opgebouwd in
de reinste, witte was. Uit het kerkje stijgt het hemelsch
gezang omhoog. Peter de Gorter haast zich naar den Pastoor, die het wonder komt zien en weldra volgen de dorpelingen en kort er op alle bewoners der omliggende streken.
Onder de laatste was ook een edelvrouw, een rijke en vrome
weduwe, Milla van Campen genaamd, die reeds lang van
plan was om een Birgittiner klooster te stichten. Zij kon
alleen niet beslissen waar het staan zou. Het wonder te
Coudewater scheen haar een vingerwijzing. Zij kocht den
grond van Gorter op en bouwde daar een dubbel -klooster,
volgens de regel der H. Birgitta. In 1434 was het gebouw

(i) Onlangs is juist in Italië een nieuw Birgittinessenklooster
geopend, verneem ik uit zeer betrouwbare bron.
(2) Zie : D. MUDZAERT. Kerekelijke Geschiedenis, II, í88/g. A.
WICHMANS, Brab. Mar., blz. 874-879.
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gereed. Het werd « Mariawater » gedoopt. Maar de eerste
jaren was het pad der stichteres en eerste overste niet met
louter rozen bezaaid. Door omliggende kerkgenootschappen
werd de stichting hevig tegengewerkt. Uit angst dat het
klooster ontvolkt zou worden, riep zuster Milla in 1444
vier nonnen uit « Maria-kroon o te Pommeren naar Coudewater, en verscheidene religieuzen uit Besancon. De
eerste Prior was Severinus, een pater uit het klooster
« Maria- Paradijs », in de buurt van Florence. Vreemde
waren er dus genoeg en misschien vond het klooster-linge
toen ook meer genade in de oogen der geestelijkheid van
Brabant zelf. (i)
Meer dan een eeuw schijnt het klooster gebloeid en in
vrede bestaan te hebben, tot in 1566 de beeldenstormers
aangerukt kwamen en ook Coudewater niet spaarden. In
1572 verlieten de kloosterlingen hun deerlijk geplunderd en
half vernield klooster en vluchtten naar den Bosch.
Er is echter alle reden om aan te nemen dat zij in 1591
weer te Coudewater waren en dat het klooster verder ongedeerd bleef, tijdens de belegeringen' der stad door Prins
Maurits en bij de inname der hoofdstad in 1724. Bij de
inneming van den Bosch werd bepaald dat de mannelijke
religieuzen der kloosters van genoemde stad hun kloosters
moesten verlaten, maar dat de vrouwelijke religieuzen het
leven in haar kloosters mochten eindigen. Weldra wilden
de Staten van Holland onder deze bepaling ook begrepen
hebben alle kloosters die in de buurt der stad lagen. Deze
maatregel moest dus ook toegepast worden op Coudewater.
Een tijd lang boden de Paters nog weerstand aan de vervolgingen en gewelddadigheden, maar in 1652 waren zij
gedwongen te vluchten. Zij trokken naar Zuid -Nederland
en stichtten te Hoboken bij Antwerpen een nieuw
klooster (2). De Zusters mochten te Coudewater blijven
wonen. -fare goederen werden evenwel verbeurd verklaard

SCHUTJES, Geschiedenis van het bisdom 's Hertogenbosch,
V, blz . 593.
(2) Dit klooster werd in 1783 door Keizer Jozef II gesuppri-

(i) Zie :

deel

meerd.
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en zij waren voor hun onderhoud geheel afhankelijk van
de Staten van Holland. In het geheim namen zij echter
nog af en toe nieuwe novicen aan. Toen de Zusters oud en
gebrekkig waren, kwamen er verscheidene Zusters uit het
klooster van Calcar in het hertogdom Kleef naar Coudewater om de bejaarde Zusters te verzorgen. De twee laatste
Zusters uit Coudewater, die onder de bepalingen van het
capitulatieverdrag van den Bosch vielen, stierven in hoogen
ouderdom, Zuster Catharina Salomons den gden September
1708 op 82-jarigen leeftijd en Zuster Marie Verdonck den
Iden October 1711 op zes en negentigjarigen. Nu hield de
alimentatie op, en besloten de Staten tot den verkoop van
«c Marienwater » met de bijbehoorende gronden. De ver
25sten Februari plaats en door de Staten werd-kophaden
daarbij uitdrukkelijk bepaald dat de Roomsch-katholieke
godsdienst niet meer in de gebouwen zou uitgeoefend worden. De Zusters, die overgekomen waren om de Birgittinessen in Coudewater bij te staan, hadden den slag zien
aankomen en den 27sten Maart 1711 een ledigstaand Kruis
(i) gekocht te Uden, in het land van Raven--hernklost
stein, dat aan den keurvorst van den Pals, een katholiek
landheer, behoorde. De laatste abdis van Coudewater,
Theodora Alexia de Haan, stelde nog alle pogingen in het
werk om in haar geliefd klooster te kunnen blijven, maar
te vergeefs. Den Esten Augustus 1713 kregen de Zusters
gerechtelijke aanzegging om binnen veertien dagen het
klooster te verlaten. Toen daaraan den gden September nog
geen gevolg was gegeven, de Zusters lieten zich niet
gauw uit het veld slaan en deden in moed niet onder voor
haar Moeder, de H. Birgitta, —werd door den deurwaarder,
J. Oukoop, op last van den rentmeester der kerkelijke
goederen, Johan, baron van Leefdael, heer van Deurne, de
tweede gerechtelijke aanzegging gedaan om zonder verwijl
het klooster te verlaten. Toen moesten de zusters zwichten
voor de bedreigingen en sloegen den z+den September 1713
(i) De Kruisheeren hadden in 1700 het klooster verlaten. Hun
was de bediening der Genadekapel van 0. L. Vrouw toevertrouwd en de afstand tusschen het klooster op den Vorstenburg
en die kapel was te groot om die bediening waar te nemen. Zij
bouwden daarom een nieuw klooster vlak bij de kapel gelegen.
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den weg in naar Uden, waar zij den intrek namen in boven
oud -Kruisheerenklooster, dat zij , Maria-Refugie-genomd
doopten (i). Zij waren dertg in getal. (2) De kooper van
het klooster te Coudewater liet toe dat twee Zusters.
met haar geestelijken bestuurder nog te Coudewater
bleven, maar zij moesten wereldlijke kleederen dragon.
Die Zusters vertoefden er nog ruim tien jaar en hoop
ten nog steeds het klooster weer terug te krijgen.. Ten
slotte zagen zij het ijdele van die hoop in en begaven zij
zich ook naar Uden. Het oude Kruisheerenklooster, dat in
zeer bouwvalligen staat verkeerde, werd hersteld en vergroot. In 1728 kochten de Zusters van de burgemeesters
van Uden : ((het plascken hyvelt gelegen 't einer haeren
hoff, tot opbouwinge ende tot meerder sekuriteit van hetzelve convent. »
Dat stukje grond was 72 1/4 roede groot en kostte 72
gulden en vier stuivers. Waarschijnlijk is dit de grond
waarop thans de kerk en het rectoraat staat. De keurvorst,
heer van Ravenstein, stelde de Zusters in staat om in 173g
met den bouw van een nieuwe kloosterkerk te beginnen,
door hun een schenking van drie duizend gulden uit het
loterijfonds van Ravenstein te doen.
In 1749 werd de kerk gewijd door Monseigneur Petrus.
Lud. Jacquet, wijbisschop van Luik. Bij die gelegenheid
zal de bisschop aan 25.000 geloovigen het H. Sacrament
des Vormsels hebben toegediend. Van heinde en ver was
men voor dit doel naar Uden toegekomen. Mgr. Jacquet
was de eerste bisschop niet die Uden bezocht. Den z den
September 173o had een vorige wijbisschop van Luik,
Mgr. J. B. Gillis, ter gelegenheid van een vormreis ook de
Birgittinessen te Uden bezocht. Toen verleende Z. D. H.
aan de Zusters en hare pensionnairen 4o dagen aflaat, telkens als zij de Litanie van 0. L. V. baden en ook als zij
op Vrijdag de Litanie baden van den Zoeten Naam van
Jezus. Dezelfde bisschop droeg den 8sten October 1735 een
,

-

(i) De acte werd gepasseerd in de spreekkamer van «Manen water)) te Coudewater. De koopsom bedroeg zestienhonderd
gulden.
(2)

Zie : Nieuwe Beschrijving van het Bisdom 's Hertogenbosch,

door CoPPENS.
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pontificale Mis op in de kapel van het klooster ter eere van
den feestdag der H. Birgitta.
Toen in 1799. de Franschen hun invallen in ons land
deden, gingen de Zusters op de vlucht. Daardoor kwam er
ook een einde aan het pensionnaat voor meisjes, dat zij zoo
goed als dadelijk bij hun komst te Uden hadden opgericht
en dat zeer bloeide. De Birgittinessen namen de wijk naar
Leiden. De overste van het klooster, Zuster Maria Francisca
van Andringa was uit Leiden afkomstig, waarschijnlijk
heeft haar familie dus in Leiden voor een onderkomen voor
de Birgittinessen gezorgd. Zij woonden daar «op de oude
vest, het derde huys van de ardappele Mart. » Toen de
Zusters een jaar later naar Uden terugkeerden, was hun
klooster geplunderd en zeer gehavend. Dat was een harde
slag, die de Eerwaarde Moeder Maria Francisca zoo zwaar
viel, dat zij haar post als overste neerlegde. Zij leefde
daarna nog vijftien jaren in « gehoorzaamheyd., zedigheyd,
godvruchtigheyd en andere deugden onder de Priorinne
Maria Magdalena V. d. Meulen », zooals het doodenregister
vermeldt. Op aanmoediging van den kerkvoogd, en tot
hulp der gemeente, openden de Zusters kort daarop een
bizondere lagere school voor meisjes, die gemiddeld door
i8o kinderen bezocht werd.
Tijdens de Bataafsche Republiek en onder Lodewijk
Napoleon genoten de Zusters een tijdlang rust. Novicen
werden weer aangenomen, het klooster kwam langzamerhand weer in goeden staat, de gronden rendeerden, --- tot
keizer Napoleon de Nederlanden bij Frankrijk inlijfde en
bij besluit van 3 Januari 1812 alle kloosters supprimeerde.
Den 22sten Augustus van hetzelfde jaar werden de Zusters
met geweld uit haar klooster verdreven, en vluchtten naar
alle kanten. Maar de Eerwaarde Moeder Maria Magdalena
wist weldra haar schaapjes te verzamelen en in een klein
huis dat zij te Uden huurde, in de nabijheid der Lieve
Vrouwe Kapel, onder dak te brengen. Een paar maanden
later werd het huisje verlaten en namen de Zusters haar
intrek in een grootere woning, « de roode Leeuw », genaamd. Daar werd een kamer tot kapel of bidplaats ingericht, waar de Zusters weer haar gewone godsdienstoefe-
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ningen konden houden. AIleen op Zon- en feestdagen
woonden zij de goddelijke diensten bij in de Parochiekerk, of in de Lieve Vrouwe Kapel. Een oude zuster
die 62 jaar in het klooster verbleven had, blies in de ballingschap in « de roode Leeuw », den laatsten adem uit,
Oak de rector der Birgittinessen stierf in dien droeven
tijd.
Bij den val van Napoleon stelden de Zusters dadelijk
alles in het werk am haar verlaten klooster terug te krijgen,
Het gebouw was met alle toebehoorende goederen tot domeingoed verklaard door Napoleon, zoodat de Zusters het
van den Staat moesten huren. Zij deden dit en konden er den
2 dea Juni r814 weer intrekken, Zij hoopten weer op een nieuwen tijd van bloei en namen drie novicen aan, Maar koning
Willem I wilde het decreet van Napoleon, aangaande de suppressie der kloosters, gehandhaafd zien. De novicen werden
naar huis gestuurd en de Zusters zelf voor de keus gesteld :
met pensioen naar haar familie terug te keeren, of haar
leven in het klooster te eindigen zonder echter, onder welke
voorwendsels oak, nieuwe Zusters toe te laten... De orde
moest uitsterven. De Zusters bleven in haar klooster en
zagen den ondergang er van tegemoet, al bleven zij oak
bidden en hopen dat de goede God haar voor algeheele
uitsterving behoeden zou. In 1832 waren de Zusters nog
slechts negen in getal... Zou de zan dan werkelijk niet
doorbreken? Zou weldra het oogenblik daar zijn, waarop
het «( Heilige Birgitta, Seraphijn der goddelijke Liefde »,
« Heilige Birgitta, ijverigste vereerster van het lijden van
Christus », voor het laatst weerklinken zou ?
De Zusters begonnen er steeds meer voor te vreezen
en hun gebed werd inniger, En hun bede werd verhoord.
De dag van den 20sten November 1840, waarop de plechtige
inhuldiging plaats greep van koning Willem II, staat met
gulden letters geboekt in het register der Birgittinessen te
U den. Willem II gaf de kloosters haar vroegere vrijheid
terug. Toen brak er een nieuw tijdperk van bloei voor
Maria-refugie aan, Het duurde niet lang of de kloostergemeente was zoo talrijk, dat er in 1843 vier Zusters naar
Weert, in Limburg gezonden werden. Daar werd een
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nieuw Birgittinessen klooster gesticht, dat « Marienhart »
genaamd werd (I).
Behalve de bizondere school voor lager onderwijs aan
meisjes, die de Zusters hielden, openden zij in 1844 een
Zondagschool voor volwassenen, waar een soort herhalingsonderwijs werd gegeven in de elementaire vakken en
de tijd verder werd doorgebracht met het gezamenlijk
zingen van geestelijke liederen, of voorlezen van stichtelijke
leetuur. Beide scholen waren in vollen bloei toen den 6den
Augustus 1870 luisterrijk feest gevierd werd in MariaRefugie. Dien dag was het vijfhonderd jaar geleden dat
Z. H. Paus Urbanus V de « Regula Sancti Salvatoris »,
door de H. Birgitta gesticht, goed keurde. Z. H. Paus
Pius IX verleende bij die gelegenheid aan al de religieuzen
der orde een vollen aflaat. In de schoon versierde kloosterkerk prijkte toen het chronicum :
« Quod Birgitta fundavit, Deus probavit, quinque srecula

coronarunt; qureque sustinebit in gloria erit. »

In 1890 werden beideZusterscholen opgeheven, Vooral
omdat Zuster Domeniea Neyboer, die door geheel Uden
zoo innig bemind werd, door ouderdom genoodzaakt werd
baar post als onderwijzeres op te geven. Het onderwijs
werd door de Ursulinente Uden voortgezet.
Nu begon men er ernstig over te denken om het klooster
en de bijbehoorende gronden van den Staat terug te koopen.
De gebouwen verkeerden in uiterst bouwvalligen toestand,
een restauratie was absoluut noodzakelijk. Men trad in
onderhandeling met de regeering. Den I2 den October 1896
deelde de Minister van financieen de Overste, Zuster Maria
Gertrudis Zeegers, bij rescript mede dat het klooster met
kerk, erf, weiland en moestuin voor dertien duizend gulden
gekocht kon worden. De koop werd gesloten. Zoodra de
Zusters dus vrij waren am de gebouwen naar hun eigen zin
te laten restaureeren, werd de hulp ingeroepen van de
bekende architecten Jozef Cuypers en Jan Stuyt. Nu prijkt
het oude, eerbiedwaardige klooster ook uiterlijk weer in
vollen glans.
(I) Thans telt « Marienhart » negen-en-twintig zusters en Yij£
novicen. Ret gebouw is midden in het dorp gelegen en zeer
ruim,
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Het klooster is omgeven door een rooden muur. Boven
de buitenpoort is een tegeltableau aangebracht voorstel
toevlucht der bedrukten. Aan den eenen-lendMari
kant het chronicum :
Expulsis loca dabam.

Aan den anderen kant :
« Redempta ac refecta crescant.))

Als men door de groote poort de ruime, zindelijke
plaats over loopt komt men aan de deur die naar het
klooster leidt. Boven die deur is ook een schilderij in tegels
voorstellende Maria die twee Zusters onder haar mantel
verbergt, en daaronder de woorden « Maria-refugie ».
Links van de deur is de groote poort die naar het eigen
klooster leidt, dat voor profane oogen gesloten is.
-lijke
Rechts, als men door de deur het klooster in komt,
is een groote spreekkamer, waar veel belangrijke schilde
hangen, die betrekking op het klooster-rijenplat
hebben.
Links is een deur, die naar een andere spreekkamer leidt
en midden in de gang een breede trap naar de logeerkamers.
Die kamers munten uit door reinheid, en de stilte's avonds
en 's nachts is er zoo groot, dat men werkelijk het
gevoel krijgt dat Charles Lamb beschrijft als ((passing from
time into eternity »,
De Overste van het klooster en de Zusters vertoonen
zich aan den bezoeker slechts achter tralies. En niemand
mag het door de Zusters bewoonde gedeelte bezoeken, die
daarvoor niet de speciale permissie van den bisschop uit
den Bosch heeft.
Toch zal niemand het klooster verlaten met een gevoel
van teleurstelling. De Eerwaarde Moeder is buitengewoon
vriendelijk en voorkomend. Zij beantwoordt alle vragen,
die nieuwsgierige, of liever weetgierige bezoekers, haar
stellen en is zeer goed op de hoogte van het leven en werken van haar Zweedsche Heilige Moeder. Zij staat aan het
hoofd van de 39 Zusters en 6 Novices, waaruit het klooster
thans bestaat.
Iemand, die in het geboorteland der Heilige, te ver-
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Beefs gezocht heeft naar een dochter van Birgitta die het
kleed harer orde draagt, en door bestudeering harer géschriften vertrouwd geworden is met het leven der Heilige,
raakt misschien een ondeelbaar oogénblik in de war als
plotseling een vrouw in het kleed dier orde voor hem
staat... Hij gelooft misschien aan een visioen. Want in een
klooster gewijd aan de H. Birgitta schijnt de lucht van
visioenen zwaar.., Zoo ver van Zweden verwijderd, een
Zuster in de ordedracht der H. Birgitta schijnt ondenkbaar... En toch : zij staat er in haar donker grijze kleeding,
de plooien hangen wijd en los, de diadeem van wit kroont
het hoofd... Het wit met de vijf roode schijfjes laken, het
zinnebeeld van de vijf wonden van den Allerheiligsten
Verlosser! Het is geen visioen, maar werkelijkheid. Als de
Eerwaarde Moeder begint te vertellen en zelf vragen stelt
is het moment van verwarring voorbij.
Misschien neemt de vriendelijke rector, op wien de
geestelijke leiding der Zusters rust, den bezoeker wel mee
naar zijn ruim, vriendelijk huis, waarheen een klein,
geheimzinnig poortje, achter groen verscholen links van
de groote poort, voert. Misschien krijgt iemand, die er
belang in stelt wel de oude latijnsche Revelationes Sanctae
Brigittae te zien en vele andere oude, interessante uitgaven
en plaatjes, die op de Heilige betrekking hebben. En zeer
waarschijnlijk worden ook goede gaven uitgehaald om den
inwendigen mensch tevreden te stellen... De Birgittinessen
te Uden en hun rector doen in gastvrijheid niet onder voor
de H. Birgitta. Zij zijn even gastvrij als Birgitta het was
toen zij nog als edelvrouwe troonde op haar burcht Ulfása,
als echtgenoote van den rijken, machtigen Ulf Gudmarson.
Vlak aan het rectoraat grenst de kloosterkerk.
Een ieder, die Birgitta heeft leeren kennen en liefheb.
ben, kan niet anders dan de kapel, aan haar gewijd, met
ontroering binnentreden.
Links van het hoofdaltaar een levensgroot beeld der
Heilige in het kleed harer orde. Het voetstuk is met wijn
getooid. Zeer zeker was de H. Birgitta « een der-ranke
beste ranken ». (I)

(i) In de Openbaringen der H. Birgitta is ook voortdurend
sprake van een wijngaard en ranken en een wijngaardenier. Ik
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Op de ramen het ordekruis, dat ook prijkt op de kerksieraden en op de muren van het klooster. Het is een
rood kruis met midden op een wit schijfje, in den vorm
van een groote hostie. Hetzelfde kruis is ook gehecht
op den mantel der Priesters van de Orde der H. Birgitta.
In haar regel staat vermeld : ((Deze Priesters zullen ter
eere van het lijden van Christus een kruis dragen van
rood laken, genaaid op de linkerzijde van hunne mantels
en in het midden van het kruis een stukje wit laken, ter
gedachtenis aan het lichaam van Christus, dat zij dagelijks
offeren. »
Het «Heilige Birgitta van Zweden, bid voor ons »,
wenkt den bezoeker van alle kanten toe en het gelaat van
het beeld schijnt met leven bezield. En het kan niet anders,
of een ieder die de oogen opheft naar den aureool, die in
teeder lichtverfijnen den diadeem van wit der Heilige omgeeft, stijgen andere beelden voor den geest. Beelden, die
ook thuis hooren in de Kapel aan haar gewijd, en die eenieder, die haar geschriften gelezen heeft uit groote, latijnsche
folianten kent : Birgitta aan haar tafel gezeten met den
inktpot voor zich en de pen in de hand, de Openbaring
opschrijvend die de Heilige Geest haar ingeeft; Birgitta op
haar troon gezeten, haar kloosterregels rechts en links uitdeelend aan Bisschoppen, Priesters, Nonnen; Birgitta voor
haar schrijftafel met een dik foliant voor zich als de Engel
haar zijn lofzang dicteert...
Tot de beelden verdwijnen als stemmen oprijzen van
het koor vlak over het altaar:

«0! hoe dankbaar, o! hoe blijde,
01 hoe minnend klopt mijn hart.
Ja, de naam slechts van Birgitta
Bant van mij reeds elke smart.
Elk plaatsje is mij dierbaar
Waar 'k Birgitta's beeltenis vind,
stip slechts de volgende plaatsen even aan :

« Revelationes sanctae Birgittae », Koberger, Nürnberg, i5oo.
Revel. Liber IV. Cap. LXXVIII.
» II. » XVI.
Regula Salvatoris. Cap. II.
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Want Birgitta is mijn moeder
En ik ben Birgitta's kind.
Dan buigt een ieder het hoofd en prevelt een « Sancta

Birgitta, ora pro nobis ! »
P. LOGEAMAN-VAN DER WILLIGEN.

Juli 1913.

PIETER BRUEGEL DE OUDE
(Vervolg)

Nu hebben we ons bezig te houden met een andere
gebeurtenis, voor het recht begrip van Pieters ontwikkeling
van nog grooter gewicht, namelijk zijn reis in 't buitenland.
Van Mander bericht : « by is van hier gaen wercken by

Jeroon Kock, en is VOORTS ghereyst in Vranckr jck, en van
daer in Italien, » En verder, na den invloed, door de reis op
zijn geest teweeggebracht, geteekend te hebben : « Hy ver
nam zijn wooninghe te Antwerpen, en quarr aldaer in het-eosn
Gilde oft Schildercamer, in 't jaer ons Heeren 1551. »
Wat beteekent het door ons onderlijnde woordje voorts?
Wat mag men afleiden uit het eerst na de vermelding van
de reis aanstippen van dat meesterschap ? Dat «voorts » zooveel beduidt, als dat Bruegel opgehouden had bij Cock te
zijn, toen hij Antwerpen verliet, schijnt wel aan geen
twijfel bloot te staan. Dit ligt zoo in den aard van de zaak.
Had hij al bij Cock niet het nog ontbrekende nervus serum
verdiend, dat hem in staat moest stellen, zijn reis te bekostigen ? Zeker is het, dat het zeer onwaarschijnlijk is op zich
zelf, dat Bruegel tweemaal naar Italië zou gereisd zijn.
Overigens zou men uit van Manders tekst ten hoogste
kunnen opmaken, dat Bruegels reis vóór 155 i plaats had;
niet, dat hij er twee ondernam. En als nu één van tweeën te
veel is, dan blijft er alleen plaats voor die na í55r, zooals
uit Rome gedateerde platen bewijzen.... Met Rooses, van
den Branden, Hymans, Michiel, Romdahl, houd ik het voor
't waarschijnlijkst, dat Bruegel eerst na het verkrijgen van den
imeestertitel op reis is gegaan, en wel eerst naar en door
Frankrijk, en van daar naar en door Italië. (i)
(t) Ook Hymans, Gazette des Beaux-Arts, verstaat van Mander
slecht, waar hij beweert: « un voyage en Italie, précédé, Si 1'on
en croit van Mander, d'un voyage en France ». Er staat duidelijk : « van Vranckrijck is by ghereyst in Italien. » Ten hoogste
zou men kunnen gissen, dat hij, eerst, in Frankrijk zijnde, op de
gedachte kwam, ook het schiereiland te bezoeken.

PIETER BRUEGEL, DE OUDE.

HET VOORMALIGE EUVERSNEST TE BREUGEL BIJ EINDHOVEN

Potloodkrabbel.

HANDTEEKEN. VOORKOMEND OP HET SCHILDERIJ IN 'T BEZIT VAN
DEN HEER SIMON, ADVOKAAT, BRUSSEL.
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Ik zeg naar en door Frankrijk, omdat Romdahl deze toch
nadrukkelijke bewering van Karel van Mander van allen
werkelijken grond ontbloot acht. Zeer terecht heeft daarentegen van Bastelaer er op gewezen, dat de twee oudste
teekeningen van 's meesters hand, beide gejaarmerkt 1552,
noch Rijn- noch Alpengezichten vertoonen, maar wel, en
heel heel zeker die uit het Berlijnsche Prentenkabinet, —
gift Beckerath, — een zuidelijk, wellicht Zuid -fransch
streekgezicht.
Oorkonden ontbreken, om Bruegels itinerarium met
volkomen zekerheid vast te stellen. Naar allen schijn is hij,
na Italië van Noord tot. Zuid doorreisd te hebben, langs
den Brenner, Zwitserland en den Rijn teruggekeerd. (I)
Verliet hij Frankrijk niet vóór i553? Hij was te Rome, toen
hij, in dit jaar, of de oorspronkelijke teekeningen voltooide,
óf, wat niet waarschijnlijk is, de platen zelf etste van
zijn bekende gravuren : De Schaking van Psyche en Dedalus
en Icarus. (2)
Mariette beschrijft « deux dessins suiérieurement beaux...,
vues de montagnes des Aljbes... », welke vroeger aan den verzamelaar Crozat hoorden, en welke hij beschouwt als in
Italië voltooid. Beide waren gemerkt 1553. Dat Pieter
Tivoli bezocht, bewijst Zijn later uitgegeven plaat, Pros^ectus Tiburtinus, waarin hij de watervalletjes zoo eigenaardig
vertolkt heeft. Minstens tot de zeeëngte van Messina voerde
hem de reis, zooals blijkt niet alleen uit de beroemde plaat,
Zeeslag, voor Jeroon Coc k in 1561 door Frans Huys gegraveerd, maar uit de voortreffelijke kopersnede, in 1619 opgenomen in een nieuwe reeks van de Civitates orbis Terrarum,
en wel onder nr 58 met dezen titel : Prospectus Freti Siculi
vulgo il Faro de Messina, en met de legende: Reeertum inter
studia xylogra/hica Petri Breughelii Pietoris nostri sceculi
eximii. Ab ipsomet dileneatum communicavit Georgius
Houfnagelius, anno 1617. (3)

(i) Volgens van Bastelaer zou hij langs Frankrijk zijn terug
Zie zijn werk, blz. 62.
-gekrd.
(2) Eerlijkheidshalve wil ik niet verzwijgen dat deze beide
landgezichten zeer weinig Italiaansch aandoen. Veel meer doen
zij ons denken aan de Rijnstreek.

Theatri j5rwdjuarum

(3) ANT • HEIRAT en ABR. HOGHENBERG ,

totius mundi erbium liber sextus. MDCXVIIII

.
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Beide platen waren blijkbaar uitgevoerd naar dezelfde
teekening van Bruegel. De eerste van deze beide platen is,
zooals Hymans en na hem Michel en van Bastelaer hebben aangemerkt, daargelaten de haast dokumentaire nauw
waarmede links aan den voet van het Etnage--gezthid,
bergte de stad Messina met haar versterkte burcht, haar
stevige ommuring, haar reede, en rechts de bocht van
Reggio, het stadje van dien naam en de kleine bergtoppen
daarachter, zijn weergegeven, nog vooral merkwaardig
door de verbazende kennis, waarmede niet alleen elk schip
in't bizonder, brigantijn of galei, om 't even, maar mede
de geheele ordonnantie van de slaags zijnde vloten, uitgevoerd is. Hiermede is niet beweerd, dat Bruegel deze
schepen, dezen zeeslag te Messina zelf zou geteekend hebben.
Alleen het gezicht van de zee en de twee steden werd ter
plaatse genomen. De schepen werden zonder twijfel eerst
later in riet gezicht aangebracht, en wel in den tijd, toen
de meester in de Antwerpsche haven en reederijen de
voorstudies teekende voor de geheele serie voorstellingen
van schepen, die Fr. Huys liet graveeren en in 1565 uitgaf.
Overigens werd De Zeeslag door vakkundigen, als admiraal Paris en Jal, herhaaldelijk aangehaald in hun werken
over de zeevaart, terwijl, zooals men weet, de afzonderlijke
schepen van Bruegel van Ortelius af in zijn Theatrum orbis
terrarum, 1570, tot lang na dezen aangewend werden, om in
atlassen en op landkaarten de zeeën te versieren.
Oneindig meer dan door zeeën, baaien, stroomen,
stadsgezichten, werd Bruegel, gedurende zijn verblijf daar
aangegrepen door het aldoor afwisselend schoon van-buiten,
het bergland, van de Alpen. En waar men hierbij de vraag
stelt, welke bergstreek Bruegel vooral tot schetsen en teekenen bezield heeft, daar getuigen het meerendeel van de
Alpenlandschappen, welke Cock naar 's kunstenaars schetsen liet graveeren, luide genoeg, dat het geweest is in het
heerlijk-schilderachtige Vorarigebir e en in de onoyertroffen
vallei tusschen Innsbrück en Bregenz. Die platen, waarvoor
de handige uitgever allerlei romantische of bijbelsche titels
uitdacht, als Euntes in Emmaus, S. Hieronymus in Deserto,
S, Magdalena pcenitens, of als Insidiosus aucej5s, Solitudo rustica,
Milites requiescentes, verplaatsen ons, evenals de eenige
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oorspronkelijke ets van Bruegel, De Konijnenjacht uit i566,
evenals de overmooie landschappen uit het Hofmuzeum te
Weenen, evenals het Landschap met de Galg te Darmstadt,
naar de boorden van de Inn, in het bekoorlijkste en grandiooste deel van Tirol, ook dan nog als de ontwerper er reeds
bizonderheden uit het eigen geboorteland in te pas brengt.
Ook, wat een betoovering gaat er, wel het meest voor
wie deze streek doorreisde, van deze landschappen uit !
Wat een zin voor 't pittoreske, wat een gevoel voor ruimte
en diepte. wat een begaafdheid voor 't beoefenen van 't
genre ook bewondert men er niet in ! Wat een heerlijke
voorproef zijn ze niet voor de latere geschilderde landschappen van den meester 1
En onwillekeurig roept men zich te binnen deze
woorden van Karel van Mander :
« In zijn reysen heeft by veel ghesichten nae t' leven gheconter
feyt, soodatier gheseyt wort, dat by in d'Al^es wesende, al die
bergen en rotsen had in gheswolghen, en t'huysghecomen ©o doecken
en Penneelen uytghessoghen hadde, soo eigentlijck con by te desen
en ander deelen de Natuere nae volghen », wat natuurlijk, ont-

daan van de rethorikale figuren, dient begrepen te worden
als volgt, dat Pieter van zijn verre reis had meegebracht
een rijken voorraad teekeningen en ongetwijfeld ook wel
kleurschetsen van allerlei landschappen.
Gesteld, dat Pieter einde 1551 of begin 1552 Nederland
verliet, dan heeft zijn reis hoogst waarschijnlijk niet eens
volle twee jaar geduurd. In 1533 toch was hij, blijkens een
van de meest populaire van alle naar werk van zijn hand
voltooide platen, te Antwerpen terug : De St 7oris^oort en de
Wallen te Antwerpen. Van deze plaat, gesneden door F. Huys,
een eerste maal door Cock, een tweede door J. Galle uitgegeven, bestaat, naast een eerste druk vóór alle letter, een
tweede met de legende : P. Breughel delineavit et f inxit ad
vivum 1553, en met dezen volzin als titel : « Soo rydt men obi het

ys t'Antwer en voor de stad «. (i)
i) Vergelijk de kopij in omgekeerde richting door Fernando
Berelli, 1565. Latere uitgevers, o. a. J. Galle, verrijkten de
plaat met een drietalig opschrift : Lubricitas vitae humanae — La

lubricite de la vie humaine -- De slibberachtigheid van 's inenschen
leven, — dat volstrekt niets te maken heeft met de voorstelling zelf.

142

PIETER BRUEGEL DE OUDE

Romdahl werpt op, dat het .jaartal 1553 alleen bewijst,
dat de plaat in dit jaar gesneden, niet dat zij alsdan getee-kend werd. Ik houd het ervoor, dat, zoo dit het geval was,
het cijfer zou staan naast het monogram van den graveur, niet
als nu naast het handteeken van den ontwerper en vinder.
Doch, ook als ik hierin mocht ongelijk hebben, gaat het
niet aan, de afwezigheid van Bruegel langer dan tot 1554
aan te houden, gezien dat er in het prentenkabinet te
Berlijn een penteekening voorkomt, die het jaarmerk 1554
draagt, en zeker niet meer onder dezelfde indrukken, in
denzelfden gemoedstoestand als de boven genoemde landgezichten kan ontstaan zijn. Het getuigt voor de scherpte
van blik van René van Bastelaer, dat hij het tweeslachtige,
in deze proef voorhanden, het eerst heeft ontdekt. Terecht
heeft hij er op gewezen, dat de teekenaar, ofschoon nog
vol van 't elders geziene, hier reeds meer de betoovering
der van kindsaf gewone omgeving ondergaat; dat hij ver
moeite doet, om een in Brabant werkelijk bestaand-gefsch
oord tot een uit het Alpenland om te scheppen.
De Schaatsenrijders zijn als een keerpunt in Bruegels
loopbaan. Dezelfde man, die tot nu toe, althans voor zooveel wij hem kennen uit hetgeen ons van hem is overgebleven, eerst hoofdzakelijk het werk van anderen heeft
nageteekend, om daarna uitsluitend uitheemsche landschappen te schetsen, waarin de voorstelling van menschelijke doeningen een uiterst ondergeschikte plaats bekleedt;
dien zien wij nu, pas in eigen land terug, niet alleen zich
wagen aan een zelfstandige samenstelling, een vertolken
naar eigen smaak en lust van een zelfgevonden onderwerp,
maar met volle hand grijpen naar en in het volle leven, het
leven van tijdgenooten, die tevens landgenooten zijn.
Juist andersom dan in zijn Alpengezichten gaat Pieter
hier te werk. Zooals 't er hem dáár om te doen was, de
eigenaardige romantiek, de schilderachtig- en grootschheid van de natuur pittig en krachtig te vertolken, zonder
zich om de menschen te bekreunen, zoo legt hij er zich in
De Schaatsenrijders op toe, de menschen te bestudeeren, en
houdt hij van de plaatselijke contingenties niet veel meer
over dan wat hij noodig heeft, om er, voor zijn menschen,
een geschikt tooneel van te maken.
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En niet maar een enkel of een paar figuren durft hij
aan, maar in ééns een veelhoofdige menigte. Zeker is de
teekening van ernstige zwakheden niet vrij te pleiten; niet
elke houding of doening is zoo ongedwongen, als men het
wel zou willen. Toch herkennen wij in enkele van deze
Liliputters reeds de scherpe opmerkingsgave van een
meester, niet meer van een beginneling. De patriciër,,
voorplan, die bij 't leeren zich door zijn vriend laat voorttrekken; de matroos, die zijn schaatsen aanbiedt; de andere,
die in gebukte houding, de vingers uitgespreid, probeert
recht te blijven op de smalle ijzers; degene, die de gevallen
vrouw bespot; de vrouw met den korf onder den boom, die
ook de vorige aan haar man toont, zijn al stukjes leven.
't Ziet er naar uit, alsof Bruegel, al te lang, van rond
40 tot 5i, in zijn ontwikkeling teruggehouden door de onvrijheid van het ambachtelijk « praktizeeren » onder de leiding
van anderen, nu gedurende zijne reis in 1552-53, ineens en
machtig bewust is geworden van zijn waren aanleg, zijn
werkelijke roeping, zou ik haast zeggen ! Zijn aangeboren
gaven van zien, vatten, vasthouden, vertolken, hebben zich
door de vrije studie, waaraan hij zich met lijf en ziel
gewijd heeft, reeds een heel eind ontwikkeld. Wel beschikt
hij nog niet over de noodige vaardigheid, om zich ongehinderd, naar eisch van de tweevoudige logiek van zijn aard
en de omstandigheden van zijn bestaan, als kunstenaar
te kunnen uitleven; wat hem nog ontbreekt om er te komen,
dát heeft hij evenwel reeds begrepen.
Ook verspreidt deze plaat een eigenaardig licht op.....
wat Bruegel, zooals hij zich zelf toen wel niet kende, maar
zooals wij hem heden kennen uit zijn werk, moet hebben
gedacht en gevoeld in tegenwoordigheid van die trotsche
meesterwerken van Michel Angelo, Rafaële en al die
anderen, om welke te leeren kennen hij zeker wel, evenals
vóór en na hem zoovele andere Vlamingen en Hollanders,
zal zijn op reis gegaan. Wel spreekt het ontbreken van ook
maar één door hem meegebrachte teekening naar oude
meesters al luid genoeg! Zijn op de reis gemaakte teekeningen zouden haast doen vermoeden, dat hij zich veel
meer buiten dan in de kunstrijke steden heeft opgehouden.... . Zooals de held uit het sprookje, die uitging om te
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leeren bang zijn en zonder 't geleerd te hebben terugkwam,
kwam hij, die was heengegaan om van Nederlander Zuiderling, van realist idealist, van eenvoudig natuurkind een
gepolijst jonker te worden, als dubbele boer, als drievoudige
vriend van de waarheid en tienvoudige Nederlander terug.
Zijn Schaatsenrijders zijn als een zucht van verlichting,
een gejubel van vreugde, een luide kreet van bevrijding
na den dwang van langjarigen arbeid voor anderen, na de
obsessie van een uitheemsche kunst, die hij zeker wel noch
begrijpen noch voelen kon.
Toch schijnt Bruegel zelf nog een nieuwen tijd van
voorbereiding, van inwijding in de natuur van zijn land
noodig geacht te hebben. Al te zeldzame teekeningen, o. a.
twee in 't Louvre, andere, zeker uit denzelfden tijd, te
Munchen, toonen aan, dat hij zich in 1554, en ook nog later,
door de studie van het Brabantsch landschap voelde aangetrokken.
En, alsof hij nu had willen reageeren tegen de in 't
Zuiden aangenomen voorliefde voor panorama-achtige
landgezichten, poogde hij thans meest in de omgeving van
de stad, waar hij verbleef, het karakter van allerlei landschapgedeelten, délails als 't ware, weer te geven : kasteelen,
dorpswoningen, dorpsstraten, veldwegen, akkers, weiden,
wat dies meer, althans, indien mijn vermoeden gegrond is,
dat hij in die jaren vele van de 44 teekeningen uitvoerde,
welke Cock daarna liet graveeren en in 1559 in 't licht zond
als : « Mullifarium casularum ruriumque lineamenta curiose ad
vivum exbressa. Vele ende seer fraeye gheleghentheden van
diversche Dorpshuysinghen, Hoeven, Velden, Straten ende
dyer ghelijcken, met allerhande Beestkens verciert. Al te
samen gheconterfeyt naer dieven ende meest rontom
Antwerpen ghelegen sijnde. »
Nog al vreemd mag het heeten, dat in de eerste uitgaaf
de naam van den teekenaar niet ééns is vermeld. Wij vernemen dien eerst uit den nieuwen druk, welken N. J.
Visscher in 1612 liet verschijnen van 25 gezichten uit de
verzameling, na dezelve te hebben laten wijzigen en verkleinen : Regiunculae et villae aliquot ducalus Brabantiae a. P.

Breughelio delineatae ét in jictorum graham a Nicolao 7oánnis
Piscatore excusae et in lucem editae, A mstelod ami, r612. n
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Overigens vangt een geheel nieuwe soort van werk
voor Bruegel aan rond 1556-57. Verleid door het-zamheid
voorbeeld van Bosch of veeleer naar een formeele opdracht van Cock, ging hij over tot de behandeling van de
eerste der weinige duivelarijen en de veel talrijker allegorieën, welke in de daarop volgende jaren, door P. A. Merica
gegraveerd, in De Vier Winden verschenen. De Verzoeking
-van den H. Antonius, met den tekst Multae tribulationes justorum enz., verscheen zonder «Brueghel invent. », in i556 (1).
Dan volgen, in 1557, De Deken van Ronse, De Ezels in de
School, en de « voorlagen » van de eerste plaat van zijn
reeks De Deugden, namelijk Patientia, en van twee van de
reeks De Ondeugden, Ira en Desidia. Dat in 1558, tegelijk
met deze platen Cock ook nog Invidia, Luxuria, Suuerbia,
Gula, Avaritia liet in druk verschijnen, wettigt het vermoeden, dat de meester aan deze samenstellingen ongeveer
tegelijkertijd zal gearbeid hebben. In 1558 teekende hij Het
laatste Oordeel, dat nog in dit zelfde jaar verscheen. Sies
werd geteekend en uitgegeven in 1559. Tem^erentia werd
,

,

geteekend in i 56o. De platen Fides, Charitas, Justitia,
Prudentia, Fortitudo vertoonen geen jaartal en de voorlagen
zijn niet teruggevonden. De Tooverheks van Mallegen ver ,scheen in r 559 , terwijl volgens Hymans De Koopman en de
Apen, waarvan de mij bekende drukken, o. a. in 't Brussel sche en Amsterdanische prentenkabinet, evenwel den datum

1562 dragen, in i557 gereed was. (2'

De Verzoeking van den H. Antonius is, van nabij bekeken,
evengoed een tooneel uit het volksleven als De Deken
van Ronse, -- eigenlijk niets anders dan een kei- uitsnijding,
zooals vóór hem Bos en na dezen Hemessen en anderen
maalden, -- als De Ezels in de School en de plaat Het groot Huys.houden, in 1559 door Barthel de Momper en later, onder den
(i) De jaartallen zijn die, welke op de mij bekende drukken
vermeld zijn.
(a) In de veiling Crozat, 174.1, kwam, volgens Wurzbach,
benevens tien andere, een teekening voor, van de plaat De Alghe.mist of Alchiinist, die in 1558 zou verschenen zijn.
Een plaat, gekend als Le Saut de l'c^uf d cloche-died, met tekst:
f IUYS. EXCV 1558 en 't monogram van den plaatsnijder F. H.,
wordt beschouwd als vervaardigd naar een werk van Bruegel.
Mijns inziens geheel ten onrechte.
-
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gewijzigden titel De Allemode School, door Bunel uitgegeven,
indien deze werkelijk van Bruegel is, waaraan ik twijfel.
In de twee allegorische reeksen, De Deugden en De Ondeugden, gaat de teekenaar niet minder bij het volk te rade, zij
't ook niet meer zoo zeer met het doel, zijn zeden en doeningen te vertolken, dan toch met dit andere, zijn van ouds
overgeërfde, op de ervaring van eeuwen berustende wijsheid, in duizend spreekwoorden vastgezet, te pas te brengen. In haast geen enkele van deze platen zal men te
vergeefs naar de beeldvoorstelling van een of meer dezer
spreekwoorden zoeken.
Uit dit alles blijkt dat de meester, die, overigens, als
op den buiten gewonnen en geboren boerenzoon, al heel
vroeg de ruimst mogelijke gelegenheid had, het volksleven
en het volksbewustzijn te leeren kennen, zich ongetwijfeld
de periode 1553- 1559 heeft ten nutte gemaakt, om nu door
opzettelijke veelzijdige en diepgaande studie van het volk,
zijn zeden en gebruiken, zijn taal en spreekwijzen, zijn
bijgeloof en zijn humor, zijn deugden en gebreken eerlang
bij machte te zijn, de eigenaardige physionomie van zin
land- en tijdgenooten zoo adekwaat mogelijk weer te geven,,
niet zooals nu, op de manier van den mozaïekmaker,
door allerlei slechts los samenhangende gevallen en trekjes
naast elkaar te zetten en overvloed te geven in plaats van
eenheid, maar op de manier van den dramatischen dichter,
die onder vele bizonderheden en gebeurtenissen er één
uitkiest, die eene alsdan uitvoerig bestudeert, van alle zijden
bekijkt en er leven in brengt.
Wellicht had hij na voltóoiing van zijn Schaatsenrijders
het besef gekregen, dat hij nog te onvolledig met het volks
bekend was, om zoo maar klakkeloos de nu ontdekte-levn ader voor goed te ontginnen en de toestanden uit zijn
onmiddellijke omgeving rechtstreeks, objectief, zuiver te
behandelen....
Dit zou des te waarschijnlijker zijn, indien het waar is,
dat in het Prentenkabinet te Amsterdam een teekening
voorkomt, geteekend BRVEGHEL MDXLIIII, dus 15,4.q.,.
welke, blijkbaar voor de gravuur bestemd, er zou dan
evenwel geen druk van bekend zijn, een Kermis lein
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voorstelt. (T) Men ziet er de gewone kunstenaars der jaar
aan het werk : mannen, die op hun hoofd staan,-markten
die een schotel op een stokje doen draaien, die met bekers
en bollen spelen, en daarnaast de monsterachtige samenkoppeling van menschen en dieren, die hij met grappigen
moedwil in de ware wereld laat opdagen.
Wellicht beproefde hij het in de bewuste jaren meer
dan ééns, wezenlijke «handelingen » te onderwerpen. In het
kataloog van de veiling Weigel, 1868, vinden wij vermeld
verscheidene teekeningen : een 1556 gedateerde Boeren
een studie naar een Oude Vrouw, en allerlei figuur --kermis,
studies uit 1558. Het komt mij niet onwaarschijnlijk voor,
dat verscheidene van de niet voor de plaatsnede bestemde
teekenschetsen en krabbels van Bruegels hand uit dienelfden tijd zijn, al zijn ze niet van een jaartal voorzien.
Ik bedoel die afzonderlijke figuren en ook wel eens
groepen van figuren, waarnevens de teekenaar zelf, in
karakteristiek allergebrekkigste spelling, aangewezen heeft
de kleuren van zekere onderdeelen van de kleedij : swardien

hoedt, swart lifken, grisse rock, witten bouwe, witten bandt, elders,
vif lien witten doek met ro strepen Baer oo, elders nog : grisse rock,
ville swarte laf j5en, of swarte rock, gille laagyen. In dezen tijd
vallen dan ook zonder twijfel de uitstapjes, die Bruegel met
zijn vriend, den koopman Hans Franckert, ondernam naar
allerlei dorpen in Antwerpens omgeving, en waarvan Karel
van Mander verhaalt. Al kunnen wij den historicus niet
letterlijk gelooven, als hij zegt : « Met desen Franckert gingh
Brueghel dikwils buyten by den Boeren, ter Kermis, en ter Bruyloft,
vercleedt in Boeren cleeren, en gaven giften als ander, versierende
van Bruydts oft Bruydgoms bestandt oft volk te wesen » ; — dat
hij er plezier moet in gevonden hebben, « dat wesen der
(I) RoosEs, Onze Kunst, 1902, eerste halfjaar, blz. 79 -80. Deze
teekening is mij onbekend. Of heeft mijn geleerde vriend, ten
gevolge van een licht te begrijpen vergissing, de voorlage voor
de door P. A. Merica gegraveerde plaat, Idem impetravit a Deo
etc., door Cock in i565 uitgegeven, voorzien met het signatuur
Brueghel en den verkeerden datum MDXLIIII in stede van
MDLXIIII = = 1564, op het oog? Naar de beschrijving te oor
lijkt dit laatste wél het geval. In Dohme's Kunst und-deln,
Künstler spreekt Wessely van een andere plaat, een Dorpskermis, gedateerd 1549, welke hij beschouwt als naar Bruegel

gesneden.
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Boeren in eten, drincken, dansen, springen, veyagien, en ander
kodden te sien », zal wel ieder onderschrijven.
In zijn geheel beschouwd, vertoont dit geheele tijdperk
al de kenteekens van een overgangsperiode van zoeken en
tasten, van beproeven en herbeproeven, van loutering en
vereenvoudiging, van gisting en schifting; een periode,
hoofdzakelijk ofschoon niet uitsluitend gewijd aan veelzij
grafische werkzaamheid, die in eens en toch logisch-dige
wordt afgesloten door het ontstaan van een reeks schilderijen, waarvan slechts enkele tot ons gekomen of althans
uit kopijen. bekend zijn, b. v. Het Tornooi van den Vastenavond
met den Vasten, 1559, wellicht almede de Twaalf Vlaamscke
Spreekwoorden uit het Muzeum Mayer van den Berg, indien
deze werkelijk van 1558 zijn, zooals ik vermoed.
Het brengt zeker eenigszins van de wijs, dat uit deze
jaren vóór 1558-1559 geen enkel schilderij met zekerheid
bekend of althans tot ons gekomen is. Wel bevat de plaat
naar Frans Huys, De Schaatsenrijders, het voor mij afdoend
bewijs, dat Bruegel in die jaren schilderde : P. Brueghel
delineavit et inxit ad vivum 1553, zegt ons de legende. Doch,
of de twee landschappen in het inventaris van Rubens'
verzameling vermeld, namelijk een Gezicht op den St Gothardsberg en een Vlucht in Egypte, en de Geschiedenis van Dedalus
en Icarus, die Keizer Rudolf II bezat, werken van Bruegel
geweest zijn, schijnt niet uit te maken. Zelfs het bestaan bij
mijn hooggeachten vriend Rooses van een behandeling in
kleuren van De Alghemist, zou, zelfs al was het een origineel
werk van Pieter I, nog geenszins bewijzen dat Pieter vóór
i558, --- indien de plaat werkelijk in dit jaar in druk
gegeven werd, een dergelijk paneel zou geschilderd hebben.
Bewust schilderij is overigens van veel later, waarschijnlijk
van den zelfde, die De Zeven Werken van Barmhartigheid in
de verzameling Liechtenstein voltooide. Toch acht ik het
even als R. van Bastelaer waarschijnlijk, dat de meester
minstens enkele onderwerpen, ons uit platen bekend, bij
voorkeur zulke als De Tooverheks van Mallegem, De Koopman
en de Apen, De Verzoeking van St Antonius, wellicht en waarschijnlijk ook religieuze sujekten zal hebben geschilderd. (i)
(z) Enkelen hielden het schilderij Boeren door Roovers over-

vallen, Liechtenstein, voor het oudst bekende schilderij van
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Dit acht ik heel zeker het geval met een schilderij op hout,
74 cm. hoog en io3 cm. breed, dat onder den titel, Laboratorium eines Chirurgen, voorkwam in de veiling von Gerhardt,
en het onderwerp van De Deken van Rouse, Het Uitsnijden van
de Zotheidskei, voorstelt. Op een op den muur geplakt papier
leest men het handteeken, in gotieke letters,
,

-

P. bruegeí,
en het jaartal 1556.
Of het handteeken echt is, durf ik niet verzekeren,
maar, ook als dit er later ware op aangebracht, zou toch
het stuk, dat wel degelijk van Bruegels .geest én hand is,
het best in 1556 voltooid zijn. Als stijl is het een middending tusschen... De Schaatsenrijders en De Spreekwoorden uit
1558 en als zulkdanig is het zeer te betreuren dat geen Belgisch muzeum dit werk heeft aangekocht. De invloed van
Bosch komt er nog onmiskenbaar in uit.
Zeer Bruegelachtig leek mij ook het sterk -kleurige stuk
in het muzeum te Rowaan, voorstellende De Crramsehap, als
opvatting zeer van nabij herinnerend aan de gekende plaat
IRA en de teekening uit 1557 onder nr Io3A in de Uffizi
bewaard. Toch durf ik dit schilderij nog niet als een echten
Bruegel bestempelen.
Wellicht is de verdwijning van meer zulke werken
hoofdzakelijk toe te schrijven aan het aanwenden van de
a tempera- techniek, die, zooals men licht begrijpt, lang niet
dezelfde duurzaamheid bezit als de olieverf.

Hier wil ik een gissing wagen. Er zijn er onder de
heden als authentiek erkende schilderijen van Bruegel nog
twee andere, welke mij voorkomen het werk niet te zijn van
een tot volslagen maëstria gerijpte, maar van een die nog
niet de noodige trefzekerheid, de wenschelijke dosis kennis
bezit. Beide zijn te onvolmaakt om te kunnen ontstaan zijn

in een tijd, toen Bruegel zijn Volkstelling, zijn Weensche
Kruisdraging, zijn Misanthrooft of zelfs zijn Kinderspelen, zijn
Vastenavond en Vasten voltooide; ik bedoel het ontwerp voor
Bruegel. Hymans las er 1558 op. In werkelijkheid is het handteeken: P. Breughel i556, zooals ik in i 9o5 gelegenheid had na
te teekenen. Het stuk is niets meer dan een van de drie of vier
bekende kopijen van een verloren origineel.

15o

PIETER BRUEGEL DE OUDE

een tapijt, De drie Koningen van wijlen Fétis en het fragment van St. Martcnsfeest in het Hofmuzeum te Weenen.
Niet_ alleen door de typeering van de figuren, die zeer
naar de karikatuur overhelt, — de ongewone langgerekt
vele derzelve, iets wat hij wel van Aertsen-heidvan
schijnt te hebben ; -- door de eigenaardige, vaak vreemde en wel eens niet gewilde gebrekkige vorm van de
oogen, monden, neuzen; ook door de niet al te volmaakt
geslaagde samenstelling en zelfs reeds door de keuze van
't onderwerp, schijnt geen van beide in 't kader van na i 56o
te passen. (i)
Rond denzelfden tijd, dus vóór 1559, denk ik mij de
voltooiing van de twee stukken, ons alleen uit kopijen
bekend : De Kruisdraging en De Predikatie van Si San den
Doo j5er, van welke beide in verscheidene muzea, o. a. te
Antwerpen, herhalingen voorkomen. In deze samenstellingen treft men inderdaad dezelfde onvolmaaktheden en
gebreken aan.
. Er is meer : in De Kruisdraging, de Antwerpsche kopij
van Pieter Bruegel II, komen koppen voor, die ik nauw=
keurig zoo in de Aanbidding van Fétis heb kunnen onder
dat van den man met het scherpe profiel,-scheidn,o.a
den Door van Ryswyck -kop, loopend naast het kruis; in De
Predikatie vind ik, op kleiner schaal, de onbevallige Maria
uit het zelfde karton weder. (2)
Ik heb hierbij niet willen wijzen op de hoogaangebrachte horizonlijn, omdat wij die nog in verscheidene
stukken na 1559 aantreffen, al is het onbetwistbaar, dat van
1564 af, namelijk van De Kruisdraging, ja, men mag zelfs
zeggen van i563, van Den Torenbouw te Babel af, de einder in
's mans voorstelling geregeld lager zinkt. Ook vergete men
niet, dat, van 1563 af, Bruegel meer en meer de voorkeur gaat geven aan weinige, doch naar grooteren maatstaf
uitgevoerde figuren. Tusschen de in laatst gemeld jaar vol(i) Ook nr io2o, Rijsel, Een vroolijk Gezelschaj in een Ei, zou ik

geneigd zijn als een vroeg werk van P. Bruegel te aanzien. Het
is zeker noch van Bosch, voor wien het niet goed genoeg, noch
van P. Huys, noch van J. Mandijn, voor wie het te goed is.
(2) De Drie Kruisen, Philadelphia, zou ik naar dezen vroegen tijd verwijzen, of -- ten minste — naar kort daarna.

z
0
0

CA

cn O

PIETER BRUEGEL DE OUDE

151

tooide Aanbidding in de verzameling Roth, Weenen, en die
van wijlen Fétis ligt, dunkt mij, een groot stuk ontwikkeling.
Van Bruegels leven zelf is, na het oogenblik, waartoe
wij thans zijn genaderd, niet veel meer bekend. Van Mander
bericht dat hij, « eyndlinghe, alsoo dc Weduwe van Pieter
Koeck te lesten woonde te Brussel, werdt te vrijen haer dochter.... en
is met haer ghetrouwt. » Van Mander voegt er bij, dat hij te
Antwerpen « hiel met een Meyt oft
ft Dochter buys, welche hy oock
soude hebben ghetrouwt; dan hem mishaegde, dat sy altsjt, soo seer
de waerheyt sparende, ghewent was te liegen. Hy maeckte met haer
een verbondt en bessreck, hy soude al haer loghenen kerven op eenen
kerfstock, waertoe by eenen maeckten redelijck laugh, en so den kerfstock met der tijdt quam vol te worden, soude 't Houwl jck gantsch
uyt en te nieten zijn, ghelijck het eer langhen tijt geschiede. » Ook
zou Maria Verhuist, Coeckes weduwe, geëischt hebben,

« dat Brueghel Antwerp verlatende most comen wooneen te Brussel,

oo dat hy mocht verlaten en vergheten dat voorighe Meysken, het
welch alsoo geschiede. » Een omstandigheid, welke A. J.
Wauters doet vermoeden, dat de kunstenaar reeds in
1562 de Scheldestad verlaten had.
Wat hier van weze, in de registers van de voormalige
parochie van de Brusselsche Kapellekerk heeft men ontdekt,
dat het huwelijk rond Paschen i563 voltrokken werd. Wij
weten dus, dat hij zich had gevestigd in de volkrijke en
drukke wijk, waarin ook nog op onze dagen het populaire
leven veel van zijn oude kleur en geur bewaard heeft. (I)
Dat hij te Brussel in hoog aanzien stond, blijkt uit
twee feiten : het magistraat bestelde hem eenige schilderijen, die zouden voorstellen gezichten van de in 1655 ingehuldigde nieuwe Willebroeksche vaart, en bij besluit van
z8 Januari 1558 werd hij ontslagen van de verplichting, aan
krijgslieden inkwartiering te bezorgen.
;

.

(i) Zonderling doet het aan, bij van den Branden te lezen :
« (Maria Coecke) had den geestigen jongen en eigenaardigen
kunstenaar reeds jaren eene bijzondere genegenheid toeged ragen ; dus was het huwelijk spoedig geklonken. » Niet minder vreemd is bij Romdahl dit paar zinnetjes : « Während der
Schülerjahre bereitete sich ihm eine wie wir glauben dürfen
glückliche Verbindung für 's Leben vor. » Zelfs indien Maria
Coecke in 1540 geboren was, is dit romantisch praatje geheel
uitgesloten.
,
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De meester overleed in 1569 en werd begraven in de
zelfde kerk, waarin de priester zijn echt had ingezegend.'
Zijn in i568 geboren tweede zoon, Jan, stichtte later
tot zijn aandenken een epitaphium, waarvoor hij niemand
minder dan zijn vriend Rubens, overigens een hartstochte-.
lijken bewonderaar van Boeren-Bruegel, een schilderij be-stelde. Het stuk stelde voor St. Pieter uit Christus' hand dc
sleutels ontvangende. Het werd gegraveerd door Pieter de
Jode I. David Teniers, die, zooals men weet, met een kleindochter van den meester in den echt trad, liet in 1676 het
epitaphium herstellen, dat tot heden toe, maar zonder het
in 1765 verkochte tafereel, (i) behouden bleef. (2)
Petrus' echtgenoote, Maria Coecke, overleefde den
meester tot 1586.
In hoeverre Bruegel, die, zooals wij bij van Mander
lezen, vóbr zijn dood verscheidene teekeningen, als « al tc

sexy bytich oft schimmich wesende, door zijn huisvrouw liet verbranden, door leetwesen, oft vreesende sy daer door in lyden quam oft
yet te verantwoorden mocht hebben », tot de antipaapsch- of
anti-roomschgezinden mag hebben gehoord, stel ik mij
voor, in een ander hoofdstuk van deze studie te onderzoeken.
Dat hij in ieder geval roomsch stierf is buiten
twijfel. (3)
POL DE MONT.

(i) Dz BRUYrt, Tresor artistique des íglises de Bruxelles. 1882.
Het schilderij maakte later deel van de verzameling Potemkine,
Brussel.
(2) Het geschrift op de plaat van de Jode luidt: Celeberrimo
excellentissimoq ue in arti pictoria viro Joanni Breugelio qui hans
tabulam in aeternam patris suique Petri Breugelii pictoris clarissimi memoriam admirabili Petri Pauli Rubenii opera depictam
erigi curavit : affinitatis et benevolentiae hoc symbolum aere
insculptum D. D. Petrus de Jode.
(3) Kramm stelt Bruegels afsterven in 1590, op grond, dat in
í585 Pieter Bruegel, de Tweede, als meesterszoon in St. Lu-

kasgilde werd aanvaard. « Derhalve leefde toen de vader nog,
en alle verdere twijfel is ten deze nu verder opgeheven. » De
vermelding, als meesterszoon, volstaat natuurlijk geenszins, om
er dit uit af te leiden.

LIEDEREN VAN BEATRIJS
Maer emmer en lietsi achter niet,
Hadsi rouwe oft verdriet,
Sine las alle daghe met trouwen
Die seven ghetiden van onser vrouwen.
I. -- DE MORGEN
Mijn oogen zijn zwaar van tranen,
mijn wangen zijn wit van leed;
ik dool in de kloosterlanen,
en wéét...
Ik wéét mijn zengend verlangen
een felle vlam in mijn hart;
mijn droomen liggen gevangen
in smart....
De lentedag is ontloken,
een bloem van goud en van blauw ;
de rozen liggen verdoken
in dauw....
Ik hef mijne bleeke handen
omhoog in de luwe lucht;
van ver komt over de landen
gerucht....

II. --- DE AVOND
De kim bergt in haar breeden schoot
het goud en rood
der zon; --- het klokje loech voor 't laatst,
en in den stillen vijver kaatst
het laatste licht; de dag is dood.
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Nu daalt over den kloosterhof
een wijding, of
de Vrede zelve nederwaart
geklommen is en schenkt aan de aard
tot knielen en tot danken stof.
Maar of de vrede vroom verbiedt,
verlangens lied
zingt in mijn ziel haar zelfde wijs,
van d'uchtend tot de nacht haar grijs
straks om mijn eenzame uren giet.

III. -- VOOR DE VLUCHT
Nu zal ik gaan....
door 't hooge venster bleekt
de schemer van de maan;
de laatste twijfel breekt;
nu zal ik gaan....
Mijn schamel kleed,
Maria, leg ik aan
uw voet; -- uw deernis weet
waarom ik moet ontgaan

mijn schamel kleed.

Verlangen rijpt
tot vrucht van zonde en schuld;
alleen de deugd begrijpt
hoe, in de ziel verhuld,
verlangen rijpt.
Nu sluip ik voort
door 't zwijgen van den nacht;
achter de kloosterpoort
houdt liefdes trouw de wacht;
nn sluip ik voort....
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IV. — NA DEN VAL DER JAREN...
De jaren zijn vergaan;
het leven heeft genomen
de wijding van mijn waan;
de dagen zijn gekomen
in kleed van schaamle droomen.
In klagen is verstild
mijn stervens-bang beluden;
ik heb mijn lot gewild...
mijn moede handen glijden
omneder langs mijn zijden....
V. -- DE VERTWIJFELING
Mijn handen tot een bleek
gesmeek
geheven naar den schijn,
Maria, van uw hoogen troost,
die zondes duister overbloost
met vredes blank festijn.
Mijn voeten zijn zoo moe;
ik doe
mijn oogen dicht, en weet
het pad niet waar ik treden zal;
de nacht genaakt, en overal
volgt mij mij zi donker leed.
Mijn leed, mijn diepe rouw
om trouw
die mijn blindheid verstiet,
toen door begeertes roep verstoord
uw zoete stem bleef onverhoord;
ik wist de wereld niet....

1555

i56

LIEDEREN VAN BEATRIJS

VI. -- GELIJK VOORHEEN
Ik ben den langen weg terug-gekomen
naar 't oude klooster met de witte muren,
waar 'k eenmaal met de zustren vrome droomen
spon uit den schijn der stille kaarsenvuren.

De poorten -waren voor mijn moede voeten
ontsloten in der stilte wondre stonde,
en voor de beeltnis die'k.beschroomd begroette
heb ik mijn sleutels en mijn kleed hervonden.
Mijn handen spreiden weer de klare klanken
in d'uchtend door het prille kloosterzwijgen;
mijn vingeren ontsteken weer de blanke
vlammen, waarvoor de stille nonnen nijgen.
Niet een heeft naar

den langen tocht der trage

jaren gespeurd met wonderende woorden;
de zachte droom der vree-vervulde dagen
balsemt de wond van smaad uit licht-looze oorden.

VII. -- MARIA
Gij hebt mijn smart-gedrenkten droom

doorhuiverd met den zachten schroom,
die om uw bijstand kloeg;
uw deerenis ging niet voorbij
mijn arm en schamel smeekgeschrei
dat zondes duister droeg.
Mijn deemoed zint uw zoeten naam

in dank van zachte klachten saam,
Maria, voor uw voet;
hoe heeft wij koesterend omspreid
in leed - .nachts bange ledigheid
uw liefde wonderzoet...
HERMAN MIDDENDORP.

CHANTECLER
(ROSTAND'S WOORDKUNST)
Al heel neutraal schreef Rostand ter aankondiging :
pièce en quatre actes. Een literatuur-handboek sloeg men
tot nu toe nog te vergeefs na, om een naam te vinden tot
dekking van een werk, dat even lyrisch als dramatisch
verloopt.
Daarenboven is het opgebouwd uit de schijnbaar
elementen : het belachelijke en het verhe--uitenlopd
vene, waardoor wij nu eens opgewekt gestemd worden als
bij het vooruitzicht van een vakantie-dag, dan weder ons
stil gevoelen lijk onder den luister van een sterrenrijken
zomernacht.
Het een snijdt ons uit alle hoeken gelijk scherp-zand
gelaat,
wanneer scherts omslaat in parodie en hekeling;
in..'t
wij onderbreken de lezing, beu, al die aardigheden steeds
maar als wolken stof om ons heen opgewaaid te zien.
Het ander daalt over ons hoofd, onhoorbaar- geheimzinnig als vlokken sneeuw; daarna zien wij opeens alles
-

,

zoo anders dan te voren; wij blijven staan, durven nauw lijks verder schrijden, want zoo spoedig ligt verkreukeld de
vlakke witheid der wegen, verstoven de vederen bepluiming
der struiken, geflard de donzen dracht der boomen.... dààr
duwt spottend een windstoot haar van de takken en dat
zelfs is nog schoon.
Met het eerste glijdt de schrijver vluchtig over alles
heen, als een oogslag bij een vlugge kennismaking in een
herriestraat; dan prutst hij proza op vers, lijkt plat-gewoon,
burgerlijk-bekrompen en zijn lied weerklinkt slechts .heel
even in ons hart, als een echo, die maar ééns roept.
Door het ander laat hij ons de menschen diep in hun
oogen blikken, in hun harten, in hun zielen, warm-intiem
vertellen zij ons alles; dan beluisteren wij poëzie in rythme
en neuriën lang nog zachtjes in ons zelf, gelijk bij het naar
huisgaan na een viool -concert.
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Maar te midden der tegenstellingen van oppervlakkigheid en diepte, weenen en lachen, mooi en leelijk, buitengewoonheid en alledaagschheid, welke zich risten tusschen
het belachelijke en het verhevene, groeit immers het rijpe
menschenleven; dat vonden de grootste schrijvers het
meest, wezen het overal aan.
Schijnbaar dus verbinden zich genoemde elementen
niet met elkander.
En al schijnt er tusschen hen een afstand te spalken,
dan is dit gezichtsbedrog.
Als langs een sportrijke ladder stijgt gestadig 's menschen geest in zijn werken óp ; om terug te keeren behoeft
men evenwel maar één stap te zetten, leeren ons de Franschen. Doch die stap blijkt meest een val, waarvan genieën
alleen weei gezond kunnen opstaan; zij loopen op en neer,
of 't een spel was.
Begrijpelijk wordt hierdoor Multatuli's genie-beschrijving, waarin hij zijn ideaal -Max roemt als : « een vat vol
tegenstrijdigheid ,», iemand, ((die de belachelijke en de
ernstige zijde der dingen met dezelfde snelheid en tegelijker tijd opvatte » ; verklaarbaar Musset's uitroep : « Vive
le melodrame oil Margot a pleuré! »; goedgepraat (al is 't
ook slechts voor een gedeelte) de dwaze sprong van Heine
naar de middeleeuwsche fantasie-stad op den bodem der
zee, welke potsierlijk verhinderd wordt door een tijdigen
greep bij zijn voet door den scheepskapitein. (Seegespenst).
Dit menschelijk teeken trok ook Rostand in zijn stuk,
onbewust, voor een gedeelte minstens; op het werk is
echter te lang gesmeed om algeheel en onbewust te zijn
uitgeslagen; doch door dat « gewilde » wordt juist het alge
zijn doen versterkt; ieder onzer-menschlijkva
immers zal vaak «gewild » dien schrijver zoeken te lezen,
die lachen laat én weenen.
Anders waren nooit zoo populair geworden : Dickens,
die ons beurtelings in kennis brengt met menschen als Sam
Weller en poor Paul Dombey; Justus van Maurik, wiens
«Diner van Manus », « Baddoctoren » afgewisseld worden
door: «Mie de Porster », «Dirk Huijzer» ; Pater van Meurs,
die tusschen zijn lezingen over : « De Vroolijkheid en het
Lachen » een : «t Is met haor gedaon » te dichten weet.
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Ook is Chantecler's inhoud te vol, om er achter -een al
die schoonheid-zware plaatsen uit te lichten, welke door
gedachte, gevoel, beeldspraak, te genieten zijn voor ieder een ; wij zullen ons beperken tot zijn klank-nabootsing en
klank-expressie; voor wie te luisteren weet, is zijn Fransch
geen bezwaar, juist om het algemeen- menschelijke van zijn
klank wederom.
Rijk aan klanknabootsende woorden is eigenlijk iedere
taal -- ik bedoel die, welke om het geluid alleen ontstaan
zijn, b.v. dier-geluiden, gedruis - nabootsing --- want het
vormt haar erfenis van natuur's wege; voordeelige uitzet
voor den schrijver de eenige verdienste; hij kent z'n-tings
taal, zegt men dan.
En luister nu maar eens, hoe Rostand laat hooren:
het aanstrijken van een lucifer : La clarté -- ce mot qui
fait un bruit d'allumette qu'on gratte. Het pootjes - lekken
eener poes : Je l'entends qui se lèche les pattes.
Ook bij de dier - geluiden geeft hij ieder beest het zijne;
o. a. roepen de uilen onder-een : quand on hue -- et qu'on

huil — lorsqu'on ulule -- et qu'on houloule.
Artistieker werk wordt er echter geleverd, wanneer men

in die dierlijke natuurgeluiden redelijke woorden laat ver
-nem.
Want, men kan de beesten in menschelijke woorden
hun meening laten verkondigen, hetgeen geschiedt in de
fabels van La Fontaine en Weber's Dreizehnlinden (Vogelfrei, 3). Men kan echter ook, terwijl de moeilijkheid om
natuurlijk te blijven grooter wordt, de woorden daarenboven nog laten assoneeren met het geluid, dat ieder dier
afzonderlijk in de natuur reeds voortbrengt; zoo schreeuwt
een raaf bij G. Gezelle : spaart! wat èn zijn beteekenis in
't vers en den schreeuw op zich zelf nabootst; trouwens,
op deze wijze houden wel dorpskinderen de zangen der
vogels uit-elkander; het schrijvertje o. a. roept volgens hen:
Zie die twee, zie die twee!
Verwonderlijk is't, hoe dikwijls Rostand uit het harrewarrig lawaai van een hoenderhof met omgeving nog iets
verstaanbaars wist op te vangen :
De parelhoen schreeuwt :
C'est mon dernier raout avant aoüt !
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De- hanen kraaien: (ons kukeleku verklanken de Franschen
door cocorico)
'n haan : Et le moyen de ne pas être rococo?
Chantécler : c'est de ne penser qu'au
qu'au ?
n' haar! :
qu'au ?
alle hanen :
Cocorico f
Chantecler :
de kippen kakelen telkens: (als één iets vindt, schieten alle
vragend toe)
Que croquez-vous? Que croque-t-elle?
de-- gaai lacht : (de philologische specht vergelijkt 't zelfs
met een Homerischen lach)
,

-

ha, ha.
de -Wolf huilt :
La Lune.
de hond blaft -:

moi ! moi ! -- en laat boos de r's rollen, b.v.
des poutrres, un ventrrre.
de raaf zegt schor :
Le jour croït.
Nog duidelijker spel met klanken en woorden wist hij
te vinden in de koren der insekten :
de wespen : ('t snerpt in de lucht van neusklanken en herhaalde hooge mur-lettergrepen)
MurmuroNS sur les mï rs
EntouroNS -- les muroNS -- de nos PONDS --•
de murmures.
de krekels : (scherpe i -géluidj es)
Merci Soleil! — Merci !
Ici C'est si -- Vermeil Qu'on s'y — Rous=
sit ! Merci !
de bijen: (gonzend, soms gelijkend op de wespen)
Abdomens — Veloutés
Transportez -- Les pollens
,

Engouffrons -- Nos fronfrons
(en later) Il a rai son! Il a raison! I1 a raison!
Doch deze aanhalingen zijn maar vingeroefeningen
in vergelijking met de compositie van 't tooneel, waarin de
nachtvogels tegen den haan samensmeden; daar loopt over
al die bladzijden- een geluid, dat bang maakt, bevreesd
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maakt, als zwiepen er zweepen, als huilt er een storm in
de hoeken, buiten, van een alleen-staand huis, als kraken
er beenderen; geheimzinnig, beklemd, eng, voelen zich
aan die nachtgeruchten van roof, wanhoop, wreedheid,
laagheid.
Als stukje ter beluistering, waarin katten blazen, uilen
schril schreeuwen :
'n kat (roepend) : Hiboux
'n katuil (antwoordend) : Matoux
de kat :
Les chats
drie katuilen :
Chat

kat :

huant

miaulant

katuil :
drie katuilen : Oui ! Oui ! Oui !

kat :

Pfitt ! ou ?

katuilen : Dans les houx ! houx ! houx !
Quelle heure?
kat :
katuilen :Huil! huit ! huit !
uilen :lui! lui! lui!
'n uiltje (later) : Le canon luit, luit.
en na hier en daar herhaalde kreten van : Vive la Null!
eindigt het met eentonig elkander bij name roepen, bij
tusschenpoozen, op afstanden, al verder en verder, wat in
kwijnenden nacht blijft hangen als nare vragen.
Hiermede als in tegenstelling schiep Rostand het lieve,

oorspronkelijke tooneeltje van het morgengebed der vo
woud; 'n gezwatel van s- en i-klanken ! o. a.-geltjsin'
Si dans quelque filet notre famille est prise
Faites-nous souvenir de Saint Francois d'Assise.
de eerste stem (na 't gebed) :
Ainsi soit-il !
alle :
Ainsi soit-il !
zelfs bemerkt men, in de eerste regels, herhaalde f-klanken,
alsof met de stemmetjes een uchtendkoeltje door de takjes
kwam gewaaid.
Ter vergelijking volgen hier eenige verzen van Vergilius, die in zijn beschrijving, hoe Aeneas in den morgen
de Tiber-monding nadert, het gezang der vogels, dat vandaar uit een woud den schepelingen tegenklinkt, door de
regels heen laat hooren :

I

r

162

CHANTECLER

Variae circumque supraque
Assuetae ripis volucres et fiuminis alveo

Aethera mulcebant cantu, lucoque volabant
Flectere eter soczis terraeque advertere proras
Imperat et laetus succedit opaco
en wel door open e-, u (oe)- en vooral ie- en o-klanken
(Rostand's nachtegaal zingt ook : Tio! Tio 1 Tio!)
Persoonlijk hooren sluit dus • geen verschillend weergeven uit, integendeel, vooral indien de weergave geheel
middellijk plaats vindt, zooals bij de klank-expressie. Zoo
hoort men duidelijk een zwaren, dikken hommel aan
-komen:
Un gros bourdon velu, qui de bruit s'enveloppe
Tourne..... et plus rien.

ofschoon er 't brommen niet rechtstreeks in staat ; maar
nog meer wordt er weergegeven het plotselinge binnen
bloem, doordat « Tourne n voorop staat en-kruipend
daardoor klemtoon en rust krijgt; nog andere dergelijke.
voorbeelden :
het zwenken van den (uilen) vlucht :
Leur vol tourne -- frisonne -Plonge.....
'n breking: La carriole, au bruit du vieux harnais qui sonne
s'éloigne en secouant de chansons..... Un tournant

Casse en deux le refrain.
'n kraking: Vivent les ombres qui sont nostres
Le silence oü dans nos rostres
Craquent des os.
eenzelfde gewaarwording ondervindt men, wanneer ((het »
woord juist achteraan staat en daardoor bijzonder klem
ontvangt :
't samentrekken van een poot :
Des poules vont, levant un pied qui se con trade.
't wringen van een nek :
Lorsqu'en nos ongles retractiles un col se lord.

tevens krijgen wij in deze zinnen bij nostres-rostres en
retractiles-tord, door al die scherpe medeklinkers een
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gevoel over ons van iets wreeds ; van iets lekkexs, om te
smullen, fleemt het volgend zinnetje met al z'n l's en a's :
Quand lA nuit on lApe l'eau du Lc.
terwijl de wijde nachtklaarte open klinkers vraagt :
La lune enchante la ravine

maar het zachte, weeke, mollige, wollige, watten -achtige
der nacht v-, p- en vooral oe - klanken bezigt, om door en
door te worden gevoeld; b.v. uit de ode op den nacht:
-

Vive la nuit souple et benoïte
Ou nous volons d'une aile en ouate
Ou, quand tout dort.....
later klinkt 't meer wellustig door overvloed van l's en
doffe o's :
Vive la nuit commode et molle
Ou l'on peut, lorsque l'on immole
Des laperaux
Ensangler la majorlaine....

Zelfs de stemming van stilte kan door mnedeldinkers
worden verinnigd:
Des glands tombent sans bruit, sur la mousse resus.

dezelfde stilte-stemming hangt op het eerste gedeelte van
den regel :
Soir. I Source. I Un liseron. I Comme on est loin du monde!
en men bemerkt (het laatste gedeelte zegt men in -eens, als
loost men een zucht) dat het rythme er nu toe medehelpt,
zooals nog duidelijker in :
Une plume, I un instant, I vole, j toute petite.

waarin ook de willooze beweging van een vallend veertje
ligt uitgedrukt; doch dit « ziet n niet iedereen; duidelijker
waarneembaar zijn de sukkel - sprongetjes der domme padden en de statige tred van den heldhaftigen haan in het
volgend rythme; zij vragen om --- des chants:
de groote pad (met 'n klein sprongetje naar den haan) :

Neufs !
'n andere (hetzelfde spel) :

Clairs !
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'n andere pad (hetzelfde spel) :
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
de haan (alleenspraak) :

Brefs !
Vifs !
Grands
Purs !

Je suis beau. j Je suis fier. I Je marche. 1 Je m'arrête.
Il fait beau. 1 Tout va bien. 1 Je fanfare 1 et je frinque.

Hier openbaart zich ook nog een ander soort klank
stafrijm (marche-m'arrete; beau-Men; fa n- -exprsi:ht
fare-f inque), dat elders zelfs herhaaldelijk voorkomt o. a.:
om het trillen weer te geven :
Les vapeurs tremblent comme des tulles.
om de oplettendheid te winnen :
s'habitue au Mensonge et consent à la Mort.
om de oplettendheid te winnen :

Je suis la Terre et le Travail.

En zoo is zijn oor aan de bekoring gewend, die uit gaat van de herhaling van dezelfde klanken, dat (behalve

de rijmen natuurlijk) het midden der zinnen vaak vol
staat met -- om zoo te noemen -- stafrijmen van klinkers;
nu eens uit aardigheid :
witte kip tegen de grijze :
Et pour voir le Coucou,

Tu passera le cou par oü ?
dan weer half ernstig als de schamplach van 't noodlot
Chantecler (bijna stervend) :
Je sens que plus on va parodiant,
Injuriant, criant, riant, niant,

n ezel, die zijn kop over de heg steekt:

Hi-han !

meet echter ernstig:
C hantecler (nabootsing) :
quand vos crêtes de sang
apparaissant, disparaissant, reparaissant.

C hantecler (woordspeling)
Cueillez le ,¢rorneneur, mais non le promenoir.
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de fezantenhen (afschuw bij ontvangst der padden) :
Ah! mon Dien! ce sont les....
Ce sont lts....
Recois -les !
Ventrebleu! qu'ils sont laids!
en onbewust (in één zin,
niet als rum):
of

manquait -- banquet.
L'Abeille qui sommeille
Dans la fleur se réveille....

of

qui n'est pas de ces chants, qu'on chance en les

[cherchant.
Door dit laatste gezegde heeft Rostand wel zijn Chantecler als tolk gebruikt om door dien ridder van alles wat
waar, echt en natuurlijk is, te laten verkondigen, dat het
bijeenplaatsen van gelijkluidende klinkers als van zelf door
den dichter geschiedt. Verder spreekt hij die meening nog
duidelijker uit in de verachtende opmerkingen van den
haan, wanneer de pauw gemaakte zinnen samenianst als :
Je suis Prétre-Petrone et Mécène-Messie,
Volatile volatilisateur de mots,
Et que, juge gemmé, j'aime, émini Ines érnaux....
hij scheldt ze zelfs L'oie bij :
Je, dis-je, éploie L'évextaire-éventail, l'écrin-écvan....
en bootst haar gekunsteldheid spottend na : quel oiseux
oiseau ! heet 't na:
Sur quoi j'offre au rayon qui rosit le roseau
Tons ces joyeux jouaux !
Los breekt eindelijk zijn verontwaardiging wegens al
die onnatuur om hem heen op de five o'clock tea der parelhoen en zijn hekeling bijt met rauwe stafrijmen :

Oui, Coqs affectant des formes incongrues,
Coquemars, Cauchemars, Coqs et Coquecigrues,
Coiffés de cocotiers supercogentieux.....
J'allitère !.... — Oui, Coquards cocardés de coquilles,
Coquardeaux Coquebins, Coquelets, Cocodrilles....
welke spot zestien regels lang striemt.
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Algemeen- menschelijk als gedachten en bbgeerten
kunnen zijn, zoo ook klanken; meer heeft dit opstel niet
willen aaíttoonn. Door deze algemeene menschelijkheid
wordt verstaan : dat een schrijver gedächten en gewaar
kan uiten, die allen menschen gemeen zijn, die-wordinge
ieder ondervonden heeft en begrijpt; zoo kan hij ook
klank-woorden vinden in alle taal, welke door ieder ooit te
Mooren en te herkennen zijn.
-

v. D.

Oudenbosch .

HOFDIEREN (r)

PEERDEN
De peerden zijn de glorie van den boer; als het koppe
aan den wagen gespannen het hof verlaat, dan trekt er een
heel fortuin door de poort. 't Is overigens ook volgens het
getal peerden, dat de grootte van de pachtgoeden opgege.
ven wordt. Een « peerdegoed » is een gedoente van en

peerd. Een « hofstede van 'n koppel u dat klinkt al. Een
(( hofstede van drie of vier peerden », dat wordt met eerbied

uitgesproken.
De peerden maken de gedurige bekommernis op het
hof uit en elk is er mede bezig; vooreerst de boever, die ze
bezorgt en begaat, onder dag en nacht, lijk een kiekske op
een berdelke, die ze bekloestert en beteeuwelt lijk een kind,
zij, de machtige klinkers, met hun ijzelijken kop, hun
puilende lijf, hun forsige pooten en vereende achterste.
Dan de boer, die ze bebroedt met de oogen; die ze
beziet, met de handen op de heupen, geleund tegen den
pilaar, wijl ze gaan, ginder, aan den dubbelen ploeg gespannen, al trekkend, dat hun steert recht staat, al nikkend
en heiend met den kop, al wuivend met de lange mane; al
neiend van wildheid en brooddronkigheid.
Ja, de boer, die is nooit moe gekeken naar zijn beesten,
en als de peerden op -stal staan, staat hij er ook, te luik-

(i)

« Hofdieren » is een hoofdstuk van het boek Van Boeren en Boerendoeningen,
schetsen door EDWARD VERMBULEN, verlucht met teekeningen van Gustaaf Buffel, dat
in 19=3-14, verschijnen gaat in de ac Duimpjes-uitgave », bij Delille te Maideghem.
Van Boeren en Boerendoeningen bevat twaalf hoofdstukken of reeksen van twaalt
schetsen elk. De reeksen verschijnen onder volgende hoofdingen : i. Het landelijk jaar.
-- 2. De boer, de boerin en hun dienstvolk. — 3. Boerenjongensgedoe. -- 4. Van boerenfeesten en boerenleute. — 5. Hofdieren. -- 6. Vogeltjes te Iande. -- 7. Wild. —
8. Van ongedierte. -- 9. Vruchten te velde. — to. Bloemen en bladeren. — xi. Van
onkruid. — 12. Van boomen en struiken.
Het hoofdstuk c Hofdieren » bevat dus twaalf schetsen -- waarvan wij hier de eerste
,overnemen -- onder volgende hoofdingen : t. Peerden. -- 2. Veulens. -- 3. Koeien. -4. Kalvers. — 5. De stier. --- 6. De zeug. — 7. Loopers. -- 8. De kernhonden. — 9.
Het e treffertje ». -- io. Katten. --- ii. De geit. — 12. Pluimgedierte.
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oogen in het deuregat, te monkelen van overdaanheid, met
wellust de nijpende ammoniak - geuren op te trekken, wijl
« Baai » en « Zwarten » hun haver kweernen, dat het ronkt
en rospt; wijl ze zijsprongen maken, dat hun knippels tegen
de slieten buischen; wijl ze schreeuwen en meeuwen van
ongenadige, schabouwlijke zottigheid ; wijl ze stenen van
verpoeftheid en hun achterste — een heele deur vol -- opgooien met daverende ontploffingen.
De boerinne, de die zou koeken bakken voor de peerden, en als ze het koppel ziet van 't hof trippelen aan den
wagen gespannen, dat 'n gaat haar niet; ze weet de beesten
liever thuis of te velde, dan langs wegen en straten — en
ze vreest altijd voor ongelukken. Peist, zóó veel geld, dat
er in zit! Tegen dat ze inkomen, heeft ze een potje weerse
gekookt, met veel, veel lijnzaad in; ze heeft op voorschepe
reeds de bakken uitgekuischt en uitgevaagd en tegen dat
de beesten gebonden zijn, staat de weerse te doornen en
vervult gansch den stal met fleeuwsche oliereuk.
En dan sloeberen en swanselen de kerels in hun swol 1
De maarte 'n houdt precies zooveel van de peerden
-

niet, maar ze houdt soms meer van den boever. Om in zijn
gratie te staan, steelt en rooft ze al wat ze kan voor zijn
koppel — en als ze de tillevoetende rossen de poort ziet
uitgaan met den boever achteraan, dan ziet ze noch de
reuzengedaante, noch de levenslust niet van zijn beesten,
maar de duivelsche slakheid en snelheid van.., den leider.
De knaap doet niet liever, dan met het derde -peerd
loopen, en als hij op het sleephout staat, zet hij zijn één
hand op de heup, om te toonen, dat hij dat werk allang
« feits » is, zoo doende lijk jongens, die met één hand hun
fiets houden, uit... » ding». Die knaap, hij zou te voete
naar Brugge gaan, om met de peerden te mogen loopen.
De koeier vindt ook veel beschotten in de peerden, en
hij begint ook al mêe te klappen, over hunne gaven en
gebreken; algelijk, hij kan nog geen juist onderscheid
maken, tusschen « karnaadheid » en dempigheid, tusschen
« spaans » en kruisgallen, tusschen de kroon en het kleinvoetje; en als hij den boer en zijn zonen, of koopmans en
geburen hoort klappen van peerden met ((volume », van
peerden met hamers en kloppers, van peerdèn met strek en

HOFDIEREN

169

gladdigheid, dan zet hij de oogen open, schart in zijn haar,
kotert in zijn neuze en mommelt ongeduldig : Wat de
gadomme mag dat beteekenen?
's Zondags is het groote peerdedag te lande ; « Creimer »
of « Boertje » of ((Goldstein » zijn aangekomen, op ronde
om hunne aankoopen te doen ; « Isaac» en «Jacob» zijn
al op toer; « Rollebach » en de « Kleintjes » rolleren rond
en .... 't gaat er : Boer Vanneste's ruin is opgesmeten;
boer « Cneut » is een tand getrokken van twee honderd
frank aan zijn Brabantsche merrie ; boer «Zegers » koppel
ligt met het « stranglejoen » ; boer « Caene » heeft een
« klopper » verkocht voor achttienhonderd frank. Dan volgt
de beschrijving van al de peerden uit het omliggende. Boer
« Halewyns » ingekochte vos : Wel, wel! da 's puik : een
extra Brabantsch peerd, taille genoeg, hengstachtig, een
kleine -groote, korte beenen en diepen singel ; nu, een echte
Brabander, met breeden kop, gememberd en gepuikeld,
een gescheurd peerd, breed en gespleten, met leên en rugge,
met sterk allaam onder hem en die no i uitkomt; nu, een
bijzondere sneê, de steert goed geplaatst, een peerd dat aan
de eerde houdt, zulle ! twee duizend op den kop !
Boer Tanghe's rosschimmel is grooter, meer Stadspeerd
en « Cammioneur » van de laatste ((force », een ware
Berliner, die goed over den grond gaat.
Boer Claeys's zwarten laat te wenschen, er kan te veel
wind onder, hij heeft te weinig darmen; daarbij, hij komt
niet frank buiten, hij draaft onder hem en is verbonden in
den stap, niet vrij genoeg ; hij is een ribbe te lang, te vernepen, niet geschud, daarbij, hij heeft te warme (hij is te
kwaad) en te weinig letten.
Uitgeklapt over de peerden vallen ze op de « Commarce »
die slabbakt, en djeemenisteren over 't geld dat ze « toesmijten »
... dan zegt het werkvolk : 't Is te hooren dat de
En .....
peerden geld weerd zijn; de boeren verschieten meer in
een peerdevalling, dan in al de ongemakken van al hun
volk inééns.
EDWARD VERMEULEN.

Hooglede.

DE BLOEMEN
EN HET KERKELIJK LEVEN (z)
Al het vergankelijke is een gelijkenis van het eeuwige !
Deze waarheid heeft de Katholieke Kerk op bewonderenswaardige wijze weten levend te maken door haar eeuwenoud
voorbeeld. Zooals het kerkgebouw verzinnebeeldt de geestelijke
Kerk, door Kristus gesticht, zoo werd allengs de gansche natuur
uitgelegd en voorgesteld als symbool van de kristelijke opvattingen, als middel om de zielen te louteren en te verheffen tot
het bovenaardsche leven. De oudste heiligen, monniken en
kluizenaars onderscheidden zich door hun natuurliefde : zeer
dikwijls verlieten zij de wereld om in volledige afzondering de
stem van God te gaan hooren, het beeld van het Paradijs te
bewonderen in al het geschapene. Voor de bloemen in 't bizonder hadden vele een voorliefde. Naar het voorbeeld van de
profeten en van den Messias zelf, mengden zij de vergelijkingen
met bloemen en dezer hoedanigheden in hun predikatiën. In
eenzaamheid en wildernis legden zij velden en bloemtuinen aan,
waaruit de eerste kristenen reeds hun voorstellingen van gewijde
onderwerpen haalden, zooals wij zien op oude mozaïeken en
muurschilderingen (Kristus als hovenier, de Hemel als lusthof,
enz.). Van in de vroegste middeleeuwen waren de klooster
kweekplaatsen der bloemen. Ja, hier zochten-tuinedgro
de zieken van allen stand de geneeskrachtige kruiden, die er als
in een ware apotheek voorhanden waren. En 't is onbetwistbaar
dat de wetenschap der plantkunde oneindig veel te danken heeft
aan de zoozeer belasterde middeleeuwsche monniken, die hier.
zoowel als op alle gebied van ware beschaving, de voornaamste
voorlichters waren. Zeer wenschelijk integendeel zou het zijn
dat onze tijd in dezelfde innige betrekking met (le natuur kwame
en de opvatting van den grooten Thomas van Aquinen deelde:
« De studie der schepselen, zegt hij, is uiterst nuttig om het
geloof te leeren en de dwalingen uit te roeien; want wij ontdekken Gods wijsheid en macht, hoe meer we zijn werken door(i) De meeste bizonderheden werden ontleend aan een
opstel in Dietsehe Warande (VI) door W. H. James Weale, aangevuld door Jos. Alb. Thijm, met inlichtingen van den natuurkundige Cloots te Zaandam.
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gronden, en de liefde tot hem wordt ontstoken bij het zien der
schoonheid van het geschapene, vermits al het schoone dat iii
het schepsel stuksgewijze en afgezonderd aanwezig is, van God,
de bron van alle schoonheid, voortkomt. Terwijl we nu het
geschapene leeren kennen, worden we meer en meer aan
Dengene gelijk, die zichzelf en alles buiten zich kent. Ook
worden wij door de nauwkeurige kennis van de natuur tegen
alle heidendom en heidensche dwaling beschut, tegen astrologie,
fatalism, tooverkunsten en bijgeloof. Door kennis van de natuur
wordt de mensch eerst voorgoed in staat gesteld zijn plaats in
het heelal te erkennen. » (Zie Tiinotheus van Dr. Franz Hettinger,
3 Auflage, bl . 249).
Veel droeg tot de algemeene bloemenvereering bij, het feit
dat alsdan de menschen niet in groote steden op onzinnige wijze
opeengehoopt zaten als thans en dat zoowel armen als rijken
deelachtig kunnen worden aan het rein genot van den bloemen
kon ook niet anders of in die tijden van kinderlijk-tel.H
geloof en onuitputtelijke godsvrucht zou het beste van den tuin
voorbehouden worden aan de kerkversiering. W. H. J. Weale
schrijft daaromtrent zeer treffend (i) : « Al wat er kostbaars op
aarde is of in den boezem der zee, heeft (de Kerk) aan deze
verheven bestemming gewijd ; en, aldus tot den goddelijken
dienst beschikkend wat zonder dat slechts tot wereldschen
luister zou gediend hebben, heeft zij zich, als van haar erfdeel,
van de geheele aarde op geestelijke wijze durven meester
maken.... En de bloemen — het schoonste, het zuiverste dat
ons uit de gaarde van het eerste Paradijs is overgebleven —
hebben ook hare plaats in deze rij van offers en schattingen.
Zonder vrees noch voorbehoud plaatst men ze op het altaar des
Heeren, voor de beelden van zijne moeder en der Heiligen;
want, van al de voortbrengselen der natuur zijn deze het minst
van hunne oorspronkelijke en passende bestemming voor den
mensch afgeleid. Zij schijnen hunne wijding in zichzeive te
dragen, daar zij niemand kwaad kunnen doen en niet noodig
hebben door belezing gezuiverd te worden.
Niet alleen had elke voorname heilige of heiligengroep
(b.v. de martelaars) zijn bloembed met de voor hem bestemde
bloemen, in kloosters en bij partikulieren, maar tallooze bloemen droegen ook den naam van heiligen of kerkelijke feesten.
Eerst de Renaissance, deze heropleving van heidenschen geest
in kunst en leven, die zooveel banden verbrak tusschen godsdienst, volk en kunst, begon de volksche bloemennamen te
^i) Loc. cit.
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vervangen door geleerde Grieksche en Latijnsche. En toch
leven er bij het volk nog een aantal overgeleverde namen en
gebruiken voort, gered uit den vloed van vreemde waanwijsheid.
Onzer-Vrouwe-mantel,
Onzer-Vrouwe-bedstroo (witte thijm),
Onzer-Vrouwe-wiegstroo (asperula),
Christus-oogen (Marienröslein),
St-Joris-wortel, Engelvoet, Hemelsleutel of St-Pieterskruid
(primula veris), St-Jansbloem, H. Kerstkruid, Doornekroonbloem (klaverzuring), Passiebloem, Pinksterbloem (iris), Duivelsbrood (kampernoelie), Duivelsoog, enz.
Ook in 't Duitsch treffen wij er een aantal aan :
Ste-Barberenkraut (winterkers),
Ste-Katharinenblumen (wilde narduszaad).
Gottes Gnade (blauwe boterbloem).
Gottes Heil (prunella), enz.
Eveneens in 't Fransch :
Violettes de la Chandeleur (sneeuwbloem),
Herbe de la Trinité (driekleurige viool),
Chardon de Notre-Dame (Maria-distel, artisjok),
Gants de Notre-Dame (vingerhoedkruid),
Peigne de Notre-Dame (naaldenkervel),

Etoile de Bethléhem (vogelmelk).
Discipline des religieuses (duizendschoon), enz.
In 't Ital aansch :
Pastore della Madonna (hoef blad), enz.
In 't Latijn :
Palma Christi (wonderboom, Kristuspalm),
Lancea Christi (speenkruid),
Calceolus Marine (papenschoen ! ), enz.
Ieder land, iedere streek heeft aldus nog tal van eigen benamingen. De heer Weale mocht wel besluiten : « Een middeleeuwsche hof moet inderdaad een soort van natuurlijke
tempel zijn geweest, alwaar onze Heer en de Heiligen altoos
onder nog veel schooner, hoewel minder kennelijke beelden
werden voorgesteld, dan de kunst met al hare wonderbaarlijke
middelen weet te scheppen ».
Niet minder hadden ook de kleuren hun bepaalde beteekenis,
wier symboliek zoo ontleed en uitgewerkt is door de mystieke
schrijvers als Ruysbroek, Suse, e. a. Thans nog beduidt het wit
de onschuld, het zwart den rouw, het blauw den ootmoed, het
rood de liefde en het martelaarschap, het goud den glans, het groan
de hoop, het purper de waardigheid, het violet de boetvaardig-
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heid, enz. Aan de meeste heiligen was aldus een bloem toegewijd, wier kleur met hun bizondere eigenschap overeenstemde :
aan de martelaars de roos, aan de belijders de viooltjes, aan de
maagden de lelie, aan 0. L. Vrouw alle drie ; St-Bernardus
noemt haar « viooltje der ootmoedigheid, lelie der zuiverheid,
roos van liefde ». Verder nog op te merken : lijden = passie
vertrouwen = sneeuwklokje, pracht = dahlia, H. vijf-bloem,
Wonden = vijf roode rozen aan een rozestruik, hoop = mei
schoonheid = camelia, heilrijke inspanning -= eglantier,-dorn,
jeugd = = madeliefje, naastenliefde = waterlelie, schaamte -_=
pioenroos.
Een oud liedje zingt :
Nog is er een, die boven alle spant de Kroon,
De Kroon Imperiale — 't is de liefde schoon. »
(Zie hiertoe : Het Roomsche Kerkgebouw en Het Heilig Misof r
door P. NIEUWBARN).
De gansche natuur, met haar wisselende jaargetijden, haar
steeds nieuwe verschijnselen, haar leven en sterven, werd aldus
tot in haar kleinste onderdeelen door het kerkelijk leven gekristend en geheiligd. Van de groote indeeling van het kerkelijk
jaar, overeenstemmend met de vier jaargetijden, tot de wijding
van het nederigste bloempje, is ons kerkelijk leven de volmaakte verklaring van het natuurlijke leven en maakt dit
laatste tot een treffende gelijkenis van het bovenaardsche.
Moeten wij ons zelven nu geen verwijt toesturen dat we
zoo weinig op de hoogte zijn van het katholieke kerkjaar, door
Hettinger genoemd : ((den kalender van de nieuwe bovennatuurlijke wereld » ? Dat we zoo schaars kunnen zeggen met
onzen priester-dichter Gezelle :
Mij spreekt de blomme een tale
Mij is het kruid beleefd,
Mij groet het altemale
Dat God geschapen heeft.
En nochtans, hoe zou het innig medeleven met het kerkelijk
jaar, hoe zou de ingetogen beschouwing van de natuur en het
indringen in haar geheimen ons behoeden tegen het overschatten van de tijdelijke goederen! Hoe zouden ze ons aftrekken
van onvruchtbare twisten en ijdele bekommeringen, door onze
ziel een edeler voedsel: geestelijk brood te schenken en ons te
stemmen tot zachtmoedigheid, ingetogenheid en ware kristelijke
liefde! Op zulken grondslag zou een echte beschaving en een
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echte, alomvattende kunst kunnen gedijen, vermits ze natuurlijk
zouden opbloeien uit de diepten van een onverbasterd, veredeld
volksleven.
Ten slotte nog een paar behartenswaardige raadgevingen
van W. H. J. Weale:
«Heden, nu de herleving der kristelijke gevoelens zich vrij
sterk heeft geopenbaard, meenen wij dat men het oude gebruik,
om onze altaren en kerken met levende bloemen te tooien, wel
weer zou kunnen invoeren en de bloemen van klatergoud, het
gekleurd papier en den ganschen boedel van lappen en plak
waar men thans gebruik van maakt, achter de bank wer--werk,
pen. Ons dunkt dat men zeer wijs zou handelen, met de oude
begraafplaatsen die buiten gebruik zijn in tuinen te herscheppen,
waar men bloemen voor de kerken zou kweeken. En nog, als
de menschen die een tuin bezitten, een gedeelte er van voor de
kerk wilden afzonderen, zou dit een voortreffelijk werk zijn ».
De heer Weale slaat voor b. v. :
Een bloembed voor O. L. Vrouw, met sneeuwklokjes, leliën
van dalen, leliën, clematis en goudsbloemen ; een voor de
martelaars, met roode bloemen, als pioen, lobelia, dahlia, enz.
Het kweeken dezer bloemen kon zelfs grootendeels toevertrouwd worden aan de kinderen, wier uitspanning aldus gedeeltelijk een godsdienstig, veredelend karakter zou krijgen.
Onze toekomst zal zijn zooals wij ze maken; daarom in
onzen grooten Vlaamschen strijd aan de alzijdige innerlijke
verkristelijking van ons volk gewerkt, waarmee goddank reeds op
velerlei gebied begonnen is.
E. VAN BERGEN.

BOEKENNIEUWS
UIT DE REISTESCH II, door JEF DE Cocu. -- Antwerpen,
«Veritas », 1913.
Weinig Vlaamsche boeken worden bij hun verschijnen zoo
gretig bevingerd en van de eerste bladzijde tot de laatste met
onafgebroken gretigheid gesmekt als de werken van Jef De
Cock, vooral wanneer hij ophaalt uit de reistesch.
Dezelfde verteller, die u voorheen zoo prettig-keuvelend
rondleidde in Münster en in Berlijn, doet het ditmaal in Hol
maar in Zwolle vooral.
-land:iRoterm,Asda
Van Rotterdam schildert hij u niet de bedrijvigheid der
wereldhaven ; van Amsterdam legt hij niet te flonkeren de
schatten van haar groot aesthetisch en economisch leven. Dat
werd reeds goed, en heel goed door anderen gedaan. Daarom
doet Jef De Cock weer iets dat anderen hem niet voordeden.
Te Rotterdam zoowel als te Amsterdam onttrekt hij zich aan het
lawaai en aan de herrie, waaraan hij steeds een hekel heeft
gehad; en op zijn eentje zit hij te mediteeren : 't gaat over de
Hollandsche pers, de Hollandsche politiek; de Hollandsche
huiselijkheid, ook die van 't openbaar leven; de hoogeschool in
eigen taal, het Vredespaleis, Royaard's opvoering van ((Adam
in Ballingschap », 't beschavingspeil van den Nederlandschen
middenstand in vergelijking met den onzen, het romantisme,
Thomas a Kempis ; 't gaat, al kijkend naar allerlei zooals
De Cock kijken kan, toch over de ziel van Nederland en wel in
haar hoogste intellectueele en zedelijke openbaringen... En dat
alles wordt zoo leuk, zoo mir nichts dir nichts te pas gebracht
dat ge de literatuur op uw knieën zoudt willen smeeken steeds
aan tendenz te willen doen, als ze 't zoo kan lijk onder deze
begenadigde pen :
Zoo gedacht, zoo gedaan. En daar zie, 't viel mee. Want
ik ontdekte tot mijn plezierige verbazing, dat dit schijnbaar
internationale vervoermiddel over elke landgrens een ander
nationaal karakter aanneemt. Er is inderdaad niets zoozeer
hollandsch als een hollandsche trein. De hollandsche wij-hebben- al- den•tijd-geest, die vroeger belichaamd was in de trekschuit, is thans in de spoor getogen. Doodeenvoudig een geval
van zielsverhuizing. Een hollandsche trein is noch min noch meer
dan een stoomtrekschuit op wielen. Ge moet u nooit in 't zweet
loopen, als ge hier met een trein mee wilt. Ten minste als 't een
sneltrein is, want een bommeltrein is een ander geval : die
vertrekt doorgaans zeer stipt, maar voor een sneltrein moogt ge
gerust een kwartier later komen dan door het spoorboekje
wordt aangegeven.
» Waaraan dat ligt? Misschien wacht de lokomotief op de
menschen, en misschien wachten de menschen op de lokomotief, en misschien wachten ze op malkander, ik weet het niet.
Maar 't is een feit : de lokomotief staat te proesten en te sissen
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en te dampen en, ik zei haast, in de handen te spuwen, als wou
ze zeggen : Jongens, let op, nu ga 'k ereis 'n vaartje nemen,
maar bij al heur vertoon komt ze geen duim van de plaats, en ze
doet net als die mannenkoren die zichzelven opwekkend toezingen : Marchons ! marchons ! doch immer pal blijven als boomen.
En ondertusschen wandelt de kondukteur op en neer langs de
portieren en vraagt de opdagende passagiers tegemoetkomend :
((Welke klasse, meneer ! » — Tweede — « Rooken ? » — Niet
rooken. -- «Hier zoo, meneer! » en hij loopt u voor en wijst u
den weg en opent en sluit en helpt met zooveel vriendelijke
dienstvaardigheid. dat ge beschaamd terugdenkt aan den botten
belgischen ((garde') die geen vlaamsch wilde verstaan, en van
harte beloont ge den minzamen kondukteur met een dubbeltje
fooi --- waarop hij trouwens met onmisduidbaar gesammel
schijnt te rekenen. Maar, ik zeg het met nadruk, zooveel toeschietelijkheid is haar dubbeltje waard. Heere ! als ik bedenk
hoe duur in België de « voorbehoudens » kosten en dat ge
haast minister of baron moet zijn om u die weelde te gunnen.
En hier, wel, ik stop den kondukteur een kwartje in de hand en
op mijn wenk geleidt hij mij in een coupé voor-mij - alleen en hij
zal dat coupé tegen iedereen voor « vol)) verklaren, en desnoods
verspert hij met zijn eigen lijf aan alle ongeloovige opdringers
den toegang.
» En fijn dat ge zit in zoo 'n tweede-klasse-wagen ! Ge vergeet
haast dat ge aan 't verlaten zijt en dat ge aan 't volgend station
uw aansluiting zult missen. 't Is gerieflijk aangelegd en smaakvol versierd. Ge hebt er een rek voor uw tesch, een haak voor
uw jas en een standaard voor uw paraplu; er is elektrisch licht
en centrale verwarming ; er is een spiegel en een « retirade '> —
aldus heet de W. C. in zuiver hollandsch ; en, als in een
zachte sofa, zinkt ge behaaglijk weg in de groene veerende
kussens. Nee maar, een echt salonnetje, leuk en knus.
» Doch, ik hoor u al grinniken : Ei, demokraat van den
kouwen grond, wat doet gij in een salon? Ons Heer en zijn
apostelen zouden niet in tweede klasse reizen als ze terug op de
wereld kwamen...
» — Best mogelijk, beginselrijder, maar « we reizen om te
leeren)> zingt het liedje en ik was er nu eenmaal op gesteld om
kennis te maken met het hollandsche tweede-klassepubliek.
ten einde het te vergelijken met het dito uit België. En bij deze
kennismaking en vergelijking viel me alweer het nationale
karakter der treinen op. Immers, een trein, die b. v. van Brussel
naar Gent loopt is een zuiver spiegelbeeld van de indeeling der
vlaamsche bevolking. In de 3e klasse rijden de arbeiders, de
boeren, de werkers van alle soorten, het zwoegende eenvoudige
kinderen- en geldopbrengende volk, en in deze klasse hoort men
de vlaamsche dialekten ; in de 2e klasse reizen zij, die zichzelven
noemen de ((classes dirigeantes », hetzij ze daartoe behooren
of slechts wanen te behooren, en uit den mond van deze lieden
klinkt fransch, zegge : belgisch-fransch. Zoo reizen ze elk in
een eigen hokje, de opperbelgen en de onderbelgen, de heeren
en de knechten, de bevoorrechten en de verstootelingen, de
eenen op malsche kussens, de anderen op harde banken, want
de eenen franschkenners en de anderen fransch-onkundig. een
laatdunkende ingebeelde minderheid gediend en ontzien door
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een gedweeë argeloos -misleide meerderheid. In een hollandscheu trein daarentegen treft u dadelijk de eenheid van het
volk.
Er wordt hollandsch gesproken van den kop van den
trein tot aan den staart, door alle klassen heen. In de eene
klasse wat beschaafder dan in de andere, maar toch onder
verschillende gedaanten overal 't zelfde mooie, levende,
bloeiende hollandsch! Veelal beschaafd tot in de laagste
klasse toe, zoodat men, wat de taal betreft, den naad niet
bemerkt tusschen de verschillende standen en rangen. Hieraan
herkent men meteen de verdere uitgebreidheid en 't dieper peil
der beschaving : een natuurlijk gevolg van de taaleenheid, die
immers het doordringen der beschaving door alle volkslagen
vergemakkelijkt.
Wat mij vooral belang inboezemde, was de lektuur van
mijn wagengenooten. Een dame las de Telegraaf, een heer
las de Nieuwe Rotterdamsche Courant, een andere meneer
las de Wonderdadige Paraplu van Mikszath, een derde verdiepte zich in een boek over werktuigkunde, -een vierde
bepeinsde de Essays van Emerson. Vergelijk eens daarmee de
spoorweglektuur in een belgische « 2e classe » : Dernière Heure,
Etoile Beige, Le Journal, Le Matin en al die dartele Parijsche
illustrés. 't Is om schaamrood te worden. Ik vroeg me af :
« Wanneer zal ik eens van Brussel naar Gent rijden in een
gezelschap als dit hollandsche hier, in een gezelschap van
neerlandsch lezende, neerlandsch sprekende, beschaafde, ontwikkelde Vlamingen ? » En ik antwoordde mezelven : « Ik weet
het niet, het kan nog lang duren eer ik het beleef, en misschien
beleef ik het niet meer, maar stellig zal 't niet eerder gebeuren
dan wanneer Vlaanderen in al zijn scholen, van de laagste tot
de hoogste, in 't vlaamsch zal onderwezen worden.
De meneer, die de Rotterdamsche las, zag er nogal genaakbaar uit; daarom, toen hij zijn krant toevouwde, waagde ik het
hem aan te spreken :
— Meneer, vroeg ik, is de Leidsche Universiteit een ; root
gebouw?
-- Dat zou 'k zoo denken...
-- Dat is jammer
Meneer's oogen schoten vol vraagteekens.
-- En waarom?
-- Wel, meneer, zei ik, u moet weten, ik ben Belg, hm.
ik bedoel, Vlaming, want Belgen bestaan alleen op 't papier,
en bij ons verkeeren vele menschen nog in de meening dat een
neerlandsche hoogeschool iets onbestaanbaars is, een verdichtsel, een sprookje, een droom, te belachelijk om zich in te
denken, te gek om van te spreken; bij ons moet een universiteit
fransch zijn, anders is zij haar naam niet waardig.., Daarom
vind ik het jammer dat de Leidsche Universiteit zoo groot is.
Was ze een klein gebouwtje, dan kon ik ze allicht op een kar
zetten en er eens mee rondrijden in België, met professors en
studenten en boekerijen en laboratoria en heel den boel, ik kon
dan voorstellingen geven voor de paleizen van de mogendheden
die ons thans regeeren. Misschien zouden ze zich gewaardigen
door de vensters te kijken en kwamen ze tot een juister inzicht...
-- Mijn meneer lachte :
-

a
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-- Den drommel ! dat plan is nog zoo kwalijk niet... Maar
dan moogt u ook niet vergeten de Nobelprijzen van onze professoren mee te nemen, die kennen uw « franskiljons » stellig
ook niet.
--- Dat is een goeie raad, zei ik, ik zal er om denken.»
Maar Zwolle vooral heeft het geluk Cock's hart te hebben
gestolen, en met zijn hart zijn beste pen : Zooals Cock Zwolle
heeft geportretteerd blijft de stad van Thorbecke en van Potgieter voor immer in de letterkunde leven : die door en door
eenvoudige moeder van zooveel grootheid is juist om haar eenvoud de lievelinge van Jef De Cock. 't Is weer op de ziel van die
stad dat Jef verliefd geraakte. Er is ook zooveel grond tot
sympathie tusschen hem en haar. Ook in Jef ligt veel grootheid,
diep besef van levensernst, cultus van 't hoogste en 't reinste,
en toch in alles, voor't publiek, die humoristische eenvoudigheid
in handel en wandel.
Daar vaart Jef over de Zuiderzee langs Urk van Kampen
uit naar Amsterdam; daar staat hij met zijn guitig oog een
nationaal feest te bekijken te Zwolle ; daar valt hij aan 't
schaatsenrijden, tot hij lekkebaardt bij een Friesche hardrijderij ;

daar leert die paster van 't Gentscl^e fietsen, God betere 't. En
in de dubbel hevige ontroeringen, die zijn lijf en ziel bestormen,
blijft hij olympisch-kalm als Goethe, en komt hij uit op een:
«Heerlijk ! de tuin krijgt een heel ander uitzicht als ge hem
doorfietst; hij biedt nieuwe panorama's en perspectieven. »
Als toemaatje bij deze Hollandsche prentbrieven krijgen
we in drie andere een leutigen kijk op München..
Jef De Cock nadert de veertig; zijn haar wordt grijs, maar
zijn humor en zijn levenspret niet. Wij wenschen hem, te zijnen
bate, en ten onzen, ewige Jugend. J. P.

VAN CHRISTUS' APOSTELEN, door JAN HAMMENECKER,
1913. -- Drukkerij « L'Emulation », Vorst-Brussel, 117 blz.
Moest het nu eens wezen dat ik had aan te wijzen, niet den
den grootsten Vlaamschen dichter van heden, maar de zuiverste
dichtersnatuur, 'k zou waarschijnlijk nogal aarzelen; maar
'k geloof dat ten slotte mijn vinger zou terechtkomen op de
borst van Jan Hammenecker, onderpastoor te Londerzeel.
En ik denk, dat juist hetzelfde zouden doen al degenen die
zijn jongste veertien gedichten lazen, aan eiken apostel een,
plus een aan S. Matthias, plus een opdracht aan Jezus Christus.
Jan Hammenecker heeft veel gezelliaand,
te veel,
ij n vroegeren
getuige de minder gave persoonlijkheid van zzijn
,

bundel; veel heeft hij gevondeld ook, getuige in dezen bundel
tal van verzen, waaronder ik aanhaal wat nu juist voor mij,,
open valt :
((Gewonnen door zijn dood, de zielen medetiegen
in zijnen zegetocht en heerlijk hemelvliegen,
hij zou zijn heiligen Geest meezenden op hun hoofd... ))

(blz. 66).
« En dit geschiedde. Op Sinxendag zijn vuur en tongen
op ieder neergedaald, en hebben hen doordrongen
met al de wetenschap... » (blz. 67).
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En toch is deze dichter veel meer dan de meesten thans te
onzent zichzelf.
Uit hem spreekt sterker dan uit om 't even wien alhier
de ziel van 't Evangelie en de geest van het Oosten.
De ziel van 't Evangelie; en zoo hebben wij in Hammenecker een zeer aristocratisch dichter — aristocratisch in den
hoogsten zin, in den godsdienstigen, in den heiligen, in den
hemelschen -- zich uitend in een zeer democratisch vers —
was het Evangelie niet eerst en vooral voor de armen, voor de
kleinen, voor de onwetenden? Ik behoef voor deze alinea
verder niets te verklaren als ik u ten bewijze geef de eerste
bladzijde van 't gedicht aan St. Paulus gewijd:
« Gelijk een knaap, die 't klimzeel aan de voeten snoert,
een kruisje slaat, nog eens de bolle kruin doorloert
-- Er staat voorwaar in heel het woud geen dikker boom —
en dan vol overmoed zijn stouten klimmersdroom
vervullen gaat,
zijn vingers in de garren slaat,
en pijnt met voet en vadem,
tot hij na korten tijd
beneden glijdt
met hijgenden adem;
Zoo kom ik menigmaal voor uw Gestalte staan,
die 'k in verbeelding als een ceder op zie gaan,
Sint-Paulus, en met weidsche welving van getak
zie rillen statig over 't wijde wereldvlak...
Dan volgt mijn oog
heur neuzig rijzen naar omhoog,
en speelt blijde in 't getoover
der gouden heerlijkheid
die spelemeit

in 't tonvolle loover 1 »

En dat uitgewerkt beeld van boom en klimmer gaat door
't heele gedicht.
En thans weet ge meteen uit welke bron deze dichter zijn
groote, sympathieke oprechtheid put, en zoo verneemt ge ook
hoe 't komt dat er geen tweede dichter is te onzent met zooveel
candeur als Jan Hammenecker. Deze priester is een stil verliefde op zijn priesterschap, een trouw beminnaar van 't innerlijk leven; en op zijn reine voorhoofd brandt datgene waarvoor
ook Sainte -Beuve in eerbied rillen kon : la griffe de l'archange.
Uit Hammenecker spreekt nog, heb ik gezegd, de geest
van het Oosten, niet enkel de ziel van het Evangelie dus, maar
de ziel van den heelen Bijbel. Want wacht u de subjectiviteit
van Hammenecker — die bijzonder kenschetsend is — te
verwarren met die van onze modernen. Deze dichter voedde
zijn sterke persoonlijkheid met de Schrift. En, zuiver letterkundig gesproken, is de dichterlijke helft van 't Oude Testament, de heerlijkste school voor het subjectivisme. Dat weet men
trouwens allang : Christian Lassen, in zijn standaardwerk Indische Altertumskunde (z), dat door de jaren heen nog niets van
(1)

1867-73.
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zijn fijnzinnigheid
nzinnigheid heeft verloren, vond een gelukkige formule
om liet onderscheid aan te duiden tusschen Ariërs en Semieten: « Bij de Semieten is de subjectieve geestesrichting overwegend, bij de Ariërs de objectieve. » En Flammenecker heeft,
door zijn gretige Bijbellezing, zijn aangeboren dichterschap
semitisch opgeleid. Heeft de priester zich zeer natuurlijk aan
de Apostelen gehecht, de dichter heeft uit eigen aandrang al
deze joodsche figuren geplaatst in hun eigen Joodsche atmosfeer, altijd op gelukkige. soms op verrukkelijke wijze : Wat
heeft hij zijn patroon St. Jan in die reeks van zes-en-twintig
gedichten doen leven zoo, dat niet enkel de groote apostelziel
oprijst, maar daar ook het heele land en volk van Palestina
opdoemt voor u.
Even een kiekje op 't Galileesche Genesareth
VIII
Andreas, Simon, Jacob, Jan, die Christus zagen,
bevaren weer hun zee, gelijk in vroeger dagen ;
Maar Zebedeus knort : « 't En zijn geen visschers meer !
't Zijn suffers allemaal !... » Och ja, zij droomen allen,
en laten alles gaan, 't mag mee-, 't mag tegenvallen,
en vangen nauwlijks iets op heel het wijde meer !...
Zie Christus komt gegaan het strand langs, bij de maten,
« Ei jongens, gaat de vangst? » --- De visch heeft 't meer ver[laten,
Wij vischten heel den nacht en vingen steert noch yin! »
«Vaart af, van wal in volle zee ! » — Was 't toen een varen,
een vliegen over 't meer ! ... Hoe rolde koord en garen
en lood en kurk dooréen het gulzig water in!...
« Hoe, Petrus, hoe nu toe! » — Andries, zie't bootjen hellen!
Houd toch uw lijn daar vast, en, komt toch hier, gezellen!
Verzinken wij? --- Jacobus, Jan, komt bij ! ... Al visch!
Als onze koppel booten nu maar niet te luttel is. »
IX
De visschers keken bang op 't blikkerende blinken
der spartelende vracht, die schier hun boot deed zinken,
en riemden sidderslags-traagtrekkend naar het strand.
Daar plofte Simon, als een eik die valt, ten gronde :
Ga meester, weg van mij; want 'k ben een mensch vol zonden.
Doch Christus lichtte Petrus op met streelend wijdend hand,
En zei: «Niet vreezen, zoon! —Zoo moet gij menschen vangen!
Ook gij, gezellen. » — Jan! Daar was 't uw zielsverlangen !
Gij moogt ter menschenvangst met uwen Jezus gaan!
Toen is uw liefde vast gesprongen uit uw wezen,
en als een vlammentuil naar Jezus opgerezen
gelijk de gloed uit een losbarstenden vulkaan !
Komt, broeders, juichtet gij, wij gaan met Jezus mede!
Vaarwel aan boot en zee! Aan alle visschers vrede!
Vooruit 1 voorafgegaan door Jezus onzen Heer!
Gij gingt, en U vaarwelde grootsch het klotsend Meer.
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Geen dichter dus die zijn schoonheid uitstalt tot eigen ijdelheid, een dichter die zijn schoonheid zingen doet en bidden ter
eigen volmaking, tot eigen eeuwig heil
Er komen ongetwijfeld ook zwakke verzen voor in den
bundel; eenvoud is geen platheid, en dat wordt het soms. bil
Hammenecker. Maar telkens is daar ook dadelijk weer iets heel
moois: il recule pour mieux saucer.
Jan Hammenecker is niet enkel een merkwaardig dichterlijk
individu, hij is ook een type van gelukkig idealisme. Deze
dichter heeft het geloof en de hoop en de liefde; dat maakt
hem blij. En die blijheid is toch zoo welkom in de letterkunde.
Och, wij weten wat er voorging: Alphonse Daudet beweerde:
Ik beschreef nooit iets dat ik niet heb gezien; Gautier pochte :
Je suis un homme pour qui le monde visible existe. En wij,
weten ook wat er volgde: Zola, Maupassant en zoovelen schiepen
een der meest troostelooze literatuur-tijdperken van alle eeuwen.
Wij weten ook wat er thans gebeurt: Idealistisch-godsdienstig rijzen de dichterscharen weer op, en ze zingen het liefst van
wat geen mensch kan zien: de zedelijke wereld, de ontroering,
de overtuiging, het geloof. Geen dichters van 't Frankrijk van
heden die beter worden beluisterd dan Francis Dammes, geen
romanschrijvers populairder dan de groote B's : Bourget, Bazin,
Bordeaux, Barrès.
Wij hebben 't nooit zoo erg als 't naturalistische Frankrijk
verbruid. Maar ook wij konden toch een kentering best ver
thans in vollen gang.
-dragen.Eis
Eigenaardig, ook Paul Cladel bezingt in 't Fransch de
apostelfiguren. Maar met de volledige reeks is onze Hammeneeker hem voor.
J. P.
MIJN LEVENSBESCHOUWING, door JOHANNES JÖRGENSEN,
geautoriseerde vertaling van Mevrouw Logeman-van der
Willigen. --- Uitgave van Paul Brand, Bussum, 1913, 5i blz.
Deze brochure van Jorgensen is weer een goede dikke
bundel van veel anderen waard.
Met zijn dichterlijk inzicht, dat meer is dan wijsbegeerte,
dat de ware wijsheid is, geeft ons Jörgensen zijn gedachteverloop dat hem van 't beschouwen van de natuur, van de wereld
en van zichzelf heeft gebracht tot den Roomschen godsdienst.
Wie zou meenen hier te doen te hebben met een gevoelsmensch, die ten minste zoozeer als de zoekende denker aan 't
woord komt, zal al dadelijk vernemen dat hij 't mis heeft :
((Er is niets dat mij persoonlijk meer tegen staat dan dat de
godsdienst aanbevolen wordt als iets dat zoo «troostvol » is.
Waar het op aankomt is dat de godsdienst waar is. Als er
werkelijk troost in het bestaan te vinden is, dan is die te
vinden in de waarheid ».
Jörgensen, de dichter, is een wonderbloem op den stengel
der wetenschap De student immers was een vlijtig vorscher in
de natuurkunde. En de denker keert ook telkens, in zijn argumentatie, naar zijn geliefkoosde wetenschap weer:
Ik kan hier niet nader op dit vraagstuk ingaan, maar het
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is in onze eeuw van electriciteit misschien niet ongepast om
even te wijzen op de drie groote namen van de electrische leer:
Volta, Ampere en Faraday. Volta was een geloovig Katholiek,
die dagelijks de H. Mis bijwoonde en iederen Zondagnamiddag
arme kinderen den catechismus onderwees. Ook Ampère was
Katholiek. Ozanam zegt in zijn biografie van Ampère : ((De
godsdienst leidde geheel zijn gedachtenarbeid, straalde over al
zijn beschouwingen : van dat verheven standpunt beoordeelde
hij alles, ook de wetenschap zelf. » En Sainte Beuve, -- zeker
een onpartijdige getuige, -- verklaart : « Tot het laatst toe zag
ik hem altijd vereenigen en verzoenen geloof en weten, vertrouwen op en troost in de menschelijke gedachte en aanbid
geopenbaarde Woord. » Ten slotte Faraday, door-dingvahet
Tyndall (('S werelds grootste experimentator », genoemd, behoorde tot een Engelsche secte, de zoogenaamde « Glassiten ».
De beroemde geleerde bekleedde in die kleine gemeente de
plaats van «ouderling ». en hield een menigte preeken, waar
wij nog de schetsen van bezitten. Terecht zegt Kneller daarom
in zijn boek : « Das- Christentum und die Vertreter der neueren
Naturwissenschaft » ( i) : Als de halfontwikkelde gemakkelijk
de straten doorglijdt in de electrische tram, die door gloei
verlicht wordt, als hij door de telefoon spreekt met-lampen
verwijderde vrienden, of telegrammen de zee overzendt naar
andere werelddeelen, dan schenkt hij misschien, overtuigd van
de superioriteit van onzen tijd, den godsdienst en de Kerk een
medelijdende gedachte en glimlacht spottend om het knielend
moedertje met haar rozenkrans! -- Het weet gewoon niet dat
de hoogst intellectueele menschen, Wien wij in de eerste plaats
de moderne uitvindingen danken, zich gebogen hebben voor de
waarheden van het Christendom, dat de handen, die zoo geniaal
te werk gingen in het laboratorium, zich ook tot het gebed
vouwden en, zooals Volta en Ampère, zelfs den rozenkrans
niet versmaadden. Tegenover de aanvallen, die dikwijls uit
naam der natuurwetenschap op het Christendom gedaan
worden, komt het er vooral op aan het evenwicht te bewaren,
zich niet te laten verschrikken of imponeeren. De namen, die
heden groot zijn en schitterend, zijn misschien morgen verbleekt
of vergeten. Misschien is er vat moed voor noodig om den
storm tegen te houden, om « niet met den tijd mee te gaan ».
Deze moed wordt ondertusschen rijkelijk beloond, -- op zekeren
dag ontdekt men, dat de « groote mannen », die tegen den
godsdienst te velde trokken, in het geheel niet groot waren, en
dat men zich met zijn Christendom in een bizonder uitgezocht
gezelschap bevindt. Niemand minder dan Robert Meyer, de
ontdekker van « De Wet van het behoud van Energie »,
verklaarde op de vergadering van Duitsche Natuuronderzoekers. in 1869 te Innsbrück gehouden : « Een ware filosofie
kan en mag niets anders zijn dan een voorschool of inleiding
tot den Christelijken godsdienst ». Maar hoevelen kennen zulke
(i) K. A. Kneller : ((Das Christentum und die Vertreter der
neueren Naturwissenschaft », (Freiburg im Breisgau 1904)
blz. 128.
Vergelijk ook : E. v. Cvon : ((Gott und Wissenschaft »,
(Leipzig, Veit und Co, 1912).
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of dergelijke woorden van mannen, die baanbrekers waren in
de natuurwetenschap, en hechten er gewicht aan ? Terwijl heel
het zoogenaamde ontwikkelde publiek aan de lippen hangt van
een Häckel, die in een paar honderd bladzijden de « wereldraadselen » oplost ! »
Het slotkapitel van 't boekje is wel het meest kenmerkend
vijf. Daarin verklaart hij ons waarom hij, de-Jörgenschd
godsdienstlooze, onder de godsdiensten het katholicisme heeft
gekozen : Een zijner redenen is de volgende :
Maar bezit de Roomsche Kerk aldus het Waarheidsprivilege, alle aanvallen, die voortdurend op haar gericht zijn,
bewijzen tevens, dat zij nog een ander privilege bezit, — het
privilege om vervolgd te worden. « Indien zij den vader des huis
genoemd hebben, hoeveel te meer zijn huisge--gezinsBlbu
nooten. » (Matth. io : 25.) ((En de wereld vatte haat tegen hen
op, wijl ze van de wereld niet zijn, gelijk Ik van de wereld niet
ben. » (Joh. 17 : 14.) «Heeft men Mij vervolgd, men zal ook u
vervolgen. » (Joh. i5 : 20.) Deze woorden gelden misschien alle
Christelijke genootschappen, — de strijd tegen de Zendelingen
aan het einde der vorige eeuw is niet vergeten. En nog in onze
dagen kan men over iemand moeilijk iets zeggen, wat meer
ergernis verwekt, dan dat hij «fijn » is, « meer dan fijn. »
Het verstand kan dien haat der vrijdenkers voor de Christenen niet begrijpen. Als de vrijdenker namelijk gelooft, dat hij
wijzer is dan wij, dat hij meer van het bestaan af weet dan wij,
laat hij ons dan beklagen, superieur over ons glimlachen en de
schouders optrekken Maar waarom moet hij ons haten ?
Dat prerogatief om het voorwerp te zijn van den haat der
wereld, heeft de Roomsch Katholieke Kerk in de hoogste mate.
Zij is zeker de mneest gehate instelling op aarde. Evenals oudtijds
onder de heidenen en later in de middeleeuwen wordt ook nu
nog de Kerk steeds vervolgd en aangevallen. De geschiedenis
der Kerk is de geschiedenis van een onafgebroken reeks vervolgingen van den kant van overheerschende tegenstanders. Na de
Keizerrijken der Oudheid roeien het Ariaansche Byzantium en
de Ariaansche barbaren de Katholieken uit met vuur en zwaard.
Na de Arianen de Mohamedanen, na de Mohamedanen het
huis der Hohenstaufen, na het huis der Hohenstaufen de
Fransche Alleenheerschappij, — van het oogenblik af dat de
gezant van Filips den Schoonen, Bonifacius VIII te Anagni
met zijn ijzeren vuist in het gezicht sloeg, tot den strijd van
Lodewijk XIV en de Gallicaansche Kerk tegen Rome toe, —
een strijd die in onzen tijd wordt voortgezet door de vrijdenkers
der Fransche republiek Tegen wien trekken de radicale en
socialistische dagbladen in Frankrijk, Duitschland, Oostenrijk,
Italië en Spanje te velde? Tegen de Roomsch Katholieke Kerk.
Met wien wordt de spot gedreven in de vrijzinnige humoristische
bladen, van «Simplicissimus » uit München af tot aan « Asino, »
uit Rome toe? Met de Katholieke geestelijkheid, de Katholieke
orden, met den Paus. Hoe luidt de oorlogskreet der vrijzinnigen
en vooruitstrevenden van heel Europa? Is die niet overal
dezelfde : « Jaag de monniken het land uit! Sluit de Kloosters !
Weg met de Zusters van Liefde! » Zijn de Katholieken in alle
landen niet genoeg op weg om buiten de wet gesteld te worden?
Neemt men in Frankrijk en Portugal niet zeer kalm wetten aan,
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waardoor het rechtmatig eigendom van monniken en nonnen
ge xproprieerd wordt, geconfisqueerd, verkocht aan den meest
biedende? En is er iemand in Europa, een man van autoriteit,
die protesteert tegen zulk een schreeuwende onrechtvaardig
Zwijgt Georg Brandes niet, zweeg Björnstjerne Björnsont-heid?
niet? Europa ziet kalm toe, onverschillig, misschien zelfs vergenoegd : « Dat is hun verdiende loon. » Overal is de strijd tegen
het Katholicisme een cultuurkamp, die gevoerd wordt onder de
leus van Voltaire, die de oude Tacitus reeds kende : « Ecrasez
l'infáme ! Verpletter den vijand der menschheid ! ►)
» En hier staan wij voor een feit, dat voor mij misschien het
meest afdoende bewijs is, dat de Katholieke Kerk de ware is.
Dat zij niet alleen het onderwijzend kerkgenootschap is hetwelk sacramenten uitdeelt, maar dat zij is, wat Paulus noemt,
het Lichaamn van Christus, dat met andere woorden de Kerk een
is de aarde steeds tegenwoordige Christus. Haar hande--voudig
lingen zijn die van Christus, haar woorden die van Christus,
haar autoriteit is de autoriteit van Christus. De haat tegenover
de Kerk is de haat der wereld tegenover Christus. En tot die
overtuiging kwamen wij niet na al wat er gebeurd is, maar wij
lezen die op iedere bladzijde van de Schrift, waarop het Christendom zelf gebaseerd is. «Indien de wereld u haat, weet dat
ze Mij het eerst gehaat heeft..... »

oo

OVERZICHT DER ENGELSCHE LETTERKUNDE, door
J. H. WISMANS, leeraar te Rolduc. — Paul Brand, Bussum,
I913, I14 blz.
Een zeer klein boekje over zoo groot een letterkunde; maar,
voor den korten tijd dien onze studenten aan de studie van de
Engelsche literatuur kunnen wijden, een ideaal vade-mecum.
De levensbijzonderheden der Engelsche grooten zijn zorgvuldig
saamgezocht. Van elk der meest bekende werken is in 't kort
de inhoud verteld; en nooit wordt vergeten met enkele keurige
zinnen een grondig oordeel over de waarde van den schrijver
en over zijn kenmerkende plaats in de reeks. Katholieken, die
nogal eens met opzet door Engelsche letterkundige geschiedschrijvers worden op zij gezet, komen hier tot hun recht: Het
geen wil zeggen dat kardinaal Newman op een allereerste plaats
staat te prijken. Aan de katholieke herleving wordt zelfs, en
met reden, een afzonderlijk nummer gewijd. Jammer dat er niet
een laatste hoofdstuk bijkwam om de hedendaagschen te onzer
kennis te brengen. Onder hen zijn er toch wezenlijk wier we.
reldroem van stonde afaan vaststaat. Dit is 't geval met Swinburne, Meredith, Kipling, Gaisworthy, Thomas Hardy, Watson,
Pinero, Ms Humphry Ward, en nog wel enkelen meer. Onder
de katholieken werden Wilfrid Ward en zijn vrouw vergeten.
Een zeer sprekende hoedanigheid van dit Hollandsch werkje
is speciaal met het oog op Holland geschreven te zijn. De invloed van de egde eeuwsche Engelsche letterkunde op de
Hollandsche romantiekers en de Hollandsche tachtigers wordt
nauwkeurig aangegeven. En aan 't slot komt een lijstje voor
van de Nederlandsche vertalingen van groote Engelsche werken. Vertalingen althans met aanspraak op letterkundige waarde.
Een daarvan kon nog niet opgenomen worden, wijl ze eerst vóor

BOEKENNIEUWS

I85

een paar weken verscheen : nl. de « Samson » van Milton door
Alb. Verwey.
Prof. Wismans heeft zoo degelijk werk verricht, dat men
hem al dadelijk de hoogste eischen mag stellen. Enkele bladzijden aanvulling slechts, en een tweede druk zal die eischen
vervullen.
J.
p.
GEKRUISIGD, bijbelsch tooneelspel door F. B. J. FRANCKEN,
pr.. -- C. N. Teulings, 's Hertogenbosch.
Deze leeraar aan het klein seminarie, Ijpelaar, heeft met
dit drama goed werk verricht, van 't beste zelf, wat we in dien
aard onder 't vele de laatste jaren kregen.
De dramatische greep van Rafaël Verhuist heeft hij niet; noch
het kleurig verzenbeweeg noch de zoo rijk geschakeerde psycho-logie der personnages ; en ook niet die durf om, ten koste van
schrander overleg, Jezus ten tooneele te brengen.
Maar weerkeerig is hier heel wat van 't geen we bij
Verhuist moeten missen : Zuiverder kijk in de evangelische
gebeurtenissen ; dieper studie van de omgeving, en, natuurlijk,
vromer besef van het goddelijke dat hier alles beheerscht.
Toch berust eigenlijk het dramatische van den inhoud meer
op de fantazie -- vondsten van den dichter dan op de historische
werkelijkheid.
Hij zelf vertelt in zijn inleiding als volgt de intrige
«Joseph, het blinde zoontje van den Hoogepriester Joseph
Caïphas, spreekt in de bovenzaal van het hoogepriesterlijk paleis
met zijn broertje Ruben en den tempelknaap Benjamin. 't Is de
eerste dag van de Paaschweek en de Paaschlammeren worden
ingeleid in Sion . De knapen spreken over de komst van den
Verwachte, die verlossing en rijkdom brengen zal voor Juda en
genezing van alle lijden, genezing ook van de blin1heid naar de
profetie van Isaïas, waarmede stervende Joseph's moeder haar
kind vertroost had. Joannes Marcus verhaalt dan de opwekking
van Lazarus door den profeet Jesus van Nazareth. In de verte
naderen de Galileërs, die, den grooten Wonderdoener in hun
midden. Hem het Hallel, den Messias-zang, toejubelen. De
knapen snellen heen, Joseph alleen blijft achter op het bordes,
terwijl Jesus voorbijtrekt. Dan komen Caïphas en zijn schoonvader Annas.
Zoover moet het komen, dat Jesus sterve. Daartoe wordt
Caïphas aangezet door Annas en zijn handlanger Nathan, wiens
afkeer tegen Christus nog is toegenomen, nu weder door den
Meester zijne handelaars uit den tempel werden verjaagd.
Teruggetrokken aan een der zijkanten van het aangrenzende
bordes hoort Joseph het ontwikkelde plan. Reeds was in hem
de stille hoop geboren, dat Jesus de Messias zijn zou. Door de
lijdens- profetie van Isaïas wordt deze hoop tot zekerheid. Hij
zal tot Jesus gaan, hij zal Hem zeggen : « Vlucht, Meester,,
vlucht : men heeft uw dood gezworen ! »
Enkele dagen later vergadert in de tempelzaal het Sanhedrin. Judas heeft reeds zijn Meester voor dertig zilverlingen
verkocht; een voorloopig vonnis van het Sanhedrin zal den dood
van Jesus stemmen. Alles is voorbereid. De verwarde Messiasideeën hebben de overtuiging bijgebracht, dat de Zoon van
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Joseph, den timmerman, niet de verwachte koning van Israël
zijn kan. De Phariseën en Sadduceën, bewerkt door Nathan,
den verleider, branden van haat : Caïphas' breedsprakige beschuldiging, maar meer nog Annas' nijdige ophitsing vinden bij
hen bijval.
Getuigen hooren willen de Sanhedrieten niet: zij zelf zijn
getuigen. De verdediging door Nicodemus wordt overstemd.
Alleen de sarcastische aantijging van Annas, die de doodstraf
wil voorbereiden, wekt aandacht en vindt open oor en hart.
Ondertusschen speelt in den tempel zelf een ander tooneel
zich af. Daar komt, geleid door den Apostel Joannes, Joseph tot
Jesus. Liefdevol legt de Heiland hem de hand op het hoofd en
geneest den kleinen blinde. Jubelend snelt Joseph het Sanhedrin
binnen, terwijl de tempelknapen het Hosanna aanheffen.
Juist gaat het doodvonnis gesproken worden. Caïphas strekt
een oogenblik de hand uit naar zijn kind.., en zinkt neer in
zijn zetel. Annas staat tegenover Joseph. Wel antwoordt de
kleine zonder vrees, maar de schampere opmerkingen gaan over
hem heen tot den sidderenden Caïphas, die zich vernederd gevoelt en, zóó heengezweept over zijne aarzeling, het ((Schuldig
des doods » uitlokt.
In den middag van Goeden Vrijdag gaat het vonnis worden
voltrokken. De haat der Sanhedrieten is nog toegenomen, en de
tempelknapen, die in het voorhof der priesters samenkomen voor
het avondoffer en die den lijdenden Jesus zagen beladen met
Zijn kruis, worden spottend verwezen naar den stervenden
Meester. Joseph is nog onbekend met al wat gebeurde. Hij
mocht het paleis niet verlaten, maar nu ontvluchtte hij en wil

naar zijn Redder Dat hoort Nathan, die plotseling aan het onthutste kind de volle waarheid openlegt. Joseph zwijmelt;... dan.
in geestvervoering, ziet hij Golgotha, waar de hamerslagen neervallen en waar de ruwe handen het kruis omhoog trekken, dat
neerbonst in de diepe rotskloof. Joseph gaat naar Golgotha. —
Het avondoffer zal beginnen. Terwijl aan het kruis Christus
den offerpsalm meebidt en het over Calvarië klinkt: «Mijn God,
waarom hebt Gij Mij verlaten », weerklinkt deze zelfde psalm
door de hallen des tempels.
Het hart van Josue, den priester der week, is door de opwekkende woorden van Nathanaël, zijn ambtgenoot, door de
houding van Christus voor Pilatus, door de wonderlijk-invallende
duisternis meer en meer gunstig gestemd voor Jezus. Hij zal in
Hem gelooven, indien Jesus afdaalt van het kruis. -- In beurtzang wordt de psalm gezongen; de wierookwolken stijgen
omhoog. Caïphas komt op het tempelplein. Geen aarzeling meer
in hem, geen wroeging ook, slechts vreugde over zijn triomf,
dien hij vieren zal in plechtig offer. Annas beschrijft hem, trek
voor trek, het lijden van zijn stervenden tegenstander. Dan
werpt Judas de zilverlingen des verraads voor hunne voeten.
Joseph keert terug van Calvarië. Erbarmen vraagt hij ; nog leeft
de Meester. Dat is te veel voor den troischen Hoogepriester :
Joseph zal Jesus vloeken als een gekruiste, of hijzelf zal ver
zijn. En in kinderlijken eenvoud klinkt het antwoord van-vloekt
den Palmzondag : « Ik zegen Hem, die komt in naam des
Heeren », en onmiddelijk daarna de profetie der overwinning...
Jesus is God. Caïphas vloekt zijn kind; als onreine worde Joseph
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den tempel uitgestooten. Josue weigert. Annas zal..., doch daar
klieft een bliksemstraal

de lucht, de donder ratelt, de voorhang

van het Heilige der Heiligen scheurt. Dat is de dood van Jesus.
In visioen ziet Joseph Calvarië, en terwijl Caïphas in radelooze
woede zijn tegenstander vloekt, neemt Josue het woord over
van den hoofdman, die stond op Golgotha : « In waarheid, deze
was de Zoon van God ».
In de titels der drie bedrij ven ligt de actie heel goed samen
Palmzondag, het Sanhedrin, Golgotha.
-gevat:
Caïphas, Annas, Nicodemus, Nathaniël komen als personnages het best tot hun recht, ofschoon Caïphas in het Sanhedrin
bedenkelijk- zwakke oogenblikken heeft, en de psychologie van
Annas bij 't vernemen van zijn zoontjes genezing erg schamel
uitvalt.
Joseph zelf, uit wiens lotgevallen het geheel zich ontspint,
is al te zeer een zoetekindje, met te weinig eigen karakter om
zulk een geheel te dragen.
Licht en ook schaduw genoeg dus. Maar weinig schaduw
op de poëzie van 't geheel. is Frencken geen sterk dramaturg,
zeer zeker is hij een mooi dichter
Een paar proefjes :
ANNAS.

Neen, zoo niet.
Het menschenhart volgt liever geen bevel.
't Ziet de overheid zich liever buigen tot
zijn eigen wenschen. Daarom, Nathan, spreek
van geen bevel, spreek zelfs niet eens van recht;
maar wakker door uw scherpe en sluwe taal
het hartstochtvuur, dat smeult; dat onder uit
de die t)ste lagen fel de gloed omhoog komt
en gansch de lucht van wilde woede gloeit...
JOSEPH,

langzaam en beslist.

Ik zegen Hem, die komt in naam des Heeren.

in geestvervoering
Hoor, Sion, en sidder.... want vlammende blaken
vernielende vuren, die dooven in bloed !
En boven Judea met rossigen gloed
dragen de wolken de bliksems der wrake.
Schitterend rijst in de gloeiende luchten
boven den tempel. die laaiende valt,
het kruis als banier, en de Godsbazuin schalt !...
Dochters van Sion, wilt schreiende vluchten...
Jahve trekt op! Als een bruisende zee
komen de volkeren dreunend getogen:
scherp zijn de pijlen, gespannen de bogen...
over de heuvelen nadert het wee.
Jahve regeert over 't wisselend lot! —
Vallen de schepters en breken de kronen,
machti g is God over volk'ren en tronen :
machtig is Jesus, want Jesus... is God.
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BEGIJNHOFSPROKEN, door

FELIX TIMMERMANS en FRANS
Tinny, -- Maatschappij van Goede en Goedkoope lectuur,
Amsterdam.
Het is, als uitgave, een keurboekje.
Het bevat drie novellen of sproken : Ecce Homo en het bange
Portieresken, Van zuster Kathelijne en 't Lieve-Vrouwken, Het Fontein je. -- Volgen als slot eene binnenleiding ten Begijnhof en
eene buitenleiding.

Dat oude Liersche Begijnhof heeft ook Jozef Arras zijne

Gekke Sprookjes ingegeven. En ik zal er maar onmiddellijk bij viöegen-dat de begijntjes- verhalen van Arras fijner en natuur
zijn dan deze. De begijntjes van Felix Timmermans en-lijker
frans Thiry doen mij wel eens denken aan houten poppetjes,
heel mooi als speelgoed ! Ze willen hier en daar te keurig, te
fijn zijn, en de beschrijving schaadt dan ten zeerste aan 't verhaal. Meer dan Arras zoeken ze naar mystieken toon en zin, en
't wonderlijk vreemde gebeuren. Ze kunnen 't echter niet volhouden, en vallen dan wel eens in 't brutaal alledaagsche. Zoo
b.v. het slot van Het Fonteintje : Begijntje Lijzebeth die, na al
het wonder-heilige dat haar overkwam, verzeilde... in 't Walenland, lij eene slonsige boerin -- 't Is waar, de schrijvers
konden er ook niet blijven mee zitten.
Maar toch is het een lief, een erg lief boekje en heb ik met
innig genot die drie verhaaltjes gelezen. «Wij voelden het vergane leven dat hier nageurt », zeggen de schrijvers, en simpel.eenvoudig hebben ze dit vergane leven geschetst. P. H.
LANDSCHE VERTELLINGEN, door JUUL GRIETENS en VILT.
VERMEYEN. -- Turnhout, Jos. Splichal.

Het tweemaandelijksch tijdschrift Het Land, blies, na no 6,
zijn laatsten adem uit, indien ik het zoo zeggen mag. Maar in
die 6 nummers hebben wij in elk geval eenige flinke novellen
te lezen gekregen, die in deze Landsche Vertellingen zijn bijeen gebracht. De vertellingen van Vict. Vermeyen zitten flink ineen,
uit-een-stuk. Hij gaat recht op den man af, en men voelt ook
hoe gemakkelijk hij ze neerpent. Men denkt soms oud grootmoedertje te hooren die in den hoek van den haard aan 't ver
angstig luisterende kinderen er om heen.-telnzi,md
Sprookjes als De Nekkers joel en Het Korenmanneken zullen steeds
blij onthaald worden door de Vlaamsche lezers. Jammer dat hij
niet aan al zijne verhaaltjes de zelfde zorg besteedt. En waar
het geene eigenlijke sprookjes zijn zou wat meer diepte zijne
vertellingen zeer ten goede komen.
Juul Grietens is een schrijver van een heel ander slag.
Volgt de eerste steeds eene rechte lijn, hooren wij steeds den
klank van de zelfde snaar, Grietens is integendeel een schrijver
die zijn juisten weg nog niet gevonden heeft, en ons misschien
nog zal verrassen. Waar hij den sprookjestrant van Vermeyen
aandurft, staat hij zonder twijfel beneden dezen; waar hij zijn
eigen weg gaat kan Vermeyen hem niet volgen. Het beste dat
er in dit bundeltje voorkomt, De Eeuwige Ruiter en Ouwen, is van
Grietens. Het minwaardigste. Madeliefjeslegende en Het Belooverd
Kasteel is ook van hem. In de twee eerste, in Ouwen vooral,
geeft hij ons hooge kunst. Wij zouden kunnen wijzen op
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storenden, stroeven zinsbouw hier en daar, omdat we van Juul
Grietens wel mogen verlangen dat hij daarop lette, maar die
vertellingen zijn zoo mooi dat wij er niet op drukken.
Boeken als deze Landsche Vertellingen zouden wij meer
moeten krijgen. P. H.
MODERNE KUNST, door JOZEF MULS. -- Uitgave van Vlaamsche Arbeid, Statiestraat, 70, Berchem.
Een boek over moderne schilderkunst 1 Ik denk daarop. Ja
wel, we kregen er al wel wat over te lezen in tijdschriften en
kranten, in verslagen over Salons en Tentoonstellingen, van
menschen wien 't verslag-geven een baantje is. En we zagen
ook menschen, die « in kunst doen » wel eens verachtelijk de
schouders ophalen. Hier hebben wij een boek van iemand die
geen schilder is, maar een boek van hooge waarde, waarvoor
wij den schrijver dankbaar zijn.
Jozef Muls is niet door de Salons en Tentoonstellingen
geloopen met een notaboekje in de eene en een potlood in de
andere hand, om hier aan te teekenen : mooi, en daar : middel
Neen, hij heeft voor de scheppingen van onze moderne-matig.
schilders lang stil gestaan, hij heeft hunne schilderijen, hunne
kleuren en lijnen, hunne menschen en landschappen, hun lijden
en hunne vreugden bestudeerd. Hij heeft ook hun hoog kunstideaal geraden, den mensch gevonden achter zijn werk. Hij is
de kunstenaars zelf daarna gaan opzoeken in hun werkhuis, in
hun huiskring.
Dan heeft hij deze studies geschreven, in eene prachtige,
rijke, dichterlijke taal, en laat recht wedervaren, zonder gebreken voorbij te zien, met den blik op eene groote toekomst, naar
de tijden die komen.
Wij willen niet deze opstellen een voor een ontleden,
omdat wij geene kritiek beoogen. Dat ieder ze leze, het is een
waar genot. De leeken in de kunst zullen hier veel leeren over
wat hun maar al te vaak verkeerd werd voorgehouden, en onmiddellijk zullen ze voelen dat schrijver een eerlijk kunstenaar
is en de zaken kent waarover hij schrijft. P. H.
DE EIGENDOM. WAT HIJ ZIJN MOET EN WORDEN
KAN, door F. DRIJVERS, pr. -- 2e uitgave, om- en bijgewerkt.
— G. Drijvers -Viskens, Werchter, en G. Moormans, zoon,
's Hertogenbosch, 1913, 3oo blz.
Dat is een fijn-persoonlijk en toch ál te nederig gekozen
titel voor een echt-deugdelijk handboek van staathuishoudkunde.
Voor velen zal ik geen nieuws vertellen als ik zeg dat
F. Drijvers een der schranderste denkers is van het huidige
Vlaanderen. Er zitten veel menschen in dien éenen mensch :
een godgeleerde, een staatkundige, een staathuishoudkundige
vooral, want Drijvers is een man die met zijn steeds werkende
gedachten nooit in de wolken vertoeft, maar altijd blijft in de
werkelijkheid. En de groote werkelijkheid van heden is het
sociale vraagstuk.
Drijvers' methode hier gevolgd is de methode die we van
hem gewoon zijn; de methode van 't gezond verstand, dat boe kengeleerdheid en eruditie niet versmaadt, maar toch vooral
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uit eigen oogen wil zien, en eerst als het uit eigen nadenken
zich een overtuiging heeft geschapen die overtuiging aan andere
toetst. Zoo komt het dat alles wat Drijvers ons geeft zelfstandig
is en zoo persoonlijk gedegen.
Hier hebt ge dan een kort overzicht van 't geen de scherpe
en kloeke denker onder zijn eenvoudigen titel ten beste geeft: de
natuurlijke zedenwet, de christelijke zedenleer, haar verhouding
tot de materialistische; het natuurrecht met betrekking tot de
stoffelijke goederen; persoonlijke eigendom een natuurlijk recht;
het feitelijk ontstaan van het eigendomsrecht ; in hoever het kapitalistisch gebruik van den eigendom op het natuurrecht steunen
kan. Welke perken het eigendomrecht moeten gesteld worden;
de liefdadigheid; het overmaken van het eigendomsrecht; de
zending van den Staat ten opzichte van den eigendom; de leer
van het collectivisme; onderzoek van die leer, waar ze, onder
haar redelijksten vorm, bedoelt de gemeenschap der voortbrengstmiddelen ; de wijze waarop . de socialisten het collectivisme willen invoeren; collectivisme in verband met ontwikkelingsleer, vanwaar de opklimming : slavernij, lijfeigenschap,
loonstelsel, collectivisme; de noodzakelijkheid van een zeker
collectivisme; neerlegging van vooroordeelen aangaande het
collectivisme; historische studie over het collectivisme, vooral
de denkbeelden van de Laveleye en Vandervelde; geschied
ontwikkeling van de hedendaagsche regeling van den-kundige
grondeigendom; middelen tot ontwikkeling van den kleinen
eigendom; hedendaagsche verhoudingen tusschen werk en
kapitaal; de interest en de houding der Kerk desaangaande. Het
eerste middel tegen het kapitalisme is de vereeniging der werklieden, het tweede Staatsbemoeiing ; de leer van Marx; het
werkloon, steunend op Rerum novarum; verbetering van 't lot
der werklieden; deelneming in de winst, deelneming in het
bestuur; vakvereeniging. Redmiddelen voor den middenstand. En
ten slotte eenige bijzaken: rechtspersoonlijkheid, inrichting der
openbare liefdadigheid, openbare schuld.
Door heel het boek spreekt duidelijk de algemeene ziens
Drijvers : parallelisme van persoonlijken eigendom-wijzevan
en collectivisme. Verzoening der beide in plaats van onderlingen
strijd totterdood. En dat is niet bij Drijvers zoomaar een gulden
middenweg in de lucht. Nooit zagen wij het goed recht van den
persoonlijken eigendom kraniger verdedigd. Maar zelden ook
werd van katholieken kant zoo kordaat aan het collectivisme
gegund wat het hebben mag.
Ook tegenover Marx is Drijvers rechtvaardig. En de blad
aan zijn theorie van waarde en meerwaarde gewijd zijn-zijden
van 't gezondste mee dat ooit over die ingewikkelde diepgaande
vraag is gezegd.
Priester Drijvers heeft al heel veel goed verricht. Maar op
een eereplaats komt deze tweede uitgave van zijn «Eigendom
V. W.
DE VOLKSVRIENDEN, WIE ZIJN ZIJ? door FLORIMOND
DE GRAEVE, C. ss, R. — Maatschappelijke verhandeling ons
volk opgedragen, 191 1. Druk. Liv. Van den Broeck, Antwerpen, 200 blz.

Zooals Z. Em. de Kardinaal het schreef aan pater De
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Graeve in eenen brief die vooraan afgedrukt staat : « Vous avez
été bien inspiré en signalant au public les mérites sociaux des
ordres religieux
» Votre étude vient á point nommé et est appelée a faire
du bien ».
Wat mag wel de reden zijn van die echte kloosterwoede
die bij sommige menschen heerscht ? Z. H. Leo XIII zaliger
zei het : «De ware oorzaak is de doodelijke haat der wereld
tegen de Stad Gods, de H. Kerk... » Hij voegde er bij : « Iedereen
weet dat de kloosterlingen van beide geslachten een uit ; elezen
deel samenstellen van de Stad Gods, omdat zij op eene bijzondere wijze den geest en de versterving van Jezus- Christus
vertegenwoordigt en dat zij ook door het onderhouden van de
Evangelische raden de christelijke deugden tot den hoogsten
graad van volmaaktheid trachten te brengen en eindelijk op
menigvuldige wijze de Kerk krachtdadige hulp verleenen ».
De schrijver wil aantoonen hoe op allerhande gebied in het
verleden en nu ook de kloosterlingen dienst hebben bewezen
en nog vooraan staan.
Zijn doel was een volksboek te schrijven : dit doel is bereikt : bevattelijk, aangenaam om lezen en in volksstijl worden
de zaken hier voorgesteld; wat de kloosterlingen hebben gedaan
voor de beschaving, voor den landbouw, voor de zieken en
allerhande noodlijdenden, voor het volksonderwijs, enz.
E. VL.
LE PERE DE SMET (18oi- i873), par E. LAVEILLE, S. J.
Introduction par Godefroid Kurth. -- Luik en Rijsel, zgz3.
xmmm-56i blz.; fr. 2.50.
Het gepaste oogenblik was aangebroken om een echt ge
levensbeschrijving van den grooten vlaamschen-schiedkung
missionaris op touw te zetten. Na veertig jaar sinds zijn afsterven, kan op voldoende wijze zijn werk in oogenschouw genomen
en beoordeeld. Aan den anderen kant mocht er niet langer
gewacht, uit vrees van allerhande kostbare onuitgegeven bizon derheden te laten verloren gaan; uit vrees ook dat in Vlaanderen
de gedachtenis van Pater De Smet, ondanks zijn standbeeld te
Dendermonde, wezenlijk zou uitsterven, dat hij welhaast meer
in Amerika dan in zijn geboorteland, zou herdacht en gevierd
worden.
De Amerikanen immers, en niet het minst protestanten en
ongeloovigen, huldigen in hem den baanbreker der beschaving
in het verre Westen, den man van karakter, die hen zelven,
door zijn gezag op de Roodhuiden, niet zelden uit nood en gevaar
geholpen, en in alle belangrijke feiten van een halve eeuw
West-Amerikaansche geschiedenis zijn heerlijke rol gespeeld
heeft. Wij juichen veeleer den onvermoeibaren geloofsprediker
toe, die om het zielenheil i9 maal den Atlantischen Oceaan
overstak, en, spijts alle hinderpalen en ontberingen, zoo veel
mijlen, te water en te lande, in woestenij en schier ongenaakbaar gebergte, doorreisde, als er in 9 maal den aardbol om te
tellen zijn. Met zulk een karakter in innige voeling komen,
maakt ons ootmoediger, als dwergen nevens een reus, doch
moediger en sterker tevens, en fierder over ons katholiek geloof :

somma, veel beter in de oogen van God.
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Zoo 'n levensschets kon ook niet anders dan ten uiterste
belangwekkend zijn, wanneer ze door een zoo fijne en wel
geoefende pen, als die van E. P. Laveille, geteekend werd.
Oordeelkundig en raak weet de schrijver met een enkel woord
of een geestige opmerking een persoon of een toestand te kenschetsen. Voortdurend blijkt hij op zijn hoede te zijn om zich
niet, door het grootsche van het onderwerp, van kalme, strenge,
zaakrijke objectiviteit tot inbeeldige beschrijving en bewonderende lofrede te- laten afleiden : zoodat — zeldzaam verschijnsel 1 — de lezer wel eens een hoofdstuk eerder te kort dan te
lang vindt.
Het moet ons derhalve niet verwonderen dat de groote
katholieke historicus, Godfried Kurth, de Inleiding heeft willen
schrijven.
In zeker opzicht zal deze levensbeschrijving meer belang
wekken dan de « Brieven » van P. De Smet, reeds-stelinb
meermalen in verscheidene talen herdrukt. «Brieven » trouwens
Zijn nooit zoo pakkend, omdat er te machtig veel moet gekend
om die juist te « situeeren » en ten volle te genieten. In het boek
van P. Laveille worden trouwens de «Brieven » als een der
voornaamste bronnen benuttigd, en zoo ruim aangehaald als
noodig was, om het edel hart van P. De Smet in zijn eigen
woorden te hooren kloppen.
Moge deze levensbeschrijving voornamelijk door onze
knapenschap veel gelezen worden. In haar streven tot karaktervorming en ideaal, zal het haar innig deugd doen een « man »
van nabij te leeren kennen, in wien de taaie vlaamsche wilskracht tot het edelste streven op aarde, het apostolaat, heerlijk
verwerkt werd. Daarbij klinken alle bizonderheden, in de eerste
hoofdstukken althans, zoo echt vlaamsch dat er waarlijk niets
anders te wenschen overblijft dan dat ze eerst in flink neder
waren verteld geweest. De door en door vlaamsche-landsch
namen der eerste medewerkers van P. De Smet : Nerinckx,
Van Quickenborne, Smedts, Van Assche, Verhaegen, Verreydt,
en wat later : Vercruysse, De Vos, Van de Velde, enz. toonen
wat al verplichtingen de Kerk van Amerika aan Vlaanderen
heeft, en bewijzen eens te meer welk een bizondere aanleg tot
de overzeesche missiën in den vlaamschen landaard zit.
Onze jongens zullen ook eens hartelijk lachen om de poetsen en toeren van den jeugdigen «Samson », den opgroeienden
missionaris, inzonderheid om het « zitbad », waarin hij in het
College te Aalst, met zijn ijzeren spieren, een vlaamschhater
dopte, die hem uitgescholden had.
Om ruime verspreiding te verzekeren en te bespoedigen,
wordt dit lijvig boekdeel, sierlijk , gedrukt, met afbeeldsel en
landkaart, tegen een buitengewoon lagen prijs aangeboden.
,

Leuven.

J. SALSMANS, S. J.

CHRISTUS' GRAF VOLGENS LOISY
De verrijzenis van Onzen Heer Jesus- Christus behoort
tot de grondvraagstukken van ons geloof. In zijn eersten
brief aan de Korinthiërs (r5 =4) schrijft de H. Paulus: « Indien Christus niet verrezen is, is onze prediking ijdel en
ijdel is uw geloof ». Vandaar de hardnekkigheid waarmede
dit leerstuk van alle kanten wordt bestreden; geene enkele
van alle mogelijke onderstellingen liet men onbeproefd om
Christus' eindzegepraal over den dood te loochenen en
Hem meteen tot den rang der gewone stervelingen terug te
brengen. Voor den geloovige is het bijgevolg van het
grootste belang dit leerstuk tegen zijne aanvallers te verdedigen. Daartoe wil deze studie het hare bijdragen. De
theorie van Loisy werd gekozen, omdat deze exegeet al de
moeilijkheden der rationalistische school tegen de evangelische verhalen samenvat : zoo kunnen wij dus, door het
onderzoeken zijner theorie, ons een gedachte vormen van
de manier, waarop het vraagstuk zich tegenwoordig voordoet.
A lgemeene kenschetsing van Loisy's standpunt. — Loisy gaat
uit van de letterkundige kritiek der evangelieverhalen,
waarbij de drie eerste evangeliën als geschiedkundige
bronnen vooral in aanmerking komen. Het vierde evangelie immers is naar Loisy's opvatting geen zelfstandig
geschiedkundig werk, maar enkel een product van mystische bespiegelingen, een symboliseering van de bestaande
traditie zonder zelfstandige geschiedkundige waarde. Die
innerlijke kritiek leidt tot den einduitslag dat een aanzienlijk
deel der verhalen als latere invoeging dient beschouwd, en
bijgevolg moet wegvallen om de oorspronkelijke traditie te
kunnen vaststellen. De berichten van den H. Paulus, die
als historische oorkonden boven allen twijfel verheven
staan, en bij gevolg zonder meer moeten worden aanvaard
zooals ze zich voordoen, zouden volgens Loisy de uitslagen
zijner evangeliekritiek bevestigen.
Nadat Loisy op zijn manier de berichten van Christus'
verrijzenis tot hunnen oorspronkelijken vorm heeft terugt3
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gebracht, beproeft hij hetgeen er nog van overblijft op een
natuurlijke wijze uit te leggen. Zoo worden al de feiten
geloochend die betrekking hebben op Christus' graf ; de eerste
verschijningen worden van Jerusalem naar Galilea overgebracht, een aanzienlijk getal weken na Christus' dood; die
verschijningen echter waren enkel het gevolg van de zielkundige gesteltenissen der leerlingen, wier geloof, na den
slag dien het had ondergaan bij Jezus' dood, stilaan terug
de bovenhand kreeg, en ze zoodanig in vervoering bracht
dat zij meenden den Verrezene te aanschouwen. Later
slechts, om apologetische redenen, werden de geschiedenis
van het graf en de verschijningen te Jerusalem, op den dag
zelven der verrijzenis, uitgevonden. — Wij zullen ons erbij
bepalen de feiten betreffende het graf, en Loisy's kritiek
desaangaande te onderzoeken. — Doch eerst een woord over
de manier waarop Loisy het ontstaan der Evangeliën opvat.

Oors rong der Synoptische Evangeliën volgens Loisy. -- In
de synoptische evangeliën, die in hun geheel geschreven
zijn met het doel den lezer te stichten, hoeft men te onder
wat als oorspronkelijke overlevering mag worden-scheidn«
beschouwd, van hetgeen aan het oordeel van het geloof of
aan de ontwikkeling der christelijke denkwijze dient toegeschreven ». (i) Het is derhalve onmogelijk aan te nemen
dat ze geschreven werden door de tijdgenooten der apostelen. Het Marcusevangelie — het oudste volgens Loisy -is geschreven omstreeks het jaar 75 (2). Het Mattheusevangelie is een versmelting van het vorige met een verzameling
spreuken van den Heer, de Logia. (3) Dat het niet geschreven werd volgens persoonlijke herinneringen, door
een tijdgenoot van Jezus, « blijkt uit zijn samenstelling en
uit het onhistorisch karakter van hetgeen eigen is aan zijn
schrijver. » (q.) Het werd geschreven omstreeks het jaar
ioo. (5) Rond hetzelfde tijdstip ontstond het derde Evan-.

(x) Autour d'un petit livre, blz. 44•
(2) E. S. I, blz. I19. Met E. S. I, en E. S. II, worden het ie en
2 e deel van Loisy's boek ((Les Evangiles Synoptiques» bedoeld.
Q. E. beteekent ((Le quatrième Evangile » van denzelfden
schrijver.
(3) E. S. I, blz. 143.
(q.) E. S. I, blz. I4I.
(5) E. S. I, blz. 143.
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gelle en de Handelingen der Apostelen. Het is onmogelijk
die schriften aan Lucas toe te kennen. De schrijver valt al
te gemakkelijk in het legendarische om een ooggetuige te
kunnen zijn van hetgeen hij verhaalt. « Ware het niet
ongehoord dat een onmiddellijke leerling der apostelen de
verhalen der verrijzenis zou hebben voorgesteld zooals
Lucas het gedaan heeft? » ( i) « Zulke dingen zijn maar
geschreven als de ooggetuigen van het Evangelie bijna
allen waren verdwenen. » ( 2)
Zoo luiden de gevolgtrekkingen der kritiek van de
evangeliegeschiedenis volgens Loisy. Volgens hem had
Strauss het goed voor toen hij de Evangeliekritiek beschouwde als ondergeschikt aan de kritiek der Evangelieverhalen. « Zijn de verhalen over Christus verdichtsels,
dan kunnen ze niet komen van ooggetuigen of welingelichte lieden, en derhalve wordt de schrijversvraag een
ondergeschikte quaestie. » (3) -- Het is niet ons doel deze
beweringen ex professo te weerleggen. Onze taak is Loisy
te volgen in zijn historische kritiek der verhalen zelve. Een
algemeene aanmerking nochtans weze mij toegestaan. De
opvatting van het ontstaan der Evangeliën, die een noodzakelijke gevolgtrekking zou zijn uit de studie van hun
inhoud, houdt geen steek tegenover een kritiek die op
meer objectieve gronden steunt om dit vraagstuk op te
lossen. Ik weersta niet aan het genoegen het desbetreffend
getuigenis van Harnack aan te halen. In de kritiek der
bronnen van het aloude christianisme, schrijft hij, keert de
wetenschap klaarblijkelijk tot de overlevering terug. (4) -De oudste literatuur der Kerk is in de hoofdpunten en in
de meeste bijzonderheden, litterarisch- historisch beschouwd,
waar en betrouwbaar. (5) --- De chronologische volgorde,
waarin de overlevering de oorkonden heeft gerangschikt, is
in alle hoofdpunten, van de Paulusbrieven af tot Ireneus,
juist, en noodzaakt den geschiedvorscher af te zien van alle
hypothesen aangaande het geschiedkundig verloop der
(i) E. S. I, blz. 172.
(2) E. S. I, blz. 179.
(3) E. S. I, blz. 65.

(4.) Geschichte der altchristlichen Literatur bis Eusebius, blz. x.
(5) Ib., blz. viii.
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gebeurtenissen, die deze volgorde loochenen. (i) — Dit
schreef Harnack in de inleiding zijner Geschichte der altchristlichen Literatur bis Eusebius. Specieel voor de Lucanische
schriften (Evangelie en Handelingen der Apostelen) heeft
Harnack in zijn schrift Lukas der Arzt voldingend bewezen
dat « die Kritik in die Irre gegangen ist und die Tradition
Recht hat » (blz. III). Harnack geeft dan ook toe dat de
vraagstukken, door de inkorting van het tijdsverloop en het
getuigenis van personen die tot de eerste generatie behooren, veel lastiger zijn geworden; « en wel is het ziel- en
geschiedkundig vraagstuk, om reden van de bewezen echtheid der Lucasschriften « auszerordentlich grosz » en nauwelijks geringer dan bij de wonderen en reden van het 4e
evangelie » (blz. iv). Harnack's oordeel vernietigt bij voorbaat heel de zogezegde kritiek van Loisy, wiens methode
ons reeds van nu af verdacht moet voorkomen. Als een
stelsel logisch voert tot het loochenen van onloochenbare
feiten, dan is zulks een teeken dat het stelsel zelf valsch is.
Onrechtstreeks is dus de theorie van Loisy over de verrij zenis als onhoudbaar veroordeeld, door het onomstootbaar
feit dat de evangelieverhalen echt zijn. Het rechtstreeksch
bewijs zal ons het onderzoek der theorie zelve leveren.
Het ledige graf. --- De vier evangelisten verhalen de
ontdekking van het ledige graf. Al de mogelijke verklaringen zijn beurtelings beproefd om de verdwijning van
Christus' lichaam uit te leggen zonder de verrijzenis aan te
nemen. Loisy aanziet het als nutteloos die onderstellingen
te onderzoeken (2) : voor hem bestaat de moeilijkheid hoegenaamd niet, daar de ontdekking van het ledige graf
volgens hem van allen geschiedkundigen grond is ontbloot
en door den opsteller van het Marcusevangelie werd uitgevonden met het inzicht « een tastbaar en objectief bewijs
voor de verrijzenis te leveren, dat minder aan kritiek bloot(i) Geschichte der altchristlichen Literatur bis Eusebius, blz. x.
(z) « Il paralt inutile de discuter ici les diverses hypothèses
concernant l'enlèvement du corps, soit par Joseph d'Arimathée
(conjecture de Scholten, jugée probable par Holtzmann) soit
par le propriétaire du tombeau (Renan), soit par les ordres du
sanhédrin (Schenkel, A. Réville), soit par Marie de Béthanie
(Renan) soit par les apótres eux-mêmes (Reimarus, Mensinga). »
E. S. II, blz. 72o nota 2.

CHRISTUS' GRAF VOLGENS LOISY

197

stond dan het persoonlijk getuigenis van degenen die
verklaarden den verrezene te hebben gezien ». (I) En daar
het verhaal der graflegging van Christus maar dient om de
ontdekking van het ledige graf voor te bereiden is het evenmin historisch als de ontdekking zelve. — Welke zijn nu
de redenen waarmeê Loisy deze radikale gevolgtrekkingen
meent te rechtvaardigen?
Vooreerst de graflegging Yozef van Arimathea. — Daar het
lichaam van Christus niet door de apostelen kon in het graf
zijn gelegd, moest Marcus wel een invloedhebbend man
doen tusschenkomen (2) om uit te leggen hoe het lichaam
in een ordentelijk graf is gelegd. De rol van Jozef van Arimathea is een schepping van Marcus : «hij komt maar voor
in dit verhaal van het evangelie; hij bekleedt geen plaats
in de echte oorkonden die de eerste inrichting der Kerk
behandelen. Men weet van hem enkel dit : hij is de hooggeplaatste persoon en deugdzame man die den Verlosser
een graf bezorgde. » (3) Evenals op sommige andere min
of meer verdachte plaatsen gaan de evangelisten heel onbehendig te werk. « Eerst hebben zij gezegd dat heel het
Sanhecirium in Jesus' dood heeft toegestemd. Hoe dan uit
dat een lid der vergadering het op zich heeft-geld
genomen de laatste eer te bewijzen aan den Zaligmaker,
nadat de zijnen Hem hadden verlaten? » De Evangelisten
zelven hebben deze moeilijkheid ingezien. « Marcus zegt
enkel dat Jozef « raadslid u ßovXEUT ?s was. Het woord is
onbepaald en verschillend van die, welke de evangelist
gewoonlijk gebruikt als hij van het Sanhedrium spreekt.
Lucas zegt hetzelfde; maar om de opwerping den pas af te
snijden, doet hij opmerken dat dit raadslid geen deel had
genomen aan de maatregelen die de anderen tegen Jesus
hadden genomen.... De schrijver van het eerste evangelie
heeft de moeilijkheid eenvoudig uit den weg geruimd met
den synhedrist te veranderen in een rijk man. » ()
Of Loisy daarmeê nu bewezen heeft dat Jozef van
Arimathea Christus niet heeft begraven? Als het Synhe:

(i) E. S. II, blz.

722.

(2) E. S. I, blz. 104.
(3) E. S. II, blz. 701.
(4) E. S. II, blz. 703.
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drium de dood van den Zaligmaker beslist, is daarmeê nog
niet gezegd dat al de leden, tot het laatste toe, erin hebben
toegestemd. Het is heel wel mogelijk dat Jozef van Arimathea zich heeft onthouden, en het is zelfs niet noodig aan
te nemen dat hij bij de beraadslaging tegenwoordig was.
Lucas merkt enkel op, dat hij aan hun plan en bedrijf geen
deel had genomen (Luc. 23 5 i). Loisy maakt dus een ongegronde gevolgtrekking uit Lucas' tekst wanneer hij schrijft:
((Les termes dont ii se sert feraient supposer que Joseph
assistait aux délibérations et s'était abstenu d'émettre un
suffrage defavorable au Sauveur ». (I) Matheus en Marcus
van hunnen kant hebben het zelfs niet noodig geacht dit
uitdrukkelijk te zeggen. — Dat de evangelisten zelven de
moeilijkheid hebben ingezien, blijkt niet uit hun schrijven.
Marcus kon geen klaarder woord bezigen dan $ovXevT?is dat
hij slechts hier gebruikt om de goede reden dat hij nergens
buiten hier van een bepaald lid van het Synhedrium
spreekt. (2) Wat een oneindige snul moet die Marcus toch
geweest zijn om vrijwillig en op eigen hand een sanhedrist
uit te kiezen, waarvan hij zich terzelfdertijd genoodzaakt
ziet de hoedanigheid onder raadselachtige benamingen
schuil te houden. Matheus noemt Jozef een rijk man, en
verzwijgt zijn hoedanigheid van synhedrist. Maar het is
toch niet uitgesloten dat een synhedrist tevens een rijk man
was, en Matheus kon daarmeé willen uitleggen hoe het
kwam dat Jozef een eigen grafplaats bezat. Daarbij schijnt
het ietwat kinderachtig, in ieder woordje der evangelisten
allerlei geheime bedoelingen te willen ontdekken. Dat Jozef
van Arimathea niet meer voorkomt in de geschiedenis van
het eerste christendom, bewijst niets voor Loisy's stelling.
Hoeveel apostelen zijn er niet, waarvan we niets of bijna
niets weten, en toch hebben zonder twijfel de apostelen een
voornamere rol vervuld dan Jozef van Arimathea ooit kan
vervuld hebben. Daarbij, zooals Loisy zelf toegeeft, is het
heel wel mogelijk « vooropgesteld dat hij den Zaligmaker
langen tijd heeft overleefd, dat hij tegenover de opkomende
Kerk de gesteltenis heeft bewaard die hij ten opzichte van
(i)

E. S. II, blz. 703.

(2) LAGRANGE,

Evangile selon S. Marc, blz. 412.
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Jesus koesterde, namelijk een sympathie die niet overging
tot een volledige bijstemming en tot het opofferen van zijn
maatschappelijken stand ». (i)
Het graf zelf. -- Loisy oppert nog eenige moeilijkheden
aangaande de grafplaats zelve : « de inlichtingen van
Marcus zijn uiterst onbepaald : er is een graf noodig opdat
Jesus er kunne uit verrijzen. Maar waar dit graf zich
bevindt, en hoe het komt dat Jozef er over beschikt, daar
weet de evangelist niets, of hij denkt er niet aan het te-van
zeggen : en nochtans vermeldt hij een bijzonderheid zonder
belang, te weten dat het graf in de rots was uitgehouwen....
Matheus alleen zegt, waarschijnlijk naar eigen onderstel ling, dat het graf aan Jozef toebehoorde. » ( 2)
Is het wel de moeite waard daarop te antwoorden? De
inlichtingen van Marcus zijn niet zoo onbepaald, vermits
hij onder andere weet dat het graf in de rots was uitgehouwen. Als Jozef van Arimathea den Zaligmaker in een
graf legt, dan is het toch zonder verderen uitleg klaar dat
dit graf hem toebehoort. Marcus, Lucas en Johannes hebben er zeker niet aan gedacht dat ze bij hun lezers Jozef
van Arimathea zouden doen doorgaan voor een schender
van vreemden eigendom. Indien Johannes het graf als
Jozef's eigendom had beschouwd, zegt Loisy (3), zou hij
Maria Magdalena op den morgen der verrijzenis niet doen
onderstellen dat de hovenier het lichaam van Jesus had
weggedragen (Joh. 201 5 ). Mij dunkt integendeel dat Maria's
vraag bij Johannes « Heer, indien gij Hem hebt wegge dragen, zeg mij waar ge Hem hebt nedergelegd, en ik zal
Hem wegnemen » in ieder geval zoo natuurlijk mogelijk is.
Maria vindt het graf ledig; de gedachte der verrijzenis is
haar vreemd; dus heeft iemand noodzakelijkerwijze Jesus'
lichaam uit het graf verwijderd. En wat is er natuurlijker
voor een bedrukte ziel als Maria Magdalena, dan aan den
eerst gekomene nieuws te vragen over haren verloren schat,
zelfs al was ze op voorhand zeker geen de minste inlichting
te kunnen inwinnen. Daarbij, volgens het verhaal van

E. S. II, blz 704.
(2) E. S. II, blz. 705-6.
(3) E. S. II, blz. 7o6.

(i)
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Johannes, was Jozef van Arimathea een geheim leerling
van Jesus : Maria kende hem dus niet, en heeft wellicht
eenige achterdocht tegenover hem gevoeld.
Loisy drukt nog op het apoloApologetische strekking.
getisch doel van zekere omstandigheden door de evangelisten vermeld, om het geschiedkundig karakter van hun
verhaal in twijfel te trekken. Eerst heeft Loisy gevonden
dat de inlichtingen der evangelisten al te schaarsch zijn;
en hadden zij er meer vermeld, hij zou ze integendeel van
tendentieuze vervalsching beschuldigd hebben! Aan de
straat werken is lastig, zegt het spreekwoord. -- Zoo wordt
volgens Loisy de groote sluitsteen slechts vermeld om het
wonder der verrijzenis meer te doen uitkomen. Uit eerbied
voor Jesus doen de evangelisten opmerken dat het graf
(Lucas) en de lijkdoek (Math. en Marc.) nieuw zijn. Marcus
verhaalt het onderzoek van Pilatus over Jesus' dood (1544)
om te toonen dat deze terdege is vastgesteld door Pilatus
zelf, (i) wat Loisy niet belet twee regels verder te insinueeren dat Matheus en Lucas Pilatus' twijfel en onderzoek hebben verzwegen omdat zij er het belang niet van
inzagen « à moms qu'ils n'y aient flairé plutOt une objection qu'un témoignage pour la foi » ( 2) Het is heel waarschijnlijk dat de evangelisten nooit zoover hebben nagedacht ; en al hadden zij nog apologetische bedoelingen
gehad, dan bleef nog te bewijzen, dat zij daarbij niet op
geschiedkundige waarheid hebben gesteund. De verhaalde
feiten zijn op hun eigen heel waarschijnlijk : « heden nog
valt het niet zelden voor dat de Oosterlingen zich op voor
een grafplaats aanschaffen ». (3) Het is dus overbodig-hand
te onderstellen dat Marcus eene « tombe d'emprunt » (4)
bedoelde. Ook de twijfel van Pilatus is, op zijn eigen
uiterst waarschijnlijk. Origenes merkt op « miraculum enim
erat quoniam post tres horas receptus est qui forte biduum
victurus erat in cruce ». (5) En wanneer Marcus zegt dat
Pilatus het lichaam aan Jozef geeft, gebruikt hij het
—

(i) E. S. II, blz. 7o4.
(2) E. S. II, blz. 7o5.
(3) LAGRANGE, o. cit., blz. 414.
(4) E. S. II, blz. 707.
(5) Cfr. LAGRANGE, Op. cit., blz. 4I2 -3.
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woord 'rTwµa — lijk, dat zelfs van dieren wordt gezegd. De
meeste handschriften en de vertalingen hebben het vervangen door o & a uit eerbied voor Christus' lichaam. Lagrange doet hier opmerken hoe weinig Marcus zich door
apologetische bedoelingen laat leiden. Hij vertelt de zaken
juist gelijk ze ambtelijk werden afgehandeld. (i)
De grafkuil der misdadigers. — Daar Loisy de historiciteit der graflegging niet aanneemt, meent hij dat « de
soldaten het lichaam van het kruis afnamen vóór den avond
en het in een gemeenen put legden waarin men de overblijfselen der terdoodveroordeelden dooreen wierp. » ( 2)
Jesus' lichaam zou dus volgens Joodsch gebruik zijn behandeld. Volgens Romeinsch gebruik moest het lichaam aan
het kruis blijven hangen om de prooi te worden der roofvogels; maar de wet schreef voor het lijk van den veroordeelde over te leveren indien het werd opgeëischt. « Het is
uiterst waarschijnlijk, zegt Loisy, dat zelfs bij de terecht
overheden bevolen, men het-stelingdorRmche
Joodsch gebruik volgde en zich van die overblijfselen ontdeed voor den avond » (3) Dit is een loutere gissing uitgevonden in het belang van een persoonlijke meening. Het
is op zich zelf veel waarschijnlijker dat de Romeinsche wet
werd toegepast, vermits Jesus door de Romeinsche overheid was veroordeeld. Ten andere, zelfs al ware het Joodsch
gebruik gevolgd, is het niet met zekerheid te bepalen dat
Jesus' lichaam zou onteerd zijn geworden zooals Loisy het
beweert. De wet (Deuteronomium 212 3 ) schreef enkel voor
dat het lijk niet aan den schandpaal mocht blijven hangen,
maar den dag zelf van de terechtstelling moest begraven
worden. Later voegde de Mischna er de bepaling bij, dat
de veroordeelde niet mocht begraven worden in den familiekelder, maar wel in een openbare begraafplaats. Nu is
het echter niet bewezen dat die wet in zwang was ten tijde
van Christus. En het feit dat de H. Stephanus (Act. 8 2 ), na
gesteenigd te zijn, zorgvuldig door godvruchtige lieden is

Cfr. LAGRANGE, O. Cit. blz. 413.
E. S. I, blz. 223.
;3) E. S. II, blz. Toi.

(I)
(2)
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begraven, schijnt het tegenovergestelde te bewijzen. (i)
Bijgevolg is de stelling van Loisy onwaarschijnlijk, van
welken kant men ze ook beschouwe. En vermits ze in
tegenspraak is met de verhalen der vier evangelisten, mogen
we gerust besluiten dat het lichaam van Christus na zijn
dood de onteering niet heeft onderstaan die een onbeschaamde kritiek het wil toeschrijven.
De ontdekking van het ledige graf. — De eervolle begraving
van Christus loochent Loisy omdat hij ervan overtuigd is
dat de ontdekking van het ledige graf geen geschiedkundig
feit is. Al de pogingen om die verdwijning op een natuurlijke manier uit te leggen, eens dat men ze als een geschied
feit aanneemt, moeten noodzakelijk schipbreuk-kundig
lijden. Daarom is het eenige middel om zich van dit lastig
bewijs voor Christus' verrijzenis vrij te maken, het te beschouwen als een legende zonder waarde. Terzelvertijd
nochtans moet het verhaal van de graflegging uit den weg
worden geruimd. Want is Christus niet uit het graf ver
waarin men hem had gelegd, dan hadden de Joden-dwen
een al te gemakkelijk middel om de apostelen van valschheid te overtuigen, met een oogslag te gaan werpen in het
graf waarin de stoffelijke overblijfselen van den zoogezegden
verrezene rustten. Daartoe moet alle mogelijkheid uitgesloten zijn. Wanneer de apostelen de verrijzenis verkondigden moest niemand kunnen bewijzen dat zij valschheid
spraken. (2) Daarom hoefde Loisy te bewijzen « dat Christus is ter aarde besteld in zulke voorwaarden, dat het onmogelijk ware geweest de stoffelijke overblijfselen van den
Zaligmaker te herkennen, zelfs indien men ze hadde willen
opzoeken ». (3) Wat er ook van zij, ((het verhaal der ont-

(i) Cfr. MANGENOT : La Résurrection du Christ, blz. 194.-5. Wie
een staaltje wil hebben van de manier waarop Loisy met de
geschiedkundige gegevens omspringt, zie bij Mangenot op. cit.
blz. 201-213 hoe hij wil bewijzen dat de gemeene begraafplaats
het Haceldama van Matheus is.
(2) «Nul ne contestait que Jesus füt mort sur la Croix. Nul
ne pouvait démontrer qu'il ne füt pas ressuscité. » E. S. I,
blz. 224.
(3) «Les conditions de la sépulture furent telles qu'au bout
de quelques jours il aurait été impossible de reconnaitre la
dépouille du Sauveur, quand même on l'aurait cherchée ».
E. S. I, blz. 223.
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dekking van het ledige graf is op zich zelve beschouwd,
onhistorisch; het rechtstreeksch bewijs dezer stelling is
tevens een krachtige bevestiging van het legendarisch
karakter van het verhaal der graflegging, dat enkel voor
doel had, het vervolg voor te bereiden. » Onderzoeken wij
dus op zichzelf het verhaal der ontdekking van het ledige
graf.
Waarom zijn de vrouwen naar het graf gegaan ? --- Marcus
die heel dit verbaal heeft uitgevonden zegt, dat (( toen de
Sabbat voorbij was, Maria Magdalena en Maria van Jaco
specerijen kochten, om Jesus te gaan bal -buse-nSalom
semen. » ( 16 1 — « Men merke op », schrijft Loisy, « dat
de gedachte een lichaam te balsemen dat reeds begraven is
en sedert twee dagen in het graf ligt, niet heel natuurlijk
is. » (i) Daarenboven schijnen de vrouwen bij Marcus niet
te gissen dat het graf bewaakt wordt, zooals Matheus verhaalt. « Met een verzegeld graf en soldaten, die het bewaken, bestond er geen mogelijkheid bij het lichaam te
geraken, en de schrijver van het eerste evangelie heeft zulks
heel wel begrepen. Hij heeft er zich bij bepaald te zeggen
dat de vrouwen naar het graf kwamen zien, (Math. 28 1 ),
alsof zij geen ander inzicht hadden gehad, dan te komen
weenen vóór de plaats waar het lichaam van den Zalig
rustte. » ( 2)
-maker
Als men de zaken in hun geschiedkundig verband
beschouwt, is integendeel het bezoek aan het graf met
het inzicht te balsemen, uiterst natuurlijk. Op den avond
van het lijden ontbrak de tijd om het lichaam met de
noodige zorg te balsemen. De Sabbat was nakende, en
onder geen voorwendsel mocht men de Sabbatrust schenen. Nauwelijks is de rustdag voorbil, of de vrouwen
begeven zich op weg, bij het eerste krieken van den Zon
om het werk te verbeteren dat onbedreven-dagmoren,
mannenhanden in overhaasting hadden volbracht. Met den
besten wil van de wereld hadden de godvruchtige vrouwen
hun lofwaardig inzicht niet eerder kunnen ten uitvoer
brengen, en hebben zij twee dagen gewacht dan was het,
)

(i)

(2)

E. S. II, blz. 715.
E. S. II, blz. 715.
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omdat de Sabbatrust er hen toe dwong. Het is dus overbodig te onderstellen dat Marcus dit inzicht vermeldt
omdat « il fallait un motif pour amener les femmes au
sépulcre ». (i) Meer dan waarschijnlijk waren de vrouwen
niet op de hoogte van de tegenwoordigheid der bewakers
bij het graf; het hoeft ons dus niet te verwonderen dat zij
enkel er om bekommerd zijn te weten «wie hun den steen
zal wegwentelen van de deur van het graf » (Marc. 16 3).
Dezelfde bekommernis heeft Matheus bondig willen weergeven met enkel te zeggen dat de vrouwen naar het graf
kwamen zien, en desnoods zouden wij Matheus' uitdrukking
kunnen volledigen met den uitleg, dat de vrouwen « kwamen zien » of er middel was hun godvruchtig werk ten
uitvoer te brengen. Ook Matheus heeft immer eenige regels
te voren gezegd dat de vrouwen Jozef een grooten steen
voor den ingang hebben zien wentelen (Math. 27 6 Het
is bijgevolg niet noodig de uitdrukking van Matheus in
verband te brengen met de zegels en de bewakers; en al
wist de evangelist dat het graf verzegeld en bewaakt was,
moest hij niet noodzakelijkerwijze onderstellen dat ook de
vrouwen ervan op de hoogte waren en bijgevolg het inzicht
niet konden hebben Christus' lijk te gaan balsemen. In de
bezoeking der vrouwen bij het graf ligt dus niets onwaar
0).

-schijnlk.

Dat heel het verhaal
Waren de ajostelen te Jerusalem?
niet oorspronkelijk is, maar van tweede hand komt, blijkt
volgens Loisy nog hieruit, dat ((de bron van Marcus,
waarin de eenige betrouwbare inlichtingen zijn bevat over
het laatste avondmaal, de aanhouding, veroordeeling en
dood van Christus, en zelfs de voorspelling van de versprei
apostelen, die reeds een latere invoeging is in den-dinger
tekst dier bron, niet voorzien dat de apostelen nog kunnen
te Jerusalem zijn twee dagen na de kruisiging. Het verhaal
van het ledig gevonden graf onderstelt dat zij er nog vertoeven » ( 2), vermits de vrouwen last ontvangen hun te
melden dat zij naar Galilea moeten gaan om er den Verrezene te zien. Bijgevolg, zoo besluit Loisy, is de ontdekking
—

(i)

(2)

E. S. II, blz. 715.
E. S. II, blz. 722.
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van het ledige graf een uitvindsel van den schrijver van het
huidige Marcusevangelie.
Gaan we eens na, in hoever dit nieuw bezwaar op
gezonde tekstkritiek berust. Volgens het verhaal van Marcus gingen de leerlingen met Jesus, na afloop van het
hof. Onderweg zegde hun
laatste avondmaal naar den Olijf.
Jesus : ((Allen zult gij dezen nacht aan Mij geërgerd worden,
wijl er geschreven staat : Ik zal den herder slaan en de
schapen zullen verstrooid worden. Maar nadat ik verrezen
ben, zal ik u voorgaan naar Galilean (Marc. 1426-28). En
toen in den Olijfhof Jesus door de krijgslieden gevangen
was genomen, « verlieten Hem zijne leerlingen en vluchtten
allen » (Marc. 14 5 0). Letterlijk hetzelfde verhaalt ook
Matheus (26 30 -3i 26 56 ). Welnu met den besten wil der wereld kan uit die teksten niet worden afgeleid dat de leerlingen des Zondags niet meer in Jerusalem waren. De
schapen zullen verstrooid worden nadat de herder is ter
dood gebracht : figuurlijk heeft Christus willen beteekenen
dat zijn bitter lijden en dood het geloof der leerlingen zou
doen wankelen en hun het diepe vertrouwen zou ontnemen,
dat zij in hun Meester hadden gesteld. Maar Hij zou verrijzen, zijne kudde weder verzamelen en ze voorgaan naar
Galilea, om ze daar over de ware beteekenis zijner prediking, het ware wezen van het Godsrijk en het doel hunner
eigen zending te onderrichten. Inderdaad zijn volgens
Jesus' voorzegging de apostelen gevlucht, zoohaast zij Hem
in de handen der krijgslieden zagen. Maar hebben zij Jerusalem verlaten? De teksten van Marcus en Matheus bevatten niet de minste aanduiding om die onderstelling te
wettigen. Wel integendeel ! Beide evangelisten voegen er
aanstonds bij dat Petrus zijn Meester van verre volgde tot
in het voorhof van den Hoogepriester (Math. 26 58 Marc. 145 4).
Het hoeft ons dus geenszins te verwonderen dat de vier
evangelisten bij de ontdekking van het graf onderstellen
dat de apostelen nog te Jerusalem zijn, vermits zij nergens
hebben gezegd dat zij naar Galilea waren gevlucht. Daarbij,
afgezien van alle tekstbewijs, is het op zichzelf onwaar
dat de leerlingen op een Sabbat ijlings de stad-schijnlk
zouden verlaten hebben, te meer daar het Paaschfeest voor
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hen een reden was om er te blijven. (i) Loisy's bewering
is bijgevolg een louter uitvindsel, dat op geen enkelen tekst
ook maar in 't minste steunt, en die veeleer in strijd is met
al de geschiedkundige gegevens. (2)
Geeft de zoogezegde uitvinder der graflegende zelf te verstaan
dat zijn verhaal niet oorsóronkelijk is? — Maar Loisy gaat
verder. Hij is er niet mee tevreden den eindopsteller van
het Marcusevangelie die heel deze geschiedenis heeft uitgevonden, in tegenspraak te stellen met de bron die hij heeft
benuttigd; in het verhaal zelf dat de eindopsteller heeft
samengesteld en in den bestaanden tekst heeft geschoven,
zou het bewijs liggen dat hij er zich van bewust was, zaken
neer te schrijven die op geen enkele overlevering steunden.
((Men zou zeggen dat de schrijver zijn opzet niet tot het
einde toe heeft durven doordrijven, vermits hij er bijvoegt
dat de boodschap waarmee de vrouwen gelast waren, in
werkelijkheid niet is overgebracht. Diepgeloovig mensch,
met de inbeelding van een ziener, maar eenvoudig van
geest, blijft hij onder den invloed der overlevering die hij
wil volledigen en die hij op een onbehendige manier verbetert ». (3) Daarbij als de vrouwen niets gezegd hebben,
hoe weet men dan wat er gebeurd is? Feitelijk wist niemand
vóór Marcus iets van het ledig gevonden graf, om de goede
reden dat Marcus er de uitvinder van is; en het is juist om
die leemte in de overlevering eenigszins uit te leggen dat
de evangelist het zwijgen der vrouwen vermeldt. Daardoor
laat hij blijken « dat hetgeen hij vertelt niet tot de oorspronkelijke herinneringen betreffende de verrijzenis behoort, en
dat het geloof in den verrezen Christus niet steunt op de
ontdekking van het ledige graf ». (q.)
Men vraagt zich af, bemerkt Lagrange (5), wie van
beiden het meest inbeelding bezit, Marcus of Loisy. In dien
harrewar van onderstellingen en nog onderstellingen wordt
(i) LAGRANGE, o' cit. blz. 4I9.
(2) DENTLER ! Die Auferstehung
des Neuen Testamentes, blz. 32.
(3) E. S. II, blz. 722.
(q.) E. S. II, blz. 719.
(5) Op. cit. blz. 419.

Jesu Christi nach den Berichten
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de psychologie van den evangelist waarlijk een raadsel :
diepgeloovig mensch, maar eenvoudig van geest : hij gelooft
dus wat hij schrijft. En toch weet hij dat de apostelen te
Jerusalem niet meer waren, en dat bijgevolg zijn verhaal
onjuist is; erger nog, hij is ervan overtuigd dat hij zijn
lezers een verdichtsel opdischt, en zoekt naar een middel
om het een weinig waarschijnlijkheid bij te zetten, of
althans, om een natuurlijk opkomend bezwaar te voor
gezegd, hij liegt, hij weet dat hij-komen.IplatVrisch
liegt, en toch gelooft hij aan zijn eigen leugens. En al die
ongerijmdheden moeten dienen om een onschuldige en
psychologisch uiterst verstaanbare bemerking van Marcus
als getuige in te roepen voor ongegronde theorieën. Als de
vrouwen de boodschap van den engel hadden ontvangen
((gingen zij naar buiten en vluchtten weg van het graf ;
want schrik en verwarring hadden haar bevangen. En
zij zeiden aan niemand iets want ze waren bevreesd »
(Marc. 16 8). Zoo luidt de tekst van Marcus. In allerijl zijn
de vrouwen van het graf weggevlucht; zonder twijfel
hebben zij daardoor opzien gebaard, en die ze zagen loopen
hebben hun voorzeker gevraagd wat er gaande was. In hun
verwarring en schrik hebben zij natuurlijk zelfs niet gehoord wat men hun toeriep, en zijn maar voortgeloopen
zonder acht te slaan op hetgeen rond haar gebeurde. Meer
zegt Marcus niet. Na eenigen tijd is hun schrik verminder , en hebben zij — na een verschijning van Christus —
de apostelen het blijde nieuws gemeld, zooals Matheus
en Lucas verhalen. Of heeft Marcus zich ingebeeld dat
de schrik ze heel hun leven lang heeft belet te spre-

ken ?
Vergde het belang zijner theorie dat de vrouwen
hadden gesproken, Loisy zou geen oogenblik geaarzeld
hebben tegen Marcus' tekst te doen gelden, dat het tegen
alle geschiedkundige waarschijnlijkheid indruischt te onderstellen dat meerdere vrouwenmonden het gewichtig nieuws
hebben voor zich gehouden, en het integendeel niet zoohaast
mogelijk aan de belanghebbenden zijn gaan overbrengen.
De tekst van Marcus verplicht er ons overigens niet toe
die historische onwaarschijnlijkheid van zwijgende vrouwen
aan te nemen, en nog veel minder rechtvaardigt hij de stel-
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ling dat Marcus de vrouwen maar heeft doen zwijgen om
de leugen een schijn van waarheid te geven.

Tegenstrijdigheid tusschen het verhaal der verschillende evangelisten. — Over de zoogezegde tegenspraak die er zou
bestaan tusschen de verschillende evangelisten, nopens
punten van minder belang, kunnen wij gerust heenstappen.
Zij verminderen de geschiedkundige waarde der bronnen
niet -- wel integendeel. Enkel zouden zij een opwerping
kunnen zijn tegen de goddelijke ingeving der evangeliën,
indien ze waarlijk bestonden. Maar vermits we hier de
evangeliën slechts als geschiedkundige bronnen beschouwen, hoeft ons dit vraagstuk niet langer bezig te houden.
Men kan de commentaren over de evangeliën te rade gaan,
om zich ervan te overtuigen dat de evangeliën zelfs in de
punten van minder belang overeenstemmen.
Hooren wij verder wat Loisy weet in te brengen tegen
het verhaal der wachters bij het graf.
De wachters bij het graf. — Matheus alleen spreekt van
een wacht die op aanvraag der priesters en Farizeërs bij
het graf zou zijn opgesteld. Na Christus' verrijzenis zijn zij
bij het verschijnen van den engel weggevlucht, om het
gebeurde aan de opperpriesters te melden. Matheus verhaalt verder hoe den wachters geld is aangeboden om het
gerucht uit te strooien dat de leerlingen in den nacht
Christus' lichaam hadden weggehaald.
Natuurlijk houdt Loisy heel dit verhaal voor een louter
verzinsel, zoowel als al de overige feiten die het vooropstelt.
De tusschenkomst der Farizeërs, schrijft hij, die noch bij
de veroordeeling, noch op den Calvarieberg tegenwoordig
waren, is onverwacht. De schrijver gaat hier niet meer
voort op geschreven oorkonden, maar legt op zijn manier
de overlevering uit waarvan hij afhangt. De Farizeërs
worden vermeld omdat de voorspelling der verrijzenis, die
ze voor Pilatus zullen doen gelden, in hun tegenwoordigheid heeft plaats gehad. Weliswaar hebben deze laatsten
Jesus' voorspelling gehoord in Galilea, terwijl de Farizeërs,
waarvan in het verhaal spraak is, te Jerusalem verblijven.
« Die moeilijkheid telt niet voor den verteller, die niet de
taal voert van een geschiedschrijver, maar van een apolo-
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geet, die antwoordt op de bezwaren der Joden. » ( I)
Ten andere de profetie, waarop wordt gezinspeeld en die
geene andere is als die waarin het verblijf van Jonas in den
visch als voorteeken wordt uitgelegd van Christus' dood en
verrijzenis, is zelve een latere invoeging in de oorspronkelijke overlevering. Die voorspelling bereidt de vraag voor
der priesters en Farizeërs aan Pilatus, zooals de vraag het
volgende verhaal voorbereidt, volgens hetwelk de wachten
worden betaald om een leugen uit te strooien. Alles te
samen is het uitgevonden om de opwerpingen der Joden te
weerleggen, langen tijd na de dood en de verrijzenis van
Christus (2). De beschuldiging tegen de leerlingen moet
redelijk laat zijn uitgevonden, vermits er geen spraak van
is in de oudste evangelische oorkonden, noch in de brieven
van Paulus, noch in de Handelingen der Apostelen. De
apostelen waren Jerusalem ontvlucht, en bewezen in 't
begin Jesus' verrijzenis enkel door zijn verschijningen en
uit de bijbelteksten. ((De beschuldiging is maar uitgebracht
nadat het bewijs, steunende op het ledig gevonden graf in
omloop is gebracht. Matheus' antwoord is in verband met
die beschuldiging, en steunt evenmin op de werkelijkheid. » (3) « Wanneer de vrouwen bij het graf komen,
schijnen ze, zelfs bij Matheus, niet op de wachters te letten,
zoomin als de engel die verschijnt om den steen weg te
rollen. » (4) Loisy vindt het bovendien onwaarschijnlijk dat
de priesters zoo maar goedsmoeds aan het bericht der soldaten hebben geloof gehecht, en er enkel om bezorgd zijn,
te beletten, dat het nieuws onder het volk verspreid zou
worden. ((De wachters, die verklaren te hebben geslapen,
en die nochtans weten wat tijdens hun slaap is voorgevallen, spelen een ietwat belachelijke rol. Maar de evangelist heeft er hun geen ernstige willen toekennen, en het
hoeft gezegd dat hij er zich niet erg om bekreunt binnen
de grenzen der waarschijnlijkheid te blijven. Daar iedereen
wel weet dat de Romeinsche soldaten de wacht niet houden

E. S. II, blz. 709.
(2) E. S. II, blz. 710.
(3) E. S. II, blz. 711.
(4.) E. S. II, blz. 712.
(i)
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al slapende, ziet de lezer klaar in dat het een ijdele uit
dat is hem genoeg. » ( i)
-vluchtis,en
Welke waarde moeten wij hechten aan al die bedenkingen?
Dat de Farizeërs worden vermeld hoeft ons geenszins
te verwonderen, al hadden ze niet openlijk deel genomen
in de beschuldiging en tegenwoordig geweest bij de kruisiging. Dat achterblijven op het oogenblik dat hun slachtoffer
wordt veroordeeld en terechtgesteld, is wel degelijk een
Farizaïsche trek. Het ware misschien niet onwaarschijnlijk
te onderstellen dat zij min of sneer bevreesd waren, een
werkelijk deel te nemen in het laatste drama waarvan zij
mede de opstokers waren geweest. Hun waren toch de
wonderen niet ontgaan die de Zaligmaker in hun bijzijn
had verricht, en zij zagen er wellicht een voordeel in, de
marteling van den Wonderdoener voorzichtigheidshalve
aan anderen over te laten. Hun tegenwoordigheid bij de
afvaardiging bij Pilatus is integendeel heel natuurlijk. Hun
getuigenis was immers noodig om de verlangde gunst te
bekomen; van den anderen kant had het droevig einde van
hun slachtoffer alle vrees doen wijken, en komen zij opnieuw
in alle gerustheid hun rol spelen van wrekers der Wet en
beschamers van den volksbedrieger. Dat de voorspelling
der verrijzenis in Galilea was geschied, brengt geen nieuwe
moeilijkheid bij : zonder twijfel waren ter gelegenheid van
het Paaschfeest verschillende Farizeërs uit Galilea te Jerusalem aanwezig. En het is niet te verwonderen dat zij,
na Jesus' dood, zich zijn voorzegging hebben herinnerd,
en er kennis van hebben gegeven aan de priesters, ten
einde de mogelijke listen der leerlingen te verijdelen. De
opperpriesters op hun verklaring voortgaande, hebben dan
aan Pilatus gevraagd een wacht bij het graf op te stellen,
en om hun redenen te staven, hebben zij natuurlijk de
Farizeërs vóór Pilatus doen getuigen. -- Dit alles in de
onderstelling dat de Farizeërs van Jerusalem dezelfde
voorspelling niet kennen, wat geenszins is bewezen.
Evenmin is het gedrag der vrouwen in tegenspraak
met hetgeen Matheus van de wachters verhaalt. Bij de
(i)

E. S. II, blz. 736.
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aankomst der vrouwen waren de wachters reeds ontvlucht,
en wij hoeven geenszins aan te nemen dat de vrouwen op de
hoogte waren van hetgeen de opperpriesters en Farizeërs
hadden overlegd. Dat de engel zich de wachters niet aantrekt, bewijst enkel dat hij een engel is. De wachters, van
hunnen kant, bij het verschijnen van den engel « sidderden
van vrees voor hem en werden als dooden » (Math. 23 4 ).
Volgens Loisy zou Matheus zijn wachters een al te belachelijke rol doen spelen. Het ware inderdaad voor de
opperpriesters uiterst moeilijk geweest een betere uitvlucht
te vinden dan den slaap der wachters en het bedrog der
leerlingen, vooropgesteld dat wachters en graflegging tot
de geschiedenis behooren. Is hun uitvlucht belachelijk, dan
bewijst zulks alleen dat hun zaak hopeloos stond. Maar
hoe dan uitgelegd dat de opperpriesters, overtuigd als ze
waren van Christus' verrijzenis, niettegenstaande alles in
hun boosheid hebben volhard ? Die vraag mogen we gerust
onbeantwoord laten. Er schuilen in de menschelijke ziel
hartstochten die hem blind maken voor de waarheid.
Waarom heeft Judas zijn Meester verraden, na jarenlang
het voorwerp te zijn geweest van zijn uiterste goedheid en
liefde c En heeft Jesus in zijn parabel van den rijken vrek
en den armen Lazarus zelf niet op voorhand gezegd: «Als
ze naar Moses en de profeten niet luisteren, zullen ze zich
ook niet laten overtuigen als iemand uit de dooden opstaat »
(Luc. r6 3 1). Daarbij hadden de opperpriesters er alle belang
bij zichzelven ervan te overtuigen dat Christus niet verrezen
was, ten einde hun geweten gerust te stellen. En wat gelooft
men lichter dan hetgeen geëigend is gewetenswroeging te
bedaren? Het blijft dus op zichzelven veel waarschijnlijker
dat de opperpriesters de belachelijke historie der slapende
wachters hebben uitgevonden, dan dat Matheus zelf zonder
de minste reden die ongelooflijke uitvlucht in hun mond
zou hebben gelegd. De onmacht der priesters is voor het
feit van het ledige graf een allerklaarste bevestiging; een
feit dat enkel door zulke middelen kan worden bestreden,
staat daardoor alleen reeds boven allen twijfel verheven.
Loisy vindt het verder bedenkelijk dat noch de Handelingen der Apostelen, noch de brieven van Paulus de
beschuldiging vermelden die tegen de apostelen is uitge-
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bracht. Dit stilzwijgen nochtans is licht te verklaren. In de
handelingen der apostelen zou de beschuldiging op hare
plaats zijn, waar de apostelen voor den hoogeren raad
worden gebracht, omdat zij Jesus' leer verkondigen. Maar
men begrijpt heel wel waarom de opperpriesters het niet
geraden geacht hebben hun beschuldiging in een gerechts
te disschen. De apostelen zouden niet de minste-zakop
moeite hebben gehad, de ongegrondheid ervan te bewijzen.
Het voorzichtigst was bijgevolg aan de apostelen maar
effenaf het spreken te verbieden : steekhoudende redenen
konden toch niet worden aangebracht. En zoo is het feite
gebeurd volgens het verhaal der Handelingen.
-lijk
Wat Paulus aangaat, men vraagt zich waarlijk af
waarom en waar hij de beschuldiging zou hebben vermeld.
Daar waar hij ex professo de verrijzenis wil bewijzen, steunt
hij bijna uitsluitend op de verschijningen, en moest bovendien in de weinige regelen die hij aan dit onderwerp
besteedt, niet al de opwerpingen weerleggen die tegen de
verrijzenis werden ingebracht. Daarbij het is meer dan
waarschijnlijk dat de beschuldiging bijzonder te Jerusalem
in omloop was, en zoo begrijpt men dat alleen Matheus,
die in Palestina zijn evangelie heeft geschreven, het noodig
geacht heeft de opwerping der Joden te vermelden.
Apologetische strekking. -- Een algemeene opmerking
dient hier nog gemaakt, die zoowel op dit bijzonder feit der
wachters bij het graf, als op heel het verhaal betreffende het
ledige graf toepasselijk is. Loisy stelt alles voor, alsof de
apologetische noodwendigheden hadden aanleiding gegeven
tot het ontstaan en de ontwikkeling van legendarische verhalen. Het is nochtans niet moeilijk in te zien, hoe gebrek
zulke uitleg is, uit den aard der zaak zelf. Onderstellen-kig
dat de verrijzenis des Heeren moest verdedigd worden, is
meteen aannemen dat ze krachtig werd aangevallen en
bestreden door haar tegenstrevers. En we weten uit de
geschiedenis van het oerchristendom dat feitelijk een heftige
tegenstand heeft bestaan, inzonderheid van wege de opperpriesters der Joden. In die omstandigheden nu was het
volstrekt onmogelijk met louter uitvindsels de verrijzenis
van Christus te verdedigen. Kan men in vollen ernst aannemen dat de christenen hun tegenstrevers met uitvindsels
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zouden hebben afgescheept, zonder dat dezen er ooit aan
gedacht hebben het suppositum te loochenen. Men begrijpt
waarlijk niet hoe de leugen in die omstandigheden heeft
kunnen ingang vinden in de gemoederen, en men begrijpt
nog veel minder de machteloosheid der tegenpartij die
er nochtans alle belang bij had, de waarheid der aangehaalde feiten te onderzoeken en zoo mogelijk het bedrog
te ontmaskeren.
Daarbij sluit de aard zelf der evangelische verhalen
alle apologetische strekking uit. Verre van het verdwijnen
van Jesus' lichaam als een onomstootbaar bewijs zijner
verrijzenis voor te stellen, dat moest dienen om de ontoereikendheid der overige bewijzen aan te vullen, zijn de
evangelisten het eens om het geloof der apostelen af han kelijk te maken enkel van de verschijningen van den verrezene, en de verdwijning van het lichaam voor te stellen
als onvoldoende om de apostelen te overtuigen. De evangelische verhalen zijn er heel en al op aangelegd, de
volgorde der feiten eenvoudig en waarheidsgetrouw weder
te geven, en verraden niet in het minst het inzicht, de
verrijzenis van Christus tegenover tegenstrevers met uitgevonden bewijzen te staven.
Legendarisek karakter uitgesloten. -- Een andere bemerking
nog is van aard de zwakheid van Loisy's stelsel te doen

uitschijnen. Volgens hem zijn zoowel de verschijningen te
Jerusalem als het ledige graf latere uitvindingen. Maar in
dit geval is het waarlijk wonder te moeten vaststellen dat
de feiten betreffende het graf zoowel in de evangeliën voorkomen die zoogezegd enkel Galileische verschijningen
kennen als in de andere. En ware de opstanding van
Christus uit het graf de vrucht van legendarische opvattingen, ontstaan onder den invloed van apologetische
noodwendigheden, dan begrijpt men ook niet waarom de
legende er zich bij bepaald heeft van een lediggevonden
graf te spreken, en waarom zij niet veeleer de opstanding
zelve als voorwerp heeft gehad. Mgr Ladeuze bemerkt
desaangaande heel treffend :

« Pour être logiques, dit-on, les chrétiens croyant que Jésus
avait re/'ris son co bs mortel, durent se dire que celui-ci n'était pas
resie au tombeau. Eh bien, si telle était l'origine de ces narrations,
L
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Pourêtre logique, de celte logique naturelle qui est celle des masses,
on serait alle Plus loin, et on se serait dit non seulement « le corps
n'est Plus au sééulcre » mais « il en est sorti vivant » et on nous
aurait décrit cette sortie, tour donaner à l'imagination PoJulaire les
exjblications qu'elle reclame d'elle-même . Ce n'est as a priori que
j'a firme cela. Des que la legende s'est emmarée du fait de la Résur
rection, eile a voulu donner cette explication. Les deux plus anciens
êvangiles aaocryf hes dont il nous Teste quelque chose, l'évangile des
Hébreux et celui de Saint-Pierre, ne se contentent as de faire constater Par les femmes que le tombeau étail vide ; ils décrivent exjlicilement comment le Christ en sortit et comment les gardes du
tombeau furent témoins de cette sortie eile-méme. La sobriété des
récits canoniques en face de cette Pseudo-richesse de la legende, est
encore une excellente f reuve de son historicité ». (i)
Het verhaal van Johannes. Tot hiertoe hebben wij er
-

ons bij bepaald de verhalen der Synoptiekers te beschouwen. Ons besluit was dat Loisy geen enkel steekhoudend
bezwaar tegen die verhalen kon inbrengen, en dat ze, op
hun eigen beschouwd, allerwaarschijnlijkst zijn. Voegen
we hier nu bij wat we positief weten over de schrijvers en
het ontstaan der synoptische evangeliën, dan mogen wij
gerust besluiten dat de ontdekking van het ledige graf een
historisch feit is, waarmêe tevens een gewichtig historisch
probleem is verbonden. Het 4e evangelie geeft ons een
belangrijke bevestiging van hetzelfde feit, vermits het
geschreven is door den H. Johannes, apostel en ooggetuige
van hetgeen hij verhaalt. De apostolische oorsprong en
geschiedkundige waarde van het 4e evangelie steunt op
onloochenbare getuigenissen en op de ontleding van zijn
inhoud zelf, zooals Lepin breedvoerig heeft bewezen in zijn
twee prachtige werken « L'origine du 4.e évangile » en « La
valeur historique du 4e évangile ». Loisy's stelling tegenover
het 4e evangelie hebben we reeds hooger gekenschetst.
Volgens hem bevat het geen zelfstandige geschiedkundige
overlevering, het is enkel een symbolische vertolking der
synoptische overlevering, de vrucht van theologische en
mystische beschouwingen van een denker, in verrukking
voor de ingrijpende figuur van den Godmensch. Volledigi) LADEUZE : La Résurrection du Christ, blz. 53-4.

CHRISTUS' GRAF VOLGENS LOISY

215

heidshalve moeten wij in 't kort de gronden onderzoeken
waarop die opvatting berust, in zoover zij betrekking hebben
tot het verhaal dat ons bezig houdt.
De graflegging bij Johannes. -- Jozef van Arimathea en
Nicodemus zijn voor Johannes hooge waardigheidsbekleeders, in wier persoon het Judaïsme een officiëele hulde
brengt aan den gekruisten Zaligmaker. (i) Nicodemus brengt
honderd pond myrrhe en aloës aan: «aanzienlijke hoeveel
zegt Loisy, die dient om de eer te doen uitkomen, die-heid
Christus wordt bewezen : Judas was er om geërgerd dat
men één pond reukwerk verkwistte voor Jesus toen hij nog
leefde, en nu gebruikt men honderd pond reukwerk om zijn
lijk te balsemen », (2) I)e evangelist verhaalt dat Jesus'
lichaam in lijnwaadstrooken is gewikkeld, om zijn koninklijke waardigheid te beteekenen : zoo immers worden de
grooten dezer aarde begraven. Tevens wordt daardoor zijn
zegepraal over den dood in het licht gesteld. Evenals
Lazarus is hij in lijnwaad gewikkeld, maar hij heeft niet,
zooals Lazarus, iemands hulp behoefd om de banden los te
maken. (3) Verder is hij in een nieuw graf gelegd, omdat
zijne waardigheid zulks vereischte. (q.)
Al ongegronde beweringen! Terwijl de Synoptiekers
de eeretitels van Jozef van Arimathea vermelden, zegt
Johannes enkel dat «hij een leerling van Jesus was, maar
in het geheim, uit vrees voor de Joden » (Joh. 19 38 ). Van

Nicodemus wordt gezegd dat hij vroeger des nachts Hem
bezocht had (Joh. Ig 3 9). Bijgevolg heeft de schrijver van
het +e evangelie zelfs de gegevens der overige evangelisten
niet benuttigd die met zijn onderstelde bedoelingen overeen
kwamen; hij heeft enkel opgemerkt dat Nicodemus en
Jozef geheime leerlingen van Christus waren om uit te
leggen waarom zij aan Pilatus Jesus' lichaam hebben gevraagd. Het vermelden van zulke bijzonderheden verraadt
een geschiedschrijver, niet een symbolist. Dat het graf
nieuw was staat reeds bij Matheus en Lucas te lezen ;
Johannes zegt het hun na, en voegt er niet eens bij dat het
( z) Q. E. blz. 895.
(2)Q. E. blz. 897.
(3)Q. E. blz. 898.
(4) Q. E. blz. 8g8.
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graf in de rots was uitgehouwen, omstandigheid nochtans
die de voornaamheid der grafplaats doet uitschijnen.
Johannes spreekt van honderd pond myrrhe en aloës : maar
het dient opgemerkt dat het slechts alledaagsche reukwerken zijn, waarvan de waarde niet kan worden vergeleken
met het pond kostbaren nardus waarmeê Magdalena Jesus'
voeten zalfde, en die naar Judas' schatting drie honderd
tienlingen waard was (Joh. 12). Johannes heeft hier de
vergelijking niet gemaakt die Loisy hem toeschrijft. Wat
de lijnwaadstrooken betreft indien de evangelist ze vermeldt om het wonder der verrijzenis te verhoogen, waarom
spreekt hij dan niet van den grooten steen die voor den
ingang van het graf is gerold? Eigenaardig symbolisme,
dat nieuwe omstandigheden verzint en de gekende verzwijgt, al hebben de laatste dezelfde symbolische waarde
als de eerste.
Tegenspraak met de Synojbtieke 's. — Maar volgens Loisy
zou het verhaal van Johannes dat der Synoptiekers tegenspreken. Volgens de drie eerste evangelisten is Jesus'
lichaam niet ingebalsemd den avond zelf der graflegging,
daar de tijd ontbrak, en de vrouwen zelve zullen die
laatste eer aan Jesus bewijzen op den morgen der verrij zenis. — Die tegenspraak tusschen de evangelisten bestaat
hoegenaamd niet. Volgens het verhaal van Lucas is Petrus
na de boodschap der vrouwen naar het graf geloopen, en
heeft er de lijnwaadstrooken zien liggen. Dit vers moet
Loisy als onecht verwerpen om zijn bewering staande te
houden (Luc. 24.12). Dat de tijd zou ontbroken hebben om
het Lichaam in te balsemen is eveneens een ongegronde
bewering. Volgens Loisy zou Johannes Jesus doen sterven
tegen zes uren 's avonds, ten einde zijn dood te doen
samenvallen met het uur waarop het Paaschlam moest
geslacht worden. Maar als men in acht neemt dat Johannes
de Romeinsche tijdrekening volgt, heeft men niet de minste
moeite aan te nemen dat voor hem, zoowel als voor de
Synoptiekers, Jesus gestorven is omstreeks 3 uur 's namid
(i) De inbalseming ten andere kan in allerhaast zijn-dags.
geschied en wij zien feitelijk dat terwijl Jozef van Arimathea
(i) Cfr. LEPIN : La valeur historique du 4e evangile,
blz. 539-541.
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zijn vraag tot Pilatus gaat richten, Nicodemus, om geen tijd
te verlieren, de reukwerken koopt en Jozef op den Calvarieberg komt vervoegen. Ziehier hoe Johannes de gebeurtenis
verhaalt : « Daarna richtte Jozef van Arimathea -- een
leerling van Jesus, maar in het geheim, uit vrees voor de
Joden — tot Pilatus het verzoek om Jesus' lichaam te
mogen afnemen, en Pilatus stemde toe. Hij kwam dan
Jesus' lichaam afnemen. Ook Nicodemus kwam, die
vroeger des nachts hem bezocht had, en bracht een mengsel
mede van myrrhe -hars en aloë - bladeren, ongeveer honderd
pond. Ze namen dan Jesus' lichaam en wikkelden het in
lijnwaadstrooken, met de reukstoffen, zooals het bij de
Joden gebruikelijk is de lijken te behandelen » (joh. J9 38- 40 ).
Zoo is het ook licht in te zien waarom de Synoptiekers
Nicodemus niet vernoemen : zij vermelden alleen Jozef
van Arimathea, omdat hij alleen het verzoek tot Pilatus
heeft gericht. Het is overigens klaar dat Jozef alleen zijn
godvruchtig werk niet heeft kunnen ten uitvoer brengen.
De vrouwen hebben dit alles van verre gadegeslagen : zij
toonen een zeker mistrouwen tegenover die mannen die ze
niet kennen, zooals overigens blijkt uit hun bemerking :
« Wie zal ons den steen wegwentelen van de deur van het
graf ? » (Luc. i6 3 ). Zij hebben dus niet gezien hoe het
lichaam is ter aarde besteld, en men begrijpt heel wel dat

zij het voornemen hebben gevormd zelf het werk te vol
te verbeteren.
-treknof

Geschiedkundige bijzonderheden eigen aan Johannes. Evenals op andere plaatsen, geeft hier Johannes bijzonderheden
aan die op eigen inlichtingen berusten, en wonderwel met
de geschiedkundige werkelijkheid overeenstemmen. Hij
alleen zegt dat Jozef van Arimathea een geheim leerling
van Jesus was : dat legt de teruggehoudenheid uit der
vrouwen die in het verhaal der Synoptiekers uitstraalt.
Nicodemus, wiens Joodsche naam Buni was, staat bekend
in de Talmudische overlevering, als leerling van Jesus.
Johannes merkt ook terloops aan dat de tuin, waarin het
graf zich bevindt, dicht bij den Calvarieberg ligt, en de
Calvarieberg dicht bij de stad Jerusalem. Al die schijnbaar
onbeduidende bijzonderheden berusten op uiterst nauwkeurige en zelfstandige inlichtingen.
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De ontdekking van het ledige graf bij Johannes. — Het gaat
evenmin aan, het verhaal der ontdekking van het ledige
graf bij Johannes uit te leggen, als ware het ingegeven
door persoonlijke strekkingen van den schrijver. Waarom
de verschijningen der engelen verzwegen, waarom, schijnbaar ten minste, het getal getuigen verminderd? Hoe kan
zulks worden verklaard indien de schrijver er vooral op bedacht was, het mirakel der verrijzenis te doen uitschijnen ?
« De duisternis die heerschte vóór Christus' verschijning, zegt Loisy, herinnert aan het wandelen van Christus
over het meer, en moet een mystische beteekenis bevatten. » (i) Als het zoo is, vraagt terecht Lepin (2), waarom
heeft Johannes dan niet, evenals de overige evangelisten,
vermeld dat Jesus aan de zijnen op het meer verschenen is
tegen het einde van den nacht? De tijdsbepaling van
Johannes voor het bezoek van het graf komt ten andere
goed overeen met die der Synoptiekers.
Maria Magdalena wordt alleen vermeld, volgens Loisy,
omdat de evangelist de rol der vrouwen wil verminderen en
zelfs geheel wegcijferen. (3) Daarom wordt de ontdekking
van het graf niet verhaald met al de omstandigheden die de
Synoptiekers vermelden. En terwijl bij deze laatsten de
discipelen geen geloof hechten aan de woorden der vrouwen, zouden volgens Johannes de leerlingen en inzonderheid de welbeminde « vóór de vrouwen gelooven, en zelfs
zonder dat de vrouwen hun de gedachte der verrijzenis
hebben voorgespiegeld. »
Hoe weinig steekhoudend die uitleg is, blijkt hieruit,
dat Johannes uitdrukkelijk zegt, dat Petrus en de welbeminde leerling slechts op het verhaal van Magdalena zich
naar het graf begeven. Het is ook aan Magdalena dat Jesus
het eerst veschijnt.
Het is juist omdat Johannes de rol van Magdalena ten
opzichte der twee apostelen en de verschijning waarmee ze
begunstigd is, wil doen uitschijnen, dat hij haar alleen
noemt. Hij volledigt als naar gewoonte het verhaal zijner
(i) Q. E., blz. 9o1.
(2) La valeur historique du 4e évangile I, blz. 582.

(3) Q. E., blz. gox.
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voorgangers, en terzelfdertijd onderstelt hij zekere omstandigheden die bij hen uitdrukkelijk zijn vermeld. De woorden van Magdalena aan Simon Petrus en den anderen
leerling, dien Jesus lief had, geven klaar te verstaan dat
Maria niet alleen bij het graf was geweest : « Men heeft
den Heer uit het graf genomen, zegt zij hun, en wij weten
niet waar men Hem heeft neergelegd » (Joh. 20 2 ). Waarschijnlijk heeft Maria hare gezellinnen bij het graf achtergelaten om Petrus en Johannes te verwittigen. Middelerwijl
zou de verschijning der engelen aan de vrouwen hebben
plaats gegrepen, waarop deze ijlings zijn weggevlucht,
voordat Maria met de beide leerlingen bij het graf was
teruggekeerd. Het is dus volstrekt ongegrond, in de eigenaardigheid van Johannes' verhaal allerlei geheime bedoe
strekkingen van den evangelist te willen ont--linge
dekken.
De Handelingen der Ajostelen. -- De verhalen der Synoptiekers en van Johannes betreffende het ledige graf laten
dus geen den minsten twijfel over.
Het feit berust bijgevolg op onloochenbare getuigenissen. Een kostbare bevestiging geven ons overigens de
Handelingen der Apostelen, die, zooals ieder weet, een
onbestrijdbare geschiedkundige waarde bezitten. In zijne
Pinksterrede (Act. 2) te Jerusalem herinnert Petrus aan de
woorden van David : « Ik beschouwde den Heer vóór mij
bestendig, want hij staat mij ter zijde, dat ik niet wankele.
Daarom verheugde zich mijn hart en juichte mijne tong.
En zal ook mijn vleesch nog in vertrouwen rusten, wijl ge
mijne ziel niet zult overlaten aan het doodenrijk, noch
uwen heilige het bederf laten zien.
» Ge hebt mij de wegen des levens gewezen.
» Ge zult mij van vreugde verzadigen met uw aanschijn . »
Die woorden, zoo redeneert de prins der apostelen,
heeft David niet op zichzelven, maar op Christus toegepast.
« Mannen broeders, men mag met vrijmoedigheid tot u
zeggen over den aartsvader David, dat hij en gestorven en
begraven is, en zijn grafteeken staat in ons midden tot op
dezen dag. Als profeet en zich bewust, dat God hem met
eede beloofd had, Een uit de vrucht zijner lende op zijnen
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troon te doen zetelen, zag hij in de toekomst, en sprak over
de opstanding van den Christus : dat Hij noch werd overgelaten aan het doodenrijk, noch zijn vleesch het bederf
zag. Dezen Jesus heeft God opgewekt : daarvan zijn wij
allen getuigen » (Act. 225-32).
In heel die rede geeft Petrus klaar te verstaan, dat
Jesus, in tegenstelling met David, uit het graf is opgestaan.
Uitdrukkelijk wordt weliswaar Christus' graf niet vermeld:
Petrus zegt enkel dat Hij niet werd overgelaten aan het
doodenrijk, en dat zijn vleesch het bederf niet zag. Maar
de tegenstelling met David's graf is allerduidelijkst; Loisy's
opwerping houdt dus geen steek : « Petrus, zegt hij, stelt
geenszins het ledig graf van Christus tegenover het graf
waarin de koning David nog berust; maar de niet-verrijzenis
van David, door zijn graf bevestigd, stelt hij tegenover de
verrijzenis van Christus, bevestigd door degenen die Hem
na zijn dood gezien hebben ». (i) Dat het ledig graf van
Christus niet uitdrukkelijk wordt vermeld hoeft ons niet te
verwonderen : de Joden, die Petrus te Jerusalem aanhoorden, zullen het feit wel genoegzaam gekend hebben, en de
rede van Petrus heeft voor rechtstreeksch doel, niet de verrij zenis, maar de Messianiteit van Christus uit devoorspelling
der profeten te bewijzen. Dit slach van bewijzen was het
eenigste dat vat kon hebben op Joodsche gemoederen.
Zonder reden bijgevolg beweert Loisy « dat de vermelding
van David's graf, als tegenstelling de vermelding vorderde
van het graf waarin Christus niet gebleven was ». (2) De
vrijmoedigheid waarmee de H. Petrus spreekt « viri fratres,
liceat audenter dicere ad vos de patriarcha David )) onderstelt dat zijn toehoorders zelve op de hoogte waren van een
tastbaar feit waarop de tegenstelling tusschen David en
Christus berustte.
Christus' graf wordt nog duidelijk vermeld in Paulus'
rede in de Synagoge te Antiochië in Pisidië « Mannen
broeders, zonen uit Abraham's geslacht, en die onder u
God vreest, tot u is het woord van heil gezonden. Want de
(i) Revue d'histoire et de littérature religieuses. Janvier et février
i906, blz. 70. Cfr. MANGENOT, op. cit. blz. 197.
(2) Loisy: Quelques letires sur des questions actuelles et sur des évenemenis récents, blz. 227.
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bewoners van Jerusalem en hunne hoofden hebben hem
miskend, en door hunne veroordeeling hebben ze de uitspraken der profeten, die iederen Sabbat worden voorgelezen, tot vervulling gebracht. En hoewel ze niets vonden,
dat den dood verdiende, hebben ze Pilatus gevraagd hem
om te brengen. Nadat ze zoodoende alles volbracht hadden,
wat over Jesus geschreven stond, hebben ze Hem van het
hout afgenomen, en nedergelegd in een graf — (è0 qo-ap Eis
^tv 9,gEiov — in monumento dus geen gemeene kuil —)
— Maar God heeft Hem opgewekt uit de dooden. En Hij
is vele dagen lang verschenen aan hen die tegelijk met
Hem van Galilea waren gegaan naar Jerusalem, en die nu
zijne getuigen zijn voor het volk )) (Act. 132 6 - 3 1). Natuurlijk
is voor Loisy deze rede niet in de Handelingen opgenomen
zooals ze door Paulus is uitgesproken.
Het getuigenis van den eersten brief aan de Corinthiërs. 1 51-8 .
,

,

Maar wij hebben van de hand zelve van den H. Paulus
een getuigenis, waarvoor zelfs de kritiek van Loisy machteloos staat, en waartegenover haar eenigste redmiddel is,
de teksten door geweldige interpretatiën volgens eigen
denkmethoden uit te leggen. In den eersten brief aan de
Corinthiërs, ter gelegenheid van zekere twijfels omtrent de
verrijzenis der dooden, bewijst de H. Paulus de verrijzenis
van Christus. Die brief dagteekent volgens Loisy van het
jaar 57, volgens Harnack van het jaar 52 of 53 en is ontegensprekelijk echt. Ziehier nu hoe de apostel zich uitdrukt:
(( Ik heb u allereerst medegedeeld wat ik zelf vernomen heb:
dat Christus gestorven is voor onze zonden, volgens de
Schriftuur, en dat hij begraven is, en dat hij opgewekt is
ten derden dage volgens de Schriftuur, en dat hij verschenen
is aan Cephas en aan de twaalf. Daarna verscheen hij aan
meer dan 5oo broederen ineens, waarvan de meesten nog
in leven zijn, eenigen integendeel zijn gestorven. Daarna
verscheen hij aan Jacobus, dan aan al de apostelen. Laatst
van allen, als aan een misborene, verscheen Hij ook aan
mij . ))

Uit het zoogezegd zwijgen van Paulus kan men niets besluiten.

-- Wat leert ons deze belangrijke tekst nopens het vraagstuk dat ons bezighoudt? Loisy is van meening dat Paulus
niet spreekt van de feiten die bij Christus' graf zijn gebeurd,
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en dat hij bijgevolg die feiten niet kende. Nemen wij een
oogenblik aan dat werkelijk de tekst van Paulus niets zegt
van Christus' graf : heeft men daarom het recht te besluiten
dat Paulus de feiten niet heeft gekend. Heel toevallig
spreekt de apostel van Christus' verrijzenis : zijn kort
ineengedrongen bewijsvoering laat den indruk dat Paulus
zijn uitweiding zoo bondig mogelijk wil maken om tot de
hoofdgedachte terug te keeren. Moet het ons verwonderen
dat in die omstandigheden de H. Paulus ons geen uitvoerig
verhaal heeft nagelaten. Heel treffend bemerkt Dentler in
zijn degelijk werkje : « Die Auferstehung Jesu Christi nach
den Berichten des Neuen Testamentes » (blz. 51) : Al wat
men aanbrengt is een argumentum e silentio. Paulus spreekt
niet van het ledige graf, dus wist hij er niets van. « Wie
ziet niet in hoe zwak die bewijsvoering is. Ieder weet dat
Paulus over 't algemeen zeer weinig spreekt over Jesus'
levensgeschiedenis. Wil men daaruit besluiten dat hij er
niet meer van wist, of dat al waarvan hij niet spreekt, geen
geschiedkundige waarde heeft? Het is toch gemakkelijk
verstaanbaar, dat Paulus in zijn uiteenzetting in den Ten
brief aan de Corinthiërs vooral aan de verschijningen
belang hecht. Zij zijn immers voor alle tijden het sterkste
en onaanvechtbaarste bewijs. De reeks getuigen, die
Paulus kan inroepen, moest hem een krachtiger bewijs
toeschijnen dan het getuigenis der vrouwen bij het graf.
Tegen het lediggevonden graf kan men bezwaren inbrengen; tegenover getuigen, van zulk onbestreden aanzien,
die den Verrezene met eigen oogen hebben gezien, en
die te allen tijde er toe bereid zijn, hun getuigenis te
bevestigen, kan geen twijfel opkomen ». Daar kunnen
wij nog bijvoegen dat de apostel in zijn brief slechts in
't kort herhaalt wat hij reeds vroeger mondeling aan de
Corinthiërs heeft geleerd : « Ik heb u medegedeeld wat I k
zelf vernomen heb ». Het is dus genoeg dat wij in den
tekst van Paulus een korte samenvatting vinden van de
feiten die met het graf in betrekking staan, om te kunnen
besluiten dat Paulus mondeling dezelfde feiten breedvoerig
had behandeld, en bijgevolg ervan op de hoogte was.
Paulus zinspeelt oft het ledige graf. — Welnu in den aan gehaalden tekst worden deze drie feiten : dood — begra-
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fenis -- verrijzenis, onafhankelijk van de verschijningen
vermeld, en zoo nauw met elkaar verbonden, dat er noodzakelijkerwijze het levend opstaan uit het graf ligt in
besloten. Niemand kan redelijkerwijze zeggen dat Jesus
gestorven is, in het graf gelegd, en ten derden dage verrezen, zonder voorop te stellen, dat hij ten derden dage
niet meer dood in het graf is gevonden. Deze enkele woorden van Paulus slaan heel Loisy's stelsel in duigen. Paulus
heeft van de apostelen vernomen wat hij aan de Corinthiërs
heeft voort geleerd, en dat, hoogstens drie of vier jaren na
Jesus' dood, toen hij na zijn bekeering met de apostelen te
Jerusalem heeft gesproken. Van hen heeft hij vernomen dat
Jesus was gestorven, begraven en verrezen, waaruit blijkt
dat reeds van toen af het feit der verrijzenis met Jesus'
begrafenis in verband werd gesteld. Integendeel volgens
Loisy is het geloof aan den verrezen Christus ontstaan in
Galilea, en zijn de meer materiëele opvattingen over het
lichaam van den Verrezene, waaronder zijn verdwijnen uit
het graf, de vrucht eener langwijlige gedachtenontwikkeling. Desniettegenstaande tracht Loisy de woorden van den
apostel der volkeren in zijn opvatting te doen passen.
« Paulus zegt dat Jesus is begraven volgens de schriftuur;
hij wist dus dat het lichaam van den gekruisigde ter aarde
was besteld, erg hij vond het feit voorspeld in het OudTestament, evenals de dood en de verrijzenis van Christus.
Deze bevestiging kan heel en al onafhankelijk zijn van wat
Marcus verhaalt. Vooropgesteld dat het de gewoonte niet
was de lichamen der veroordeelden onbegraven te laten —
de Joden immers hadden zekere gewetensbezwaren betref
lijken —; vooropgesteld dat bijgevolg het lichaam-fend
van Jesus in een soort gemeenen put is geworpen met de
lijken der twee moordenaars, dan kon Paulus evengoed
schrijven wat hij nu schrijft. Niets kan men uit zijn woorden
afleiden dat betrekking zou hebben met Jozef van Arimathea
en de bijzondere omstandigheden die Marcus verhaalt. Het
is uiterst waarschijnlijk dat Paulus niets van dien Jozef
weet, evenals hij niets weet van de Galilëesche vrouwen
die het graf zouden ledig gevonden hebben ». (I)
(i)

E. S. II, blz. 708.
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Merken wij terloops aan hoe tendentieus Loisy's bemerking klinkt : « Paul dit que Jésus a été enseveli selon
les Ecritures », alsof de begrafenis voor Paulus niet een
historische overlevering maar enkel een gevolgtrekking was
uit de schriften van het Oud-Testament. Is het zoo, dan
vraagt men zich af waarom Paulus zich beroept op een
apostolische overlevering : « Tradidi enim vobis in primis

quod et accepi.... Sive enim ego, sive illi : sic praedicamus,
et sic credidistis ». Was er enkel spraak van een theologische gevolgtrekking uit de schriftuur, waarom het getui.
genis der apostelen ingeroepen? Kende Paulus de schriften
niet oneindig beter dan zij ? En welke waarde hadden
overigens de teksten ten overstaan van Christus, indien in
zijn persoon de voorspellingen niet hun historische bevestiging hadden ontvangen? Wat meer is, de drie leden der
propositie zijn duidelijk onderscheiden door het samenvoegsel óTc quia, en het getuigenis der schriftuur wordt
ingeroepen voor de dood en de verrijzenis, niet echter voor
de begrafenis : « quoniam Christus mortuus est pro peccatis
nostris secundum scripturas : et quia sepultus est, et quia
resurrexit tertia die secundum Scripturas ». En nochtans
zegt Paulus « que Jesus a été enseveli selon les Ecritures ».
Het heet den tekst geweld aan doen, het getuigenis der
Schriftuur te doen slaan op de begrafenis; en al was zulks
nog het geval, dan was nog een historische overlevering
niet uitgesloten. Is Christus' dood wellicht voor Paulus
niet een historische overlevering, omdat hij ze ook in verband brengt met de Schriftuurteksten ?
Dat de apostel een bepaalde overlevering bezat betreffende Christus' graf, bewijzen nog de plaatsen, waarin hij
die overlevering gebruikt als uitgangspunt van hooge mystische beschouwingen. « Consepulti enim sumus cum illo
per baptismum in mortem : ut quomodo Christus surrexit
a mortuis per gloriam Patris, ita et nos in novitate vitae
ambulemus » (Rom. 6 4). En : « Consepulti ei in baptismo,
in quo et resurrexistis per fidem operationis Dei, qui suscitavit illum a mortuis » (Col. 2 =Z). Wat den aard der begrafenis aangaat, het woord rd4»1 dat Paulus gebruikt bewijst
alleen reeds dat de apostel een regelmatige teraardebestelling bedoelde. Overal in het Nieuwe Testament heeft
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het werkwoord Oam-rw dien zin, en op de twee plaatsen waar
het in den aorist voorkomt, wordt een eervolle en rijke
grafplaats bedoeld: die namelijk van den rijke in de parabel
van Lazarus (Luc. i6 22) en die van den koning David
(Act. 2 2 9) (I) Dit feit alleen is ons genoeg. Want is Jesus
in een ordentelijk graf gelegd, dan is heel het systeem van
Loisy bouwvallig; en het vraagstuk blijft steeds op te
lossen : is Jesus in het graf gebleven? — en zooja, hoe heeft
het geloof aan de verrijzenis zich kunnen verspreiden? Ofwel
is Jesus' lichaam uit het graf verdwenen? — en zooja, hoe
die verdwijning uitgelegd, zonder de lichamelijke verrijzenis te aanvaarden?
De derde dag. — Maar er is uit den tekt van Paulus nog
meer te leeren. De H. Paulus vermeldt een omstandigheid
die heel dit vraagstuk niet weinig opklaart : resurrexit tertia
die --- Christus is verrezen ten derden dage. Die bepaalde
tijdsomstandigheid behoorde dus van het begin af tot de
overlevering betreffende Christus' verrijzenis. Daar nu
echter de vier evangelisten het eens zijn om in hun omstan.
dig verhaal de ontdekking van het ledige graf met den
derden dag na Christus' dood te doen samenvallen, mogen
we zonder vrees ons te bedriegen, besluiten: De H. Paulus
is een onbetwistbaar getuige van het geloof der eerste jaren:
dat geloof steunde voor eene zijner bepalingen op de ontdekking van het ledige graf; bijgevolg gaat het niet aan de
verhalen betreffende Christus' graf als legendarisch te verwerpen .
Het is waarlijk interessant na te gaan hoe Loisy zich
aan die eenvoudige bewijsvoering zoekt te onttrekken, en
hoe hij veplicht is een reeks gewaagde en op niets steunende
onderstellingen te maken ten einde zijn opvatting met de
feiten in overeenstemming te brengen. Ziehier letterlijk
wat hij daarover schrijft :

« L'incident du tombeau vide n'était as nécessaire tour fixer
la date de lá résurrection. Peut-être convient-il de raoeler que la
date du vendredi tour la passion est indiquée seulement dans le récit
de la sé ulture, et que le choix de ce jour Pourrait aartenir au
rédacteur qui a concu ou du moms systématisé toute cette histoire de
(I)

MANGENOT,

op. cit. blz . 36-37.
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l'ensevelissement et du tombeau vide. Il ftaraït bien qu'on n'y est as
arrivé sans quelque tdtonnement. Rien ne Prouve que Paul, en airmant que 7ésus était ressuscité le 3e jour, ait entendu déjà Par ce
jour le surlendemain de la mort, le dimanche d'aftrès le vendredi
saint. Il ftouvait entendre le. 3e jour au sens propre, en Placant trois
jours d'intervalle entre la mort et la résurrection. En tout cas il ne
f onde as cette date sur un jait d'exxerience mais sur « les Ecritures ».
Le rédacteur des Prophéties de la passion, qu'on lit dans Marc, dit
que Jésus devait ressusciter « aarès trois jours »; cela Peut s'entendre
du troisième jour, mais cette indication Pourrait être en raaPorl avec
l'interj5rétation du signe de Tonas dans Mathieu, et là les trois jours
sont des jours plein. Le chiffre trois est Primitif en ce sens qu'il a
dû être admis a Peu j5rès en même temps que l'idée de résurrection
nombre sacré, qui s'imposait Presque pour des motifs non rëfléchis :
placer la résurrection Plus töt aurait semblé suu jbrimer la mort; la
placer Plus tard était inconcevable, Farce que ce n'aurait Plus été la
résuri,ection d'un homme ou d'un corps, mais d'une Pourriture. Les
ra^brochements bibliques ont aidé a la fixation du chiffre. Il n'est
pas téméraire de tenser que l'adofttion du troisième jour entendu au
sens traditionnel est en rapport avec l'identiffeation du jour du Christ
ressuscité avec le jour du soleil, le dimanche, et que le dernier rédacteur de Marc a contribué plus que tout au/re a ,'endre ceítie identification definitive, s'il l'a trouvée déjà, comme il est probable, réalisee
dans le milieu chrétien oû il a vécu ». (I) En Loisy sluit die
aaneenschakeling van gissingen en verkeerde uitleggingen
met de volgende zegepralende verklaring : « La fluctuation
de date pour la résurrection est aussi une preuve du caractère secondaire et artificiel du récit concernant la découverte
du tombeau vide Ie surlendemain de la passion ». (2)
Welhoe, men durft spreken van ((fluctuation de date »,

men durft schrijven dat « il parait bien qu'on n'y est pas
arrivé sans quelque tátonnement », wanneer Paulus klaar
en duidelijk zegt « resurrexit tertia die », tijdsbepaling die
heel en al overeenstemt met die welke de evangelisten in
hun verhaal onderstellen. ((Tertia dien zou oorspronkelijk
bij Paulus een andere beteekenis hebben gehad dan die
welke door het verhaal der evangeliën is vereischt. « Peutêtre convient -il (Ie rappeler que la date du vendredi pour la
(i) E. S. II, blz. 723-4.
(2) E. S. II, blz. 724.
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passion est indiquée seulement dans le récit de la sépulture,
et que le choix de ce jour pourrait appartenir au redacteur
qui a concu ou du moins systématisé toute cette histoire de
l'ensevelissement et du tombeau vide ». Loisy schijnt hier
dus te insinueeren dat de schrijver van het huidig Marcusevangelie de melding van den vrijdag in het verhaal der
graflegging zou hebben geschoven, om de tijdsbepalingen,
die te zijnen tijde algemeen waren aangenomen, en die van
de oorspronkelijke verschilden , een geschiedkundigen
grondslag te geven. Welnu, dat was hoegenaamd de bedoeling niet van den Evangelist. Zegt hij eerst in het ver
graflegging dat het vrijdag was, dan is het om uit-halder
te leggen waarom Jozef van Arimathea nog dien zelfden
avond het lichaam van Jesus wil ter aarde bestellen ck het
was voorbereidingsdag, dat is vóór sabbat n zegt Marcus.
Zijn bemerking past heel en al in het verhaal en beteekent
enkel — zooals Johannes uitdrukkelijk zegt — dat de lichamen vóór den sabbat moesten worden afgehaald.
Volgens Loisy zou de tijdsbepaling van Paulus steunen
op voorspellingen uit het Oude Testament. Het is nochtans
veel natuurlijker « secundum Scripturas » in verband te
brengen met het werkwoord « resurrexit )) dan wel met de
tijdsbepaling « tertia die ». Maar zelfs aangenomen dat het
teeken van Jonas de opvatting van Paulus hadde beïnvloed,
dan zijn we nog niet verplicht zijn « tertia die » te verstaan
alsof er drie volle dagen waren verloopen tusschen de graf
verrijzenis. Wel is waar lezen wij in Matheus:-legind
« Gelijk Jonas drie dagen en -drie nachten in den buik van
het zeemonster is geweest, zoo zal ook de Menschenzoon
drie dagen en drie nachten in het hart der aarde zijn »
(Math. 12 4 '). Maar het is sinds lang opgemerkt dat de uitdrukking niet noodzakelijk den zin heeft dien Loisy haar
toeschrijft. Matheus zelf gebruikt op andere plaatsen, waar
hij van de verrijzenis spreekt, onverschillig de uitdrukking
« post tres dies » (Math. 2763) en « tertia die » (Math. 1621,
1722, 20 1 9). Voor de Joden waren al die uitdrukkingen
evenwaardig. Josephus in zijne Antiquitates Judaïcae (lib.
8 c. 8 n. i i) verhaalt dat Roboam aan het oproerig volk
belooft na drie dagen /hte ra Tp€Zc npÉpas te antwoorden; en
een weinig verder schrijft hij dat het antwoord is gegeven
-
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ten derden dage T47 TptT Eveneens beteekent de
uitdrukking «drie dagen en drie nachten)) ofwel drie volle
dagen, ofwel een tijdsverloop dat zich over drie natuurlijke
dagen verdeelt. Daar dus de Hebreërs den dag berekenen
van avond tot avond, heeft Jesus feitelijk drie dagen in het
graf gelegen, al waren het ook geen volle dagen. Meer dan
een voorbeeld van zulke zegswijze vinden wij in het
H. Schrift. Esther schrijft aan Mardocheus : ((Non comedatis et non bibatis tribus diebus et tribus noctibus : et ego
cum ancillis meis similiter jejunabo, et turn ingrediar ad
regem contra legem faciens )) en 2 verzen verder: « Die
autem tertia induta est Esther regalibus vestimentis, et
stetit in atrio domus regiae n (Esther 41 6 , 3'). In denzelfden
zin wordt ook de uitdrukking gebruikt in het boek Tobias
(310-12). Zelfs toegegeven dus dat Paulus zinspeelde op het
teeken van Jonas en het in den letterlijken zin verstond,
kunnen we nog gerust zijn « tertia die » zoodanig verstaan
dat het met de gegevens der evangelisten overeenstemt.
Om uit te leggen hoe dan later de eerste opvatting van
den derden dag heeft plaats gemaakt voor de andere, en
waarom de verrijzenis op een Zondag wordt gesteld, wordt
de vergelijkende godsdienstwetenschap geraadpleegd. Na
het gezegde kunnen we ons gerust onthouden theoriëen te
onderzoeken, uitgevonden om moeilijkheden op te lossen
die nooit hebben bestaan.
Besluit.
Loisy, op het einde zijner inleiding tot den
commentaar der synoptische evangeliën, meent te mogen
schrijven : « Inutile de dire que l'on s'est proposé de suivre
en tout la methode purement scientifique sans autre partipris que celui de la sincérité » (E. S. I, blz. 268). Feitelijk
nochtans berust Loisy's kritiek klaarblijkelijk op een
vooroordeel. Schreef hij niet in « L'Evangile et l'Eglise »
over de verrijzenis : « Si l'on prend la resurrection du
Christ pour un fait d'ordre historique, ce fait n'est ni
démontré ni démontrable. Cela n'équivaut pas a: la resurrection n'a pas eu lieu. Cependant j'avoue que teile est ma
pensee, si l'onveut entendre par resurrection cette chose
inconcevable, le cadavre d'un mort de deux jours reprenant une vie qui n'est pas celle des mortels, et qui néan—
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moms se manifeste sensiblement » (i) Met zulke grondbeginsels is men wel verplicht kritiek uit te oefenen zooals
Loisy ze opvat.
Zij die de goedheid hebben gehad onze ietwat droge
uiteenzetting te volgen, zullen moeten bekennen dat Loisy's
kritiek inderdaad niet « voraussetzungslos » is. Naar de
fijne opmerking van Lagrange, « avec ces procédés, chacun
peut refaire comme ii l'entend 1'histoire évangélique, et
n'en laisser subsister que ce qu'il lui plait... La différence
des methodes consiste en ceci que M. Loisy traite les
textes comme des accusés, tandis que je les regarde comme
des témoins» (2).
Loisy is er niet in gelukt te bewijzen dat het ledige
graf niet tot de werkelijkheid der geschiedenis behoort.
Dat feit is en blijft voor ons geloof in jesus'verrijzenis een
onwankelbare grondslag. Terwijl de meeste rationalisten
Jesus' leven sluiten bij het graf van Jozef van Arimathea,
geeft Hem Loisy als laatste rustplaats den grafkuil der
misdadigers. Wij weten dat het menschdom aan zijn God
en Verlosser die laatste onteering heeft gespaard. Wij weten
dat Christus leeft; en wanneer wij in de oudste oorkonden
van onzen heiligen Godsdienst, het aanminnelijk beeld van
den Verrezene zien verschijnen ; wanneer wij het kalm
gebaar ontwaren waarmee Hij aan zijn leerlingen de
wereld aantoont als een vruchtbaren akker, waarin zij het
zaad der waarheid moeten strooien ; wanneer wij zijn
zachte en liefdevolle stem eeuwigen steun hooren beloven
aan die Kerk die Hij met zijn Bloed gesticht had : dan
bestaat ons antwoord niet in een ongeloovig hoofdschudden,
maar in een onbedwongen hulde van dankbare liefde :
« Dominus meus, et Deus meus » (Joh. 2029).
IVO CORNELIS,

Leeraar aan het Klein Seminarie
Neer-Waver.

(i)

(2)

Op. cit. blz. 159.
L'Evangile salon Saint Marc, blz. in.

DE TAAL DER VOGELEN
Een voordracht werd mij gevraagd over de taal der
vogelen ! Gij verwacht U dus niet aan eene droge les van
natuurkunde. Het zij mij nochtans toegelaten vooraf eenige
algemeene opmerkingen voor te stellen, en U te toonen
welke plaats de vogelen bekleeden in de natuur en in de
fauna van ons land.
De klas der vogelen behoort tot de eerste der zeven
afdeelingen waarin de natuurkundigen het dierenrijk stelselmatig verdeelen, namelijk tot de werveldieren, en wordt
onmiddellijk na deze der zoogdieren gerangschikt. Op
hunne beurt worden de vogelen onderverdeeld in acht
orden ; roof-, zang- en klimvogels, duiven, hoenders, stelt-,
zwem- en loopvogels. Ieder orde is samengesteld uit familiën, elke familie uit geslachten (genre), elk geslacht uit
verscheidene, soms menigvuldige soorten (espèce).
Hoeveel soorten vogelen bestaan er wel ? Bijna anderhalf eeuw geleden schreef Buffon, de beroemde natuurkundige, die alles doorfluisd had wat er over dit vak
geschreven werd, te beginnen van Aristoteles en Plinius
tot zijn eigen tijd, en die inlichtingen genomen had in vele
streken, dat hij nagenoeg achthonderd soorten kende, maar
vermoedde dat er wel vijftienhonderd.., misschien tweeduizend kunnen bestaan. Hoe zou de brave man verwonderd gestaan hebben, had hij honderd jaren nadien in
Brehm kunnen lezen : «waarschijnlijk is onze schatting
niet te hoog als wij het aantal der op heden bekende vogelsoorten op negenduizend stellen. En denkt niet dat dit het
laatste woord is. Huizinga, in zijne vertaling van Brehm,
bewerkt voor Nederland, heeft tienduizend geschreven.
Hedendaags zijn er zelfs, zooals ik gelezen heb in le fourna des Chasseurs, die dit getal verdubbelen, eene gissing
evenwel die fel overdreven schijnt.
België, zoo weinig uitgestrekt, is eene vogelrijke
streek. In het verslagboek der tentoonstelling van jacht en
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vischvangst (Tervuren 1897) staat gemeld dat er 34o ver
vogelen in ons land werden waargenomen.-schilge
Duitschiand met al zijne staten telt er slechts 3o meer,
Frankrijk 58, meest eigen aan de Alpen of aan het diepe
zuiden. Onze noorderburen kwamen tot 3o7. Evenwel
dient er bemerkt dat bij de Belgische fauna ook de vogelen
der Nederschelde gerekend worden, en bovendien dat een
vogel, al is er zijner soort maar een gevangen of geschoten in
een land, er burgerrecht bekomt. Trouwens ongeveer z 25 der
in ons land aangetroffen vogelsoorten mogen als onregelmatige, zeldzame of toevallig afgedwaalde reizigers, anderen
nog als enkele variëteiten aanzien worden, en dan blijven er
nagenoeg 200 soorten Belgische vogelen die alle, op verre
na, geen inboorlingen zijn. Wij mogen ze schatten daar of
omtrent : 5o geheel 't jaar bij ons tehuis, 55 alleen in
zomer -, 20 alleen in winterkwartier; 75 reizende passanten
regelmatig in lente en herfst overtrekkend en waarvan
enkele paren samen met onze ingezetenen en zomergasten
de broedvogelen zijn van België.
In het dierenrijk bekleeden de vogelen eenen voornamen rang; en indien zij door lichaamsbouw en algemeene
volmaaktheid voor de zoogdieren moeten wijken, toch is
het zeker dat zij door menige begaafdheden en vermogens
en in verscheidene opzichten, deze evenaren en zelfs overtreffen. De ontwikkeling hunner zintuigen, voornamelijk hun
scherp gezicht en fijn gehoor, de vlugheid hunner beweging, hun wondere vlucht; hunne merkweerdige reistochten
van 't eene land, van 't eene werelddeel, van de eene pool
tot de andere; de bevalligheid van hunnen vorm, de kleurenpracht van hunnen vedertooi, de welluidendheid van
hunne stem maken ze tot de bevoorrechte kinderen der
natuur. Neemt daarbij in acht de gewichtige rol welke de
vogelen vervullen met het evenwicht te bewaren tusschen
planten en dieren, en door 't verslinden van schadelijke
zaden en insekten van groot nut zijn voor den mensch; dat
niets meer bijdraagt om de afwisseling, de schoonheid, de
harmonie, het leven der natuur te doen uitschijnen, die er
eene ontelbare menigte ophoudt in alle bewoonbare elementen. Voegt er bij de kunst waarmeé zij hun nesten bouwen,
de zorg en teederheid waarmeé zij hun jongskens opbren-
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gen, den moed en zelfopoffering waarmeê zij hen verdedigen, en, 't zijn zoovele titels meer die hun recht geven
op de bewondering en de genegenheid der menschen.
Toch zijn er veel voor wien een vogel 't bekijken niet
weerd is. Ziehier een bladje dat Joz. Soly in het boekje
«Onze Vogels » voor hen heeft geschreven :
((Het meerendeel der menschen gaan onverschillig
voorbij; voor hen is de vogel slechts eene schim die men
wel eens bemerkt maar nooit aandachtig keschouwt. Eilaas!
hoe beklagensweerdig zijn die lieden niet, wien die bron
van vreugde ontbreekt en door bosschen, langs vlakten en
wegen heenloopen, zonder de weldoende betooveraar, den
waren verheerlijker der natuur te kennen; zij zweven in
een wereld zonder bekoorlijkheid, zij gaan langs eindelooze
wegen; de betoovering van den vogel is hun onbekend.
Welk tooverspel zou voor hunne verblinde oogen opdagen,
wat onbekende wonderen zouden zich voor hen ontvouwen,
wilden zij zich inwijden, weten en zien. Een wezen dat
leeft in het hemelruim, een gevleugeld schepseltje, dat
wentelt en keert in de stralen der zon, en zich met dauwdroppeltjes lescht, zou hun 't geheim der wijsheid leeren.
Zij zouden het bewonderensweerdig instinct verstaan de
voorzienigheid en schranderheid van dit wezen wiens
bestaan zij nauwelijks vermoeden en zij zouden er wijzer
door worden en nadenkender. »
Laat ons met onze gevederde vrienden eens nader
kennis maken.

Een oud spreekwoord zegt : Men kent den vogel aan
zijn pluimen. En inderdaad op 't eerste zicht kunnen wij
aan zijn vederkleed den vogel tusschen alle andere dieren
erkennen. Bij nader onderzoek van vorm en kleur kunnen
wij in algemeenen regel de soorten, heel dikwijls't geslacht
en den ouderdom onderscheiden; zelfs kan het koloriet van
den vogel ons zeggen welk klimaat, welke streek of landschap hij bewoont. Doch daartegen is een groot bezwaar.
.
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Over de kleuren van den vogel kan men gewoonlijk eerst
oordelen als men hem van nabij beschouwt, en ongelukkiglij k, hiervan juist houdt hij 't minst. De kleurenrijkste
vluchten gemeenlijk eerst en verst. Hoeveel worden dan
slechts de eerste maal van dicht beschouwd, wanneer zij
zieltogend of reeds dood op 's jagers hand liggen! Het
eerlijkste dat hun dan overblijft is opgevuld te worden en
te gaan pronken in eenig museum.
Daar kan men hun vedertooi bewonderen, ten minste
als 't licht en 't stof hun geen grijs overjasken hebben aan
levenshouding voorgesteld zijn ze niet zonder-getrokn.I
belang voor de wetenschap. Helaas! de meeste museums
zijn enkel verzamelingen van monsters; de kleine vogelkens
zijn er meest zoodanig misvormd dat zij onkenlijk blijven,
zelfs als hun doodkaartje er onder staat.
Wat er ook van zij, 't is in de vrije natuur dat wij de
vogelen moeten leeren kennen, daar is het, dat wij hun
levenswijze en wondere zeden moeten waarnemen en
trachten te begrijpen, en om ertoe te komen durf ik nevens
de oude spreekwijze stellen :
« Men kent den vogel aan zijne taal » .

Hoe dikwijls gebeurt het dat wij bij het geroep of
gefluit van een vogel 't hoofd opheffen en rondzien ! Nu is
het eene rij ganzen die statig door het luchtruim varen, dan
eene bende kieviten die vluchtig klapwieken op hunne
bonte vleugels; hier is het een ekster, ginder een merel
die schetterend het bosch uitvliegen. Hoevelen zouden wij
niet eens bemerken indien zij zwijgend henentrokken?
En hoe zou het uitkomen met 't klein volkje dat in
boomen en struiken woont of verborgen leeft in dichte
loover en rietbosschen? Door kwinken en zingen verraden
zij hunne tegenwoordigheid. Velen die wij dikwijls hooren
zien wij bijna nooit; zoo ben ik zeker dat menigen onder
u in de vrije natuur nog geen koekoek gezien hebben of
zelfs den goudgelen wielewaal niet! Zoo is het trouwens
uit te leggen dat meer vogelen genaamd zijn naar hun taal
dan naar hun kleur. Tegenover het roodborstje, de zwarte-
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kop, de bloedvink of goudvink, de roodstaart en enkele
anderen, hebben wij de vink, de lieven (boschleeuwerik),
de karekiet, de koekoek, de kievit, de wulp, de kauw; zoonog de pieper, de zevenzanger, de nachtegaal, de kneuter,
de wielewaal, de kwakkel, uilen, kraaien en menige anderen
die hun benaming aan hun geroep of zangwijze verschul
zijn. (I)
-dlg
(i) In 't stemgeluid en vooral in den zang der verschillige
vogelen komen met zekere juistheid en klaarheid al de klanken
onzer talen voos, en er zijn maar weinig letters in ons alphabet
die niet bestaan in het hunne. Men hoort er de zachtste, gelijk
1, v, w, welke het lied van lijster, lieven en wielewaal zoo
welluidend en vloeiend maken, zoowel als de hardste en
scherpste gelijk K, R, P, S, T, Z, die door de vink, karekiet,
spreeuw, kruisbek en anderen zoo krachtig uitgestooten worden
in kernige, sissende en schetterende strofen.
Eenige afwisselingen uit den zang van den nachtegaal geven
ons een denkbeeld van den rijkdom zijner uitspraak welke door
meer dan een vogelkenner tamelijk juist aldus werd vertolkt:

uu, f j lü, tiotiotiotio tix
Fj dü, f j iIí , fjuu,
Sko sko sko sko sko sko skit
Kotje kotje kotje kotje kotje ki
Tsa tsa tsa tsa tsa tsa tsa..... tsi
Kwerrek do skwa pi pi kwi
zizizizizizizi... enz.
Evenwel, de zang, ja zelfs enkel een stemgeluid der vogelen
door klanknabootsende woorden weer te geven, is zoo gemak kelijk niet als men denken zou. Dikwijls zijn de tonen en
klanken welke reeds op alle soorten van instrumenten zoo
eigenaardig worden uilgebracht, zoo onduidelijk en vermengd,
dat hun vertaling uit persoonlijk oordeel ontstaan, heel willekeurig en... onjuist is.
Dit komt treffend voor als men nagaat hoe in verschillige
streken, b.v. in Vlaanderen, de zang of de loktoon van zekere
vogels verdietscht wordt; treffender nog als men beschrijvingen
leest in verschillende talen. Een voorbeeld op honderd : de
« wulp ». Een Nederlander denkt niet beter dan door dit woord
den langzaam fluitenden loktoon van dezen strandvogel te
kunnen weergeven.
Dit belet niet dat de Franschen duidelijk daarin meenen te
hooren : « Courlis » ; de Engelschen : « Corlew », de Italianen
« Tarlino » en onze wulp alzoo gedoopt hebben. Brehm, de
Duitsche natuurkundige, denkt dit gefluit nauwkeurig om te
zetten door de silben : « Taü » of « tlaüid ». Neemt daarbij in
aanmerking dat in boekenbeschrijving gemeenlijk noch van
maat, noch van notenwaarde, noch van loon of timber der stem
gesproken wordt, en gij begrijpt, dat oningewijden bij zulke
beschrijving, een meening opvatten die alles kan zijn behalve
juist.
Deze bemerking betreffend, zal eene aanhaling van den
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Wat meer is, in verscheidene groepen zijn er soorten
door vorm en koloriet zoo goed op elkander gelijkend dat
Franschen schrijver L'Escuyer niet misplaatst zijn :
((Les sons dont les chants se composent sont pris non seulement dans les douze notes de notre gamme, mais encore parmi
les vibrations qui s'échelonnent dans chaque intervalle d'une
note à l'autre. Ainsi un de leurs sons peut être non seulement
un do ou un ré mais encore une des vibrations intermédiaires.
Néanmoins les notes qui se produisent successivement pour
former une période n'ont pas de rapports heurtés et choquants.
L'oiseau a une certaine aptitude a produire des notes ascendantes qui ont entre elles des especes d'intervalles de tierce et
de quinte comme l'ut, le mi et le sol que donne la trompette a
vide : souvent aussi les notes intermédiaires qu'ils chantent ne
sont pas sans analogie avec les notes si, la, fa, re, et surtout
avec les sons que supposent les commas ou divisions d'un ton
en neuf parties. Les divisions du son pour le chant des oiseaux
ne reposent pas sur des intervalles aussi grands, aussi appréciables, et aussi réguliers que ceux des tons et des demi -tons,
l'oiseau ne peut chanter faux, comme nous quelquefois, et
quand un certain nombre d'oiseaux se font entendre sur un
méme point, ii n'y a jamais de cacophonie.
Sous le rapport de la période le chant de l'oiseau n'est pas
encore sans ressemblance avec le notre. Ti se compose de notes
qui forment un ensemble musical et qui sont bien 1'expression
du sentiment éprouvé. (?) Il présente parfois des particularités
remarquables. La douce succession de notes espacées seulement d'un comma, d'un demi-ton on d'un ton, les effets de
transition de quarte, quinte, sixte et octave, l'agréable cadence
du battement en forme de trille. le brillant de la roulade, le
sentiment de la note d'agrement, les assemblages originaux et
rytmés pour composer la phrase. la sérénité du récit, la poésie
du son. le charme de la mélodie . Entre les chants qui se font
entendre sur un même point il n'y a pas qu'une simultanéité de
sonorité agréable a l'oreille . Quand on est attentif, on remarque
avec beaucoup de plaisir, d'abord l'absence de notes fausses,
ensuite des chants varies et échelonnés sur une étendue de cinq
octaves, avant pour base la gamme du diapason, des effets
d'accords, de duo, de trio, de quatuor de symphonie et inéme
de timbres plus nombreux que dans un orch entre. et toujours
des manifestations variées et exubérantes de joie. Le corbeaucorneille donne de notes de la gamme du diapason et se rapproche ainsi de la voix humaine; au contraire les notes du
roitelet huppé se confondent avec le cri de l'insecte. Une Beule
élnission de voix peut être brève ou longue et même varier sous
le rapport de la tenue. comme dans un mouvement musical,
varie la dur. ée du son de la triple croche a la blanche. Dans son
roulement le moineau fait line série de doubles croches; le
pouillot sylvicole (quand il implore la pitié de l'homme qui
marche près de son nid ! ?) fait une noire. La dernière note du
cri de la hulotte est une blanche. D'autre part une note peut se
répéter avec teile ou teile nuance et ainsi donner lieu à des
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men ze zelfs van dicht bij moeilijk kan onderscheiden. Dit
is 't geval bij de lijsters en vooral bij de grasmusschen en
combinaisons nouvelles; de là, l'entralnante impétuosité de la
double croche que souvent on constate chez plusieurs oiseaux,
la gravité d'une tenue du genre de celles que l'on entend dans
le chant perlé de l'alouette; 1'incisive attaque d'une donble
croche suivie d'une croche, comme le pratiquent l'hippolais et
l'effarvatte; le mordant du staccato du torcol ; la douceur et la
grace des notes unies et roulées comme celles d'une corde à
violon, lancées par le pouillot fitis : la cadence de la syncope
comme donne le grand ramier; le rythme de notes égales en
durée et redites régulièrement, comme aussi la repetition régulière des periodes, ce qui se présente dans la cantate de la
fauvette babillarde; les mystérieux effets de la sourdine du
martinet ; le sforzando et le diminuando alternatif du pouillot
fitis; le crescendo et le decrescendo du pipit des arbres.
La flexibilité des organes de la voix a permis a chaque homme
d'avoir un timbre particulier. Pour des raisons analogues, le
timbre de la voix des oiseaux a été varié selon les espèces et
méme selon les individus, Le martinet pousse des cris percants
comme ceux que Fon obtient en soufflant dans une clef forée;
le héron gris a des notes stridentes et timbrées comme celle de
la trompette Celles de 1'hippolais et des rousserolles sont acérées comme celle du biniou. On remarque dans le rossignol les
douces et pénétrantes vibrations du hautbois unies aux accents
émus de in voix. Avec in tourterelle et le coucou nous entendons
des sons doux et veloutés comme ceux de la flute.
Les cris, a raison de leur extrême acuité, peuvent être enten dus de tres loin et dans des milieux peu sonores : chargés des
draperies de la végétation ils deviennent doux a 1'oreille. Indépendamment de ces timbres principaux, il y en a d'autres bier_
caractérisés. Qui ne connait les gros éclats de voix de corbeau?
Le merle et le loriot ont des notes sifflées qui ne sont pas sans
analogie avec les sons cristalins du flageolet. La note du pinson
rappelle par son éclat la clarinette. Le héron butor fait penser
à la contre basse ».
Hierbij sluit aan een schilderachtige beschouwing van
Champfleury :
« La variété d'allure et d'expression qui a été départie aux
oiseaux est un des prodiges les plus étonnants de la création.
Dans chaque espèce d'allure de la mélopée Concorde avec la
nature même de l'oiseau, ou plutot n'en est que le reffet fidèle.
Ainsi 1'ardent pinson, l'agile fauvette ne chante qu'en ((presto »,
ou tout au moins en «allegro ». Le largo, l'adagio, l'andante sont
au contraire, l'allure favorite de la draine, cantatrice épaisse et
sentimentale, du merle mélancolique et de l'élégiaque rougegorge. D'autres, d'expression plus variée, offrent dans leur
chant la transition frequente du joyeux allegretto au sinorzando
voluptueux; tels sont les charmants fitis de la tendre alouette
des bois. Ii est des fantaisistes qui ne s'astreignent a aucune
mesure et dont les récitatifs capricieux, multipliés par l'écho des
forêts, ressemblent à des cris d'appel. En regard de ces romantiques emplumés se présente 1'importante phalange classique
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de rietvinkjes. Ik wil u een onzer gemeenste zomervogel
geven, het ovenmakertje (i), in de andere-kensidha
eenen tjif-tjaf (2) zijn eigen rechtzweerd. Bekijk ze maargoed,
gij zult er geen verschil in zien. Alleenlijk bij den tjif-tjaf,
onmerkbaar kleiner, is het tweede penneken van den vleugel een weinig korter. Maar hoor eens, als de boomen
bloeien, 't fluitend gezang van het ovendekkerken *, nooit
zult gij het verwarren met de afgekapte silben van den
tjif-tjaf *. (' beteekent dat door den voordrachtgever het
geluid van de gemelde vogels werd nagebootst.)
De taal der vogelen oppervlakkig beschouwd is dus
een voornaam faktor in 't waarnemen dezer dieren, mijns
dunkens 't zekerst kenmerk om ze van verre thuis te wijzen.
Aan deze thesis echter: « Men kent den vogel aan zijne
taal » hecht ik eene diepere beteekenis. Kunnen wij aan de
taal der menschen slechts hooren van welk een volk ze zijn,
Duitschers, Engelschen of Franschen? De mensch drukt
door zijn spraak zijne gedachten uit, en maakt hij daardoor
ook zijn innigste gevoelens kenbaar, dan weten wij wat er
omgaat in 't diepste van zijn wezen. Niet anders doen de
vogels in hunne taal; zijn wij er mede eenigzins ingewijd
dan vinden wij er den sleutel van menige wondere levensverschijnselen en zedentrekken en te gelijkertijd van 't hei
leeren wij den vogel kennen.-ligdomervnz.Z
Nooit denk ik hebt gij in twijfel getrokken dat de
dieren spreken, door bepaalde geluiden en teekens elkander
hunne indrukken, gewaarwordingen en gevoelens mede
wij, willen wij met aandacht nagaan, hooren en-deln.E
zien wat er in den dierenwereld omgaat, in vele gevallen
kunnen wij klaar de beteekenis er van verstaan in andere
met min of meer grond gissen. Op deze taalstudie hebben
reeds veel natuurkundigen zich toegelegd.
des virtuoses, véritable élite des artistes. Ceux là sont entre
tous les favoris du ciel; ils out recu en partage, au degré le plus
él.eve, les qual ités dont l'ensemble constitue le charme suprême
du chant, et qui se trouvent Si rarement réunies chez 1'homme :
1'agilité, la grace et le pathétique. Le chant dominateur du
rossignol parcourt toute l'échelle des sentiments que la musique
peut exprimer, depuis l'ode j usqu'au drame ; tandis que la grive
va sans effet du simple ou d'appel au dithyrambe, l'alouette
passe de l'idylle champêtre aux plus vifs élans du lyrisme ».
(i) Phyllopneuste trochilus (Brehm) Pouillot fitis.
(2) Phyllopneuste rufus (Br.) Pouillot véloce.
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Gij vlaamsche lezers, gij hebt misschien de voordracht
gelezen van kanunnik Martens over de spraak der dieren.
Hoe juist en lief vertolkte hij b. v. de taal der hoenders en
vooral deze der klokhen met hare kiekskens.
Trouwens het is door hunne taal vooral dat de vogelen
onder al de dieren de kroon spannen; hoe rijk zijn zij daartoe begaafd ! Wat heerlijk orgaan ! ( i)
Daar zijn er wel met een gillend, onaangenaam
krijschend geschreeuw, doch de meeste hebben eene buigzame klankrijke stem wier afwisselende en welluidende
tonen bijna gedurig weergalmen en bij de eigenlijke zangvogelen worden samengeweven tot eene melodij die zelfs
de fijngevoeligsten, de dichters en de toonkunstenaars in
verrukking brengt.

Om de taal der vogelen behoorlijk te verstaan, dienen
wij het groot princiep voor oogen te houden dat de in vrij heid levende dieren beheerscht, die ingeboren innerlijke
drang ieder dier aanzettend en richtend om zijn eigen
bestaan en de bestendigheid zijner soort te verzekeren, en
die wij daarom instinkt of natuurdrift noemen. Hunne
indrukken en gevoelens, mitsgaders hunne spraak, moeten
ermede nauw in verband zijn. Zoo mogen wij bepaald den
zang beschouwen, den loktoon ook en den waarschuwroep
in al hunne vormen en schakeeringen.
Wij spreken eerst van den zang.
Vooraf zullen wij bemerken dat wij onder zang
in zijne natuurlijke beteekenis verstaan niet alleen de
welluidende strofen en het gekweel der eigenlijke zangvogelen, maar alle stemgeluid, dat bij vele vogelen in de
(i) In het onderste strottenhoofd komen de stembanden voor,
gevormd door plooien van het slijmvlies, dat de luchtpijp inwendig bekleedt; zij begrenzen de twee stemspleten welker
randen bij het uitstroomen van de lucht in trilling gebracht
worden, en op deze wijze tot het voortbrengen van de stem
dienen. Aan weerszijden van het onderste strottenhoofd zijn
sieren gelegen ten getalle van i à 5 paren, die de veelzijdige
bewegingen van het stemorgaan mogelijk maken. Bij slechts
weinige vogels ontbreken deze spieren geheel, bij andere, o. a.
bij de meeste zangvogels, zijn er 5 paren aanwezig die gezamenlijk het zangspiertoestel vormen. (Brehm).
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plaats staat. Het roepen van den koekoek, het slaan der
kwakkel, het kraaien van den haan, het lachen van den
specht, het ratelen van de nachtzwaluw, het kirren van de
tortel, zoowel als 't eentonig gepiep van den vliegenvanger
en 't oorverscheurend getjilp der musch, zijn niets anders
dan de zang dezer vogelen.
Welnu dat de zang der vogelen in verband staat met
hunne voortplanting, kan iedereen gemakkelijk vermoeden
daar hij slechts te hooren is binst het tijdstip dat de vogels
« wonen ». Is het niet in de meimaand, wanneer al onze
vogelen, op enkele uitzonderingen na, nest en eiers hebben
dat het concert der gevederde muzikanten zijn vollen zwier
gaat ?
De lente doet gansch de natuur herleven. Terwijl de
kleine zwarte botjes der boomen en struiken onder de milde
zonnestralen, langzaam zwellen, ontluiken en weldra de
takken beladen met heerlijk bloeisel en levend groen, ontwaken ook de vogelen uit de rust en armtierigheid waartoe
lange winternachten en karig voedsel hen dwongen. Naarmate hun organisme ontwikkelt, komen zij trapsgewijze de
eenen tot al de pracht van hunnen vedertooi, de anderen
tot al de heerlijkheid van hunnen zang; als dit hoogtijkleed
terecht ook «bruiloftkleed » genoemd wordt, mag men
insgelijks dezen feestzang wel «huwelijkszang» heeten. De
zang der vogels langzaam klimmend, weergalmt luidst,
schoonst en standvastigst in den paartijd, verzwakt bij het
uitvallen der jongen, om weldra geheel op te houden. Heeft
de vogel in denzelfden zomer een tweede, een derde
broeisel, dan is er een tweede en derde zangperiode, doch
korter en flauwer dan de voorgaande. De nachtegaal brengt
slechts één nestje jongen op, heeft ook maar één zangtijdstip
dat reeds eindigt rond half Juni; de vink, de zwartekop, de
hofzanger hebben in Juli hun tweede broeisel en tevens een
tweede zangperiode; de zanglijster tot driemaal en vooral
de merel tot viermaal broedend, zingen bijna heel den
zomer en zwijgen slechts bij korte tusschenpoozen.
De mannetjes der vogelen alleen hebben de kleurenpracht en zang ten deel gekregen. Ik hoorde wel eens
vragen waarom deze heerlijke gaven aan de wijfjes zouden
ontzegd zijn ! Was het misschien te vreezen dat zij te dik-
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wijls van mode zouden willen veranderen ?... of dat zij den
kostelijken tijd, welke zij aan hun huishouden moeten
besteden, zouden verbabbelen en verzingen? Allemaal
boosaardige veronderstellingen ! Ik geloof dat andere redens
gegronder zijn en wel bijzonderlijk deze (daarom toch ook
van alle zedeles niet vrij) : De wijfjes wien de taak is opgelegd weken lang op het nest te blijven en soms langer nog
hun zwakke jongskens te vergezellen, moeten beschut
worden tegen vele gevaren. Welnu, dank zij het stil
grauwachtig kleedje en hunne gedwongene stilzwijgendheid, ontsnappen zij vaak aan 't bepiedend oog en aan 't
gespannen oor van vele vijanden.
Het verband tusschen zang en voortplanting, een feit
ook physiologisch bewezen, legt menig geheim uit van het
vogelleven. Zoo is het te verstaan dat na den winter de
vogel niet met eens volop aan 't zingen valt. Niet alleen
de jonge mannetjes « fazelen » een geruimen tijd en
schijnen hun deuntje langzaam aan te « dichten », maar
ook de ouden moeten ieder jaar hun vooske herleeren.
Wanneer gij in 't begin van Maart een troep vinken ziet
uitrusten in de boomen langs den weg, blijft er eens stil.
't Zijn al mannetjes; de wijfjes komen slechts drie a vier
weken later. Een straalke zon brengt er leven onder.
Luistert, zij zijn aan 't leeren.... wat aardige wantonige,
grollende klanken! — En zijn dat vinken? — Hoort ! eenige
herhalen gedurig 't begin van hun welgekende slag, terwijl
andere reeds gelukken er 't eindeken van te zeggen, dat
fameus eindwoordje waaraan de liefhebber hooren kan of
het onze inlandsche vinken zijn, ofwel een troep der talrijke
varieteiten (Oostersche of Walen) die naar 't hooger
Noorden trekken. Nog vijf, zes weken zullen zij zingen eer
zij een nestje beginnen te bouwen.
De insektenetende vogelen, zooals de nachtegaal, de
zwartekop, die reeds den eersten dag van hun wederkomst
doorzingen, zijn aan dezen regel niet ontsnapt. Zij komen
uit het Zuiden terug wanneer de kerfdieren en wormen
gemakkelijk om vinden zijn, en enkele dagen later beginnen zij aan het nest. Het is een feit dat zij in hun winterkwartier en op reis hunnen zang traagzaam aanleeren.
Overigens eenige insektenetende zangvogelen uit het Noor-
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den, b. v. de lijsters, die hier te lande de zachte r. egenachtige winters doorbrengen, vangen hun gezang aan zoo
gauw de vorst ophoudt en trekken slechts weken of maanden later als geoefende muzikanten naar hun vaderland
weder.

Wij hebben reeds gezegd dat de mannetjes der vinken
bij den wedertocht de voorwacht uitmaken. Dit is 't geval
bij velen onzer zangers. Aan hen is de gewichtige taak
opgelegd het landschap te kiezen, het deel van den hof of
van het bosch, van de weide, de kreek of rietgracht welk
het toekomende paarke als broedgebied zal innemen. Daar
zal weldra hun gezang weergalmen van 's morgens vroeg,
somtijds tot 's avonds laat. Deze zelfs, die op andere tijden
verborgen leven in het dichtste der bosschen, zetten zich
op eene goede zichtbare plaats. De lijster en de merel op
den top der hoogste boomen, de nachtegaal en de haag
uiterste takje van een heester of struik, de-muschopet
gele kwikstaart (i) en het weitapuitje (a) op den verdroogden
stengel van een distel of zwanebloem, het rietvinkje op den
hoogsten halm van het rietbosch. Ieder mannetje zit er te
zingen keel sta bij : zijn kopje draait links, rechts, naar alle
kanten! Ha, gij die meendet dat het vogeltje de lieve lente
bezong of misschien kweelde voor ßíw plezier, ga eens zien
eenige dagen later. Vindt gij het niet op zijn observatorium,
zoek in de aanpalende gewassen en struiken.... ge zult er
waarschijnlijk twee vinden. Het was voor die wederhelft
dat het zoo bekoorlijk gezongen had. Ten einde haar te
behagen, zal het zijn lied nog dikwijls herhalen, en om
beter bewonderd te worden steeds een open plekje zoeken.
Verscheidene soorten in gras, lisch, zeggen of dicht struik
waar zij moeilijk zouden opgemerkt-gewasvrblijnd
worden, heffen zich om te zingen de lucht in. De gewone gras
klimmen een twintig voeten-musch(3)endwirtzag4.
weipieper
met
stijgt
sidderend gefladder een
De
(5)
hoog.
(i) Motacilla flava (Br.) (koewachtertje) bergeronnette printanière.
(2) Pratincolo rubetra (Br.) traquet

tarier.

3) Sylvia curruca (braamsluiper) fauvette babillarde).
(4) Acrocephalus phragmitis.
(5) Anthus pratensis (piepeling).

z6
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paar meters, vertraagt de maat van zijnen zang bij 't neder strijken en zwijgt wanneer hij zich zet. '^ Zijn naaste verwant,
den boompieper (i), hebt gij op dezelfde wijze uit een boom
zien opgaan om in een anderen weer te stuiken. * De boschleeuwerik (z) zweeft in wijde kringen hoog in de lucht, en
wordt hierin de loef afgesteken door den veldleeuwerik (3)
die tierelierend opstijgt en tot in de wolken klimt.
De groenvink (q.) zeilt soms wiegewaggend lijk een vledermuis in breede bochten rond. Merkweerdig vooral is de
driftvlucht van kievit en watersnep. De kievit (5), die schoone
vogel, welke wij des zomers, met zijn bronskleurigen mantel
zoo hupsch in onze polderweiden zien wandelen, kan zijnen
weemoedigen doch aangenamen zang niet voordragen dan
binst de vlucht. Volgens de verschillende intonatiën van
zijn gekiewit maakt hij allerlei zwenkingen, schiet plotse
naar beneden tot tegen den grond en stijgt weerom-lings
op eens steil de lucht in. * De watersnip integendeel wiens
heesche schrille stem tot niets minder geschikt is dan tot
den zang weet op eene eigenaardige manier nut te trekken
uit hare snelle vlucht om de teederheid harer gevoelens uit
te drukken. Zij gaat op uit het moeras en bereikt eerst door
eene schuinsche vervolgens door eene schroefvormige vlucht
zulke aanzienlijke hoogte, dat het oog haar nog nauwelijks
kan ontwaren. Zij beschrijft er eenige kringen en stuikt dan
de vleugelen uitgestrekt en stijf, als een steen beneden. Zij
daalt en klimt langs golvende lijnen met zulk geweld dat
de toppen der slagpennen er van trillen en een eigenaardig
bevend geluid voortbrengen dat wel trekt op het blaten

eener geit. Dit spel duurt zonder ophouden een kwartuur
of eene halve uur lang. Het gerucht, herhaald bij poozen
van acht seconden, duurt er zelf maar twee ; men kan het
nabootsen door de silben doe doe doe doe doe doe doe heel
rap achtereenvolgend uitgesproken. Het mannetje verricht
deze oefeningen 's morgens en 's avonds, maar ook binst
den dag bij klaar en stil weder. Als men met een goed
Anthus arboreus (kantleeuwerik).
(a) Alauda arborea (alouette lulu).
(3) Alauda arvensis.
(4.) Coccothraustes chloris ; verdier, vlasvink.
(5) Vanellus cristatus; vanneau.
(i)
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gezicht begaafd is kan men de siddering der vleugeltoppen
zien en bekennen dat deze de eenige oorzaak is van het
geluid.
Het is Nauman die deze beschrijving geeft en 'k geloof
graag dat zij volkomen juist is. Meer dan eens heb ik het
vreemd geblaat afgeluisterd, doch steeds bij 't vallen van
den nacht als de schemering reeds belette de vlucht na te
sporen.
Hoewel ik vrees reeds te lang bij zulke bijzonderheden
te vertoeven, wil ik u iets verhalen van nog een aardiger
kwant. 'k Bevond mij eens te midden van uitgestrekte
meerschen. 't Was in April, een uitverkoren avond voor de
reizende watervogels. De patrijzen hadden hun trekken
gestaakt, geen snip meer te hooren, nu en dan nog het
vleugelengesis eener eend, en de nacht viel. Op eens kwam
een zonderling gebrom van ver uit het moeras de stilte
storen : Uproemb, uproemb... * Ik herinnerde mij wat ik
gelezen had over den roerdomp en 'k was overtuigd dat die
wondere trompetter niemand anders was dan hij. Inderdaad ik vond zijn nummer in Brehm. Zie hier wat ik las :
((Het vreemd geroep van den roerdomp (i) in den paartijd,
een gebrul op dit van een rund gelijkend, welk men bij
stille nachten van twee tot drie kilometers ver hooren kan,
bestaat uit een voorslag en een hoofdtoon die volgens
Nauman nagenoeg uu-proemb klinken ». Een andere natuurvorscher, graaf Wodziki, heeft er eene nauwkeurige
beschrijving van gegeven. Om deze waarneming te kunnen
doen had hij reeds lange uren onbeweeglijk in het water
gestaan, doch te vergeefs; de sluwe kerels vermoedden het
en zwegen. Zekeren keer, dank zij 't zwaar weder, gelukte
hij er in eenen roerdomp te naderen zonder bemerkt te
worden. ((De muziekant stond op beide pooten, den romp
waterpas, en had den snavel in 't water gestoken ; toen
begon het gebrom, gedurende hetwelk 't water van alle
kanten omhoog spoot. Na eenige tonen, hoorde ik de klank
« uu », het mannetje lichtte den kop omhoog, slingerde
hem naar achteren, stak weerom den bek in 't water en het
gebrul begon met zulk geweld, dat ik er van verschrikte ».
(i)

Botaurus stellaris; butor, (pitoor).
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Dan beschrijft hij hoe dit geluid van vorm en toon verandert door 't spel van 't water dat de vogel opvangt in zijne
wijde keel, en ten laatste met eenen doffen toon krachtig
wegspeet. Tien stappen van daar zat het wijfje met ingetrokken nek, als verrukt door die zoete melodij, haren
kunstigen gemaal te bewonderen, den schoonsten contrebas
die men kon vinden.

Niet alleen zoekt het mannetje 't broedgebied maar bij
eenige soorten ook de nestplaats. Dit is 't geval bij de
muschen en, geloof mij, dit gaat niet zonder overleg. Ik
had eens een schoone gelegenheid om dit spel af te zien.
Sedert weken had de stoof onzer sakristij niet meer gebrand,
een bewijs dat 't lente was. Een musch op zoek naar eene
woonstede, had gevonden dat de arm der schouw langs
buiten uitstekend daartoe wel geschikt was. Gansch den
morgen had ze daar, dik en opgeblazen als een padde, haar
oorverscheurend getjilp zitten aftrekken, meer ijzer en blik
geslagen dan er was aan geheel de stoofbuis. Deze vriendelijke uitnoodiging bleef niet onbeantwoord. Op eens viel
't groot lawijd stil, wat piepen en tjilpen en dan een gedurig
getrippel op de buis. 'k Ging aan 't venster zien wat er
gaande was. Wel! Madame was gekomen, en er werd beraadslaagd of dit blikken ding als huis dienen kon. Mijnheer
was al twee driemaal in- en uitgevlogen alsof hij wilde
zeggen : Hier is het dat ge moet komen zien. Zij scheen
veel kieskeuriger : op den rand der schouw zat ze te reikhalzen zoo ver ze kon om eens binnen te kijken, en eindelij k waagde zij het erin te vliegen. Daar moet zij alles goed
onderzocht hebben of de wanden sterk genoeg, de zolder
waterdicht was; herhaalde keeren hoorde ik met den bek
klpppen... en een gebabbel zonder einde. Eenige stonden
later kwam ze buiten en beide vlogen weg. Afgekeurd,
dacht ik bij mij zelven. Ik was echter uit mijn verwondering
nog niet weergekomen toen de man wederkwam met een
lang stroo, ermede de buis introk en het derwijze plaatste
dat het nog een voet bleef uithangen. Weerom verdween
hij, en 'k hoorde of zag niets meer verscheidene dagen.
Doch ziet! zekeren morgen waren zij voor goed aan 't nest
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bouwen. Toen had ik begrepen : Dit stroo (terwijl het
jeugdig paar op speelreis was!) moest zeker aan al de
muschen zeggen, dat het huis reeds verhuurd was.
Kunt gij zelf geen fraai tooneeltje bijwonen!
Wonen er geen spreeuwen onder het dak van uw huis?
Dit is niet zeldzaam zelfs in de steden. Beproeft eens in dit
geval op zolder, achter de kornis of muurholte, waarin zij
gewoonlijk hun nest plaatsen, den binnensteen te vervangen
door een stevig grauw karton, eene kleine opening biedend
om af te spieden. Wanneer gij met de eerste lentedagen den
spreeuwenman op uw huis hoort fluiten en schetteren,
terwijl hij met zijn zwartvergulde borst de stralen van de
zon weerkaatst en zijn saamgetrokken vleugels als armen
openslaat, iedere spreeuw naroepend die in de nabijheid
vliegt; past op, weldra zullen zij hun huis komen huren.
Loert dit eens af. Als gij ze bezig ziet met in- en uit te
vliegen, alles te onderzoeken, te meten en te passen, en ze
samen hoort kouten... 'k zie 't, 'k zie 't.. , . ; ik niet, ik niet.
'k Verzeker u, kunt gij uw verwondering onderdrukken,
toch zult gij een glimlach niet bedwingen.
Een bemerking nog: Hebt gij den binnenwand sterk
genoeg gemaakt? Vrouw spreeuw zal er duchtig op kloppen.
Begeeft hij, 't huis wordt opgezegd.
K. CAMERMAN.

(Wordt voortgezet).

VERJAARDAG
O stille dag, — die als getrouwe knecht
uw meester weer de beste vruchten brengt,
en zoo in herfst hem nog geneugten geeft
waardoor de zomer even wordt verlengd —
ik zag u komen door de maandenlaan
met het geschenk van vrome' Octobertijd,
dat telkens, als het groen verbronzend dort,
tot voedsel voor verjongd gevoel gedijt.
Weer staat gij hier met uitgekozen ooft,
dat ieder jaar aan keurigheid nog wint.
't Hart mag opnieuw te gast gaan aan uw maal,
waarin het ruimschoots zijn verzaden vindt.
Treed binnen. 'k Beid reeds lang. Het avondt vroeg,
maar gij hebt licht voor 't holste van den nacht.
O stille dag, dien 'k uit al de andre ken,
mijn liefde juicht, want zij heeft u verwacht.
6 October rgog.

AVONDWIJSJE
Wees niet bedrukt, daar de avond komt.
Hij is zoo vroom, zoo zacht
gelijk de liefdezuster, die
bij 't bed des lijders wacht.
De drieste dag was roerig luid.
Bedeesd drijft de avond aan.
Nu is het tijd om bij uw ziel
een wijle stil te staan.
Nu is het tijd, aandachtig naar
uw hart te nij gen, om
te hooren wat het neurt... of zeurt,
al scheen 't bij middag stom.
Nu is het tijd u-zelf te zijn,
daar 't laatst geklaar verdwijnt,
en gij alleen nog ziet door 't licht
dat uit u-zelven schijnt.
Neen, de avond is niet wreed, de nacht,
zijn broeder, is niet boos.
Ze brengen vree voor hem, die wijs
de liefde als leidster koos.
Wees niet bedrukt, daar de avond komt,
gehuld in rullen doom.
De dag bracht ruwe werklijkheid,
verdoezlend nu in droom.

DE TWEE

ZUSTERS

De liefde schonk in zilveren bokaal
den wijn van heil, dat nimmer zou verzwinden,
en zong een hymne in wonderteere taal,
als hartgeklop van al die ooit beminden.
De smart goot in ruw-boordige, ijzren schaal
de gal van ramp, die zelden heul kan vinden,
en snikte een klacht, gelijk bij zongedaal
door kaal geboomt soms vlaagt met najaarswinden.
Wel hem, die 't zoete en zure wijslijk mengt,
en, zich vermeiend in 't verscheiden zingen,
niet de een voor de andre onduldig wil verdringen,
maar koelt met liefde wat de smart verzengt,
en in geluk genoeg verdriet blijft dragen
om in verdriet geluk te mogen vragen.
CONSTANT EECKELS.

ONS TOONEEL TE ANTWERPEN
VAN 1840 TOT 1853.

I. - TOONEELMAATSCHAPPIJEN I .
(

)

Plots en ras neemt om het jaar '4o het tooneelleven
toe. 't Was of de spelers eensklaps de overtuiging kregen
dat ze zich erg overslapen hadden, en of ze algauw den
verloren tijd wilden inhalen.
In 't jaar 18+o zelf kwamen nevens de drie oude maatschappijen drie nieuwe op : De Tooneelvrienden, in den
Bastiaen, op de Ijzere Weg ; de Vriendenkring in de Sodaliteyt, die later Stadsbibliotheek werd; en de Sckeldegalm
in de «Variétés » . In '41 werd Venus geboren, die de « Dry
Koningen » op de Koepoortbrug tot haar tempel koos; en
't jaar daarna begonnen De lustige Vrienden hun spel. 't Jaar
'46 riep Broederliefde in 't leven, en 'q.7, Taelliefde. Liefde en
,

Eendragt, die sedert 1842 aan 't sukkelen was, eindigde met
een scheuring, waaruit in '48 Liefde en in '5o Eendragt ontstond. Die laatste datum is 't geboortejaar van de Dageraed;
terwijl in 1852 de jonge Leeuw het levenslicht zag.
Jammer dat het leven van de eene maatschappij de
dood of de ziekte van de andere was; want men heeft het
mis als men denkt dat ieder nieuw genootschap een verdere
uitbreiding van den speellust bewijst. Bijna evenveel maatschappijen werden door tooneelnijd als door tooneelliefde
gebaard. Was er b.v. in genootschap A een speler,
die met al den 'goeden wil en al de nederigheid van
de wereld, zijn rollen niet geëvenredigd vond aan zijn
talent, dan deed hij lijk Achilles : hij liet het oude boeltje
draaien, vaagde 't stof van zijn schoeisel en trok zich
(i) Cfr. J STA$s, Gentsch en Antwerpsch Kunst- eng Letterblad,
passim.
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verbolgen terug in zijn tent : deze werd dan gewoonlijk
maatschappij B; want het miskende genie kon altijd lotgenooten vinden, en, zoogauw er genoeg zulke waren om een
bestuur te vormen, werd er luid en plechtig verkondigd dat
een nieuwe tooneelkring was geboren.
Meer eensgezindheid, geest van samenwerking en
kunsternst dan in de andere nieuwe maatschappijen
heerschte in den Scheldegalm. Ze bracht het op korten tijd
zoo ver, dat ze De Hoot naar de kroon stak, de beste van
de oude gezelschappen. Ook was een herberglokaal haar
veel te gemeen, en van 't eerst af aan bakerde ze haar kunst
in het « Théä.tre des Variétés ».
In z 85o echter kreeg het de Scheldegalm te kwaad tegen
den pasgeboren Dageraed, een stoute stichting van den
jeugdigen Victor Driessens, die beter slaagde dan zijn
eerste proef, De lustige Vrienden in den Vos, waar ze drie
tot vier jaar hadden gespeeld. Van in haar geboortejaar
telde de Dageraed vijfhonderd leden.
De overige nieuwe maatschappijen bereikten lang niet
den bloei van de pas genoemde.
De kringen van vóór '4o hielden zich tegenover de
jongere zoo goed als ze konden. De Hoop toonde meest
levenskracht; hoewel ook Rhetorica en Lie en Eendracht
nu en dan door een kranig optreden verzet aanteekenden
tegen den jongen overmoed, die haar als oümeekens in den
hoek wilde dringen.
In 1842 vond Jong en Leerzuchtig het zelfs beneden haar
waardigheid langer het groot « Wafelhuis » te bewonen, en
ze achtte zich zoo goed als de Scheldegalm in staat het
« Théätre des Variétés » op te luisteren. Op 't einde van de
de jaren '40 zette De Hoop ook zoo 'n hooge borst op.
In de laatste helft van dit tijdvak kwam er in de Antwerpsche kamers althans in de grootste — een richting
om ook andere zaken dan het tooneel aan te vatten. Ze
begonnen zich met muziek en letterkunde in den algeme nen zin te bemoeien, en daarbij deden ze druk aan
de Vlaamsche beweging mee, die te Antwerpen meer dan
één kring in 't leven riep, waaruit flinke strijders voort
-kwamen.
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II. - OPVOERINGEN ( I ) .

De Hoop en, op haar voorbeeld, Venus en De lustige
Vrienden vonden er nog altijd geen graten in, van tijd tot
tijd in Fransch te spelen.
En toch was De Hoop meer dan eenige andere Antwerpsche maatschappij onze jonge schrijvers genegen. Of
Rosseels of Van Duyse of Gerrits of Peeters zich met hun
proeven aanboden, altijd was De Hoop zoo lief, de kansen
van een eerste opvoering te wagen. Ons is uit dien tijd
maar een enkel beginneling bekend, die tot De Hoop zijn
toevlucht niet nam : Sleeckx; die ging zijn geluk in Liefde
en Eendragt beproeven.
Maar van al de Antwerpsche schrijvers was er geen
enkel stuk dat het in getal opvoeringen bij de spelen van
den Gentenaar Van Peene kon halen: « Keizer Karel en de
Berchemsche Boer », « Everaerd en Suzanna », « Roosje
zonder Doornen », «Siska van Roosemael », « Het Lik
Zwart », werden zeer gesmaakt, terwijl-tekn»,«Wi
ook Ondereet over Antwerpen niet had te klagen.
In vergelijking echter met het aantal opvoeringen van
vertaalde stukken was dat van de oorspronkelijke erbarmelijk klein. Terwijl een Antwerpsch tooneelschrijver ternauwernood door den kring, waarvan hij lid of eerelid
was, in ontferming werd genomen, en door al de andere
als een zero gescholden, waren de Fransche en Duitsche
schrijvers een heilig gemeengoed van allen.
Kotzebue's acties waren weer aan 't stijgen geraakt.
Men voelde de krachten teruggekeerd om den grooten
Duitscher evenals vóór í83o naar waarde te vertolken.
't Ware heiligschennis geweest den dramagieter van Weimar
hier anders te noemen dan den « doorluchtige », den
« onsterfelijke ».
De Kotzebue- cultus heeft overigens een tijdlang gansch
Europa met besmetting geslagen. Op zijn triomfwagen van
Menschenhaat en Berouw begon hij in 1787 de ronde van ons
werelddeel. Te Parijs werd het stuk gespeeld in volle revo(i) Zie Gentsch en Antwerpsch Kunst- en Letterblad, Vlaemsche
Stem, Taelverbond, passim.
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lutie van 1792; dank zij de vertolking van Talma en Mej.
Mars, werd het daar in 1823 nog zeer genoten; en niemand
minder dan Gér. de Nerval werkte het in de jaren '5o voor
een nieuwe vertooning om.
Ook Holland was omstreeks het midden van de vorige
eeuw nog sterk ingenomen met Kotzebue; maar vooral te
onzent troonde hij als een god. 't Deed er niets toe, dat de man
weinig stijl had, -- wie wist er wat stijl was? -- dat hij de
karakterstudie verwaarloosde, bij 't woord « zielkunde »
zou men u in dien tijd gewis verwonderd rebben aangekeken —. Goocheltoeren van vinding, effekten, die de
straatnieuwsgierigen met gesperden mond aangapen konden, watervallen van tranen : dat alleen moest men hebben;
en die goddelijke weldaden kon Kotzebue, uit zijn voorraad
van meer dan Zoo stukken, onuitputtelijk schenken. De
ware verdiensten van Kotzebue werd niet zoozeer gesmaakt,
en van zijn beste stukken moest men hier niet weten.
M. enschenhaat en Berouw echter, het groot succes van elders,
vond bij ons ook veel bijval.
Wel is het stuk gebrekkig gebouwd, wel is de dialoog
onnatuurlijk en gezwollen, wel is er een groot getal personen, die met de handeling eigenlijk geen uitstaans hebben;
maar toch bevat het drama zooveel pakkende tooneelen dat
men in de geestdrift en de toejuiching van dien tijd zoo
veel raadselachtigs niet vindt.
Nog liever dan Menschenhaat en Berouw hadden we
Kotzebue's Lasteraer, een van zijn gedrochtelijkste kemels.
De Moeder des Huisgezins, De Verzoening en De Erfenis
werden ook druk vertoond.
En als de mensc'hen ter verpoozing van die drama's nu
eens lachen wilden ? Wel dan nam men weer Kotzebue,
want blijspelen had hij ook naar believen: maar meest koos
men zijn platte kluchten, zonder een greintje echte geestigheid ; zijn welgeslaagde parodieën toch van de Duitsche
maatschappelijke toestanden konden we niet eenmaal
vatten. Wie weet waarvoor het goed is en De Verwarring genoten bij ons razenden bijval.
Hieruit gelieve de lezer niet te besluiten dat onze
vaderen uit de jaren '40 geen vreemde tooneelschrijvers
buiten Kotzebue kenden. De Rougemont, Pixéricourt,
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Ducange, Romaud, Scribe en nog anderen waren hier
allemaal als thuis. En in de laatste jaren van onze periode
ging men ook Benedix, Schroeder, Holberg en Gutzkow
aan 't vertalen.
De tweehonderd tooneelstukken van de Rougemont
gaven ons « 1'embarras du choix ». Bovenal echter waren
we op Leon of Trotschheid en Eerzucht verlekkerd. Als specimen van 't geen we toen uit Frankrijk overbrachten en als
voorbeeld, waarnaar een goed getal van onze schrijvers
werkten, kan dit stuk gereedelijk dienen. Daarom een
korte inhoud :
Leon, een jongen die zijn ouders niet kent, wordt
opgevoed bij Mevr. de Linieres, een rijke weduwe, en hij
geraakt verliefd op Euphrasie de Courbon, een vriendin
van Mevrouw. Deze intusschen denkt er aan, haar testament te veranderen ten gunste van Leon, en raadpleegt
advocaat Patru. Uit die samenspraak vernemen we de
geschiedenis van Leon en van zijn moeder, een van Mevr.
de Linières beste vriendinnen, die bedrogen was geworden,
en aan wie men verzekerd had dat haar zoontje was gestorven, en die dan was gehuwd, en die dan weduwe was
geworden, en die dan eindelijk haar doodgewaanden zoon
van een Bohemervrouw kocht.... Ziedaar, maar de moeder
was niemand anders dan Mevr. de Linières zelve; ze had
echter liefst dat de advocaat dat niet wist.
Nu brengt het toeval graaf d'Armaillé op tooneel.
Dadelijk herkent Mevr. de Linieres haar verleider van vóór
z6 jaar, maar hij vermoedt niets. Die graaf ligt in proces
met Euphrasie de Courbon, en om alles in der minne te
schikken, komt hij hare hand vragen voor den Markies
de Lannois, zijn neef. Leon verneemt dat, vecht met zijn
medeminnaar, en slaat hem pierdood.
Leon zit in 't kot, en Mevr. de Linières gaat haar zoon
bezoeken en maakt hem haar moederschap bekend. Maar
geen baten helpen om Leon te verlossen; hij wordt ter
dood veroordeeld. En toch moet hij niet dood, want de
koning schenkt hem genade.
Mevr. de Linières kan zich niet weerhouden naar
graaf d'Armaillé te loopen en hem te verklaren, wat hij vóór
i6 jaar had gedaan. De goeie man haast zich naar zijn
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zoon, die den dood was ontsnapt, en papa en mama zijn
het eens, om Leon, die nu burggraaf wordt, met zijn
beminde te laten huwen, ofschoon de doode minnaar weer
was verrezen.
Ziedaar de inhoud van 't kunstwerk. Niemand toen
zou hebben geloochend de geniale vinding, de-terijd
wonderbare eenheid, de natuurlijkheid in personen en
toestanden van dit drama.
Rougemont's Hertogin de la Vaubalière was een koek
van denzelfden deeg. In samenwerking met Pixéricourt
schreef hij Latude. En daaraan waren we onverzadelijk.
't Was overigens een stuk vol scenische vaardigheid en zoo
vol verrassingen, dat het de hoogste uitdrukking van het
melodrama mag heeten. De zuiver geschiedkundige lotgevallen van den held zijn immers al zonderling genoeg (i) ;
maar uit het atelier van Pixéricourt kwam hij nog anders
te voorschijn !
Even populair als Latude was te Antwerpen in de eerste
jaren '4o het groot sensatie -drama dat Ducange in 1827 op
de Porte St. Martin liet opvoeren onder titel : Trente ans
ou la vie d'un joueur. Dank zij den acteur Frederick Lemaitre
had het stuk een uitbundigen bijval. De Speler werd bij ons
letterlijk doodgespeeld : 't is een drama vol grillige, schel
geschetste toestanden, die den geest en de verbeelding van
't volk stormenderhand innemen, en daarbij met een slot
om de menschen acht dagen koorts op 't lijf te jagen.
« Dat het tooneel geen leerschool der zeden meer is »,
schreef de Spektator, (2) bij een opvoering van den Speler te
Rotterdam, « weten wij allen; maar dat het een tooverlantaarn wordt, waarin de ellende, de wonden, de ziekten
en gebreken van het maatschappelijk lichaam worden voorgesteld, zonder ander doel dan die afschildering zelve, dat
kunnen wij niet langer dulden. Het walgt ons tafereelen te
aanschouwen, waarvan slaapdranken, vergift, geheime
deuren, moorden, enz. de hoofdbouwstoffen zijn... Trente
ans bevat het nec plus ultra van alle horreurs. »
Niet minder welkom waren ons Paillasse en de Vodde
-raej5.
Cfr. FR. FUNCK-BRENTANO, Légendes et archives de la Bastille.
(2) Spektater 1844, I, blz. 152.

(i)
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Reeds in 1840 vertaalde Prudens Van Duyse De Lekkerbek zonder geld, een vaudeville van Scribe. Toch won Scribe
gedurende dit tijdvak lang zooveel harten niet als de schrik
Zijn echt Fransch-verwksandPotS.Mri
vernuft, zijn tintelende geest, zijn fijne zetten, zijn wondere
vindingskracht en zijn verbazende technische gave konden
we toen nog naar waarde niet schatten; eerst later vond hij
tal van vereerders bij ons.
't Geen dus in dien tijd onze planken regeerde, waren
spektakels, die hun proef op de Porte St. Martin hadden
doorstaan. Smakelooze dingen, bijna alle naar 't zelfde
recept gekookt of gebakken. Altoos en eeuwig dezelfde
middelen om de grove zinnen van 't laagste publiek te
kittelen. « Een moord, een overspelige vrouw, een onschuldig beschuldigde, geheime deuren, dito trappen, toevallige
ontmoetingen (doorgaans na vele jaren) van een paar hoofdpersonen, en, om tot het einde te geraken, meestal een
afgeluisterd gesprek. » ( i)
Nu, hoe groote ketters Pixéricourt en Ducange en
Pyat en de Rougemont in zake van kunst ook waren, als
tooneelkenners blijven ze in vergelijking met onze schrijvertjes toch immer menschen die een diepe saluade verdienen.
Niet altijd echter gingen in hun keus onze Vlaamsche
vertalers zoo onvaderlandsch te werk. Met Ter Bruggen's

vertaling van Alva's Geheimschrijver of de Burger van Gent in
'4i en _7okanna van Vlaenderen in '42 komt in de vertalingen
een eerste draadje van vaderlandsche richting te voorschijn.
Alva was in dien tijd zeer druk op de planken. Zoo vertaalde 't zelfde jaar de Gentenaar Knops het Fransche stuk
van Bogaerts : Don Fernando Alvarez van Toledo, hertog van
Alva, of De Wraek over het Bondgenootschap der Edelen.
Maar buiten die armtierige dingen durfden onze spelers
toch ook stoutigheden begaan, en niet zelden waagden
zich onze liefhebbers aan treurspelen van Voltaire (meestal
« Mahomet »), ja zelfs aan Shakespeare's hoogste schep -

pingen (« Hamlet en Othello »). Die Engelsche meesterstukken waren natuurlijk in 't Vlaamsch overgegoten uit de
(i)

Sj'ektaior V.
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wraakroepende Fransch-klassieke verknoeiingen van Ducis.
Shakespeare moest immers eerst worden gelouterd en geklaard door de Grieksch-Latijnsche zeef.
Voltaire viel echter niet meer zoozeer in den smaak als
in 't begin van de eeuw. Naar gelang het Fransch romantism geesten en harten inpalmde (en de minst beschaafde
waren stellig de laatste niet) werd het steeds moeilijker de
klassieke stukken bezet te krijgen.
Op 't einde van onze periode kwam er verandering ten
goede. Zelfs uit de vertalingen bleek een omkeer of toch
een zwenking in den smaak: altijd de kost van die eeuwige
Porte St. Martin! De menschen, ook de eetlustigste, begonnen er allengs hun bekomst van te krijgen. Zoo kwam
het dat in 185o door Vandenhove en Dautzenberg een
buitenlandsche tooneelbibliotheek werd gesticht, waarin
men vertalingen gaf vooral uit het Duitsch en het Deensch.
Eigen Vlaamsche tooneelstukken, die opgang maakten,
waren volgens het prospectus der nieuwe stichting niet tal
genoeg, om een afwisselend repertorium te vormen; en-rijk
't kon niet blijven duren altijd uit het Fransch te vertalen
hoe kunstrijk ook de Fransche drama's en blijspelen
zijn. ». Men zou dus om wille van nadere verwantschap en
meer overeenkomst in de zeden bij de Germaansche volkeren gaan ontleenen. (i)
Nog meer verheugend is het te zien hoe op 't einde van
dit tijdvak het Vlaamsch bewustzijn in de beste van onze
maatschappijen verlevendigde. Allengs werd aan de oorspronkelijke stukken meer plaats ingeruimd; vooral De
Hooj verdient in dit opzicht hoogen lof.
Ziehier wat er door haar in 't jaar i 848-q.g werd ver
-tond:
Treur- en tooneelspelen :
Maria Stuart door Leblus, lid.
(i) Zoo vertaalde men in í85o en '5i:

Het Uithangbord, blijspel van Oehlenschlager.
Doctor Wespe, blijspel in 5 bedrijven van Benedix.
Een verkeerde Arrestatie, blijspel van Schroeder.
Het Arabische Poeder en De Politische Tinnegieter, twee blijspelen
van Holberg.

Koning Rene's Dochter, drama van Hertz, en Patkuil, een historisch treurspel van Gutzkow.
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De Bevelhebber van Vlissingen door H. Peeters, lid.
Menschenliefde door Gerrits, lid.
De Wees van Mechelen door H. Peeters, lid.
De Geus van Gent door V. Driessens, bestuurlid.
Marie Anne door Carrein (van Brugge).
Noë de Charon, vertaald door Lemaire (van Gent).
Blijspelen:

De Duivenmelkers door Peeters en Driessens.
Een Man te trouwen door Van Peene.
Een Kamer met twee bedden door Driessens.
De Slaeekameraed door Rogghé (vertaald).
De Gedaenieverwisselingen van Ovidius, door Rogghé (vertaald).

Kapitein Trullemans door Roelants.
Zoo 'n repertorium als dat van De Hoop was meer dan
voldoende en 't mocht een fraaie belofte voor de toekomst
heeten. Jammer dat in 't volgende tijdvak het kwade
weerom uit het goede moest groeien.
Hier mag nog worden vermeld dat vele van onze maatschappijen zeer menschlievend waren en talrijke opvoer i ngen ten voordeele van den arme gaven.
Het getal vertooningen in iedere maatschappij was
sedert 1840 merkelijk aangegroeid. In De Hoot was 't ver dubbeld, en Scheldegalm en Dageraed waren voor 't minst
even druk in de weer.
In September 184 r gaf de stad toelating om tot ii uur
te spelen. Die verordening echter, die den koninklijken
schouwburg hoofdzakelijk gold, had minder vat op onze
Vlaamsche tooneelherbergen; meestal bleven ze de gewoonte uit het vroegere tijdvak getrouw, en ze sloten als 't
hun lustte.
III.

HET PUBLIEK.

Allengskens werden de vertooningen door een keuriger
publiek bezocht. Het schoone geslacht was altijd het sterkst
vertegenwoordigd. « In de zaal zag men den schoonsten
bloemhof, welken men droomen kon : onder en boven,
rechts en links, — overal, niets dan meisjes met vinnige
oogen. Daar kwam het vlugge naaistertje en het stille
burgermeisje; de huismoeder met hare net gekleede doch-
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tertjes -- en in heel dien bloemhof was maar eene afwisseling, dan wanneer deze of gene Hollandsche schipper, die
zich een vrijkaartje had weten aan te schaffen en « dat ding
ook wel eens wilde afkijken » , zich als een Cerberus tusschen
al die eeuwig wiegelende kopjes had weten te nestelen. » (i)
Naar gelang de vertooningen op de aankondiging af
belangrijk schenen te zijn, waren er ook meer mannen aan
maar dan was er groot gevaar dat de tooneelavond-wezig;
meer nationaal zou zijn in opzicht van pijp en bierflesch
dan van opvoeringen.
Maar 't volk uit de hoogere klassen liet nog altijd op
zich wachten : de vertaalde stukken, waarop men naar
't Vlaamsch tooneel te gast ging, hadden ze immers vroeger
en beter in 't Fransch zien opvoeren.
Ons publiek bleef nog altijd verlekkerd op kleuren en
effekten. Eenmaal 't gezicht bevredigd, kon de toeschouwer veel vergeven, en als de straatnieuwsgierigheid was
voldaan, had de kunst al een grooten eisch vervuld. De
kakelbont opgesierde en de op zijn drolligst uitgedoste
spelers hielden de monden als wafelijzers aan 't gapen; en
wat een rumoer in de zaal om goed te kunnen toezien, als
een prinselijk hof over de planken kwam drentelen ! ( 2)
Maar toch bleef de hoofdzaak ontroering te wekken :
kerkers en bloed, pistolen en zwaarden, gevecht en verraad,
« moordgehuil en wraakgetier » waren altijd the great
attraction.
De geestelijkheid was doorgaans met de tooneelkamers
zeer weinig in haar schik. Te Antwerpen was ze echter
zoo openlijk vijandig niet als in de kleinere steden; ze
bepaalde er zich bij te klagen over de inbreuk op de boetvaardigheid die de maatschappijen pleegden met in de
Vasten te spelen (3); en met recht kwam ze op tegen de
meer dan gewaagde vertooningen van sommige Parijsche
boulevard- stukken.
(i) Aug. Snieders. Lod. Gerrits, blz. 161.
(2) Cfr. YzENDYCK (Diricksens) in Taelverbond 1847.
(3) In í85o nam de Thieltsche geestelijkheid tegenover de
Rederijkkamer van die stad een besluit, waarbij voortaan al
haar leden de absolutie zou worden geweigerd. (Noord- en Zuid -

Nederl. Tooneelalmanak '79)
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- HET THEATER.

Naarmate de maatschappijen meer leden kregen en
dus meer penningen konden besteden, werd ook het stoffelijke op 't tooneel beter verzorgd. Maar dit was enkel 't
geval voor de groote gezelschappen. De kleine bleven zich
met een armoedig gerief in de herbergkamers behelpen.
De Scheldegalm huisde in de « Variétés », waar in '42
ook Jong en Leerzuchtig binnendrong. In '46 werd het
((Groot Wafelhuis » afgebroken en dit noodzaakte De Hoot
ook in de « Variétés » haar zetel te vestigen.
Dit theater nu was een tamelijk groote feestzaal in de
Gerardstraat gelegen. Haar tooneel was voor onze Vlaamsch e maatschappijen een inrichting van zeldzame pracht;
dit bewijst de omzendbrief voor den prijskamp van '43 door
Jong en Leerzuchtig uitgeschreven. ((De tooneelvertooningen
zullen plaets hebben in 't lokael der maetschappij, welkers
schoon en groot tooneel dusdanig is ingericht, dat er
de grootste stukken met paerden, veranderingen in 't gezigt
enz. zonder hinder kunnen vertoond worden.
Wat de kleeding betr eft, 't bleef ongeveer om 't even
hoe men vóór den dag kwam, als de plunje maar in 't oog
sprong om haar rariteit. De mode-studies over vroeger
eeuwen lagen voor onze spelers nog in 't ver onbekende, en
't publiek had er volstrekt niets tegen op — integendeel 1 —
dat vader Adam met een pruik van de 17e eeuw verscheen of
dat een hedendaagsch soldaat in een middeleeuwschen
wapendos stikte.
Jong en Leerzuchtig kreeg te Gent op een prijskamp een
bijzonder compliment omdat de maatschappij zich zoo
gewetensvol op het schikken van decoraties en kostumen
toelegde.

V. -

PRIJSKAMPEN. ( I )

In 184o dagen weer de lang verdwenen prijskampen
op. Wijl er van hoogerhand geen centiem was te krijgen,
(i) RENS' Letterkundige Jaerboekjes, Gentsch en Antwerrsch Kunsten Letterblad, Taelverbond, Vlaemsche Stem, Vlaernsche Rederyker en
Eendragt, passim.
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en onze maatschappijen toch 't leven wilden houden, kost
wat kost, kwam het er eindelijk toe, de vroegere plechtig
touw te zetten, ditmaal niet om op landju--hednwrop
te
wedijveren
in kunst en in pracht, maar om
weelen
malkanders druk en armoede een beetje op te beuren en te
ondersteunen.
De oude gewoonte zat nog altijd in 't bloed. Ras volgden elkander de prijskampen op voor 't opvoeren van
tooneelstukken of de prijskampen voor 't schrijven, de
tooneelfestivals, de wedstrijden « voor declamatie en uiterlijke welsprekendheid» over gansch het Vlaamsche land.
Oostende was haantje vooruit. Eendragt en Vreugd
schreef voor « alle Vlaemsche tooneeloefenende genootschappen in België » een kampstrijd uit voor treur- en blijen zangspel. Geen enkele maatschappij uit Antwerpen
bood zich aan om de kansen te wagen tegen De Fonteinisten,
Uit I5ver voor de Tael en De Goede Vrienden uit Gent, De
Wyngaerd uit Brussel, Ijver en Broedermin uit Brugge en
Van Vroescej5e diene uit Nieuwpoort.
In 1841 was het De Gentsche Fonteine, die haar zusters
op een wedstrijd noodigde; Kunstliefde van Brugge, De
Wyngaerd van Brussel, Eendragt en Vreugd van Oostende,
De Kruisbroeders van Kortrijk en De Zuigelingen van Polus
uit Sotteghem kwamen af; en daarbij onze drie oude
genootschappen uit Antwerpen.
Die kampstrijden duurden verscheiden weken, soms
maanden. Enkel den Zondag namiddag werd er gespeeld;
ieder maatschappij vulde doorgaans een namiddag met
haar opvoeringen, en de speelbeurten werden bij loting
beslist. Een vooraf benoemde jury oordeelde over de
verdienste van ieder vertooning bij vergelijking van
de eene met de andere; maar, wijl de vertooningen
telkens door tusschenpoozen van ten minste acht dagen
gescheiden waren, moest men stellig, om voor de uitspraak eenigen waarborg te hebben, menschen tot juryleden kiezen, met een geheugen in staat om de wijd
verstrooide indrukken flink te bewaren. 't Loopt in 't oog
dat de niet bekroonde maatschappijen zelden vrede met de
beslissingen hadden. De prijsuitreiking was een plechtige
dag, met optocht en muziek en klokgelui en gelegenheids-
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verzen en redevoeringen. Gewoonlijk was het op 't stadhuis, in tegenwoordigheid van de burgerlijke overheid, dat
de prijzen aan de bekroonde maatschappijen en spelers
werden afgeleverd.
Elke tooneelkring, die zich voor den prijskamp aanmeldde, moest een zekeren waarborg storten. Doorgaans
werden geheel of gedeeltelijk de reis- en verblijf kosten door
de uitschrijvende maatschappij vergoed. Bijna altijd bekwamen, op aanvraag, de tooneelgezelschappen toelating
om voor half geld op 't spoor te reizen.
Liefde en Eendragt kwam op den prijskamp van Gent te
voorschijn met twee vertaalde stukken : De Geheimschrijver
van Alva, of de Gentsche burger, een heldenspel; en een blijspel De Bandiet.
Jong en Leerzuchtig had Johanna van Vlaenderen gekozen,
ook al een vertaling, en het zangspel De Klompenmakers.
De Hoot deed mee met de Verzoening of de Broedertwist
van Kotzebue en 't blijspel Drie Vaders te gelijk van denzefden oorsprong.
Het heldenspel van Liefde en Eendragt viel zoo goed in
den smaak van de jury dat ze den eersten prijs er mee
opstreek : een gouden eermetaal en 225 frank; ook haar
Bandiet bleef niet onbeloond : hij behaalde een zilveren
eerepenning als derden prijs.

Jong en Leerzucktig onderscheidde zich ook. Haar
drama won den 3en prijs, een zilveren eeremetaal en ioo fr.
en haar zangspel kreeg den Zen, een zilveren dito en 5o fr.
De Hoot, hoewel de meest bloeiende van de drie Antwerpsche kringen, viel door de mand; maar aan hun lid,
juffrouw Schellens, werd als beste speelster een zilveren
eermetaal geschonken, en. ook De Kroon werd een bijzondere gedenkpenning vereerd.
In Maart '42 (I) had met veel plechtigheid de prijsuitreiking plaats in de troonzaal van 't Gentsche stadhuis. Een
macht van volk was aanwezig. Redevoeringen en gelegenheidsverzen verdrongen malkander, en Prudens van Duyse
kreeg ter eere van iedere bekroonde maatschappij een
aanval van rijmen-improvisatie.
(i) Kunst- en Letterblad, '42, blz. 25; en TER BRUGGEN : Herinnering a. d. Gentschen Prijskamp, blz. 201 en vlgg.
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Daags nadien werd Liefde en Eendragt te Antwerpen op
door het college van burgemeester en schestadhuis
het
penen, alsmede in 't gouvernementshotel, door den gouverneur De Brouckere om haar bijval gelukgewenscht. Een
eerste teeken van beterschap in de Flamandophobie.
's Avonds werd, in 't Groot Wafelhuis, de overwinning van
de maatschappij in 't bijwezen van burgerlijke en militaire
overheid feestelijk gevierd. De bekroonde Verwachtingen van
Terbruggen werden opgevoerd, een gelegenheidsstukje dat
op onbeholpen wijze den heuglijken uitslag dramatiseerde.
Ook voor Jong en Leerzuchtig hadden gouverneur en
burgemeester een heilwensch over. (i)
In 1842 zond Kunstliefde van Brugge een programma
van prijskamp uit. (z) Zes maatschappijen kwamen op; van
Antwerpen enkel De Hoop. Met haren Breydel en de Coninck
van 't jaar '39 won ze den derden prijs voor het drama, en
in 't blijspel behaalde ze den tweeden met Van Peene's pas
verschenen Keizer Karel en de Berchemsche Boer. De Fonteinisten en Broedermin en Taelijver van Gent kregen de eerste
prijzen. Ook door Brugge werden ter gelegenheid van de
prijsuitreiking schoone feesten gegeven.
Bij dien wedstrijd te Brugge werd een stelsel van
beoordeeling toegepast, zoo zonderling dat men er den hors
d'oeuvre die volgt licht om vergeven zal. Ik raap uit het
verslag enkel dit :
10 Er zal geen acht gegeven worden noch op de volmaektheid van den stijl, noch op het belang van het onderwerp,
noch op de moeilijkheid in het tooneele brengen der stukken, maar niets zal door den Jury beoordeeld worden dan
't gene de uitvoering der stukken betreft.
2 0 In een volmaekte tooneelvertooning eischen wij
vier voorname hoedanigheden : tael, welsprekendheid, toepasselijke kleeding en tooneelkunde. Men zal afzonderlijk de verdiensten vaststellen in ieder dezer vakken
toegekend, om des te billijker de beslissing over het geheele
te kunnen uitdrukken.
3° Deze hoedanigheden aen elke vertooning toegewezen zal men uitdrukken niet door de woorden « goed,
(i)

(2)

Kunst- en Letterblad, '42, blz. 27.
»
»
» blz. 77.
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tamelijk, best)) enz. wier beteekenis men willekeurig kan
doen verstaen en uitleggen, maar door een getalletter, die
onwederroepelijk de verdiensten der uitvoering bepaelt.
40 Het punt van volmaektheid zal uitgedrukt worden
door het getal i000 hetwelk op de volgende wijze, tusschen
de vier voorgenoemde hoedanigheden verdeeld is.
Kleeding (Maximum) 5o punten.
Tael » 200 »
Welsprekendheid » 140 »

Tooneelkunde » 600 » ( r)
De casuïstiek heeft zeker nooit vermoed dat er uit het
het tooneel bewijzen zijn aan te halen voor haren stelregel :
((Het is een deugd gewetensvol te handelen, maar scrupuleus te zijn is een erge kwaal ! »
Nu kwam de beurt van de prijskampen aan Antwerpen.
In buitengewone vergadering van 24en Februari 1843
besloot De Hoop « een luisterrijken prijskamp voor tooneelkunde aan al de tooneelmaatschappijen des rijks » uit te
schrijven. Een uittreksel uit 't programma volgt als nota (2).
Maar afgunst en naijver kwamen alles verbruien.
(i)

Kunst- en Letterblad, '42, blz. 82.

Art. i. Al de tooneelmaetschappijen onzes rijks, uitgezonderd die van Antwerpen, worden tot dezen prijskamp uit
(2)

-genodi.
Art. 2. Er zullen 2 klassen bestaen, te weten ernstig en
boertig vak. Om te kunnen mededingen zal iedere maetschappij
gehouden zijn te vertoonen : een treur- of tooneelspel van 3 tot
5 bedrijven; een blij- of zangspel van i tot 2 bedrijven.
De stukken welke aen Godsdienst- of Staetsbestuer zouden
strijdig zijn, zullen niet aengenomen worden.
Art. 6. De maetschappijen welke voornemens zijn in dezen
prijskamp te deelen, worden aenzocht ons daervan tegen
den 23en April kennis te geven. Op Zondag Teri Mei zal de
beurtloting plaets hebben in het lokael het groot Wafelhuis.
Ieder maetschappij zal er zich door eenen gevolmagtigden of
bij brieve doen vertegenwoordigen. Onmiddellijk daerna zal de
uitslag der loting bekend gemaekt worden.
Art. g. De tooneelvertooningen zullen plaets hebben op
het Schouwburg : het groot Wafelhuis op den 2den zondag
in october en opvolgentlijk van 14 tot 14 dagen op eenen zondag
geschieden.

Art. 12. Indien er min dan 5 maetschappijen in den prijskamp deelden zal het aen 't bestuer vrijstaen omtrent de prijs
andere maetregelen te nemen.
-uitlovng
Prijzen : Voor het treur- of tooneelspel
ie Pr. een gouden eermetael en Zoo fr.
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Pas veertien dagen na de aankondiging van De Hoop zat
Jong en Leerzuchtig haar op de hielen. Ze schreef ook een
« buitengewonen kampstrijd uit voor al de tooneelgezelschappen des rijks, uitgezonderd die van Antwerpen».
Haar tekst was ongeveer dezelfde als die van De Hoop,
maar art. 4 had een welsprekend slot : « Geen tooneelliefhebber onzer stad zal met een mededingend genootschap
mogen optreden ». (Van Ryssel immers stak De Kroon's
oogen uit, en Driessens begon naam te maken). En de
bloemtuil komt achteraan : De uitgeloofde prijzen waren
bijna alle too fr. hooger dan die van De Hoop.
't Gevolg van die nijdige kuiperij ? De twee prijskampen
vielen in duigen.
In 1845 schreven de Kortr jksche Kruisbroeders een wedstrijd uit. Buiten twee maatschappijen van Gent en twee
van Brugge dong daar Jong en Leerzuchtig mee. Den uitslag
hebben we niet vernomen.
In 1847 vierden de Fonteinisten te Gent hun 400 jarig
bestaan. Daar moest natuurlijk een groot festival op gegeven. Benevens veel andere genootschappen verschenen
uit Antwerpen De Hoop en Jong en Leerzuchtig. De twee
maatschappijen waren allengskens, op voorbeeld van Gent
en zelfs van Brussel, een meer nationale periode ingetreden: De Hoop speelde Peeters' Maria van Braband, door
Driessens bewerkt voor tooneel, en daarbij twee blijspelen :
Baes Schram van Driessens en Roelants' Kapitein Trullemans.
Pr. een zilver verguld eermetael en i5o fr.
3e » » zilveren eermetael en
ioo »
Voor het blij- of zangspel :
ze Pr. een gouden eermetael en
ioo fr.
2e » » zilver verguld eermetael en 8o »
Een eermetael zal toegekend worden aen de tooneelliefhebster, welke in het deftige vak boven al de mededingende
tooneelliefhebsters zal uitgemunt hebben.
Een eermetael zal buiten deze prijzen nog uitgereikt worden
aen de maetschappij, die in het deftige vak met de doelmatigste
kleeding zal optreden. Insgelijks een eermetael voor de verstkomende maetschappij .»»
Wijl de programma's van de prijskampen enkel in bijzaken
verschillen, heeft men aan 't meegedeelde genoeg om zich een
algemeen denkbeeld te vormen van de inrichting der wedstrijden.
2e
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Jong en Leerzuchtig gaf Van Peene's Gek van 's Gravenhage
en 't vertaalde zangspel Adolf en Clara. (i)
Op het spel van Jong en Leerzuchtig werd hooge lof
geleid, vooral om het talent van Hendrickx. Ook De Hooft
viel zeer in den smaak, dank zij Driessens en Van Ryssel.
De eene liefde was de andere waard, en nog 't zelfde
jaar werd De Fonteine door De Hooft aangezocht om naar
Antwerpen te komen spelen. De Gentsche maatschappij
speelde het drama Leon van de Rougemont, en acht dagen
nadien bedankte De Hoop haar genoodigde met een vergas
haar lijfstuk Jan Breydel en Pieter de Coninck, en op-tingop
Van Peene's Echtscheidingen. Haar spelers moesten voor de
Gentsche niet onderdoen.
Nog hetzelfde jaar trokken Jong en Leerzuchtig en De
Hooft andermaal naar Gent om haar hulde aan 't gedenk teeken J. F. Willems te voegen bij die van ontelbare andere
Vlaamsche maatschappijen.
In 1848 ging De Hoop naar Leuven spelen om samen
met de maatschappijen van de stad de feestelijkheden op te
luisteren, die daar verscheiden dagen lang ter eere van
Matthias de Layens, bouwmeester van 't Stadhuis gegeven
werden.

In 18+9 werd De Hooft 25 jaar oud. Die verjaring
moest met een jubelfeest worden gevierd. Een prijskamp
voor tooneelgezelschappen en - liefhebbers was lang niet

voldoende; alle muziek- en zanggezelschappen, alle Vlaamsche mannen van kunde en kunst kregen een uitnoodiging.
En de plechtigheden waren :
i° Prijskampen onder de tooneelmaatschappijen, onder
de spelers in verschillende vakken en onder de speelsters ;
20 Een Vlaamsch zangkundig festival door koorge-

zelschappen ;
3o Een tooneel-, letter- en toonkundig feest;
q.° Een groot toonkundig festival voor harmonieën;
50 De Opvoering van Gerrits' nieuw vaderlandsch
drama Tanchelm en een nieuw blijspel door De Hooft ;
6° Plechtige stoet en prijsuitdeeling ;
70 Luisterrijk banket ter verbroedering van alle vrienden van tooneel en moedertaal;
(i)

De Eendragt, 1847.
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8° Buitengewoon avondfeest tot sluiting van de plechti gheden .
De feesten lokten een menigte volk uit. 't Ging met
vliegende vaandels en slaande trom en met klokkengelui.
Zes tooneelmaatschappijeii waren ten kampstrijd opgedaagd. Men speelde in het Théátre des Variétés. Uit Gent
kwamen de oude Fonteine en Broedermin en Taelyver; Kunstliefde uit Brugge; Geen kunst zonder nijd uit Deinze; uit
Geeraardsbergen Voor eer en kunst, en uit Sotteghem De

Zuigelingen van Polus.
De meeste maatschappijen kwamen met vertalingen
af, en nog wel van de wansmakelijkste. Ook uit de vertolking bleek ten overvloede dat we er nog lang niet bovenop
waren met ons tooneel. Na lang gekibbel in de jury, die
bestond uit den gemeenteraadsheer Vanden Wyngaert, en
de letterkundigen Van Kerckhoven, Gerrits, Snieders,
Meyer, Vanden Beygaerde, Spoelberghs, Rysheuvels, werd
de ie prijs voor het drama aan Geeraardsbergen toegekend;
de 2de aan De Fonteine; de 3de aan Broedermin en Taelyver;
de Ie voor blijspel aan Broedermin en Taelyver; de 2de aan

De Fonteine. 't Blijkt alleszins minder uit dezen prijskamp
dan uit veel andere hoezeer de jury over 't algemeen
geneigd scheen in 't bedeelen van de prijzen iedereen
tevreden te stellen ; ' t was immers altijd best, geen vijanden te kweeken.
Onnoodig te zeggen dat ook met het jubelfeest van De
Hoop, long en Leerzuchtig niet had verwaarloosd, stokken in
de wielen te steken. Zij wist allang dat De Hoop voornemens
was haar 25 -jarig bestaan door 't uitschrijven van een prijskamp te vieren, en ditmaal was ze de eerste met haar aankondiging. 't Was echter niet uit afgunst, maar louter uit
ijver voor taal en kunst; hoor maar : « Door Jong en Leerzuchtig wordt ter kennis gebracht der overige tooneelkundige genootschappen in Vlaemsch België dat zij, den voortgang en luister onzer schoone moedertael met onvermoeide
vlijt betrachtende, en, evenals de andere steden des Rijks,
tot den bloei van tael- en tooneelkunst het hare willende
bijdragen, besloten heeft dit jaar een luisterrijken kampstrijd van treur-, tooneel-, blij- en zangspel voor te stellen. »
Ieder optredende maatschappij zou onmiddellijk na de
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uitvoering van haar stukken 125 fr. voor reis- en verblijfkosten ontvangen. Nu, De Hooft zorgde er voor 25 fr. meer
te geven; de uitgeloofde prijzen waren bij de twee maat
dezelfde.
-schapijen
Juist lijk bij De Hoop boden zich bij Jong en Leerzuchtig
zes maatschappijen aan : Kunstliefde van Brugge, Kruis broeders en Vl. Tooneeloefening van Kortrijk, de beide groote
maatschappijen van Gent, en Al groeyende, bloeyende van
Ninove, die met veel bijval Voltaire's Dood van Caesar opvoerde, door Tollens vertaald.
Smets, Mertens, Verspreeuwen, Terbruggen, Van
Tichelt, Suetens en Mackey waren rechters.
Wij hebben vruchteloos naar den uitslag van dien
prijskamp gezocht.
In 't jaar '5o schreef Jong en Leerzuchtig een wedstrijd
«voor uiterlijke welsprekendheid » uit. Hetzelfde werd in
'5z door de pas gestichte Eendragt, en in '52 door De Dage
gedaan.
-raed
In '52 nam de Eendragt deel aan een prijskamp uitgeschreven door De Goudbloem te St. Niklaas.
Ook buiten de gelegenheid van prijskampen om trokken
de Antwerpsche maatschappijen er wel eens op uit. Zoo
kwam in í85o De Scheldegalm naar Gent in Minard een ver
geven. Ze speelde twee vertalingen ; haar spel en-tonig
haar Antwerpsch dialect bevielen de Gentenaars niet
bijzonder. (i)
Nog maar pas was De Dageraed gesticht toen ze in den
Cirque- schouwburg naar Brussel haar kunst ging toonen,
ter gelegenheid van de Septemberfeesten. (2)
In 1852 speelde ze te Gent het spektakel Paillasse. De
Gentenaars waren over De Dageraed niet tevreden en vonden
hun maatschappijen veel knapper dan de Antwerpsche. In
Driessens nochtans erkenden ze een meester. (3)
Veel menigvuldiger dan de prijskampen voor maatschappijen, waren de wedstrijden voor « uiterlijke welsprekendheid », waarin de afzonderlijke liefhebbers optraden.
Dit soort van tooneelaanmoediging was meer de specialiteit
(') Eendragt '5o.
(2) Taelverbond '5o, blz.
(3) Eendragt '52.
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van kleinere steden en dorpen, wier kamers geen middelen
bezaten om grootere dingen te doen. 't Viel echter wel voor
dat maatschappijen van aanzien in groote steden zich
gewaardigden zoo 'n wedstrijden uit te schrijven. Gewoonlijk gaf men kleine sommen en gedenkpenningen als prijzen.
De Kroon had er met kilos; en Driessens en Van Ryssel
en Hendrickx torsten er ook een goed gewicht.
Van meer belang waren de prijskampen voor tooneelschrijvers, die echter veel zeldzamer waren. In deze periode
werden vier zulke wedstrijden uitgeschreven : drie te Gent
(een door Broedermin en Taelyver in 1845, een tweede in 1 848,
een derde door 't Nederduilsch Taelverbond in i 85o) en een te
Brugge door Kunstliefde. In dezen laatsten viel de ie prijs
aan twee Antwerpenaars te beurt : aan Rosseels en Van
Kerckhoven met hun drama Richilde.
In die wedstrijden werden nu eens voor alle tooneelvakken prijzen uitgeschreven, dan weer voor een enkel.
Gewoonlijk werd in genese de stof aangeduid, die de mededingende stukken moesten behandelen; soms liet men de
keus aan den schrijver gansch vrij ; een zeldzamen keer
werd een individueel bepaald onderwerp opgegeven.
JUL. PERSYN.

(Wordt vervolgd).

DE VERRIJZENIS DES VLEESCHES
(Delirium tremens).
« Let er vooral op dat ge niemand van hen stoort in
zijn eeuwige rust, want dat mishaagt hun ten zeerste en 't
komt u zeker slecht te staan ».
Dat was in de eigenste woorden van iemand dien hij
zich niet meer herinnerde noch wist waar thuis gebracht,
de benauwdelijke aanbeveling waarmede hij alsdan aan 't
werk was gegaan.
Hij zat op zijne knieën, bij 't licht eener lamp te metsen
in den vunzigen grafkelder, steen voor steen met sterken
sintelmortel aaneengevoegd, wrocht hij een onwankelbaren
muur op en een rotsvaste voute rondom een rijkbelegde
eiken schrijn met zilveren Kristus en gulden pinappels.
En bij iedere beweging van zijne handen, bij 't verschuiven
van zijn mortelbak, bij 't reiken naar een nieuwen karreel
kwam het profetische gezegde weer in zijnen kop ruischen;
het was als de hoogste beheersching van de minste daad,
het baarde in hem de angstige zorg en verwekte den
bevangenden kommer, in huiverigen schrik klimmende
oplettendheid; het werd op den duur als een zwaar gewicht
op zijn lijf, een steeds nauwer prangende schroefband rond
zijn ademen en een vaster om vaster gewrongen strop rond
den bloedslag van zijn hart; een verlammende vrees in zijn
vingers, een toenemende onhandigheid en onbeholpenheid
in al zijn gebaren tot het opeens gebeurde, het onvermijdelijke als uit een vreemde onverbiddelijke macht die hem
tyranniseerde, als bij een leerende fietser die den paal ontwijken wil en er lijnrecht op aanstuurt : bij 't doorkappen
van eenen steen met den kant van zijn truweel liet hij het
stuk op 't deksel van de kist vallen; met een doffen hollen
slag plofte het neer.
Hij had niet eens den tijd het roekelooze van zijne
daad te overpeinzen en 't gevolg er van af te wachten, want
eer hij eigenlijk goed besefte wat was voorgevallen geschiedde het andere reeds. Een misbaarlijk geknor volgde
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als van een moeliggenden hond die in zijn nest wordt
wakker geschopt.
Hij wilde vluchten en gooide zijn alem weg, maar door
die zelfde zeilsteenende stuwing kwam het weer neerdokkeren op de scheel. Nu was 't een scherp gesis als van
iemand die hard door zijne tanden schuifelt in lijfsnood bij
duistere nachtverlatenheid. Hij wilde een geweldigen
sprong doen naar den uitgangstrap, maar zijn beenen
stonden stijf en vast in den grond.
Een arduinen sluitstuk komt holderdebolder al wentelend met haastige sprongen op zijn eigen hoeken over 't
kerkhof aangebold in een duizeling-stijgende snelheid dat
het rond schijnt als een schijverend rad; het snokt om,
juist voor de opening, vliegt er plat in en past potdicht in
't vierkante gat, en hij, de eenige vermetele levende, die
de rust van de dooden heeft gestoord zit gevangen in hun
akelige tegenwoordigheid.
Het glas, de koperen bol, het wiekvijzeke, de standaard,
al de stoffelijk tastbare dingen van de lamp die bij hem
staat, vergaan in het niet, de geelroode vlam wordt flets
groenachtig, stijgt van zelf naar omhoog en blijft daar een
voet onder het welfsel onbeweeglijk stil in de ruimte
hangen.
De wanden van den kelder deinzen achteruit en schuiven uiteen; de oude steenen omheiningen rond de vroegerbijgezette kisten vallen open zonder eenig gerucht als
waren ze van weeke brokken brood of fluweelig kurk, en
zeven lichters, de eene al vuiler en meer geschonden dan
de andere, staan bloot in den weifelenden schijn van de
vreemde klaarte.
t' Allen kante, langs de zilte muren en onder het
grijsgroene beschimmelde welfsel stijgen nu wonderlijke
geluiden op als van plotselinge windj achten die door telegraafdraden schuifelen, woest op huppen over lege veldvlakten, verder bedaarder gaan strijden laag tegen den
grond en dan naderbij weer dóorj anken in winternaakte
boomgewei.
Een dekselplank van een schrijn gaat eventjes omhoog,
twee wasgele vingerbeentjes krampen zich om den rand,
dan een hand, een arm, een kop en een heel geraamte rijst
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tevoeten uit en staat kaarsrecht op den bodem. Hier en
daar rond de knoken en aan de knieën en de schouderbollen zijn nog zwarte vellen en vezels als de laatste overblijfsels van afgeteerde spieren en pezen.
Het geraamte bukt weer naar beneden, steekt de hand
in den bak en haalt lijk een lange blauwe stek in den vorm
van een sigaar er uit op, de onderkaak valt open en hij
steekt de blauwe rol tusschen de bruine smerige tanden;
dan strijkt hij met den top van den wijsvinger langs het
dijbeen waarop een geel-vonkende solferslang begint te
kronkelen, de vingertop gaat aan 't vlammen, en vuurt de
sigarentop aan en purperroode rook walmt omhoog.
En telkens als de smoorder 'nen trok doet, schieten
schielijk zijn oogputten vol gloeischijn, en wordt tusschen
de kaakbeenboorden een groote dampwolk weggekucht die
dan verder opendrijvend in paarsen smook, alreê als een
strak getrokken zeil uit de hoeken en van de zijwanden
weg naar 't midden gespannen hangt.
Een tweede scheel wipt open en een klein skelet staat
op met fijneren kop, smaller ribreepelkes en ruder beenstelten. Zijn linker hand is gesloten en wordt zachtjes
omhoogbewogen in traag gebaar als hield ze iets heel teers
en broos tusschen de beentjes gevangen, en zie, al met
eens vliegt een beestje er uit, wat grooter dan een bromvlieg, het cirkelt rond, maar geluideloos, van de schemerhoeken naar de lichtaureool, van het stille geelachtig
vlammetje dat niet eens verpinkt. Keer om keer als het uit
de dumstering weer opdagen komt, groeit het aan en nog
aan, uitwassend ten slotte tot een duidelijke vledermuis,
een grauwe, dansfladderende vledermuis met witte uitpui
blinken als spiegelglas. Nog enkele-lendogpri
keeren drijft ze rond telkens in steeds nauweren kring tot
ze heel dicht bij het lichten aanvliegt en haar vleugel er in
zwingelt : een vluchtig kissen, een plets als van speeksel
op een effen vloer en 't beestje is spoorloos verdwenen niets
achterlatend dan een vuilroode vlek op die natmalsche laag
mortel in de kuip en een zerpe prikkelgeur van verbranden
hoorn.
En zoo zeven keeren achtereen boort er een vliegske
uit de fijne geraamtepolleri, wordt een groote vledermuis,
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verzengt zijn lijf en zijn vlerken, en zeven kladden liggen
in eene ronde op de kalkdeeg en de zure schroeigeur wordt
al sterker en stikkender.
Nummer drie nu, nog een ronde gestalte maar voorovergebogen en zonder een enkel tandstuk in het uitgekanteelde bekkeneel ; die heft de voeten lastig over de zijplanken
en staat wijdbeenend op het ingevallen muurvlak.
In den achterkant van den blauw arduinen keldermuur
waren zeven luchtgaatjes sterregewijze nevenseen aangebracht. Uit ieder holleken komt nu een roze snuitje uitpiepen, dan een paar oogjes, een kopken met driehoekige
spitse oorkens, pootjes, een romp en dan een koddeken
zeven dierkens, die alle gelijk beneden springen, door
elkaar krielen, tegen de stekkebeenen aanwrijven altijd aan
maar uitdikkend en wordend groote zwarte katten met
boutrechte stokstijvige staarten en groen-glimmende oogen.
En telkenmale ze tegen de schenen aanscheren phosphoriseeren hun fluweelen flanken en staren ze een poos op
naar het beendergezicht dat vooroverbukt.
Wanneer ze aldus een tijdlang dooreen hebben gewemeld en gewrongen dat niemand nog met zekerheid weten
kan welke de eerste is of de laatste der reeks, gaan ze op
een teeken van den gebochelde allen op een rij zitten met
hun kodde rond hun pooten en hun gloeiende oogappels
sterling op het licht gevestigd.
Nu staat er een vierde recht, een geweldig groot
geraamte met breede schouderbladeren als schilden, feldikke armpijpen en grove knoeselknotsen ; hij steekt zijn
arm boven zijn kop, reikt tot aan 't gewelf en scharrelt een
steen los; een gekras kreunt als van heel verre uit eene
diepe krocht, en éen voor éen haalt hij zeven kraaien uit
het hol, en, lijk ze uit zijn hand op den grond glippen,
blijken ze allen kreupel te zijn met een lammen slependen
poot. Ze hinken over en weer, wippen op den rand van de
kist, en met den kop scheef zitten ze te gluren naar de
wormen die tusschen de groeven uitpriemen.
De vijfde is een heel klein dingetje met tengere smalle

heupjes van glanzend albast en een witte voorhoofdeken
als een nackeren schelp, het peutert met zijn pink in zijn
kleine neusgaatjes zevenmaal achtereen en zeven grijze,
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vettige slekjes met lang uitgerokken voelhorentjes hangen
alle rond zijn vingers gekromd.
Nummer zes verschijnt als het skelet van een dierlijk
mismaakte sukkelaar; de scheenbeenderen staan mikgewijze wijd uit elkaar, de knokelknieën tegeneen, steunend
op de schuintakende scheve voetkanten. De ruggegraat is
tweemaal gebogen en de romprooster zijlings ingeduwd.
De rooker draait het hoofd naar dien kant, zijn nekwervels
schuiven kriepend over malkaar en als de gebrekkelijke
voor goed rechtrijst, lacht hij drie maal met lange tusschen.
poozen — chi — chi --- chi — dat zijn sigaar uit zijn bakkes
valt; en net op de plaats waar ze haast niet gelegen heeft,
en weer verdwijnt, springen uit een groene van het glibberige bevloersel zeven grauwe padden; ze kruipen en klauteren met hun slijmerige teenen wijd opengesperd langs
onzichtbare steunsels naar omhoog en gaan zitten met hun
roodgevoederde muil breed uitgespalkt in de bekkennis van
den gebochelden duts, hun voorklauwen over den rand der
heupbeenderen geklist:
Als de zevende ten aanzien komt, schatert er een luid
hoonlachen door den kelder als bij fellen wind voortgebracht en aangedragen. Het vlammeken onder 't welfsel
krimpt ineen, de paarse mist wordt opaker en schuift
dichter toe naar 't midden der ruimte. Maar 't is erbarmlijk
en vreeselijk om te aanschouwen; met heele schilfers en
plakken zijn van de pijpen afgeplaat, een scheenbeen ontbreekt en de eene kant van 't krakende en klepperende
gestel steunt op het enkele dunne schachtjen dat dadelijk
schijnt te zullen doorknikken; vier ribben en een brok van
het borststuk zijn weggevreten, de eene helft van de schedeldoos is uitgebrokkeld, en uit de gaping kruipen zeven
spinnekoppen. De beesten pootelen over de uitgeknaagde
wervels en bijzen aan glimmende dikke draden op en neder;
de draden schijnen te rekken en weer in te krimpen en
naarmate de spinnen beneden zakken en weer opdansen
zwellen hun lijven al meer en meer op en lengen hun pooten
uit, het geraamte buigt al meer en meer op zij langs den
kant waar de spinnekoppen wegen wier buiken nu rood
doorlicht worden met wemelende maaien en pieren erin.
Opeens als de spinnen te zwaar worden stort het geI8
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raamte ineen en liggen de scherven op een hoopken; de
rooker grinnikt weer hardop om het teeken te geven tot
algemeen rumoer. Het licht wordt weer heller en groener,

de vledermuizen ontstaan opnieuw uit de smerige kladden
en slieren sneisslags achter elkaar langs de duistere hoeken,
de katten gaan aan 't loopen eendelijk miauwend, altijd
maar rond de opene schrijnen sneller om sneller als een
keten zonder einde die steeds maar voorschijvert. Dan de
kraaien, ze zwermen en reppen hun vluggere vlerken,
krassen en klepperbekken gestadig, hun pluimen zoeven op
en wuiven een tocht uit, dat telkens het lichtjen uitpaft
en weer opsperkelt, beurt om beurt in klaarte en zwarte
duisternis als bij snel afwisselende bliksemflitsen in tastdonkeren nacht.
De slekken verroeren en kronkelen over vonkende
sporen r. and de krijtwitte ellepijp, de padden wippen in en
uit de bekkenholte, de spinnen wijdbeenen met hun doorvuurde ingewanden, de smoorder slaat armen en beenen
uit, gooit den kop in de hoogte verre boven en weg van de
romp, de knoten komen weer met een korten knak terug in
de gewrichtspannen gesprongen, als zijn ze door onzichtbare, sterk uitgerokken gummibanden verbonden en terug
-gebracht.
Alles gaat nu sneller om sneller, dikke rook omhult het
licht, de vliegende gebaren, hevig wreed geloei en akeligspotlachen uit holle rochelende kelen
« Allé toe, verduiveld, 't is kwaart van de zevenen en
ge ligt nog te stinken in uwen nest... »
Fons de metser schoot wakker, hij lag zijpelnat van 't

zweet en bibberde van klamme koude, hij keek met vreemde
diepe fletse oogen zijn vrouw aan die bij zijn bedde stond.
De twijfelachtige morgendschemering uit een gesloten
Novemberlucht beefde door het zoldervenster naar binnen.
« Alle toe, ge moet naar 't kerkhof, ge ligt daar zoo
dwaas te doen, als een éende; kijk uw haren zijn plekkenat
en ge schudt lijk een rijs, dat zal u leeren drij dagen zuipen
ook — 't is wel besteed... »
« Neen, vrouw, 't en is waarlijk van den drank alleen
niet, 'k en weet ik daar nooit zoovele niet van -- maar mijn
kop is nu lijk met lood gevuld en ik ben zoo bang, zoo
bang -- ik heb waarachtig de koorts... ?^
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« Koorts ! koorts ! die verdomde drank is 't, anders niet,
uw kele moest stijf blijven staan als ge nog alzoo beestig
zuipt, koorts! Ha! Koorts ! », en meteen verdween het
wijf in haren onderrok van 't kamerken en sloeg al grommelend de deur dicht.
Fons lag nog verplet, doodmoe en afgeprost onder de
bange vracht van dien schrikkelijken waanzin ; hij keek
met loome blikken rond en overtaste en bepootelde lijk met
zijn oogen al de voorwerpen, en als hij eindelijk na lang
peinzen en herpeinzen tot de zekerheid kwam dat hij
williglijk en veilig in zijn bedde lag en de schrikkelijke
dingen maar een droom waren geweest, was hij toch eigenlijk blij in zijn wakende rust.
Nu hij toch tastelijk wakker lag en waarlijk zijne vrouw
doend hoorde aan de stove, kwam het hem te binnen dat
hij gisteren avond de opdracht had gekregen een lijkkist,
die was overgebracht uit de stad, in te muren in den grafkelder der edele familie die het dorpskasteel bewoonde;
en den heelen tijd hadden ze in de kroeg verteld van dezen
die « er reeds lagen », van den ouden graaf, die een ongelooflijk sterke rooker was en in zijn testament had bevolen
dat een sigaar bij hem in zijn kist moest liggen, en van het
gebrekkelijk meisken dat gewild had dat haar zeven katten
op den zelfden dag als zij zouden sterven.
En nu de zware nevel opklaarde van over zijnen geest,
kwamen nog vage herinneringen als uit ver verleden aan
de driedaagsche slemppartij die ze gehouden hadden :
Zaterdag waren ze « uitgeregend » en hadden 't werk
gestaakt en — gedronken. -- 's Anderendaags Zondag, en
te smeren bij de oud- soldaten en -- gedronken — vele. —
Gisteren Maandag, broer van den Zondag, lijk alle waardige
metsers, — gedronken.
Zoo kwamen loom en lastig al de dingen der laatste
dagen als uit lang vergeten tijden, een voor éen opdagen
in zijn kloppenden tot bersten gezwollen kop, tot hij weer
bij 't schrikkelijk droomvisioen kwam en ijzend voor een
nieuwe bestorming uit zijn bedde sprong. Want wie had
ook nu weer gezegd of van waar kwamen de woorden
« Let nu vooral op
... »
p .......
.

Grembeygen.

BERTO VAN KALDERKERKE.

THEODOR KÖRNER,
DE DUITSCHE RODENBACH
1791-1813.
Gut und Blut für Volk und Freiheit geben
Nenn die Tat die sich der Tat vergleicht...
. . . . . . du konntest fallen
Aber sinken kannst du nicht.
(KÖRNER, Leier

und Schwert).

Körner : een naam die klinkt als een klaroenstoot en die
metterdaad met de bezielende kracht van een krijgsklaroen
wonderen heeft bewerkt.
Theodor Körner werd uit Protestantsche ouders geboren.
Zijn vader, Christian Körner, (een boezemvriend van den grooten
Schiller), en zijn moeder, Maria Stock, waren twee sterke
geesten en edele zielen.
Theodor's eerste jaren waren die van een gewoon kind.
Terwijl onze Rodenbach van in den beginne zijn ouders en
leeraars verwonderde door zijn vroeg-rijp verstand, bleef de
kleine Körner onder de « middelmatigen » gerekend. Alleen
voor de muziek rijpten zijn talenten snel.
In 18o8 trad Theodor op de Bergacademie te Freiberg om
zich tot ingenieur op te werken. Dien tijd maakte hij ((vol
jolijt » het druk en vreugdig studentenleven mee.
Stilaan was ondertusschen in hem de dichter losgebloeid,
en in 18io verscheen bij Göschen te Leipzig een nederig dichtbundeltje ((Knospen », dat Theodor Körner's naam aan 't volk
kenbaar maakte. Het werkje was geschreven onder den zeer
merkbaren invloed van Schiller, wiens werken en geest hij door
de nauwe betrekkingen van vader Körner met Schiller, heel en
al opnam. (i) Te dien tijde verliet hij Freiberg en trok naar de
(i) Over den invloed van Schiller op Körner, cfr. «Der Gral »
V, blz. 764 en vlgg.. Daaruit de volgende gedachte : «Körner
ist immer ein Schüler Schillers geblieben. Er hat nicht selbständig werden können. Sein Leben war zu kurz. In den Jahren
seiner Jugend hatte er sich berauscht an Schillerschen Geist....
Dem Dichter fehlte das inhaltsreiche Leben.... Das Leben
brach ihm ab als sich ihm die Augen zu öffnen begannen zur
Betrachtung seiner Mitwelt und zur Erforschung seines eigenen
Inneren. »
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Universiteit van Leipzig. Daar was 't een beroerde tijd voor
den levenslustigen jongen man, die na eenigen tijd de poorten
van de Universiteit voor hem gesloten vond : hij werd buitengezet. 't Was vooral tijdens zijn verblijf te Leipzig dat de dichter
in hem meer en meer vooruitkwam en wanneer vader Körner
later zag dat uit zijn zoon de dichter groeien ging dien Duitschland noodig had, schreef hij hem : « Macht hebben over de
edelste geesten eener natie is een eerlijk lot en ik stel 't vertrouwen in u, dat ge die macht niet misbruiken zult. Uw voornaamste streven dan weze, geen enkele wijze van ontwikkeling
te verwaarloozen die van u een echt dichter maken kan. »
Intusschentijd was Körner tot « Hoftheaterdichter » benoemd
en reeds in 1812 mocht hij op een echt succes bogen. Van toen
af stond zijn roeping vast : hij was en wilde zijn een nationaal

dichter.
Op twee zijner werken wil ik even de aandacht trekken :
een drama : ((Zriny)) en een gedichtenbundel : «Leier und
Schwert ».
Ten jare 1812 werd door een Hongaarsch dichter Carl von
Kisfaludy, Körner's aandacht getrokken op den held « Zriny »,
den Hongaarschen Leonidas ». Körner vatte het plan op over
« Zriny » een drama te schrijven. Als geschiedkundige bronnen
vond hij : Niklas Zriny oder die Belagerung van Szigeth en
((Zriny's Tod » van Pyrkeus .
Körner's drama speelt ten jare 1566. Graaf Nikolaas Zriny
kan het, na een heldhaftige verdediging der vesting van zijn
leenheer, niet meer uithouden tegen de macht van Soliman den
Groote, den Turkschen keizer, en doet zijn kasteel in de lucht
springen, alzoo met de zijnen den dood vindend in de vlammen,
maar ook dood en vernieling zaaiend in de Turksche rangen.
In dit stuk ligt nog gestrengeld de liefde die Helene, Zriny's
dochter, met Juranitsch, een Hongaarsch legeroverste, verbindt.
Doch in, en boven, en door alles laait in brandgloed de vurige
vaderlandsliefde der helden. En Zriny, én Juranitsch, én Helene,
én Vilacky, en tal van anderen zijn vlammen vaderlandsliefde,
allen kennen slechts één ideaal : hun Vaderland vrij te zien;
allen betrachten slechts eene zaak : de grootheid van hun
Vaderland. Het drama mag, naar Zipper's oordeel, mangel
lijden aan « Durcharbeitung », dat moeten we bekennen (i).
Evenals aan Rodenbach's ((Gudrun », ware eene herwerking
(i) Voornamelijk op 't einde van 't drama. Op 't laatst wordt
alles geprecipiteerd. 't Is geen geleidelijke ontbinding. 't is een
ineenstorting.
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noodig geweest. Daarbij stierf de dichter te jong om in dien
zin volmaakt werk te leveren, doch 't blijft nog groot om de
heldentaal die er gevoerd wordt, en om zijn vaderlandsche waarde.
Wat moet in die tijden voornamelijk, een stuk als « Zriny » opvoedend gewerkt hebben, want de toeschouwers zullen onder
den Turkschen mantel van Soliman den krijgsmantel van Napoleon wel hebben herkend.
Talloos zijn de verzen die als zoovele spreekwoorden
kunnen dienen, om de algemeen menschelijke gevoelens, die ze
vertolken :
« Zwar hab' ich nichts als dieses treue Schwert
Und wenig Ruhm ererbt ich von den Vätern...
Doch hab' ich oftmal Euer Wort gehört;
Ein Heldenarm dürfe nach Kronen greifen,
Es fehlt an Mut, es fehlt an Kraft mir nicht. »
(Juranitsch).
en verder, Vilacky :
« Der Ungar stirbt am liebsten bei dem Ungarn
Von seines Volkes Helden angeführt. »
en eindelijk, Zriny zelf :
« Ich soll mich halten, auf Entsatz nicht hoffen
Soll ehrlich stehn bis auf dem letzten Mann...
Mein ganzes Haus für dich und für dein Volk,
Mein höchtes Gut für unsern ewgen Glaube.
Nichts is zu kostbar für das Vaterland. »
(II, i) .
Zriny is de man van den Plicht, « één man, één woord »,
de eerste in 't gevaar, de laatste er uit. Hij mag, de hand op het
hart, getuigen :
« Ich tue hier was meines Amtes ist.))
en dan in dat laatste tooneel, wanneer de burcht in brand gestoken, op 't punt is te vergaan in de vlammen, blijft hij nog de
held, de strijder, die moedig den dood in de oogen ziet, en
slechts de eeuwigheid wil intreden over de lijken der vijanden
door zijne hand geveld.
« Nur unter Leichen bettet sich der Held
Die er vorausgesandt als Todesopfer,
Werd so wie wirden groszen Schwur gelöst,
Wer so für Gott und Vaterland gefallen
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Der lebt im Herzen seines Volkes fort
Und kämpft sich oben in das ew'ge Leben
Und gehet ein in Gottes Herrlichkeit. »
(V,7)
Zoo gaat Zriny, omgeven door zijn heldenscharen, zijn
vrouw, zijn dochter de nederlaag in. Doch wij die hem volgden
op zijn strijdersbaan, voor ons rijst nu zijn beeld hemelhoog op,
en we bewonderen den overwonnene meer dan den overwin
naar, de spreuk indachtig : « il y a des défaites triomphales à
l'envie des victoires ».
Ziedaar een werk van den jongen Hoftheater-dichter. Toen
reeds zond hij zijn werken de wereld in met hun hooge zending,
met hunne nationaal- christelijke opdracht om in de harten wakker te schudden het liefdegevoel voor eigen land en de aandacht
te trekken op 't gevaar dat hing boven 't vaderland.
Nu brak een groot oogenblik in zijn leven aan. Zijn « Zriny »
was geweest de verpersoonlijking van alles- opofferende vader
liefde. Körner had zijn volk geleerd hoe men zijn-landsche
vaderland lief kan hebben. Hij ook wou er het voorbeeld van
geven, en daar echte liefde niet alleen woorden maar wel ook
en voornamelijk, daden eischt, was het niet te verwonderen uit
Körner's mond ten jare 1813 wanneer Napoleon tegen Duitschland optrok, deze woorden te hooren : « Duitschland staat op,
en ik wil soldaat worden, mijn gelukkig en zorgen-vrij leven
wegwerpen, om mij een vaderland te winnen. Noem het niet
overmoed, lichtzinnigheid, wildheid. De offerdood voor de vrij heid en de eere der natie is voor niemand te goed, doch velen
zijn er te slecht voor? Een groote tijd eischt groote harten, en
indien ik in mij de kracht gevoel een klip te wezen in de volkeren-branding, dan moet ik vooruit en het machtige baren-ge
mijn lichaam weren ». (Brief aan zijn vader). Met-storme
droefheid, doch met fierheid ook zagen de ouders hun zoon
vertrekken. En daarmee was Körner van Hoftheaterdichter
geworden, soldaat in de rangen van de Lützersche vrijwilligersschaar, waar hij weldra klom tot den officiersgraad.
In het kamp verliet de muze Körner niet en uit dien tijd
stamt zijn beste, meest-Körneriaansche gedichtenbundel, synthesis van heel zijn leven en werken : « Leier und Schwert »
(Harp en Zwaard).
Het zijn gedichten ingegeven door de verschillende omstandigheden van zijn krijgersleven, vele liederen door de soldaten
gezongen, op bekende Duitsche melodieën. Tiedge, een tijdgenoot van Körner verklaart: ((Van uit deze gedichten waait een
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adem van diep gevoel, ze verheffen zich met een wonderlijke
kracht, bekwaam hun enthusiasme aan den lezer mee te deelen (r), en Zipper. de bekende Körner - kenner schrijft dat ((Leier
und Schwert » het voornaamste, het beste, eigenaardigste blijft
wat de vroeg - gestorven Zanger en Held zijn volk heeft nagelaten, een steeds wellende bron van edele vaderlandsliefde voor
vele geslachten, een kostbaar, niet naar waarde te schatten
kleinood (2).
Hierin ook klinkt steeds de vaderlandsche toon boven,

Duitschland, Duitschland, Duitschland for ever! Duitschland
heel het boek door!
Diese Schlacht hat deutsches Volk geschlagen,
Dieser Stein ist deutscher Volkes Dank...

En dan wanneer hun leger was ingezegend in een kerk van
Schleziën:
cc Der Herr ist unsre Zuversicht
Wie schwer der Kampf auch werde.
Wir streiten ja für Recht und Pflicht
Und für die heilge Erde...
.
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Drum frisch in Kampfes Ungestüm!
Gott ist mit uns und wir mit Him!
.
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Er weckt uns jetzt mit Siegerlust
Für die gerechte Sache.
Er rief es selbst in unsre Brust
Auf, deutsches Volk, erwache »,
Und führt uns, wär's auch durch den Tod
Zu seiner Freiheit Morgenrot :
Dem Herrn allein die Ehre... »
En dan, dat machtige ((Durch)) dat klinkt als een kampkreet : De schreeuw der soldaten, en dan ((Aufruf » en ((Du
Schwert an meiner Linken)) en « Letzter Trost ». Van dit laatste
durf ik nog eenige verzen aanhalen :
cc Das Leben gilt nichts wo die Freiheit fällt.
Was gibt uns die weite unendliche Welt
Für des Vaterlands heiligen Boden.

(i)

(2)

« Leier und Schwert », S. 6; Reclam, Leipzig.
Id., id.
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Frei woll'n wir das Vaterland wiedersehn
Oder frei zu den glücklichen Vätern gehn!
Ja! glücklich und frei sind die Toten.
Drum heule du, Sturm, drum brause du, Meer,
Drum zittse du, Erdenreich, um uns her?
Ihr sollt uns die Seele nicht zügeln,
Die Erde kann neben uns untergehn :
Wir woll'n als freie Männer bestehn,
Und den Bund mit dem Blute besegeln. »
En dan immer voort : « Bundeslied », ((Gebet während der
Schlacht », « Miszmut », enz., enz., zijn allen vlammende
vonken vuur gespat uit het brandende hart van een geestdriftigen twintigjarige, die om ons hoofd dreunen en zingen als
Rodenbach's strijdliederen.
Lang zou Körner niet kunnen strijden. In Juni z8í3 werd
hij reeds zwaar gekwetst. Wanneer hij daar lag, tusschen leven
en dood, alleen en verlaten van allen, « 4 tXoc, èpg7lios » dichtte
hij dat wonderschoone sonnet :
ABSCHIED VOM LEBEN.
Die Wunde brennt; — die bleichen Lippen beben —
Ich fühl an meines Herzens matterm Schlage,
Hier steh' ich an den Marken meiner Tage. —
Gott, wie du willst! dir hab' ich mich ergeben!
Viel goldne Bilder sah ich um mich schweben; -Das schöne Traumbild wird zur Totenklage. —
Mut ! Mut! — Was ich so treu im Herzen trage,
Das musz ja doch dort ewig mit mir leben.
Und was ich hier als Heiligtum erkannte,
Wofür ich rasch und jugendlich erbrannte
Ob ich 's nun Freiheit, ob ich 's Liebe nannte
Als lichten Seraph seh' ich 's vor mir stehen; —
Und wie die Sinne langsam mir vergehen,
Trägt mich ein Hauch zu morgenroten Höhen.
De jonge held genas, doch pas twee dagen in 't leger weergekeerd, werd hij den 26sten Oogst van 't zelfde jaar door een
kogel getroffen en ditmaal overleefde hij de wonde niet. Zóá
stierf hij op 't veld van eer, beweend door zijn bloedverwanten

282

THEODOR KÖRNER, DE DUITSCHE RODENBACH

en zijn tallooze vrienden, door iedereen hooggeacht, en overal
door zijn dood, liefde zaaiend voor den strijd dien ze streden :
Alles Ird'sche ist vollendet
Und das Himmlische geht auf...
... Wiederseh in der bessern Welt.
(Bundeslied).
Körner was niet meer (i). Lijk onzen Rodenbach trof de
dood hem in zijn zwaarbebloesemde en bloeiende lentejaren.
Hij viel als Zriny, doch ook op hem mogen de woorden worden
toegepast welke hij dichtte op zijn land :

. . . du konntest fallen
Aber sinken kannst du nicht ».
Moge God hem «the young and strong, who cherished
noble longings for the strife », hebben ontvangen in zijn vadergoede handen en gedenken de ziele -kreet van dezen jongen held
in zijn «Gebet während der Schlacht)) :
((Gott! dir ergeb' ich mich!
Wenn mich die Donner des Todes begrüszen,
Wenn meine Adern geöffnet flieszen,
Dir, mein Gott, dir ergeb' ich mich,
Vater ich rufe Dich! »

Oogst 1913.

PAUL VAN ALDERMAN.

(i) Ter gelegenheid der viering van 't eeuwfeest der « Befreiungskriege » werd ook Körner gevierd, voornamelijk door
de studenten.
Eenigen tijd na zijn dood kreeg Körner een prachtig standbeeld te Dresden, dat onwillekeurig aan Rodenbach's standbeeld doet denken. (Zie reproducties in de uitgave der volledige
werken van Körner bij Max Hesse, Leipzig).

BOEKENNIEUWS
VAN DALE'S GROOT WOORDENBOEK DER NEDER
TAAL. Vijfde vermeerderde en verbeterde-LANDSCHE
druk. -- De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, prijs
25 fr.
Voor deze vijfde uitgave is door den Nederlandschen Boekhandel een flinke propaganda op touw gezet.
Uit het prospectus rapen we 't volgende : Voor Zuid- Nederland werd de medewerking verkregen van Prof. Dr C. Lecoutere, hoogleeraar te Leuven; voor Indië die van Dr Prick van
Wely, te Meester Cornelis.
In 1898 was de 4e druk verschenen, met 197o bladzijden.
Deze nieuwe uitgave zal er ruim zoon beslaan.
Dat op de z5 jaar die ons scheiden van den In druk heel
wat veranderd is zal niemand betwisten. Honderden nieuwe
woorden en uitdrukkingen, bijzonder op het gebied van Wetenschap en Techniek, zijn intusschen opgekomen. Bovendien
hebben verschillende bewerkers van het Woordenboek der
Nederlandsche Taal met noeste vlijt hun rijken schat voort
gecatalogiseerd en geordend. Vele afzonderlijke werken zijn
verschenen, die elk voor zich een grooter of kleiner deel tot
den taalschat hebben bijgedragen.
Aldus kan thans in dezen 5n druk gebruik gemaakt worden
van een onschatbaar taalmateriaal, en daarmede is deze druk
dan ook aanzienlijk vermeerderd.
Velen zullen ook met ingenomenheid zien dat bij de planten diernamen de wetenschappelijke naam is gevoegd.
Verouderde woorden en uitdrukkingen, die voor de hedendaagsche taal van geen beteekenis zijn, konden worden geschrapt en daardoor kwam plaats om nieuwe op te nemen.
Gewestelijke woorden werden opgenomen die een eigenaardigen blik gunnen in de ontwikkeling der woordbeteekenis of
die in ruimen kring gebezigd worden.
Opdat meer Zuid-nederlandsche woorden tot hun recht
zouden komen, werd de medewerking van Prof. Lecoutere
gevraagd.
Om het geheele werd binnen den zelfden omvang veel
meer tekst te doen bevatten, viel de keuze van den uitgever op
een geheel nieuwe letter, niet te klein en toch minder plaats
innemend dan in de vorige uitgave. De nieuwe uitgave bevat
ruim 40.000 regels meer dan de oude.
Het werk verschijnt in i5 afleveringen elk van i,5o fr. Elke
inteekenaar ontvangt na afloop van het werk een halfiederen
band geheel kosteloos.
Totdaar in substantia het prospectus. Wij hebben de eerste
aflevering vergeleken met den daaraan beantwoordenden tekst
der vierde uitg ave en gezien dat inderdaad veel ten goede is
gewijzigd. Opvallend is 't groote getal namen uit de natuurwetenschappen dat thans werd opgenomen.
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Als nieuwelingen streepten we binnen die eerste bladzijden
de volgende aan : aalbessendief, aalbessenwesj, aalboer, aalduiker,

aalj5ad, aallie5er, aal j5oon, aalreiger, aalsalamander, aalsgeweer, aaltjes,
aaltj esziekte, aalvisschen, aambeienkruid, aarnbeiwortel, aanblessen, aan
aanhangwagen.
-boren,adchtsßgeknd,ahlr
Enkele dingetjes vielen ons op die minder logisch schijnen:
W a*a rom b.v. uit de vroegere uitgave « aanbalken » geschrapt,
terwijl b.v. «aangieren » behouden bleef?
Dat in de behandeling niet altijd een ideale evenredigheid
is tot stand gebracht kan blijken uit het volgende voorbeeld :
Bij Basedowsche ziekte krijgen we de betrekkelijk uitvoerige ver
ziekte door Basedow in 184o beschreven, bestaande-klaring:«
in een verdikking der schildklier en vergezeld van een overmatig snellen hartklop » ; terwijl we bij veel meer voorkomende uitdrukkingen als christelijk-democraat en christelijk-historisch
het moeten stellen met het volgende : « aanhanger van zekere
staatkundige partij in België en Nederland)); en «naam eener
staatkundige partij in Nederland ».
Maar over 't algemeen is de zorg aan dezen nieuwen druk
besteed, zoowel door den uitgever als door de bewerkers,
voorbeeldig.
Wij nemen deze gelegenheid te baat om onze lezers iets
meer te laten hooren of den zeer onbekenden man, die oorspronkelijk dit zeer bekende woordenboek maakte. 't Is toch inderdaad wel van eenig belang dat we weten wie degene is met wien
we dagelijks in onze studieuren omgaan.
Johan Hendrik Van Dale was eigenlijk een eenvoudig onder
een zwoeger bijna zonder weerga. Hij werd geboren-wijzer,n
in 1828 te Sluis in den kleinen burgerstand. Na opleiding aan
de school van zijn stadje werd hij er ondermeester en daarna
hoofdonderwijzer. Tevens werd hij archivaris van zijn geboorte plaats. Dat belangrijk archief heeft hij van a tot z nageplozen
om er alles uit te halen vat de taal- en oudheidkunde kon dienstig
zijn.
Tusschen zijn ambtsdrukte in vond hij den tijd om steeds
door examens in rangorde te klimmen : Hij was begonnen als
onderwijzer van q.n rang ; in '45 legde hij 't -examen af voor den
3n rang ; in 'So dat voor den 2n rang; in '58 examen Fransch,
in '59 Wiskunde, in '6o Engelsch, in '6z Duitsch, in '62 Natuurkunde, in '63 Landbouwkunde. Ook het Latijn, het Gotisch,
het Middelnederlandsch had hij zich op een mooie schaal eigen
gemaakt.
En nu moge zijn boezemvriend H. G. Janssen spreken die
Van Dale's biografie schreef voor het Jaarboek der Maatschappij
van Leiden :
«'t Is ongeloofelijk hoeveel de immer werkzame man heeft
afgedaan. Ik overdrijf niet als ik van hem zeg dat hij dag en
nacht studeerde. Geen oogenblik liet hij verloren gaan; ledig
zijn was hem een straf; 't was hem onmogelijk. Zelfs op zijn
wandelingen kon hij niet met ontspannen geest zich vrij en
vroolijk overgeven aan de beschouwing der natuur... Hij kende
Beene uitspanningsuren... Schier voortdurend nam hij genees middelen en klaagde over koortsachtigen toestand en hoofdpijn...
» Vroeger reeds had hij een zeer bruikbaar boekje in 't licht
gezonden : t« Taalkundig handboekje of alphabetische lijst van
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alle Nederlandsche woorden, die wegens spelling of taalkundig
gebruik aan eenige bedenking onderhevig zijn. » Maar zijn
«Nieuw Woordenboek » is, daarbij vergeleken, een reuzenwerk
en voorziet inderdaad in eene behoefte, die bestaan zal zoolang
het «Woordenboek der Nederlandsche Taal» onvoltooid is. De
dood heeft hem overvallen toen dat «Nieuw Woordenboek»
slechts tot op de helft het licht had gezien. Gelukkig dat het
geheel door hein afgewerkt en in handschrift op de drukkerij
aanwezig is, ofschoon zeker de laatste helft door zijn afsterven
veel verliezen zal, dewijl hij gewoon was bij het nazien der
drukproeven veel de wijzigen, te verbeteren en bij te voegen :
Wie van dit voor 't praktisch gebruik zoo uitnemend geschat
gewrocht heeft kennis genomen, die zal den verbazenden overvloed bewonderd hebben van etymologische en geschiedkundige
aanteekeningen, hier als kostbare kleinoodiën voorhanden. Ook
dit boek heeft hem jaren arbeids gekost. 't Getuigt op iedere
bladzij van zijn groote nauwkeurigheid, zijn schranderen blik en
zijn uitgebreide kundigheden... 't Is de vrucht eener inspanning,
die hem afmatte en uitputte. In het « Voorbericht » stort hij
dan ook daarover zijn bittere klachten uit, en meermalen heeft hij
mij betuigd, dat vat hij ook nog ooit in zijn leven ondernemen
mocht, hij zich nimmer meer zou leenen tot het schrijven van
eenig Woordenboek ».
Van Dale stierf den ign Mei '72 overdekt met zweren als
een melaatsche. Zijn woordenboek verscheen twee jaar na zijn
dood. Enkele jaren nadien kwam een 2° druk. De 3e verscheen
in 1884. herzien door J. Manhave. De 4e werd aanzienlijk uitgebreid, dank zij de bewerking van H. Kuiper jr., A. Opprel, en
P. J. Van Malssen, jr. Deze vijfde druk worde over heel Nederland ontvangen met het «welkom » dat hij verdient.
DE WERKEN VAN WILLIAM SHAKESPEARE, vertaald
door Dr. L. A. J. BURGEaSDIJK, 4e druk met 112 illustratiën,
2e deel. — Antwerpen, De Nederlandsche Boekhandel.

Zoo krijgen we thans het tweede deel van deze nieuwe uit
om de vorm der uitgave zelf veel meer nog dan de-gave,di
vorige, een lievelinge verdient te zijn van het Nederlandsche
volk. De grootste dichter der wereld spreekt hier een Neder landsch zijner waardig; want, zooals de geniale Burgersdijk
hem onze taal heeft doen spreken, slaagden slechts weinig vertalers, niet enkel in 't Vlaamsch, maar om 't even welke taal.
De overzetting van Burgersdijk is niet alleen een model van
trouw, maar is tevens, gezien het hier den dichter geldt die
ver boven allen het meest woorden gebruikte, een tentoonstel ling van den rijkdom van ons Nederlandsch, aan voorraad en
aan pracht.
De nieuwe letter, het nieuwe formaat en de nieuwe illustratie doen verleidelijk het hunne om te nopen tot lezen,
genieten en bewonderen.
Dit tweede deel bevat de volgende spelen, elk met zijn
uitvoerige nota's : Koning Hendrik V; Koning Hendrik VI,
eerste deel ; Koning Hendrik VI, tweede deel; Koning Hendrik VI, derde deel; Koning Richard III; De vroolijke Vrouwtj es van Windsor: Veel Leven om niets; Elk wat wils; Drie-
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koningenavond of Wat gij wilt; Hamlet, Prins van Denemarken;
Eind goed, al goed; Julius Caesar ; Maat voor maat. Dus weeral
in dezen bundel een drom van ontroeringen van allerlei soort,
maar in 't blijde zoowel als in 't droeve, in 't idyllische evenzeer als in 't tragische steeds de hoogste kunst.
N AN NO, eene Grieksche idylle door Mv. C. VOSMAER, 4e druk.
-- 's Gravenhage, Martinus Nijhoff.
Dit is een gedicht van den Grieksch-lievenden Vosmaer op
zijn ouderen dag. 't Verscheen in '82, in dien tijd toen hij bezig
was met de vertaling van de Odyssee.
De draad van 't verhaal ligt dan ook in Homerus' vertelling, hoewel de geest van André Chénier, zooals die spreekt uit
((Le Mendiant » hier heeft meegefluisterd.
In de meest afwisselende Grieksche maten vertelt hier ons
Nederlandsch van Naukrates, die zich al zwemmende redde op
het eiland Melos, hem onbekend. Daar werd hij ontdekt op
het strand door Nanno, de eenige dochter van den koning van
Melos. Hij verblijft aan 't paleis als gast, en vertelt zijn lotgevallen : Hij is archont op Salamis, tot nog toe een stad vijandig
aan Melos. Maar voortaan zullen beide staten in vriendschap
leven, hoezeer ook beider politiek verschilt, en hoezeer de
beide vrienden ook blijken, de een als koning, de ander als
republikein, verschillend te denken.
Naukrates' zoon, Nikias, komt zijn vader zoeken en vindt
hem. Hij ziet Nanno en aldra beminnen die beiden malkander.
Nikias is een dappere held maar ook een heerlijk dichter. Alle
mededingers overwint hij. En Nikias voert vader en bruid naar
Salamis weer.
't Gedicht is een Grieksche lach van geluk naar een nog gelukkiger toekomst, mede van de reinste heidensche poëzie in onze
moderne letterkunde gezongen. Wel heeft Kalff gelijk waar hij
zegt dat « men hier mist het spontane en vooral het naïeve der Homerische poëzie» -- gebrek aan spontaneïteit is het euvel van
Vosmaer's heel fijne kunst over 't algemeen. Maar door gedurige bestudeering der grooten heeft het uitgelezen gezelschap
zoo zegenend op hem gewerkt dat hij door wilskracht zeer nabij
is gekomen wat de anderen hadden van natuur. In onze taal
ken ik geen tweede voorbeeld van een groot dichterschap aldus
door arbeid verworven, en geen beter illustratie van Geel's
« poëzie is arbeid.
En Nanno biedt -- n'en déplaise à Kalff -- een overvloed
mooie, beste poëzie. Dat ze hem « koud » liet, daaraan valt niets
te veranderen, maar velen zullen niet koud blijven bij de geheime, fijn-delicate ontroering die oprimpelt uit deze symbolisch-pakkende, heerlijk beeldige
ZILVEREN GROT
Stil was 't water en effen gelijk het metaal van den spiegel,
Toen in het glijdende bootje, de wendingen langs van het
[kustland,
Nikias roeide en Nanno zich zacht op het meer en haar mijmring
Mee liet glijden. Hun oogen, te zamen in zwijgende tweespraak,
Stoorden de stilte zoo min als de zacht invallende riemslag,

BOEKENNIEUWS

287

Doch bij een buiging der kust, waar steil in het water de rotswand
Neerdook, gaf hij op eens aan de boot een veranderde richting,
Recht op den rotswand houdend, en Nanno verbaasde zich,
[vragend :
— Zie, o mijn vriend, wat doet gij ? -- Een lach slechts gaf hij
[ten antwoord,
Roeide met krachtige halen en recht op den sluitenden rotsmuur,
Haalde de riemen naar binnen, en toen .... schoof glijdend het
[bootje
Onder het welvende steen . , .. Met een angstkreet, d' oogen
[gesloten,
Boog zich het meisje te zaam ; want zij hoorde van Stux en het
[schimrijk,
Acheroons bitteren vloed, omwemeld van dooden en weeklacht,
Viel haar met angst op het hart. — Daar voelde zij zacht op haar
[wangen
D'adem eens menschen, haar lippen gekust, en herkende zijn
[stemklank :
--- Open de oogen, mijn Nanno, en vrees niet, zie om u henen.
Doch wat zij zag dat geloofde zij nauwelijks werklijk te wezen,
't Bootje, dat dreef in een grot van lazuur en van zilveren
[glimmers,
Helle elektronstroomen, die dropen aan 't blad van den roeiriem;
Meer zag telkens het oog, aan de schemering wennend, en steeds
[meer ;
Boven haar was een gewelf en er hing aan dien hemel, als trossen,
Zilvren, lazuren gesteente, doorschijnend met velerlei straalgloed ;
't Water in 't rond was blauw, als de steen dien Foinikische
[koopliên
Somtijds brachten en al wat bewoog dat verkeerde in zilver.
Plotseling sprong haar geleider in 't meer, en zij uitte een
[angstgil .. .
Doch daar rees hij en, zoo als bij 't schudden der twijgen met
[bloesems.
Viel hem om armen en hoofd als een sproeiing van vonklende
[loovers.
Toen, in het bootje gekeerd, hij er rees al druipend van zilver
Waande zij wel hem een god, zoo schitterend blonk hij in
[schoonheid.
't Was haar een droom dat alles, zij kwam niet eer tot haar zelve
Voor dat zij weer uit de grot zich op eenmaal zag in het daglicht.
Toen was 't Nikias weer; en hij zei met een plagenden glimlach :
— Nanno, nu hebt gij gezien, dat een dichter ook moedig en
[krachtig
Zijn kan; ook nog meer dan een andere mensch u verleenen ;
Want in het dichtland bracht ik u heen, waar al wat gij aanraakt
Schoonheid wordt, poëzie. --- zeg, wilt gij er mee met mij wonen ?
-

-- Booze, zoo zeide zij zacht, maar toch met een lichte verwijting
Krullend de welvende lippen, — gij hebt mij verschrikt met uw
[waagstuk. —
Echter voorzichtig vermijdend den booze te zien in het aanzicht,
Look zij ten halve de wimpers, fluweelig als donkre violen....
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Vosmaer was als wijsgeer zeer middelmatig, als politieker
zeer sectarisch, maar als kunstenaar-dichter stond hij zeer hoog,
eenig in zijn soort van reflectieve artisticiteit J. P.
BRIEFWISSELING VAN, MET EN OVER HENDRIK
CONSCIENCE UIT DE JAREN 1837 TOT 85i. met een
inleiding, en aanteekeningen van Dr A. JACOB, Ie deel, uitgave
der Koninklijke Vlaamsche Academie. — Gent, W. Siffer,
1913. 426 blz., fr. 5.00.
Na de erkenning van alles wat Dr Jacob voor 't vervaar
dit werk aan Prof. W. De Vreese is verschuldigd,-digenva
geeft de schrijver in zijn merkwaardige inleiding een buitengewoon belangwekkend brok uit onzen Vlaamschen taalstrijd, van
't ontstaan af tot het jaar i85í toe. 't Is een heropwekking
vooral van liet Antwerpsche leven uit dien kleurigen tijd.
In hoofdstuk II krijgen we de verzameling bio- en bibliografische nota's over Hendrik Conscience : Ze vangen aan met
zijn soldatendienst, eigenlijk den hoofdinhoud van dit deel; een
collectie die bij het samenstellen van Conscience's levensbeschrijving onschatbare diensten zal bewijzen.
Twee platen versieren de uitgave : het portret van Conscience uit het jaar 1847, door E. Dujardin ; en ((Conscience
onder de heidebewoners », door denzelfden Dujardin, 18 49.
HANDBOEK VOOR KERKGESCHIEDENIS ten gebruike
van colleges, normaal- en kostscholen, door Kanunnik J. VAN
DOREN, herzien en vertaald door E. Soens en J. Vlerick, pr..
— Gent, Siffer, 1912, 361 blz.
Weeral een van die boeken waarom het ons spijten mag
dat we thans niet meer op de banken onzer humaniora gezeten
zijn.
Kanunnik J. Van Doren, professor in de kerkgeschiedenis
aan het Gentsche seminarie, schreef zijn handboek in 't Fransch.
en gaf zoo gewetensvol als beknopt een overzicht van de drie
tijdvakken waarin men vrij algemeen de kerkgeschiedenis verdeelt : de Kerk en de oude Beschaving; bekeering der eerste
Germaansche volkeren (1-692) ; de Kerk en de Middeleeuw sche Beschaving; Bekeering der overige Europeesche volkeren
(692-1517) ; de Kerk en de nieuwere Beschaving (1517 tot heden) .
't Is een wetenschappelijk vertrouwbaar werk, dat wisten
we bij voorbaat, daar we den geleerde kennen ; maar 't is ook
een werk, met liefde verricht; dat ondervindt elkeen, hij moge
ook minder thuis zijn in de geschiedenis, die dit boek ter hand
neemt. Daar zit een warmte in die deze wetenschap bezielt tot
een heerlijk pleidooi voor de Moeder-Kerk, en voor het katholicisme in ons eigen vaderland.
Met bijzondere objectiviteit zijn behandeld hoofdstukken
als de Inquisitie en de Hervorming, de afscheuring van Engeland, de Revolutie; hier zwijgt elke hartstocht. En dat hebben
we vooral noodig : kalmte, voor de studie dier beroerde tijden.
Hoe verbazend veel er op die weinige bladzijden staat, en
hoe suggestief! Telkens wordt men gewaar dat de schrijver er
tien maal meer van afweet dan hij in zijn kort bestek meedeelen
kan.
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Met hoe groote zorg en met hoeveel overleg van gezonde
pedagogie dit boekje ook is gemaakt, toch wagen we het den
schrijver eenige detailpunten in bedenking te geven : Ware het
niet beter de bibliografie geheel en al weg te laten, dan ze zoo
willekeurig aan te halen? Is de uitdrukking ((de onbeschaamde
bedrieger » wel historisch -juist en menschelijk- grootmoedig
waar het geldt het nog steeds onopgeloste psychologisch
raadsel Mahomet? Is liet oordeel over George Sand « een
apostel van ongeloof en zedenbederf » niet wat ál te hard?
De Nederlandsche vertaling ook verdient allen lof : Een
arbeid, trouw en tevens zelfstandig. Een eigenaardigheid te
meer zijn de overzettingen, waarin Vondel's verzen te pas
komen, b.v. waar Virgilius ons de Cumeische Sibylle schildert.
Een enkele maal, waar het letterkundige verwijzingen geldt
laat de smaak te wenschen over: zoo zijn ter dichterlijke h.uldiging van Franciscus van Assisi tientallen tienmaal betere dingen
aan te wijzen dan die sukkelballade uit den oratoriotekst van
Lod. De Koninck. J. P.
THE COMMERCIAL STUDENT'S COURSE OF ENGLISH
by EDMOND COURTOIT and GEORGE GALE. -- Anvers, 4I, rue
des Peintres, 1gi3. Prijs fr. 3 5o.
Dit is een boek dat een model mag heeten in zijn soort.
Naar de nieuwste streng-paedagogische eischen gemaakt, en
toch niet in 't minst vervelend, zelfs niet voor menschen die met
het onderwijs eigenlijk geen uitstaan hebben. Het is een boeiend
schoolboek, en men zal toegeven dat dit vooral in België nog
steeds een zeldzaamheid is. De methode hier gevolgd is de
rechtstreeksche: men leert u het Engeisch aan door het Engelsch.
En daar het hier studenten op een Handelsschool geldt, is vooral in 't oog gehouden het reeële. 'k had bijna gezegd het realistische, van de geestesrichting der jongens die op zulk een gesticht om hun opleiding komen. Met een voorbeeldige orde is
die reeële studentenwereld hier opengezet: eerst de school zelf
met de verschillende vakken die men er aanleert, dan het klas
boekerij, het museum, het laboratorium, de wandel--loka,de
zaal.

Als de heele school met echt wetenschappelijke belangstel
onderzocht. gaan we even kijken in de stad, aan de-lings
haven, in de post, in de beurs, in de verdere handelsinstellingen
waarvoor Antwerpen een uitgelezen stad is. En dan wagen we
ons ook verder 't land in. Wij bezoeken een mijn en een fabriek,
en wij staan eventjes bewonderend stil bij het net van gemeen
handel en verkeer geworpen over ons kleine-schapwegndor
land.
Van dat kleine land steken we in vacantie over naar 't
groote. Naar Engeland. We leeren te reizen en te middagmalen
en uit te rusten, en uit ons eigen oogen te zien het groote en het
schoone van Londen en omgeving.
En hier vooral wordt men gewaar dat de schrijvers hun
boekje, uit den aard zelf zoo positief, niet enkel hebben gemaakt
met het hoofd, maar ook met het hart. De noodwendigheden
van 't werkelijk leven wenschen ze niet te laten wegen op de
menschenziel; want er spreekt een ziel uit dit reisrelaas, een
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ziel, die ook een handelsman ongeschonden moet bewaren, in
haar zucht naar hooger, naar een ideaal, dat glanst en gloriet
boven de wereld van 't geld. Het schoone, 't leven opluisterend
met zijn reine vreugde boven alle speculatiegewoel; en rijzend
ook boven de Londensche geldjacht als het Westminsterheiligdom van het beste en het blijvendste wat een natie bezit :
haar geestelijke roem.
Zooveel en meer nog ligt er in dit kleine boekje van 250
bladzijden. Want het is tevens een uiterst fijngestelde spraak
Achter ieder hoofdstuk krijgen we een-kunstvaheEgic.
spraakkundige les, en zonder het te weten bijna, leeren we aldus
op een bijzonder prettige en onderhoudende wijze wat we moeten
weten om het zuiver Engelsch machtig te worden, wat ons
anders in een dorre grammatica wordt te slikken gegeven.
Het boekje bane zijn weg naar alle leergestichten voor den
handel; het zal even welkom zijn aan de studenten als aan de
leeraars.
J. P.
E CAESARIS COMMENTARIIS DE BELLO GALLICO.
BELLUM IN BELGIS, door Dr FR. BRABANTS. — Hoogstraten, Drukkerij J. Haseldonckx, 1913.
Nevens de volledige Nederlandsche uitgaven van Caesar's
geschiedwerk komt zich deze eigenaardige Belgische plaatsen,
--- eigenaardig reeds hierdoor dat zij, om aan de Belgische
schooleischen te voldoen, haar inleiding en haar nota's in 't
Vlaamsch en in 't Fransch geeft. Dat is nogal koddig, maar de
paedagogie van onzen Belgischen verbeteringsraad wil het nu
eenmaal zoo.
Eigenaardig nog in een ander opzicht. Dr Fr. Brabants, de
zeer ervaren deskundige, is zijn ondervinding te rade gegaan en
acht het «onmogelijk met onze leerlingen Caesar in zijn geheel
te lezen. Er moet een keus gedaan worden ». En welke zal die
keuze zijn? « Is het dan voor ons, Belgen, geen plicht, uit den
de bello Gallico, die hoofdstukken te halen, welke de roemrijke
daden onzer voorvaderen in het daglicht stellen ? »
Zoo is Dr Brabants er toe gekomen het Bellurn in Belgis er
uit te lichten, en ons in dit eerste deel te geven : Gallia temporibus Caesaris, Conjuratio Belgarum et bellum, Bellum Nervicum, Bellum Atuatucorum, Bellum in Morinis et Menapiis, De
moribus Gallorum, De moribus Germanorum.
Het tweede deel zal brengen: Bellum Ambiorigis, Bellum
in Treveris, Sedes Alesiae.
De tekst door Dr Brabants gebezigd is die van Prof. Herrn.
Rheinhard, opnieuw uitgegeven door Prof. Adolf Kohleiss.
Zeer zorgvuldig heeft Dr Brabants zijn nota's bewerkt en
ook zijn vocabularium, dat hij ten beste geeft aan de leerlingen
om hun tijd en kosten te sparen die anders aan een woordenboek moesten besteed.
De kaarten en illustraties, die zijn werk versieren, zijn van
Duitschen oorsprong, en zullen er niet weinig toe bijdragen om
het merkwaardige werk een blijde inkomst bij onze studenten
te bezorgen.

BOEKENNIEUWS 29I
BEKNOPT LEERBOEK DER VADERLANDSCHE GESCHIEDENIS, door J. KLEYNTJENS, leeraar aan het CanisiusCollege te Nijmegen. — L. C. G. Malmberg, Nijmegen,
32o blz.
Nederland is niet rijk aan katholieke leerboeken over
vaderlandsche geschiedenis. Nuyens gaf tot heden het populairste Maar, hoe verdienstelijk ook voor zijn tijd, Nuyens is
verouderd. Dit nieuwe vervult alle eischen van den nieuweren
tijd, en verdient ruimschoots zijn weg te vinden overal waar de
zoo herhaaldelijk herdrukte Nuyens hem vond. V. W.
VAN OUDE TIJDEN TOT HEDEN. Geschiedenis van ons
vaderland, door JAC. M. Vos. — P. Noordhoff, Groningen,
1913, 280 blz., fr. 1.90.
Wel niet Roomsch als 't voorgaande, maar vol verdraag
wetenschappelijk even vertrouwbaar. Er is-zamheidn
meer stijlzorg dan bij Kleyntj ens en boeiender uitvoerigheid.
Dat het werk binnen weinige jaren dertien drukken beleefde,
zegt meer dan lange lofspraak. V. W.
BEKNOPT LEERBOEK DER AARDRIJKSKUNDE, door
D. AITTON, 6dß vermeerderde druk. -- P. Noordhoff, Groningen 1913, 310 blz.
Beknopt ja, maar toch uitgebreider dan wij 't op onze Belgische scholen gewoon zijn, en zeer geschikt ook voor VlaamschBelgië, daar liet hier niet speciaal over Nederland gaat, maar
over alle landen van Europa en alle werelddeelen. De grafische
voorstellingen zijn uitstekend en gemaakt naar de nieuwste
statistieken. Talrijke schetsen verklaren den tekst en talrijke
illustraties versieren het mooie boek. V. W.
UITGAVEN VAN J. B. WOLTERS, GRONINGEN:
F. J. KERSTEN, Met ons Vieren, het eerste onderwijs in lezen en
en zuiver schrijven, geïllustreerd door C. Jetses, 4 stukjes,
2e druk, elk ± 5o blz., fl. 0.25
BEEKMAN en VAN GOOR, Oefeningen in het Sjreken en Schr ijven der
Duitsche Taal, I, 115 blz., fl. 1.00, 13e druk.
B. J. DouwEs, Koorzang, eenvoudige theorie voor volwassenen,
aansluitend bij den leergang « Prettig zingen », z6 blz., fl. 0.25.
In., Prettig zingen, een leergang voor 't zingen van 't blad op de
lagere school, 2e deeltje, 4e herziéne druk, 4o blz., fl. o.3o.
G. ELGERSMA en J. OOSTERKAMP, Van Heinde en Verre, leesboek
over Planten. Dieren en Bedrijven (in aansluiting bij de aard rijkskunde), 3e deeltje A, 3e deeltje B, met illustraties, elk
± imo blz. , fl . 0.40.
In., Handleiding III, go blz., fl. 0.90.
D. BoswIJK en E. MEYER, Tweede verzameling rekenkundige vraagstukken, ten dienste van het middelbaar en gymnasiaal onder
-wijs,7e
druk, :i4 blz., fl. 0.25.
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T. TERWEY,

Korte Nederlandsche Sftraakkunst, zge druk, nagezien

door M. Mieras. io blz., fl. o.6o.
JOH. A. LEOPOLD,

Kleine Deutsche Sprachschule, practische Hand-

leiding, ge herziene druk, 210 blz., fl. 1.25.
J. J. LELIVELD,

Technische Lees- en Sftreekoefeningen in de Engelsche

Taal, goo blz., fl. o.85.

Dr F. F. C. FISCHER, Vocabularium oft Caesaris Belluin Gallicum,
met voorbericht van Dr J. Woltjer, 5e druk, herzien door
Dr J. De Jong Tzn., 8o blz., fl. 0.75.

Beknoftt Leerboek der Natuurkunde, met 355 figuren
en io gekleurde platen, 3e geheel herziene druk, 38o blz.,
fl. 2.90.

P. H. HEYNEN,

De Uitsftraak van het Engelsch, met een korte
inleiding in de klankleer, 6e herziene druk, 8o blz., fl. o 55.

K. TEN BRUGGENCATE,

Concise History of English Literature for beginners, 7th edition, go blz., fl. 0.75.
CH. ALTENA, Hochdeutsche Sftrachlehre für Niederländische Schulen,
M. G. VAN NECK, A

5e Auflage, 70 blz., fl. o.5o.
K. TEN BRUGGENCATE, Charles

Dickens, The Cricket on the Heart, in

de serie Of olden Times and New, onder de redactie van L. Van
der Wal, 4e druk, io blz., fl. 0.75.
ID.,

William Shakesfteare, The Merchant of Venice, in dezelfde serie

als het vorige, 104 blz., fl. 0.75.
Dr C. G. N. DE Vooys, Historische Schets van de Nederlandsche
Letterkunde voor schoolgebruik en hoofdakte-studie, 6e vermeerderde
druk, 23o blz., fl. i.5o.
Nu is er een breedvoerig hoofdstuk bijgekomen over de
Nederlandse Letterkunde in Zuid-Afrika ».
Waar Dr De Vooys onze groote letterkundige geschiedschrijvers resumeert en paedagogisch bewerkt is hij uitstekend.
Waar hij heel en al zelfstandig is, blijven steeds zonderlinge
dingen opvallen. Zoo vinden we in zijn boekje Nine van der
Schaaf wèl, Marie Koenen niet, G. Schrijver wèl, Maria Viola
niet, Molkenboer niet, Binnewiertz niet, Ary Delen wel, Godfried
Hermans niet, André De Ridder wel, Cyr. Verschaeve niet,
Van Overloop en Adriaensen wèl, Frans van Cauwelaert niet.
Ook ontsnapt hem wel eens een naïveteitje van een ander
soort : voor de diepere studie van de Romantiek acht hij G.
Brandes aanbevelenswaard, terwijl Brandes op dit oogenblik
door vijftig specialisten in Duitschland, in Frankrijk, in Engeland, in Denemarken zelf is weerlegd.
Toch, ondanks dit alles, een zeer verdienstelijk handboekje.

ENGELAND
OP HET EINDE DER igle EEUW
In Engeland liep de strijd der twee groote staatspar
na 1870 voornamelijk over
-tijen
i0 De Buitenlandsche politiek (Disraeli-Gladstone),
2° Home rule (Salisbury-Gladstone).
Gladstone had in de regeering vijf jaren achtereen
(1868-1874) de meerderheid weten te behouden; eerst in
1873 leed hij zijn eerste neerlaag en wel bij een ontwerp
om in Ierland een universiteit te vestigen, die toegankelijk
zou zijn voor alle belijdenissen. Maar de protestanten
klaagden over confiscatie, want ze verkozen niets van hun
toelagen af te staan en de Katholieken waren niet voldaan,
want ze wilden een eigen katholieke universiteit. Het wetsontwerp viel met een meerderheid van 3 stemmen.
Gladstone stelde nu zijn portefeuille ter beschikking en
beval Disraeli aan, maar deze weigerde. Zoo bleef Gladstone aan het bewind, maar hij had geen meerderheid
meer.

Zoo werd een voorstel om de dronkaards strenger te
straffen en de kroegen vroeger te sluiten, met goeden uitslag bestreden door de conservatieven, die den slijters en
tappers ter wille wenschten te zijn. Ook protesteerden zij
tegen de methode van godsdienstonderwijs op de boardschools. De liberalen zeiden dan ook van de conservatieven,
dat ze tot programma hadden Bijbel en Bier.
Voorts keurden de conservatieven Gladstone's vredelievende politiek af en vooral het erkennen van de schade vergoeding in de Alabamakwestie. Toen nu Gladstone het
Lagerhuis ontbond, brachten de nieuwe verkiezingen de
liberalen in de minderheid. Gladstone trad af in 1874 en in
1875 deelde hij mee, dat hij de leiding van de liberale
partij wenschte neer te leggen. De aristokratische whig,
lord HARTINGTON, werd nu de leider en Gladstone wijdde
zich aan zijn liefhebberijen. Eerst bij de Bulgaarsche gru:

19
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welen trad hij weer op het staatstooneel. Hij had ook een
fellen tegenstand ondervonden van den kant der werklieden.
Na de kiesrechthervorming van 1867, die aan vele
arbeiders der steden het kiesrecht gaf, begonnen de werk liedenbonden een politieke rol te spelen in Engeland. Men
weigerde hun rechtspersoonlijkheid tegenover de patroons.
Ze verkregen die echter in 1871 van Gladstone, maar daar
deze de liberale patroons niet tegen zich wilde innemen,
bracht hij een artikel in de wet, waarbij geweldpleging en
bedreiging en ook het posten met gevangenschap werd
gestraft. Vandaar felle oppositie van de werklieden onder
leiding van John Bright tegen Gladstone; ook Stuart Mill,
die van de Manchesterleer bekeerd was, schaarde zich aan
hun zijde. Ook hij was van meening, dat de loonen niet
moesten worden beheerscht door de kwestie van vraag en
aanbod. De stem der werklieden was tegen Gladstone en
de liberalen, hetgeen de val van het liberale ministerie ten
gevolge had.
Het kabinet Disraeli, dat nu aan het bewind kwam,
stond aan de trade-unions alles toe, wat ze vroegen. De
wet, (( meester en dienaar )) van 1825, gewijzigd in 1867,
werd vervangen door de wet «patroon en werkman » in
1875 met gelijke rechten voor beiden en ook het posten
was geoorloofd. De trade-unions of arbeidersvereenigingen
hielden in i868 hun eerste algemeen congres en zij slaagden
er nu ook heel spoedig in, werklieden-vertegenwoordigers
in 't Parlement te brengen. De eerste twee labour-members
werden gekozen in 1874. Die trade-unions waren afkeerig
van het socialisme en bepaalden zich langen tijd bij de
leus : «billijk loon voor billijken arbeid ».
Karel Marx, die na 1849 in Engeland een wijkplaats
had gevonden, had dan ook tot leerlingen vooral vreemde lingen en zijn ((Association internationale des travailleurs »
te Londen in 1864 liet na haar ontbinding in 1872 weinig
sporen na in Engeland. De Engelsche werklieden waren
langen tijd tegelijk de sterkst georganiseerden en de minst
revolutionairen der wereld. In 't Lagerhuis vormden ze na
1875 den linkervleugel van de liberaal -radikale coalitie; de
labour-members waren er dan ook niet een afzonderlijke
-
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groep; ze beschouwden zich toen nog niet als vertegen-

woordigers eener klasse.
Sedert de conservatieven zich in 1847 in Peelieten en
protectionisten gesplitst hadden, was deze partij haast niet
aan 't bewind geweest (alleen in 1852, 1858-59 en 1867-68).
Hun aanvoerder Disraeli zat sedert 1837 in 't Parlement en
was 69 jaar oud. Hij was 't eerst opgetreden als romanschrijver en publicist en was een bekeerde Jood. Hij was
geen voorstander van de aristocratie, want die had hem bij
zijn eerste optreden zeer koel bejegend. Hij keurde sommige eischen der Chartisten goed en stelde belang in de zaak
der werklieden. Disraeli was de man van het sociale toryisme,
dat men het best vergelijken kan met dat van Thomas Carlyle
en diens leerling, den predikant Charles Kingsley.
Volgens Disraeli moest de koning zich vrijmaken van
zijn aristokratische omgeving en regelrecht steunen op zijn
volk en dat aan zich verbinden door maatschappelijke hervormingen. Ook was hij van meening, dat de pers als middelaar tusschen vorst en volk verkieselijker is dan het
parlement.
Disraeli was voorts de kampioen van het orthodoxe
Anglicanisme tegen de dissenters (dissidenten) en in 't
bijzonder tegen de Iersche Katholieken en tegen de Ritualisten van de High Church, die verdacht werden van toenadering tot Rome. Hij kwam op allerlei wijze het Engelsche
nationalisme in 't gevlij (jingoïsme) en ijverde sterk voor
koloniale uitbreiding en interventie; hij was dus een tegenvoeter van Gladstone. Volgens Disraeli bestaat het programma der conservatieve partij (het Toryisme) uit de
volgende 3 punten :
10 Behoud van de nationale kerk.
2° Handhaving van het Britsche rijk.
3 0 Verheffing van de volkswelvaart.
Het groote werk van Disraeli is geweest de herstelling
van de conservatieve partij, die hij aanvoerde in 't Lagerhuis, terwijl lord Derby de leider ervan was in 't Huis der
,

Lords.
Disraeli bleef premier van 1 874 tot 188o; in i86 werd
tot
lord Beaconsfield verheven. Hij verleende aan de
hij
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werklui de syndicaten, die Gladstone hun had geweigerd,
en ging voort met het lot van den vierden stand te verbeteren. De vermaarde Ten Hours Act van 1847 voor de
vrouwen en kinderen werd door hem in 1874 aangevuld
door de verplichting, dat de kinderen van zo tot 14 jaar
ook nog de school moesten bezoeken, en in 1875 gaf hij de
wet op de openbare gezondheid (Public Health Act). Die
wet machtigde de gemeenten bouwvallige huizen op te
koopen en ze te vervangen door goede en goedkoope huurhuizen. Volgens hem was de volksgezondheid het belangrijkste vraagstuk voor een staatsman.
Al die maatregelen hielden het eerste jaar het conservatieve kabinet bezig. In de volgende jaren was het ministerie uiterst werkzaam op het gebied van buitenlandsche
zaken :
10 De prins van Wales bezocht Indië en ontving er in
1875 de hulde der leenvorsten. In 1877 werd Victoria uitgeroepen tot Keizerin van Indië op een buitengewone samenkomst van de vorsten te Delhi, de oude hoofdstad van den
Grooten Mogol.
20 In 1878 weigerde de emir van Afghanistan een Engelsch gezantschap te ontvangen; hij werd echter door de
Engelsche troepen uit zijn hoofdstad verjaagd.
3° Froude was naar de Kaap gezonden om de twee
Boerenstaten over te halen, een Zuid -Afrikaansche federatie te vormen onder Britsche hegemonie; hij slaagde niet,
vandaar de annexatie van de Transvaalrepubliek in 1877
en _de Boerenoorlog van i 880.
41 In dien zelfden tijd zond de Engelsche regeering
,een expeditie tegen de Zoeloe's uit.
De liberalen noemden al die oorzaken, die een oorlog
teil gevolge hadden, voorwendsels, en wilden, volgens
Gladstone's beroemde uitdrukking, « de politiek der
schoone hand ».
50 In 1878 kwam lord Beaconsfield tusschen beide ten
gunste van Turkije in den Oosterschen oorlog. Hij" wilde
de politiek van 1855 herhalen en Rusland den weg naar
Constantinopel versperren. Maar de liberalen vonden, dat
het bestuur van den Sultan zoo barbaarsch was, dat een
beschaafde staat zich onteerde als die hem hielp.
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Een correspondent van de liberale Daily News maakte
gruwelen
in Bulgarije openbaar en bij deze gelegenheid
de
kwam Gladstone op het staatstooneel en schreef tegen de
turcophile houding van het Kabinet zijn brochure The Bul garian Alrocilies. Maar Beaconsfield had de van Rusland
af keerige volksmeening op zijne hand en uit een liedje van
die dagen :
We don't want to fight, but by jingo, if we do,
We've got the men, we've got the ships, we've got the money too!

ontstond het woord jingoïsme voor imperialisme, chauvinisme. Het woord jingo zelf is een verkorting van St. Gingulphus of Gangolf, een type van echte ridderlijke deugd.
(Hij* was eigenlijk een Fransch ridder uit de dagen van
Pepijn den Korten, en heette St. Gengoult).
Daar de Minister van Binnenlandsche Zaken vredelievend gezind was, verving Beaconsfield hem door lord
Salisbury, den staatssecretaris voor Indië en trok troepen
samen op Malta. Doch dat alles was niets dan komediespel
om de publieke opinie om den tuin te leiden, want op het
zelfde oogenblik gaf hij aan Rusland de verzekering van
zijn vredelievende gevoelens. Te Berlijn werd de Ooster
kwestie afgedaan. Beaconsfield ging er heen met-sche
Salisbury, wist het Turksche rijk te handhaven, Ruslands
winst in te krimpen en voor Engeland Cyprus te verkrijgen.
Maar het hinkende paard kwam achter zijn chauvinistische politiek aan : de kosten en het deficit; dit had een
vermeerdering van de toch al impopulaire income-tax ten
gevolge. Ook nam sedert 1873 Engelands welvaart af.
De concurrentie met de landen van over zee deed den
prijs der landbouwprodukten dalen en daarna kwam de
agrarische crisis (niet alleen in Engeland), vooral in 1879
en 1880. Toen nu Beaconsfield in i 88o het Lagerhuis
ontbond, kregen de liberalen een groote meerderheid, zoodat het Kabinet moest aftreden. Beaconsfield stierf in 1881;
hij kreeg als hersteller van het Toryisme een standbeeld te
Westminster tegenover het Parlementsgebouw.
Na de neerlaag der conservatieven in 188o bood nu
koningin Victoria het bewind aan lord Hartington en na
hem aan lord Granville aan. Beiden bedankten; maar
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Victoria kon Gladstone niet zetten, want deze handhaafde
de rechten van het parlement even krachtig als Beaconsfield die der kroon verdedigd had. Ze zou van Gladstone
hebben verklaard : « Hij is de eenige minister, die mij
nooit heeft behandeld als een vrouw noch als een koningin ». Maar ze moest ten slotte Gladstone als minister
aanvaarden. Deze voerde dadelijk een politiek van vrede,
o. a. tegenover de Transvalers, die bij Langnek en Majuba
een Engelsch leger hadden verslagen, en zich hadden vrijgemaakt (i88o).Verder sloot hij een verdrag met Afghanistan,
dat hij niet annexeeren wilde en bepaalde zich tot het
behoud van de « wetenschappelijke grenzen », die door
Beaconsfield veroverd waren. Te Calcutta verving hij den
onderkoning lord Lytton door den vredesman lord Ripon,
een uitmuntend regent.
Maar aan de imperialisten moest Gladstone de concessie van interventie in Egypte doen, waar de Europeesche
gezanten bedreigd werden door een opstand. Hij liet
Alexandrië bombardeeren en Arabi -Pasja werd door Wol
verslagen bij Tell -cl- Kebir. Wegens deze-selyin182
politiek verliet John Bright het Kabinet.
De Imperialisten waren echter niet voldaan, verweten
aan Gladstone, dat hij geen vruchten plukte van zijn succes
en dat hij Gordon, door de Dervischen te Khartoem belegerd, in den steek had gelaten. Maar Gordon was niet in
dienst van Engeland maar van den Khedive; hij was echter
zeer populair in Engeland om zijn ridderlijken moed en
zijn christelijk idealisme. Toen nu Gladstone, na lang
aarzelen, tot een expeditie naar Khartoem besloot, was het
te laat; want in 1885 werd Khartoem ingenomen en werden
al zijn verdedigers, ook Gordon, vermoord. Nu ontstond
in Engeland hevige ontevredenheid. Ook werd de buiten
politiek nog bezwaard door een dreigend conflict-landsche
met Rusland over een grenskwestie in Afghanistan. Bij de
moeilijkheden in Egypte en Afghanistan kwam nog een
veel neteliger kwestie : de Iersche kwestie. -Daarom trad
het kabinet Gladstone vrijwillig af in 1885 en maakte plaats
voor het conservatieve ministerie Salisbury 1885-1886.
Het was vooral de Iersche kwestie, die de staatslieden
van Engeland na 187o bezig hield.
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Na den dood van den grooten 0' Connell hadden de
Ieren geen invloedrijken leider gehad en hun zaak scheen
vergeten. Maar plotseling traden in 1865-1867 opnieuw de
revolutionaire Fenians op, wier middelpunt de Vereenigde
Staten waren. Ze wilden met de wapenen een republiek
vestigen en gaven niets om een parlementaire actie.
De massa der katholieke Iersche boeren verkeerde nog
altijd in denzelfden ellendigen toestand als vóór eeuwen :
de grond behoorde aan de protestantsche Engelschen, de
landlords, vandaar diepe ellende. Ierland was een land van
grootgrondbezit met kleine kultuur, dus met de nadeelen
der beide stelsels: dwingelandij van den landlord en onwetendheid en armoede van den landbouwer.
De diepe ellende en 't gruwelijk onrecht deden allerlei
geheime genootschappen ontstaan, o. a. dat der Moonlighters en dat der White boys, die zich over de uitzetting
der insolvente pachters wreekten door verminking van het
vee, door brandstichting en moord, de gewone agrarische
misdaden. Maar ze konden de Engelsche dwinglandij toch
niet van zich afwerpen.
Ulster in het Noord-Westen van Ierland deed niet mee
in het bestrijden der Engelsche landlords. Dit gewest was
sedert de 17e eeuw gekoloniseerd door Engelsche en Schotsche protestanten, de Orangisten (Belfast, de hoofdstad van
Ulster, was het centrum van het Orangisme). Ook in Ulster
is de landlord eigenaar van den grond, maar hij kan er den
pachter niet zoo maar uitzetten, en moet hem schadevergoeding geven en bovendien de verbetering van den grond
vergoeden.
De landact van 187o had die gunstige bepalingen wel
uitgebreid over heel Ierland, maar ze was niet verplichtend
gemaakt door Gladstone, zoodat dikwijls ontduiking van
de wet voorkwam. Deze den Ieren gunstige bepalingen
van 1870 waren trouwens niet van harte verleend; ze waren
't gevolg geweest van Fenians-vrees. Ook ging er geen
kracht uit van de Iersche leden van 't Parlement : van de
io3 Ieren waren er 36 Ulstersche tories en 67 onderling in
onmin levende nationalisten; velen waren de risée van het
parlement. Ook hadden ze sedert de hervorming van 1870
geen programma. De meest vooruitstrevenden eischten

Soo
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Homerule, dus de herroeping van de Unie van 1800 en een
eigen parlement te Dublin.
Eerst met Parnell vatte Engeland de Homerule ernstig
op. Parnell was in 1846 geboren als de zoon van een protestantschen landlord, maar die de nationale zaak was toegedaan. Zijn grootvader, lid van 't parlement van Dublin,
was tegen de Unie geweest. Zijn Amerikaansche moeder
werd in 1807 verdacht, dat zij den Fenians een geheim
toevluchtsoord verschafte in haar woning. Parnell was in
den aanvang zeer weinig welsprekend en droeg den bijnaam
van single-speech Parnell, (de Parnell van 't eenige discours).

In 1875 nam hij zijn plaats in onder de Homerulers.
Hij was een echt-Engelsche mijnheer, koud, korrekt, met
een bloem in 't knoopsgat en geheel verschillend van
andere rumoerige, nonchalante Ieren; hierdoor maakte
hij indruk op de Engelsche leden. Zijn taktiek bestond in
het begin hierin, dat hij in het parlement noch partij koos
voor de eenen noch voor de anderen; maar hij trachtte hun
plannen te verhinderen, zoolang aan de Iersche verlangens
geen gehoor gegeven werd, door de obstructie, een middel
dat gemakkelijk was toe te passen in 't Engelsch parlement.
Maar Parnell voerde veel ernstiger, raker obstructie
dan door woorden en geestigheden; hij trachtte den arbeid
der kamer tot stilstand te brengen. Hij begon in 1877 zijn
obstructie, geholpen door 7 Nationalisten; de andere Ieren
vonden het bespottelijk en deden niet mee; ze vonden
Parnell een anarchist. Tijdens de Transvaalannexatie-bill
dwongen de obstructionisten de Kamer tot drie nachtzittingen. Hiertegen nam de Kamer eindelijk maatregelen.
Buiten het parlement zocht Parnell de medewerking
der Fenians en der Iersche boeren. De ijverigste dier
Fenians was Michael Davitt. Deze haalde hen over, met
Parnell mee te gaan. De afgevaardigden zouden voortaan
optreden als autonomisten en aansturen op persoonlijk
grondbezit voor den boer, afzien van kerkelijke eischen,
enz. Om de Iersche boeren te winnen, stelde Davitt en
Parnell hun een programma voor in drie formules :
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1° Fixity : vastheid van pacht : de pachter zoolang op
het land als hij betaalde.
2° Freesale (Vrije verkoop) van elk stuk land onder
voorbehoud van het betalen der rente aan den eigenaar.
3° Fair rent : Evenredige billijke pacht.
Uit dit programma ontstond de Land League, die in 1879
groeide tot National Land League onder Parnell's leiding,
zonder politiek programma; ze zou uitsluitend de landlords
bestrijden. Parnell ried de boeren aan alleen billijke pacht
te betalen en zich niet dan door geweld van den grond te
laten zetten. Hij ging naar Amerika om geld bijeen te verzamelen en kwam met 72.000 pond sterling terug, terwijl
de Land League slechts 2000 bijeen had weten te krijgen.
Kort hierna zaten reeds 68 homerulers in 't parlement; in
drie jaar tijd had Parnell een krachtige aaneengesloten
vereeniging gevormd.
Gladstone begon in í88o de Ieren te steunen door de
wet op een strengere toepassing van den Land Act; maar
het ontwerp werd door de Lords verworpen en door de
Homerule- partij onvoldoende verklaard, omdat het den
grond niet gaf aan de boeren. Ook had de agrarische liga
een beweging tegen de uitzettingen op touw gezet : iemand,
die een uitgezetten pachter vervangt, werd doodverklaard,
buiten de gemeenschap der menschen gesloten en niemand
mocht hem iets verschaffen. Die uitsluiting en afzondering
(quarantaine) werd het eerst toegepast in í88o op den landlordagent, kapitein Boycott, aan welken naam het woord
boycotten zijn ontstaan dankt. De zaak zelf was door
Parnell ontleend aan de wijze van optreden van de tradeunions tegen stakers of werkwilligen; het was het lijdelijk
verzet, de strijd zonder gewelddaden.
Intusschen nam het aantal agrarische misdaden toe en
het liberale kabinet koos partij tegen de nationalisten.
Parnell's secretaris werd in hechtenis genomen wegens
medeplichtigheid aan moord en ook Parnell zelf wegens
aandeel aan de agrarische liga; ze werden echter beiden
vrijgesproken in z880. Toen vroeg de regeering aan de
kamer twee uitzonderingsmaatregelen tegen Ierland
10 Schorsing van de habeas corpus acte.
20 Verlof aan de politie om te zoeken, of ergens
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wapenen verborgen waren. Daartegen ontstond een felle
obstructie in 't Lagerhuis, waaraan Gladstone eerst een
eind wist te maken door de kabinetskwestie te stellen en
zoo het Lagerhuis over te halen de macht van den Speaker
te vergrooten.
Door middel van deze twee uitzonderingswetten zette
Gladstone zijn oude politiek van hervorming en strengheid
voort en gaf in 1881 een verbeterde Land Act, die Parnell
had willen steunen, maar die door Davitt en de revolutiotionairen verworpen werd. Daarom moest Parnell zich
houden aan 't programma der League : « de grond voor
de boeren ».
Met den tegenstand der Ieren nam Gladstone's gestrengheid toe, vooral toen de Agrarische Bond verklaarde,
dat het eenige geneesmiddel was het toestaan van Home
Rule aan Ierland. Gladstone antwoordde hierop, dat hij
het Engelsche gezag en tevens het eigendomsrecht in
Ierland zou handhaven, liet Parnell in hechtenis nemen en
de Liga ontbinden in 1881. Maar dit was olie op 't vuur en
brak de oppositie geenszins.
De Ieren weigerden, zelfs op Parnell's last, het betalen
der pacht, zoolang dit onderdrukkingssysteem aanhield en
bleven zich verzetten tegen de Engelsche politie, die van
de wapens gebruik maakte. Wegens het dooden van twee
vrouwen en 't veroordeelen van drie anderen werd zelfs de
Ladies Land League gesticht door Parnell's zuster en in
1882 ontving Parnell op een groote meeting te Dublin den
eerenaam van « ongekroonde koning van Ierland ».
De regeering begon in te binden en te onderhandelen
met Parnell in de gevangenis te Kilmainham. Hij werd
ontslagen, de lord-luitenant van Ierland en zijn secretaris
legden hun ambt neer en de obstructie zou nu verder ophouden. Maar in Mei 1882 werd de nieuwe hoofdsecretaris,
lord Cavendish, op klaarlichten dag in 't Phcenixpark te
Dublin vermoord en ook zijn secretaris Burke. De moordenaars behoorden tot de «Onoverwinnelijken », die van
geen parlementaire middelen wilden weten en werden later
door een hunner, Carey, verraden, die tot straf daarvoor
werd vermoord.
Wel protesteerden Parnell en Davitt tegen den moord
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in 't Phcenixpark, maar dit kon de regeering niet weerhouden de verzoeningsmaatregelen in te trekken en weer streng
op te treden; bovendien dwongen de conservatieven haar
tot krachtiger maatregelen. De Prevention-of-Crime-Bill
werd derhalve uitgevaardigd, die Ierland voor drie jaar
onder een streng afzonderlijk regime bracht en de politie
een onbegrensd recht van onderzoek toekende.
Parnell begon nu weer zijn obstructie en herstelde de
Land League onder den naam van Irish national League
in October 1882. De meeste Fenians bleven hem trouw,
maar de voorstanders van 't « physieke geweld » in de
Vereenigde Staten en hun dagblad de Irish World wilden
door dynamietaanslagen o. a. tegen het Parlementsgebouw
en tegen den Tower de regeering dwingen. Deze beantwoordde de gewelddadigheden met verscherping der maat
straffen. Parnell werd in 't parlement door-reglnd
den oud-secretaris van Ierland, Forster, beschuldigd van
medeplichtigheid, maar hij ontkende dit ten sterkste.
Parnell's invloed op de Ieren stond op zijn toppunt
en de katholieke geestelijkheid had wel op bevel van Rome
het boycotten veroordeeld, maar had den paus bezworen
geen partij te kiezen tegen Parnell.
De Amerikaansche Ieren brachten in 1883 37.000 pond
sterling bijeen voor Parnell's politiek. « Dit is », zei Davitt,
((het antwoord van de Ieren op de lastertaal van Forster ».
De twee laatste jaren van het kabinet Gladstone waren
gewijd aan verbetering en uitbreiding van het kiesrecht.
De oude steden (boroughs) zouden een uitgebreider kies
verkrijgen en ook de graafschappen, d. i. de nieuwere-recht
steden en de landelijke gemeenten zouden kiesgerechtigd
worden. De boroughs kozen één afgevaardigde op 40.000
inwoners, de counties één op 78.000. Dit moest nu veranderd worden; de liberalen eischten dit al sedert 1867. De
kieswet werd aangenomen in 1885, ze was een groote verbetering, al was ze een compromis; want nog behielden vele
boroughs grooter kiesrecht dan de graafschappen. Maar ze
verleende het kiesrecht aan 4 millioen menschen (bijna
2 millioen werden nog uitgesloten). Omdat echter de stemming niet overal op denzelfden dag geschiedde, was het
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meervoudig kiesrecht mogelijk. De radicalen hadden ge
-wenscht:Oma,ove.
Wat de vrouwen betreft, deze stemmen in Engeland
niet voor 't parlement, maar wel voor de gemeenten; ze
hebben echter ongeveer dezelfde rechten voor de burgerlijke wet als de mannen. In de koloniën is men met de toekenning van de rechten aan de vrouw verder gegaan dan in
't moederland.
Toen in 1885 Gladstone dreigde de uitzonderingsmaatregelen voor Ierland (voor 3 jaren) te zullen hernieuwen,
stemden Parnell en 39 Ieren met de conservatieven en lieten hierdoor een wet op de spiritualiën vallen. Nu nam in
1885 Gladstone zijn ontslag.
Zijn opvolger was de conservatief Salisbury tot 1886.
Deze had geen meerderheid en de politiek werd beheerscht
door de Iersche kwestie. Parnell volgde de taktiek om zich
telkens bij de een of andere partij aan te sluiten, zoolang
ze nog concessies te geven had. Ook stelde hij de kwestie
Homerule in 1885 en ontving van den lord-luitenant voor
Ierland de toezegging van den steun der conservatieven
Homerule, terwijl Gladstone ruime maatregelen voor de
invoering van Homerule beloofde.
Maar Parnell was met vage beloften niet tevreden,
wist in Ierland de kiezers van de liberale Ieren afkeerig te
maken, bracht zoodoende 86 Parnellieten in 't Parlement
en beheerschte nu naar willekeur de stemmingen in 't
Lagerhuis. Hij bracht in 1886 met de liberalen het kabinet
Salisbury ten val.
Het ministerie Gladstone verklaarde in 1886 Homerule
te willen instellen, want het kon zonder de Ieren niets uitrichten en diende alvast een wetsontwerp in, dat vele voor
Ierland voordeelige hervormingen behelsde. Zoo zou Ierland zijn eigen parlement en ministerie hebben onder de
controle van het Engelsche gouvernement, voorts zou de
grond aan de Iersche boeren komen met schadeloosstelling
aan de landlords. De Ieren en de meerderheid der libe•
ralen waren voor de wet, maar de Orangisten van Ulster
protesteerden en dreigden met gewapend verzet. Dit bracht
de liberalen aan 't wankelen. Er kwam zelfs scheuring in
de liberale partij in 1886. Jozef Chamberlain, de minister
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van Binnenlandsche Zaken in 't kabinet Gladstone, legde
zijn portefeuille neer.
Chamberlain, industrieel te Birmingham, later burgemeester, ging voor ultra- radicaal door wegens zijn programma : verbod van den verkoop van alcohol, scheiding
van de Episcopale kerk van den staat, verplicht leekenonderwijs en besnoeiing van het grootgrondbezit. Hij was
nog in 1886 voorman van den linkervleugel der liberalen.
Met hem gingen eenige radikalen mee, die zich ook
afscheurden. De gematigden en de aristokraten onder de
liberalen, o. a. Hartington, scheidden zich ook af en zoo
ontstond in 1886 de groote scheuring in de liberale partij :
in liberalen (aanhangers van Homerule) en in liberale
Unionisten. De eerste leider der liberale Unionisten in 't
Lagerhuis was Hartington en sedert 1891 Chamberlain.
De liberale Unionisten vereenigden zich voortaan met
de conservatieven tot de partij der rechterzijde en de Ieren
vormden met de Gladstonianen de linkerzijde, met dat
gevolg dat de Homerule -wet van Gladstone met een meerderheid van 3o stemmen werd verworpen. Gladstone ontbond nu het Lagerhuis, maar de meerderheid van het
Engelsche volk was tegen Homerule, want de nieuwe
verkiezingen brachten 191 liberalen en 86 homerulers tegen
317 conservatieven en 75 liberale unionisten op het kussen.
Gladstone maakte weer plaats voor Salisbury in i886.
Met het ministerie Salisbury begon ook weer de koloniale uitbreidingspolitiek. Dit ministerie had in 1886 reeds
Birman bij Indië geannexeerd en vergrootte nu Engelands
gebied in Afrika door middel van verdeelingstraktaten met
Frankrijk, Duitschland en Portugal, terwijl de binnen
politiek nog steeds werd beheerscht door de-landsche
Iersche kwestie. Minister voor Ierland werd Balfour. Deze
wist te verkrijgen, dat de paus de overeenkomst der Iersche
pachters afkeurde, die besloten hadden om niets te betalen
als hun de pacht van den landlord onbillijk voorkwam. Ook
verklaarde Balfour de Nationale Liga voor gevaarlijk en
stelde nieuwe uitzonderingswetten voor. Het kabinet onder
obstructie der Parnellieten en Gladstonianen-drukte
door hun het woord te ontnemen en deze verlieten in 1889
bij wijze van protest de zaal. Maar ,Parnell bleef volhouden
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en agiteeren en vond veel steun bij de talrijke Ieren in de
koloniën. Ook kreeg hij meer en meer aanhang bij de
protestanten wegens zijn godsdienstige gezindheid en zijn
correcte - parlementaire houding.
In 1887 opende de conservatieve Times een aanval tegen
Parnell en publiceerde een briefje, waarin de schrijver die
volgens de Times Parnell was den moord in het Phcenixpark

goedkeurde.
Parnell's eisch van een parlementaire enquête werd
door de regeering geweigerd. Later bleek, dat het briefje
valsch was en Parnell werd in 1889 in zijn eer hersteld.
Maar in 1890 werd Parnell veroordeeld wegens echtbreuk en daarom wilden de protestantsche dissidenten, die
de kern van de liberale partij uitmaakten, geen politieke
relatie meer met hem houden. Gladstone verklaarde in een
open brief, dat Parnell ondanks zijn verdiensten niet meer
aan 't hoofd der Iersche partij kon blijven. De katholieke
bisschoppen en aartsbisschoppen verklaarden zich eveneens
tegen Parnell. Hierdoor splitste zich de Iersche parlementaire partij in 56 Parnellieten en 45 anti-parnellieten en
hielden de Amerikaansche geldzendingen op. Parnell
trachtte zijn zaak tot een nationale te maken en zich voor
te doen als het slachtoffer van Gladstone, maar hij stiet het
hoofd tegen de oppositie van de Katholieke geestelijkheid.
Hij stierf in 1891.
De belangrijkste hervorming van het kabinet Salisbury
was die der Graafschapsraden, die tot nu toe hadden bestaan
uit de vrederechters, die gekozen werden uit de grondeigenaren en benoemd door de koningin. Die vrederechters
spraken niet alleen recht, maar stonden ook aan het hoofd
van de openbare werken. Volgens Stuart Mill waren ze in
de plaats getreden van de feodale heeren en oefenden ze
hun belangrijk ambt uit krachtens hun grondbezit. In
beginsel was die instelling de meest aristokratische van alle
in het Britsche rijk. Het ministerie voerde een grooter getal
graafschappen in en liet de overheid door kiezers benoemen ; het was dus een hervorming in demokratischen

geest.
Op het platteland was het Middeleeuwsche kerspel
gebleven. Het werd bestuurd door een raad met den pre-
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dikant van de staatskerk tot voorzitter, die onder den
invloed van den squire (den grondeigenaar) handelde.
Door de hervorming dier kerspelraden werd een geduchte slag toegebracht aan de Anglikaansche geestelijkheid
en de grond-aristokratie. Ze werd dan ook uitgesteld tot den
terugkeer van een liberaal ministerie in 1894 en bestond
daarin dat de kerspelraad voortaan werd gekozen door alle
ingezetenen. Zoo mochten in 189+ voor 't eerst de boeren
beraadslagen over hun zaken en kreeg het platteland
gemeenteraden.
Tegenwoordig is Engeland gedecentraliseerd (d. i.
autonomie der gemeenten en der graafschapsraden) en demokratisch : maar het oude self-government, door Guizot
en Taine zoo geroemd, 'bestond doodeenvoudig hierin, dat
het haast geen ambtenaren had en dat het zoo goed en zoo
kwaad als dat ging, recht sprak door squires. Engeland
heeft heden zijn Manchestersch laissez-faire laten varen en
de benoeming der openbare macht en der wettelijke plichten
aanvaard in het belang der kleine luiden tegenover de
machtige personen en corporatiën van voorheen.
Het Socialisme in Engeland heeft niets uit te staan
met de propaganda van Owen en de Chartisten, de revolutionairen van vóór 1848. Het is ontstaan onder nieuwe en
deels vreemde invloeden en wel het eerst tijdens de landbouwcrisis sedert 1873, die zeer ernstig was in 1879. Toen

vormden zich vereenigingen van veldarbeiders (de Engelsche
bouwgrond behoort aan landlords en de Engelsche landbouwers zijn slechts arbeiders in dienst van groote pachters).
Om hun toestand te verbeteren werden twee oplossingen voorgesteld. De radikalen, vooral Chamberlain,
wilden bij de verkiezingen in 1885 voor Engeland, wat
Gladstone voor Ierland wenschte : de aankoop van het
bouwland der landlords door den staat en de uitgifte ervan
in kleine deelen aan de veldarbeiders tegen billijke pacht
heeft allengs dien weg ingeslagen.-reglin.D
De andere oplossing is die van den natuuronderzoeker
Wallace in 1880. Deze wilde de nationalisatie van den
grond volgens een r 8e eeuwsch programma, waarbij de
bodem werd afgekocht van de landlords en uitgegeven
voor een bepaalden tijd aan den landbouwer onder voor-
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waarde van direkte bewerking. De Amerikaan Henry
George wilde een radikaler landnationalisatie. Hij schreef
in 1879 hierover een werk Progress and Poverty, dat in
Engeland grooten opgang maakte.
Het heette, dat zijn programma alle maatschappelijke
kwalen zou verhelpen. Ook stond zijn panacee niet tegenover het kapitaal en beschouwde het inkomen als een noodzakelijkheid. Het collectivisme en het programma van den
klassenstrijd werd gepropageerd door een leerling van
Marx, Hyndman, die den Sociaal-demokratischen Bond
stichtte in 1883. Kort hierna ontstond de Fabian-Society
met een gematigd - socialistisch programma; ze ging uit van
de katheder - socialisten. Langen tijd beperkte zich de socialistische beweging tot Londen, maar de handels- en industrie-crisissen van i 883-1888 met haar werkeloozen
verspreidden haar over 't heele land. In 1887 kwam het op
de monstermeeting van socialistische werkeloozen en van
de Ieren op Trafalger Square, die door het conservatieve
gouvernement verboden was, tot een botsing met de politie,
waarbij velen gewond werden.
De socialisten hadden toen nog weinig aanhangers en
de overgroote meerderheid der werklieden wilden niets
van hen weten.
Vóór het socialisme bestonden echter in Engeland
reeds de vakvereenigingen (trade-unions), die van huis uit
vredelievend waren, waarin mindere en losse werklieden
niet eens toegelaten werden. Zoo achtten zich de metselaars
b.v. niet solidair met de opperlieden enz., want ze konden
de vrij hooge contributie niet betalen. In 1889 waren in
Engeland meer dan één millioen aangesloten werklieden,
die vijandig tegenover het socialisme stonden.
Maar in dat zelfde jaar stichtten mindere arbeiders, en
wel de dokwerkers, in Londen een vereeniging onder de
leiding van John Bürns en Tom Maun, twee socialisten.
Hun voorbeeld vond navolging in alle Engelsche havens
en overal werden werkstakingskassen opgericht, noodig
voor den strijd tegen de werkgevers.
Toen nu deze lieden werden toegelaten tot de congressen der trade-unions in 1890, was het uit met de oude poli tiek der aaneengesloten werklieden. Zoo nam in 1890 het
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congres een voorstel aan ten gunste van den Achturendag
en in 1894 van de nationalisatie van den bodem en van de
productiemiddelen. Maar daartegen verzette zich de meerderheid van het parlementaire comité en het zag op het
congres van Cardiff in 1895 af van den wensch tot de nationalisatie van de produktiemiddelen. In 1896 nam het echter
op het congres van Edinburg de nationalisatie van den
grond, de mijnen en de spoorwegen aan. Het opzichzelfstaan, buiten de algemeene politiek om, van de oudere
trade-unions is voorbij; ze hebben hun laissez-faire er aan
gegeven en leeren inzien, dat het wel degelijk in 't belang
der werklieden is, wanneer ze aansturen op de tusschenkomst der openbare macht en der wetten. Zoo hebben ze
zich op de politiek geworpen, waarmee ze zich vroeger niet
bemoeiden. In 1892 werden twee socialisten voor 't Lagerhuis gekozen : John Burns, later radikaal, en Keir Hardie,
de leider der independenten.
Over 't algemeen heeft het Engelsche socialisme, behalve dat der op Duitsch-socialistische leest geschoeide
Federation en van een deel der Fabians, veel van de sociale
stelsels van vóór 18+8.
Bij de verkiezingen van 1892 kreeg de liberale partij
een geringe meerderheid, wat voornamelijk te danken was
aan Wales, Schotland en Ierland. Volgens het programma
van den radikaal, John Marley, beloofden de liberalen, ook

Gladstone, behalve Home-Rule voor Ierland, een nieuwe
kieswet, de machtsvermindering der Lords, de scheiding
van Kerk en Staat, en landbouw- en arbeidshervormingen.
Zoo werd Gladstone aan 't eind van zijn loopbaan de
leider der dissidenten en der gematigde radikalen. Gladstone wijdde al zijn krachten aan Home-Rule en stelde
een Iersch parlement met twee kamers voor met handha
vertegenwoordiging in 't parlement van-vingerIsch
Engeland, waarin dan 8o leden in plaats van io3 zouden
zitting hebben.
Het Lagerhuis naiv het ontwerp aan met 35 stemmen
meerderheid, maar het Hoogerhuis verwierp het met +iq
tegen 41 stemmen. Gladstone dreigde het Hoogerhuis nu
met forsche maatregelen. Men vermoedde, dat hij of wijzi-
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ging en besnoeiing óf opheffing van het Hoogerhuis in het
schild voerde : mend or end.
Maar de liberalen waren het hierover oneens. Gladstone nam zijn ontslag en liet het voorzitterschap in den
ministerraad over aan den leider der liberale partij in 't
Hoogerhuis, lord Roseberry, minister van Buitenlandsche
Zaken. De radikaal Sir William Harcourt werd de liberale
leider in 't Huis der Gemeenten.
Roseberry stelde Home-Rule voor onbepaalden tijd
uit en bleek voor de Federatie te zijn. Harcourt wist een
progressieve erfenisbelasting tot stand te brengen, die
echter verworpen werd door het Hoogerhuis, dat overigens
tegen alle hervorming van eenig belang was gekant en ze
dan ook alle verwierp : Homerule, erfenisbelasting, parlementaire schadeloosstelling, enkelvoudig kiesrecht (one
man, one vote), scheiding van Kerk en Staat in Wales,
verantwoordelijkheid der werkgevers bij ongelukken, den
achturendag in de mijnen, de bescherming der kinderen in
de nijverheid, enz.
Harcourt, minister van Financiën, wilde de gemeentebesturen het recht tot beperking van den verkoop van
sterke dranken verleenen en kreeg nu de slijters en tappers
tegen zich. Dit ontmoedigde de liberale regeering zoodanig,
dat ze in 1895 het veld ruimde voor een ministerie Salisbury.
Het ministerie Salisbury verkreeg bij de nieuwe verkiezingen een ontzaglijke meerderheid : 34o conservatieven en 71 liberalen tegen 177 radikaal-liberalen en 82
Ieren. De unionisten waren voortaan voor goed samengesmolten met de Torypartij. Hun voormannen, de hertog
van Devonshire (voormaals Hartington) en Chamberlain
traden voor 't eerst in een kabinet Salisbury.
Het ministerie vond op zijn weg de Oostersche kwestie
en de Indische grenskwestie ; het was onverschillig voor
het lot der Armeniërs, maar bemoeide zich met Creta.
Voorts oorloogde het tegen de grensstammen van Afghanistan, tegen de derwischen van Egyptisch Soedan en in
West- en Zuid-Afrika ; het deed alles wat het kon voor
machtsuitbreiding in Afrika.
Het Engelsche imperialisme (chauvinisme, jingoïsme)
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werd vooral vertegenwoordigd in 't kabinet door Chamberlain, die waarschijnlijk de hand heeft gehad in Jameson's
raid 1895-1896 tegen de Transvalers. Die uitbreidingspolitiek bezorgde Engeland mededingers :
In Azië, Rusland, Afrika en Frankrijk. Maar de gevaarlijkste mededinger voor Engeland, ten minste op het gebied
van handel en nijverheid is Duitschland. Salisbury verklaarde zich tegenover de Triplice voor een ((Splendid
isolation », maar het Engelsche volk was het hiermee niet
eens en keurde de verdeelingstraktaten ten opzichte van
China af, waarbij Salisbury gedwongen werd ((de opendeur n te gunnen aan den tsaar en den Duitschen keizer.
Daarom trachtte Chamberlain naar aanleiding van het
optreden van de Vereenigde Staten voor Venezuela tegen
Engeland in 1896 niet alleen tot een schikking, maar tot een
verbond te komen en zoo zijn de beide mogendheden overeengekomen, hun geschillen voortaan uit te maken bij
arbitrage. Het isolement heeft Engeland genoodzaakt op
groote schaal leger en vloot te vermeerderen en met
Gladstone is het oude liberale programma : Peace, Retrenchment, Reform, ten minste wat Peace en Retrenchment
aangaat verdwenen.
Het ministerie gaf eenige verbeteringen voor de leus,
maar liet in Ierland de ellende voortwoekeren, terwijl de
lersche Nationalisten nog steeds hopeloos verdeeld zijn.
J. KLEYNTJENS, S. J.

ONS TOONEEL TE ANTWERPEN
VAN 1840 TOT 1853.

(Vervolg)
VI. -- TOONEELSPELERS.

't Is onloochenbaar dat er sedert 1840 veel beweging
op ons tooneel was gekomen, en dat de spelers met tientallen rezen uit den grond. Maar de stelling van de Boeren
van Dolen dat een gezelschap van vijf man vijf maal meer
weg aflegt dan éen persoon, bleek ook hier een vergissing
te zijn. 't Was hoofdzakelijk de schuld van de spelers dat
ons toch weer zoo drukke tooneel zonder vooruitgang
bleef.
Als we hier bijna uitsluitend Franschen bluf en blaai
of Duitsche middelmatigheid te zien kregen, was dit
vooral te wijten aan den onwil van onze acteurs om
oorspronkelijk Vlaamsche stukken te vertolken. Maar in
plaats van onwil, laat ons liever zeggen : tijdgebrek en
onkunde (i). Onze werkjongens hadden er een hekel aan,
hun vrije uren weg te gooien aan 't van buiten leeren van
nieuwe rollen, nog door geen voorgangers «geschapen »,
en alzoo nog zonder waarborg van bijval.
Het spelen van versleten Fransche stukken bood hun
langs een veel gemakkelijker weg veel meer kansen op
roem : ze hadden enkel naar den Franschen Schouwburg
te gaan (en ze gingen er graag) ; daar met heilige aandacht
een altijd volmaakt gespeelde rol af te kijken ; bij dezen of
genen, die niets beter te doen wist, het spektakel in een
soort Gallo-Germaansch te doen overgieten; en, mits zooveel mogelijk overdrijving van 't gemaakte en 't onnatuurlijke in de dus bestudeerde rol waren onze spelers uitgerust
om langs het Vlaamsch Theater den weg ter onsterfelijkheid
(i) YZENDYCK in 't Taelverbond '49, blz. 349 en vlg.
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op te gaan. Uit straatgetier en armgezwaai bestond de
hoogste kunst ; en als de speler zich heesch had geschreeuwd
en lam had gemolenwiekt, achtte hij al zijn moeite tiendubbel beloond, toen 's anderdaags de gazetten hem als een
koning hulde brachten.
De Vlaamsche tooneelspeler had dus niets oorspronkelijks in zijn spel, buiten zijn gebreken. 't Geen hij had afgekeken, bracht hij voor met een minimum hoedanigheden en
een maximum fouten. Waar zou hij ook het goede vandaan
hebben gehaald ? Studie had hij niet ; smaak evenmin. Van
de voordracht kende hij niets dan den slenter; en al had
hij nog geweten dat er zelfs over de houding van de handen
gansche boeken bestonden, die chironomie heetten bij de
Grieken (i), wat had het hem gebaat, wien de arbeid om
het dagelijksch brood de leden had gekromd ?
Dat gemis aan tooneelwetenschap was dus een tweede
reden waarom onze liefhebbers zoo noode eigen Vlaamsche
stukken vertolkten. Maar dat ze onmachtig waren tot het
scheppen van een oorspronkelijke rol, dit wilden ze zoo
gauw niet bekennen : het feit, dat onze jonge schrijvers hun
armen begonnen te kruisen bij 't zien hoe onbarmhartig
hun stukken werden afgescheept, verdraaiden onze spelers
tot hun eigen verdediging : ze konden geen Vlaamsche
stukken opvoeren, wijl er geen keus genoeg was!
Ook de nageäapte rollen wilden hun niet altijd gemak.
kelijk in den bol: daarom namen ze immer de voorzorg, op
het tooneel zoo dicht mogelijk bij den souffleur te staan (2).
De uitspraak bleef een kruisvuur van dialecten (3),
gewoonlijk door den Franschen klemtoon tot theatertaal
veredeld : men was beduiveld om de laatste lettergreep van
het woord hoog te doen klinken; dat was zoo mooi, want
in 't Fransch was dat ook zoo.
Eenigen wisten zich te onderscheiden door 't uitgalmen van de volzinnen overhands op hoogeren en lageren
toon (4) ; dat gaf immers afwisseling aan de voordracht.
(i) LESSING, Harnburg. Dramaturgie, blz. 14. Uitgaaf Goedeke,
(2) SNIEDERS, Vlaemsch Leven: Lod. Gerrits.
(3) Taelverbonnd '49, blz. 358 en Kunst- en Letterblad '42. blz. 85..

(q.) T aelverbonid '49, blz. 357.
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Maar vooral met het oog op de alexandrijnen van het
treurspel, valt de al te late uitvinding van den phonograaf
te betreuren. Stel u voor de reciteering van Borger's Rijn
uit de cc Camera »; en bedenk ook dat bij een zekere
categorie het aframmelen vreeselijk gauw ging, uitgenomen
voor de laatste lettergreep van het vers : die werd uit de
keel gestooten met een geweld om er een beroerte van te
krijgen.
De erbarmlijke vertalingen werden door de uitspraak
nog erbarmlijker. En wat het spijtigste was : sommige
organen, van nature goed, in plaats van zich te ontwikkelen en te volmaken, konden niet anders dan bederven
onder de macht van den slenter.
In die schurftige kudde was er hier en daar toch een,
die minder was aangetast : In De Hooi bloeide nog altijd
Van Ryssel. Op het feest van De Fonteine in 1847 noemde
men hem ((den fijngevoelige, vol tooneelkennis, plooibaarheid en takt ». Men schatte hem ten minste zoo hoog als
Driessens. 't Was een eenoogige koning in 't rijk van de
blinden.
Ook de beide Butin's en de herbergier Felix Verrière
werden door hun tijdgenooten zeer gewaardeerd. (i)
Naast hen mogen we Mevr. Rombrich, Mevr. Schellens
en Juffr. Laquet niet vergeten, die in De Hoop veel toejuichingen oogstten.
Het optreden van vrouwen was toch nog altijd een
gewaagde zaak.
De meest befaamde speler uit long en Leerzuchtig bleef
Hendrickx, die zich ook op het jubelfeest van De Fonteine in
'47 deed gelden. Ook Dierckx had een goeden naam; terwijl
de jonge Van Doeselaer veel liet hopen en P. De Kroon zich
den naam zijn vaders waardig maakte.
Maar in De Hooj ontwikkelde zich een geboren tooneelspeler, een man van hoog talent: Victor Driessens.
VICTOR DRIESSENS, Ie TIJDVAK I840-1853.

De man, die eenmaal de beste tooneelspeler zou worden
in Noord en Zuid, werd geboren te Rijsel in 1820. Sedert
(i)

Zie Eendragt, passim.
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zijn eerste kinderjaren woonde hij te Antwerpen. (i) Als
kleine jongen reeds gevoelde hij bijzonder trek naar paardenspelen, koordendansers, goochelaars, herkulen en poes
kermis waren de barakken zijn-jenlkdrs.Op
geliefkoosd verblijf. Al de kunsten en toeren die hij zag
deed hij na; en 't foorespel bekoorde hem zóó dat hij huis
en land verzaakte, en met een paardenspel zijn bohemerstocht door de wereld begon.
Na den lust en 't leed van 't leven te hebben geproefd
in die school, zoo rijk aan ervaringen, keerde Driessens
in 184o naar Antwerpen terug. Algauw liet hij, volgens een
brief in 1865 door hem aan Joz. Staes geschreven, zich
inschrijven bij een maatschappij van den kleinen kruisboog
in «den Zageman ». Het duurde niet lang of hij wist zijn
gezellen voor de tooneelliefhebberij te winnen; en hij
richtte met hen een theater op, waar hij, nog in 't zelfde
jaar 1840, De Laerzen van Hooi en een gebarenspel ten tooneele bracht. Met uitbundigen bijval vervulde Driessens de
hoofdrollen.
Maar in '41 was het uit. Hij trok een slecht nummer
in de loting en moest naar Gent soldaat gaan spelen. Dat
was nu juist geen kolfje naar zijn hand; algauw echter
werd de tooneellust sterker dan de kazernetucht, en de piot
bracht het zelfs tot een theater in de keuken van de onderofficieren. Om de vijf dagen werd daar gespeeld in 't Fransch
en in 't Vlaamsch. Driessens vervulde natuurlijk de hoofdrollen, en de twee tambours van zijn afdeeling kregen de
vrouwenrollen. ((Driessens wist ook, nu eens door geestige
vertellingen, dan weer door verschrikkelijke rooversverhalen, waarvan hij zelf de uitvinder was, de aandacht van al
zijne makkers te boeien. Ook was hij allemans vriend, uitgezonderd die zijner oversten. Gebeurde het nu eens dat
Driessens tot eenige dagen « salle de police » veroordeeld
werd, dan was het stil en doodsch in de kazerne; er ontbrak
dan den soldaten « ik weet niet wat n en zijne verlossing
gaf dan ook altijd het teeken tot algemeene vreugde. » ( 2)
In 1842 kwam de soldaat met groot verlof blijmoedig
(i)

vlgg.
(2)

Cfr. Noord- en Zuid-Nederl. Tooneelalmanak 1877, blz. 162 en

Noord- en Zuid-Nederl. Tooneelalmanak 1877, t. a p.

316

ONS TOONEEL TE ANTWERPEN

naar zijn Antwerpen weer. Zijn eerste werk was een tooneelkring te stichten : De lustige Vrienden in ((De Vos » op
de Groote Markt.
Hoewel hij toen reeds gold als een van de besten, wist
hij zelf wel dat hij nog verre van een volmaakt kunstenaar
was. Driessens trok zijn stoute schoenen aan en ging naar
Parijs. «Weldra kende hij het middel, hoe men de schouwburgzalen binnenkomt, niet alleen zonder te betalen, maar
waar men zelf betaald wordt : hij maakte deel uit van de
«claque ». Te Parijs zag hij nog de romantische school in
vollen bloei. Thans kon hij, op wat zijn roeping was onverdeeld zijn zinnen stellen. Nauwgezet volgde hij dan ook de
vertooningen en liet geen handbeweging, geen gelaatsuitdrukking ontsnappen. Of hij toejuichte op die plaatsen,
welke aanbevolen waren, dan wel op diegene, die met
talent gespeeld werden, is moeilijk te zeggen » (i), maar in
elk geval leerde hij er veel, ook ongelukkig zijn afgoderij
voor alles wat Fransch was.
Toen hij in '45 uit Parijs naar Antwerpen was weergekeerd, werd hij lid van De Hoop. Hij speelde zoo gaarne in

't Fransch als in 't Vlaamsch, maar «als hij gezien had hoe
twee Gentsche tooneelliefhebbers, Ondereet en Mevrouw
Van Peene, die te Antwerpen eene voorstelling kwamen
geven, met wezenlijk talent hunne rollen vertolkten, en
welk een buitengewonen bijval zij inoogstten, toen begreep
hij dat men zich ook in de moedertaal een weg kon banen,
en hij besloot voortaan enkel in het Vlaamsch te spelen a. (2)
Rechts en links ging Driessens naar declamatie-prijskampen (3) en bijna overal werd hij bekroond. Zoo gebeurde 't in '47 dat hij te Leuven in een prijskamp van
De Roos met zijn grootsten mededinger Van Ryssel kampen
moest: hij haalde den asten prijs, terwijl zijn stadgenoot den
tweeden kreeg.
Allengskens begon het Driessens tegen de steken in de
oude Hooi, die steeds meer stukken van eigen Vlaarnsche
schrijvers speelde, waarin hij, naar zijn meening, zijn talent
niet ten volle kon doen gelden.
(i) Noord- en Zuid-Nederl. Tooneelalmanak 1877, t. a p.
(2) Noord- en Zuid- Nederl. Tooneelalmanak, '77, t, a p.
(3) Zie Eendragt, Taelverbond, Vi. Rederij key, Vi. Stem, passim.
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Hij stichtte dan in '5o De Dageraed, waar hij regeerde•
Nu kon hij naar hartelust de hoofdrollen vervullen in de
gedruischmakende stukken : Menschenliefde, Tanchelm, Het
Wonderjaer, Jan Breydel, en de vertalingen Latude, Paljas,
de Vodderae^ er enz.
Datzelfde jaar reeds ging Driessens met zijn Dageraed
spelen naar den Cirque- Schouwburg te Brussel, en won er
veel bijval (i). In '52 vroeg hij aan de stad Antwerpen om
met een door hem gevormden tooneeltroep vertooningen op
den grooten Vlaamschen Schouwburg te geven. De stad
weigerde, ingezien ze over haren Schouwburg zelve niet
beschikken kon, zoolang de verbintenis duurde tusschen
haar en den Franschen troep. (2)
Kort daarop werd hij door De Morgenstar, die telken
jare met een toelage van hoogerhand gedurende de Septemberfeesten kostelooze vertooningen gaf, evenals Ondereet
naar Brussel genoodigd om er in Sleeckx' Kraenkinders en Van
Peene's Keizer Karel en de Berchemsche Boer voorname rollen
te vervullen. Men noemde hem daar den Frederik Lemaitre
van het Vlaamsch Tooneel, en zelfs de Fransche bladen,
als de Observateur en Sancho brachten hulde aan zijn gaven.
Reeds langen tijd woelde in Driessens' hoofd het plan
een vasten Vlaamschen , troep te vormen, en de werking
van Quélus, den Bestuurder van den Franschen Schouwburg te Brussel, bracht bij Driessens dat plan tot rijpheid.
Quélus namelijk wilde in de hoofdstad een regelmatig ingerichten Vlaamschen Schouwburg tot stand brengen ; de
voornaamste tooneelmaatschappijen van 't land, vooral de
twee Brusselsche, Morgenstar en Wijngaard, en De Scheldegalm van Antwerpen, zouden hem het personeel leveren;

en daarbij had hij de toetreding, van de beste spelers uit die
laatste stad en uit Gent. (3)
Zoo gauw Driessens zag dat die proef nog zoo kwalijk
niet slaagde, liet hij Brussel aan zijn lot over en ging hij
naar Antwerpen de nieuwe onderneming op touw zetten :
zoo kwam in 1853 het Nationaal Tooneel tot stand, met
de stichting waarvan we het volgend tijdvak inleiden.
(i) Taelverbond, '5o, blz. 427.
(2) Eendragt, '52.
(3) Eendragt, '52.
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Driessens was de man om van het Vlaamsch Tooneel
iets degelijks te maken... als hij maar wilde, maar ongelukkig
keeft kij niet gewild !

Driessens was geboren tooneelspeler : hij had een
gunstig uiterlijk, schoone stem, lenigheid van leden en een
machtig talent. Niemand minder dan J. A. Alberdingk
Thijm schreef over hem (i) : « Het was reeds ten jare 1845
dat Driessens zich kenmerkte als de tooneelkunstenaar, die
de hooge waarde van het groote studieboek de natuur —
inzag. Aan alle conventie verklaarde hij den oorlog, en toch
wist hij aan de personaadjes, waarin hij optrad, steeds
datgene bij te zetten, wat de natuur tot kunst verheft ». In
het drama, zoowel als in het blij- en tooneelspel schitterde
hij. Toen hij te Brussel in De Morgenstar speelde, bracht hij
zijn toehoorders in verrukking; vele nochtans waren het
Fransch Tooneel gewoon en tegen het Vlaamsche erg ingenomen. ((Naar believen, zoo schreef een blad uit de hoofdstad, roert hij al de snaren van het hart; hij houdt zijn
publiek hijgend, aendachtig op zijn minste gebaren, op het
spel van zijn beweeglijke wezenstrekken; hij is zoodanig
waer, dat niets bij hem verbaest, noch zijn verschrikkelijke
wanhoop, noch zijn gramschap, noch zijn ongelooflijke
naïveteit ». Nochtans verweet men hem te Gent een paar
maal overdrijving.
De eerzucht, die zooveel talenten bevlekt, heeft echter
ook Driessens bedorven, en dat reeds heel vroeg. In plaats
van zijn schoone gaven ten dienste te stellen van Vlaamsche
stukken of vertalingen van echte kunstvoortbrengselen uit
den vreemde, was de man verslingerd op Fransch lawaai.
Zichzelf te vergoden door hoofdrollen te spelen in draken
was zijn edelste ideaal, het handgeklap en de toejuichingen
van de menigte zijn hoogste betrachting.
Hoeveel nog in andere opzichten zijn karakter te
wenschen overliet, zal ons later zijn loopbaan als tooneelschrijver leeren.
VII. - STAAT EN STAD.

Na de zegepraal in 'q.2 te Gent door long en Leerzucktig
en Lie en Eendragt behaald, gaf de stad Antwerpen een

(i) Het Nederl. Tooneel, tijdschrift III, blz.

125.
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goedkoop hoofdknikje van goedkeuring aan haar burgers,
die zich zóó hadden onderscheiden. Maar tot geldelijke
ondersteuning kwam het niet. jaarlijks kreeg de Fransche
schouwburg 38.000 fr. en de Vlaamsche maatschappijen
streken oo.000 op.
't Jaar 1844 levert een kenschetsend geschiedenisje. De
Gentsche maatschappij Broedermin en Taelyver had aangekondigd dat ze naar Antwerpen zou komen spelen. Ze had
met den bestuurder van den grooten schouwburg, Delange,
een overeenkomst getroffen, om dat lokaal te gebruiken.
Alles was in gereedheid; de inschrijvingslijsten waren
rondgedragen; de bijzonderste beambten van de stad hadden ingeteekend.... En zie, op 't laatste knipke, kwam van
't stadhuis een bericht dat de Fransche schouwburg aan de
Vlaamsche maatschappij werd geweigerd (r)... Broedermin en
Taelyver vond gelukkig een onderkomen in de « Variétés ».
Hierbij dient aangestipt dat het groot theater anders
ten gebruike was van jan en alleman. 't Was een feest als
tooneelspelers uit Frankrijk zich gewaardigden over te
komen. Duitsche en zelfs Italiaansche troepen werden met
de deuren « rekkewijd» open ontvangen. (2) Maar de Vlamingen op den grooten schouwburg! Aan zoo iets te denken
was al een ontheiliging van de doorluchtige planken.
In 1849, ter gelegenheid van de twee groote prijskam -

pen, door De Hoop en door Jong en Leerzuchtig uitgeschreven,
stelde de Vlaming Dr. Matthyssens in den gemeenteraad
voor aan beide maatschappijen 2000 fr. toe te kennen.
't Voorstel werd aan burgemeester en schepenen te onder
gegeven; maar 't bleef eeuwig in onderzoek.... De-zoekn
stad gaf dat jaar aan den grooten schouwburg en aan 't
Fransch zangtheater meer dan 75.000 frank.
Eerst in 1852, toen Driessens met zijn nieuwe plannen
te voorschijn kwam, begon het Stadhuis zich met het
Vlaamsch tooneel in te laten. Doch daarover later.
Sedert 1845 werd het Staatsbestuur tegenover de maatschappijen minder hardvochtig. Hier en daar werden voor
prijskampen en plechtige vertooningen kleine toelagen
gegeven.
(i) Kunst- en Letterblad, Antwerpen. '44.
(2) KURANDA, Belgien seit seiner Revolution, 1846.

320

ONS TOONEEL TE ANTWERPEN

In Antwerpen werd De Hoof het eerst begunstigd. Van
staatswege kreeg de maatschappij tot het dekken der
onkosten van haren prijskamp in 1849, een toelage van
3oo frank.
VIII. -- TOONEELSCHRIJVERS.

EMMANUEL ROSSEELS.
Gelijk we vroeger al zegden, was Rosseels de eerste
die na z 83o als oorspronkelijk tooneelschrij ver te Antwerpen
werkzaam was.
De man, die tot in de hooge tachtig een bloeiende
gezondheid genoot, werd in 1818 te Antwerpen geboren.
Al vroeg was hij makelaar op de beurs en Vlaamsch
schrijver in zijn vrije uren. Reeds in zijn kinderjaren
toonde hij aanleg voor tooneel; als kabouter van 12, i3 jaar
schreef hij stukjes, die in den schoot van het talrijk huisgezin werden opgevoerd. Ziehier hoe hij, ondanks zichzelf,
baan brak naar buiten : 't Was vaders naamdag; eenige
van de oude vrienden waren genoodigd, o. a. een onderijzer-rederijker, Silgens. Thuis was door de kleinen een
theater opgetimmerd, waarop Maantje _bij de plechtige
gelegenheid een spel van eigen vinding speelde, bijgestaan
door twee van zijn broers, twee buurmeisjes, en, als orkest,
eenige makkers met violen. Silgens was door die jongensproef in zijn rederijkersziel zoo diep getroffen, dat hij
dadelijk beslag legde op den schoolknaap, en hem uitnoodigde, om den volgenden Zondag zijn stuk in long en Leerzuchtig voor te lezen. « Julia of Muziek en Lie oorspronkelijk blijspel in één bedrijf », behaalde bijval; 't werd
herhaalde malen in de Konijnepijp opgevoerd en in 1835
gedrukt. 't Stukje is ons niet ter hand gekomen ; maar
Rosseels zelf verklaarde ons dat het een erbarmelijk dingetj e was.
Tot in '39 gaf hij voor het tooneel niets meer in
druk : toen verscheen Harman de Dronkaerd, een vrije navolging van een gedruischmakend Fransch spektakelstuk,
die hij gemaakt had voor De Hoop. Ook hem had de Fransche vertaalziekte aangetast. Gelukkig keerde hij gauw uit
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den doolweg terug; want in 1841 verscheen De verfransckte
Landmeisjes. Het stukje speelt te Borgerhout, in de laatste
dagen van den Franschen tijd. Twee lieve dorpsmeisjes
zetten hun zinnen op twee praalhanzen uit het Fransch
garnizoen. Inde irae van vader en oom; de meisjes kunnen
er echter niet toe besluiten hun hartje te breken, en beramen het plan op den hort te gaan. Maar onderwijl worden
de Franschen opgeroepen, de minnaars trekken er van door
en laten hun liefjes in den steek. Kaetje en Lijntje onthouden de les : ze verzoenen zich met hun familie en zijn
overgelukkig te huwen met de Vlaamsche jongens Pieter
Worst en Hans Knop.
Er ademt Vlaamsche geest uit dat stukje, en 't vond in
De Hooi veel bijval. Maar de strekking is meer vaderlandsch
dan de uitdrukking kunstig. Uit de scenische bewerking
blijkt dat Rosseels nog veel moet leeren ; 't is naar Fransche
voorbeelden zeer onbeholpen ineengezet. Lijk in zooveel
vreemde modelletjes berust ook hier een goed deel van de
handeling op een afgeluisterd gesprek, dat in elk geval
goed is geslaagd. De geestige schets van Pieter Worst
bewijst dat de schrijver goed kijken kan, en mag al voor
dat Rosseels het in teekenen van karakters ver-speln
brengen zal.
Reeds op den omslag van Herman de Dronkaerd was
«Alfried en Karlina» aangekondigd, een blijspel met zang in
een bedrijf door Rosseels en Sleeckx. Maar de schrijvers
bleven het niet eens over de uitwerking van het onderwerp,
en in '42 verscheen Alfried en Karlina of De Stemme des Bloeds,
oorspronkelijk drama in 2 bedrijven, door Em. Rosseels.
't Stuk was opgedragen aan « Lambrecht de Kroon, tooneelbestuerder bij de maetschappij van Rhetorica, onder kenspreuk Jong en Leerzuchtig, binnen Antwerpen, en befaemd
speler ».
Het onderwerp, nog onder merkbaren Franschen
invloed gekozen en behandeld, is 't volgende :
Alfried, een jong kunstschilder, bemint Karlina, de
dochter van zijn voedstervader Eickhart, en het meisje
schenkt hem wederliefde. Zoogauw Eickhart die liefde
verneemt, verzet hij zich daartegen uit al zijn kracht.
Alfried meent dat de reden van die weigering is zijn nederige
:
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stand en vooral zijn onwettige geboorte, en hij valt hevig
uit tegen de onrechtvaardige maatschappij. Middelerwijl
sterft de rijke baron van Guldorp, die bij testament Alfried
erkent als zijn zoon en hem al zijn goed achterlaat. Nu
meent de jongen zijn liefde gered, maar Eickhart blijft
weigeren en is eindelijk genoodzaakt de reden van zijn
hardnekkigheid te verklaren : Karlina's moeder is ook die
van Alfried. Wanhopig loopt de minnaar heen en schiet
zich voor den kop.
De intrigue, die in 't Fransch al versleten was, maakte
opgang te onzent. Veel zorg is aan de bewerking niet
besteed ; het stuk is weinig anders dan een gedramatiseerde
beschrijving van een gevoel, dat zonder verpoozing van
drift tot delirium gaat. 't Is van 't begin tot het einde een
eentonig-lange verzuchting. Daarbij is de stijl lang niet
natuurlijk, alhoewel doorgaans beter dan die van de andere
stukken uit dien tijd van bombast. Als Rosseels toen wilde
zeggen : « Ik blijf standvastig in mijn liefden, declameerde
hij naar de mode : « Mijn doodsgil zal getuigen dat zijn
naera slechts met mijne ziel aen mijnen boezem zal ontwrongen worden ».
In De Witte Lijkbidder of Het Feest in den Kelder, blijspel
met zang in i bedrijf, van 't jaar '42, valt geen vooruitgang
waar te nemen; ook hier is de Fransche invloed op elke
bladzijde merkbaar.

Het Antwerpsch Kunst- en Letterblad van 't jaar '44 berichtte dat Rosseels aan eenige vrienden brokken uit een
treurspel had voorgelezen, waarover met veel lof werd
gesproken. Het heette «Wat eene moeder lijden kan », maar
is nooit in druk verschenen.
Kunstliefde van Brugge schreef, lijk we weten, in 1847
een prijskamp voor tooneelschrijvers uit, en Rosseels
zette zich bij die gelegenheid aan Richilde. Maar toen
drie bedrijven van de vijf op 't papier stonden, werd hij
ziek. Zijn vriend Van Kerkhoven kwam hem bezoeken
een paar dagen vóór den bepaalden termijn, waarop de
stukken moesten ingeleverd wezen. Met verdriet deelde de
zieke zijn tegenspoed mede aan vriend Suske, en deze wist
seffens raad; vliegensvlug zou hij de overige twee bedrijven
vervaardigen en het handschrift nog in tijds opsturen naar
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Brugge. Men kent den uitslag : Richilde, geschiedkundig
drama in 5 bedrijven, door Van Kerckhoven en Rosseels,
werd met den asten prijs bekroond.
In 1849 schreef Rosseels De Koning of zijn broer, blijspel
met zang in i bedrijf.
Hetzelfde jaar gaf Rosseels uit : Brouwers' gevangenis oo
het Kasteel van Antwerpen, een blijspel met zang in 2 bedrijven,
van Math. Van Brée, den schilder -tooneelschrijver, dien
men in 1852 te Antwerpen een standbeeld oprichtte. We
zullen later zien in welke verhouding dit stuk staat met
Rosseels' zangspel van 't jaar '6o : Adriaan Brouwer.
In samenwerking met Dumont schreef Rosseels in
185o Laster en Onschuld, drama in vijf bedrijven. Het stuk
speelt in den hoogeren stand van dien tijd. Gustaef en
Louisa zijn pas getrouwd; ze beminnen malkander innig
en leven gelukkig. Onder de vrienden die ze thuis ontvangen
leeren we den dokter kennen, een deftig man ; en ook twee
menschen, die niemendal deugen. Donkerman en de barones
van Hestein. Het worden de kwade geesten van Gustaef :
Donkerman, vroeger door Louisa geweigerd, is een pierewaaier die lacht met het huwelijk ; en de barones legt haar
strikken om de liefde van den pasgehuwde te winnen.
Gustaef valt. Vruchteloos poogt de ongelukkige man tot
zijn brave vrouw terug te keeren ; de barones is slim en
brengt het zoover dat ze met hem en met zijn geld naar
Parijs vlucht. Louisa blijft met haar lijden alleen... maar
neen, Donkerman komt bij haar en gebruikt alle middelen
om haar hart te winnen. Niets helpt; Louisa blijft getrouw
aan Gustaef.
Intusschen is te Parijs het geld opgeslempt en de
barones heeft zich al door een nieuwe kennismaking in
verzekering gesteld. Als Gustaef dit verneemt, stoot hij de
boeleerster een dolk in het lijf en vlucht heen, naar België
terug. Een erfenis had Louisa weer tot welstand gebracht
en de brave dokter deed zijn best om haar op te beuren in
't verdriet. Gustaef is achter de gansche kuiperij gekomen,
waarvan hij 't slachtoffer werd; vol berouw valt hij zijn
Louisa om den hals, terwijl Donkerman, om niet verder in
de boonen te geraken, zich een blauw boontje door den
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kop jaagt ; de verbrijzelde liefde en 't verbrijzeld geluk van
het huwelijk worden hersteld.
Ook dit drama ruikt heel sterk naar Fransche voorschriften. Tooneelstukken maken op dergelijke onderwerpen
ging toen te Parijs lijk lepelgieten. Weliswaar is het stuk
in dit opzicht Vlaamsch dat de Fransche zeden per slotsom
worden afgestraft, maar in al de bedrijven spiegelt zich de
losse lichtzinnigheid af van Parijs.
Op de teekening van de personages is Fransche invloed
evenmin te loochenen. De barones is een echte boulevarddweil en Donkermans vischt men met volle netten uit den
poel van de Porte St. Martin. De dokter is veel te onduidelijk geteekend om er iets aan te hebben : het patroon,
waarnaar de man te knippen was, had men ook niet even
gemakkelijk als de andere bij de hand! Daarbij komen nog
personen, die met de handeling eigenlijk geen uitstaan
hebben. Louiza is, jawel, een zachte, edele vrouw, die,
zelfs uit de idealiseering van 't romantism wat nader tot de
werkelijkheid neergehaald, nog altijd een beminnelijk wezen
zou zijn; maar de bewerking naar clichés is ook bij haar al
te duidelijk; 't geen ze vertelt zijn meestal gemeenplaatsen.
Gustaaf voldoet beter; hier gevoelt men een vaster hand,
hoewel geen gansch eigen greep. De jongen laat zich door
zijn uitspattingen niet zoodanig ontaarden, dat we een
oogenblik van zijn terugkeer wanhopen zouden.
De stijl heeft niets van tooneeltaal: log, slepend, zwaar
hoogdravend; alles, alles linksche gemaaktheid. -tilend,
Den 6en Februari 1851 speelde De Hoop voor 't eerst
Rosseels' Theodoor van Ryswyck of schuw de slaetsen waer de
Plagen vallen, een blijspel met zang in éen bedrijf. 't Werd
gedrukt in '52. Een 2e uitgave verscheen in '59, eenigszins
gewijzigd en met den nieuwen titel Dichter en Soldaet, naar
't verzoek der familie van den volksdichter.
Met dat lieve stukje openbaart zich Rosseels als de echt
Vlaamsche tooneelschrijver, van top tot teen, die hij voort
blijven zal. De stof van het blijspel was hem door den-an
Door zelf meegedeeld. 't Is een van de koddigste voorvallen
uit 's dichters soldatenleven; en dat was rijk aan koddige
voorvallen !
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Het stuk speelt in de omstreken van Leuven omtrent
den tijd van den optocht der Hollanders naar die stad.
't Is wel «den Door », gedraaid en gesponnen :
VAN

RyswycK.

Slaat de trommel, hier is Door!
Wel te moede en steeds tevreden,
Ziet men mij door 't leven treden;
Vreugd en liefde banen 't spoor
Van den Door!
Als een vogel in de lucht,
Leef ik vrij en onbeducht;
Vroolijk groet ik eiken dag,
Met een lied en met een lach !
'k Mor noch knor niet tegen 't lot;
't Vier zijn grillen op mij bot.
Met een beker in de hand,
Drijf ik het verdriet van kant !
Vrienden lief, doet zooals Door!
Wel te moede en steeds tevreden,
Ziet men mij door 't leven treden,
Vreugd en liefde banen 't spoor
Van den Door!

(Lachende tot zijne makkers) Ha! ha! ha! Welnu, mannen, is
het appèl gedaan, kom ik reeds te laat?
DE KAPITEIN.

Gij komt juist van pas, van Ryswyck.
PEER BLASERS (ter zijde).

Om wat gekortvleugeld te worden.
VAN RYSWYCK

(tot de soldaten).

Jongens, ik heb weer iets gemaakt waarin kruim zit.... Ik
zal het u eens voorlezen, luistert. (Hij wil het j5ay5ier, dat hij onder

den arm droeg, ontrollen, doch de kapitein rukt het hein uit de handen).
DE KAPITEIN

Er is geen kwestie van lezen, antwoord vooreerst eens op
mijn vragen.

ED
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VAN RYswYcE (ter zijde).

Ai! Ai 1 't schijnt, dat de Kapitein in geen goede luim is.
PIER BLASERS (ter zijde,

en blijde in de handen wrijvende).

Ha 1 ha ! 't zal gaan kermis zijn.
DE KAPITEIN (streng).

Zeg eens, van Ryswyck, waarom verschijnt gij hier in dit
boerenpak en niet in uw uniform?
LIENTJE (ter zijde).

Die arme Door! hij zal er ditmaal niet goed van afkomen.
VAN RYSWYCK.

Kapitein, gij hebt mij gezegd, dat een goed soldaat, wanneer de trommel geslagen wordt, moet toesnellen al stond hij
ook in zijn hemd. Welnu, ik heb daareven de trommel hooren
slaan en ik kom toegesneld niet in mijn hemd, maar in de
kleeren van pachter van der Sypen, mijn achtbaren hospes. Ik
ben dus een goed soldaat. (De soldaten lachen).
DE KAPITEIN (als boven).

Ik versta geen schertsen op dit oogenblik, van Ryswyck;
antwoord mij op 't geen ik u vraag.
VAN RYswYCK.

Waarom ik hier in deze kleeren aankom?
DE KAPITEIN.

ja, waarom?
VAx RYSwYCK.

Ach, Kapitein, mijn uniform heeft mij van middag schier
het leven gekost. Ge kent den hond van boer Theunis, niet
waar? Ik weet dat gij er onlangs ook eens mee af te rekenen
hebt gehad, toen gij op een avond een verkenning poogdet te
doen in het hoofdkwartier der dochters van boer Theunis.
(Beweging van den Kapitein). Neem het niet kwalijk, Kapitein, er
bestaat immers geen kwaad in nu en dan een verkenning te
doen bij.... meisjes? Een soldaat is een mensch als een ander.
Welnu, Kapitein, die zelfde hond van boer Theunis schijnt
schrikkelijk gebeten te zijn op onzen uniform; want dezen
middag, terwijl ik langs de hoeve van Theunis een wandeling j e
deed en eens even inkeek om zijn poezelige dochters een goeden

VAN

327

184.0 TOT 1853

dag te zeggen, sprong mij die ruige basser in eens op het lijf en
takelde mij zoo deerniswekkend toe, dat ik schier onder geen
menschenoogen dorst komen. Er was geen stuk heel aan mijn
uniform, en ge begrijpt, Kapiteintje -lief, dat....

Rosseels zal in de volgende periode de volle maat van
zijn kunnen geven.
PRUDENS VAN DUYSE.

Als tooneelschrijver mogen we den Dendermondschen
dichter bij de Antwerpenaars rekenen. 't Was te Antwerpen
dat de meeste van zijn tooneelwerkjes verschenen ; 't was
daar dat ze 't eerst werden opgevoerd ; en wat meer is, 't was
doorgaans bij Rosseels dat hij om theater- ingeving kwam.
Buiten een omwerking van Wouters' Willem Tell, had
hij vóór 184o (in '38) te Gent een tooneelbundeltje laten
verschijnen, waarin hij verzameld had : De Waerzegger,
landspel. --Het uer der doodstraf, (alleenspraak). Pygmalion (tweespraek). — Alleenspraken. Dat alles was rhetoriek
in den hoogsten graad, en even onbeduidend als niemendal.
In zijn «Wanorde op den Vlaamschen zangberg» had
hij gedicht :
«'t Ontneerlandscht Vlaamsch Tooneel, nog Kotzebue ten prooi,
Nog door 't vertalersgild gedoscht in Franschen

tooi,

Aen dichters even arm als rijk aen oefenaren,
Schuilt in een duisternis, door gaz niet op te klaren.
De Fransche Schouwburg heft 't ontzaggelijke hoofd,
De Vaderlandsche treurt van glans en geldberoofd. »

Desondanks werd Van Duyse goed gewaar dat hij
meer last had met een drama of een blijspel dan met gelegenheidsverzen ; maar toch wilde hij zijn priestersambt in den
tempel van Thalia niet verzaken, en hij trad op zijn beurt
in 't vertalersgild, dat in 184o een bundeltje uitgaf : De
Lekkerbek zonder geld, blijspel met zang in een bedrijf van

Scribe, vervlaamscht door Van Duyse; De jeugd van Goethe,
vrije navolging door Van Boekel ; Het Tooneelgezelschap of de
gefopte Graef, vrije navolging door Th. Van Ryswyck, en het
Dorpsmeisjen vertaald door Rosseels.
In '41 gaf Van Duyse Catherina Herman, een vertaald
treurspel, omgewerkt in verzen.
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In '4o beproefde hij 't eens op eigen tooneelvlerken ;
hij schreef : Rubens' menschlievendheid, oorspronkelijk tooneelspel met zang in 3 bedrijven en 6 tafereelen. Hij
mocht er al dadelijk veel voldoening van smaken; 't stuk
werd met veel bijval opgevoerd, niet enkel door De Hooi,
maar zelfs in de verste hoeken van Vlaanderen, te Nieuw
te Dixmude.
-porten
Na een schildering van Rubens' atelier, waarin de
leerlingen drinken en tot verpoozing schilderen, hebben we
de volgende fabel :
Teniers komt binnen met een knaap, die hem zijn
teekeningen heeft getoond, en waarin hij bijzondere begaafheid ontwaart.
De familie van den jongen is arm, en woont in een
veldhut. 't Is een vervallen Antwerpsch burgersgezin; de
oudste zoon had zijn rijke minnares uit afgunst vermoord
en was gevlucht naar een vreemd land. Uit de schande
kwam armoede voor vader en zusters en broers. Rubens
komt de ongelukkigen bezoeken juist op 't oogenblik dat de
berouwvolle zoon wederkeert en van zijn vader vergiffenis
krijgt. De politie eischt den moordenaar op, maar Rubens
bekomt van 't hof zijn vrijstelling. Tot slot een apotheose
van den menschlievenden Meester.
Het stuk is een echte vod. Geen de minste leiding of
techniek of karakterschets. Rubens krijgt met moeite eenige
gemeenplaatsen over kunst en menschlievendheid over zijn
tong. Johan's vader, bij den terugkeer van den verloren
zoon, raast als een bezetene, en 't overig personeel van 't
huishouden heeft voor alle bezigheid tot driemaal toe zoo
onduidelijk mogelijk de aangebrande geschiedenis op te
disschen. Wat heeft Rubens' werkplaats met dit stuk te
maken ? Is 't hoofdzaak geweest bij Van Duyse ons daar
binnen te leiden, en heeft hij enkel als een episoodje opgevat 't geen de eigenlijke verwikkeling moest wezen ? 't Is
best mogelijk !
't Ding werd waarschijnlijk ingegeven door de oprichting van Rubens' standbeeld in 1840. Te dier gelegenheid
kwamen verscheidene stukken over Rubens voor den dag,
en, zonderling, nog meer over zijn leerling Van Dyck, die
overigens in de spelen met den naam van zijn meester
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betiteld, altijd een zeer aanzienlijke rol heeft; terwijl weerkeerig in de andere ook Rubens nooit wordt gemist.
Zoo gaf in 't zelfde jaar 'q.o Fr. Schollaert in 't Fransch
de comedie : Rubens et Van Dyck, onmiddellijk in 't Vlaamsch
vertaald. In 1841 schreef Sleeckx zijn Van Dyck te Saventhem
-

en Van Duyse : A ntoon Van Dyck, of de reis naar Italië. Later
nog zullen we Van Dyck meer dan eens op het tooneel
terugzien. Spreekt uit dit alles geen hooge kunst, toch
komt door deze en andere tooneelen een vaderlandsche
strekking op 't theater duidelijk uit.
Van Duyse's voortbrengsel ter eere van Van Dyck was
een blijspel met zang in 3 bedrijven. 't Loont geenszins de
moeite het een oogenblik in kunstopzicht te beschouwen.
Even zwak is het stukje na zijn dood in 186o uitgegeven : Teniers te Grimbergen, operette in i bedrijf. Dood
verwikkeling. Teniers komt in vermomming-onzelisd
vrijen. Hij steelt Martha's hart door 't schilderen van een
schoon uithangbord; een kermiswaarzegger rukt hem zijn
valschen baard af, en bederft daardoor de gansche vrijage.
't Stukje kan alleszins goeden dienst doen als monstertje hoe een tooneelwerk niet mag zijn.
Van Duyse's aanleg was allerminst voor het toöneel.
Lijk men het meer ziet, had ook hij den hoogsten dunk
juist van zijn zwaksten kant. Van zijn boezemvriend
Rosseels vroeg en bekwam hij wel twintig onderwerpen ;
alle heeft hij beproefd, geen enkel op een betamelijke wijze
uitgewerkt.
We weten niet of 't gemeend was, maar in í86o
durfde Destanberg in een redevoering te Brugge vertellen
dat aan Van Duyse de eer toekomt, de Vlaamsche tooneelschrijvers op den rechten weg te hebben gesteld 1
DOMIEN SLEECKX. ( I )

De ijverige Sleeckx begon zijn dramatische werkzaamheid in 184o. In dat jaar speelde Liefde en Eendragt zijn eerste
stukje: Karlina. 't Werd in 'q.i uitgegeven met drie andere:
(i) Voor levensbijzonderheden, zie Geschiedenis van de Vlaamsche Letterkunde sedert .r83o door COOPMAN en SCHARP$.
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Hoon en Wraek, Van Dyck te Saventhem, en Meester Spinael,
onder deknaam Albrecht Van den Bossche.
Hoon en Wraek, twee dramatische tafereelen uit den tijd
van Jan zonder Land zijn vol bombast en zonder een greintje
waar gevoel; in dien tijd kwam het er, om kunstenaar te
zijn, weinig op aan of men juist sloeg; 't wachtwoord was:
hard slaan.
Van Dyck te Saventhem heeft al niet veel meer waarheid
van schildering; en daarbij komt nog 't ongeluk dat Sleeckx
hier, zonder het te kunnen, volstrekt kluchtig wil zijn.
Meester S, inael is een betrekkelijk goed geslaagde proef.
Hier en daar heeft hij een familietrekje van den lateren
Baes Gansendonck; maar niet waar hij doet aan geleerdheid ; daar is 't niet Spinael maar Sleeckx die spreekt.
Karlin of het Weesmeisje kwam als onderwerp uit de
oude doos (i), en is evenals Hoon en Wraek een monstertje
van gezwollen stijl, en ruwe scherts.
Zijn drukke bezigheden, letterkundige en andere, hiel
verwijderd. Toen ver -denSlckxto184vahenl
zijn Keizer Karel en de Schoenla,bers. Het blijspel behan--schen
delt in éen bedrijf een van de talrijke voorvalletjes, die de
legende toedicht aan den populairsten onzer vorsten. Keizer
Karel, weer eens incognito op wandel te Brussel, krijgt op
de markt een kleinburgersvrouw in 't oog, die een groote,
vette gans kocht. Dat maakt hem nieuwsgierig; hij volgt de
bazin op tot in haar huis, een schoenlapperswinkel.
Daar geeft hij zich voor een Gentschen stielgenoot uit,
en als zoodanig wordt hij genoodigd om mede van de gans
te eten. Al pratend verneemt de keizer dat Pekkers hem
een smeekschrift gezonden heeft, dat totnogtoe onbeantwoord bleef; 't was de vraag om den schoenlappersstiel tot
een nering te verheffen. Die zaak ligt Pekkers nauw aan het
hart, want zijn zoon Geert moet eerst,gildebroer zijn eer hij
met zijn nichtje kan huwen. Die Geert ziet in den nieuwen
tafelgenoot een medeminnaar, en zoekt ruzie. De keizer
sluipt onopgemerkt weg uit het huis. Kort daarop komt een
hoveling met een brief, Baas Pekkers opent hem en ver(i) Cfr. wat vroeger is gezegd bij Alfried en Karlina van
Rosseels.
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neemt met stralend gelaat dat de keizer het schoenlappers ambacht tot een nering maakt en dat hij, Baas Pekkers
tot hoofdman is benoemd. Geert trouwt met Wantje.
De vooruitgang van Sleeckx als tooneelschrijver spreekt
uit iedere bladzijde van dit bevallig spel. Hij heeft de
menschen beter leeren kennen; we worden levende wezens
in zijn personen gewaar; 't stukje is met vaste hand ineen
dialoog is vlot en tamelijk levendig, alhoewel soms-gezt;d
wat banaal. Maar het wegsluipen van den keizer is een flater.
In '5i waagde zich Sleeckx aan een duivelarij in drie
bedrijven en een naspel : Smeke Smee. Het stuk is ons enkel
uit een omwerking van i858 bekend. Het brengt op 't
theater de volkslegende van den slimmen smid, die zijn ziel
aan den duivel verkoopt, en die Satan zoo schalksch voor 't
lapje houdt, als deze hem wil komen halen. Daaruit heeft
Sleeckx de volgende intrigue gesponnen : « Smidj e Verholen
zoekt het geluk dat zich onder de trekken zijner bruid
Felicitas verbergt; terwijl het kwaad, verpersoonlijkt door
Satan, de menschelijke zwakheid, onder de gedaante van
een ouden boer, en het onverstand, voorgesteld door een
dommen smidsgast, hem allerlei verlokkingen aanbieden.
De smid slaagt er nochtans in door arbeid en deugd, alle
hinderlagen te vermijden. Ook, als, na een lange reeks
wederwaardigheden, die hem tot aan de hel brengen, het
hem gelukt zijn bruid in den hemel te vervoegen, stelt ons
het tooneel een prachtige apotheose voor, de verheerlijking
en de zegepraal des arbeids ». (i) Zoo schreef De Eendragt
bij de opvoering van het spel door het Nationaal Tooneel
te Antwerpen.
Hooge kunst moet men in dit stukje, zooals overigens
in 't genre waartoe het behoort, niet zoeken; maar het valt te
erkennen dat Sleeckx den geest van onze duvelryen uit de
1 5e eeuw goed heeft getroffen, en alleszins heeft voldaan
aan de vereischten, hem door den volkssmaak gesteld. Zoo
werd b. v. « de vierschaar van den hellekoning, waar ministers, huichelaars, eetwaren -vervalschers, enz. ter helle
worden gezonden op luid handgeklap onthaald ». (2)
(i)

(2)

De Eendragt, 13en Feb. 1859.

Ibidem.
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In '52 schonk Sleeckx aan ons tooneel een drama in 3
bedrijven en een blijspel in 2, en 't waren geschenken van
waarde, althans voor dien tijd.
Het drama De Kraankinders voert ons in de 16e eeuw
aan de dokken te Antwerpen.
Hoovaardij en minnenijd stoken twee « kraankinders »
tegen een makker op. Ze hebben ook geld noodig; en
daarom vermoorden ze een rijken vreemdeling. 't Valt hun
niet moeilijk de schuld van dien moord op hun makker te
laden; maar eindelijk wordt onschuld en misdaad ontdekt.
Om het versleten romantisch onderwerp heeft Sleeckx
een nieuwe verwikkeling gesponnen, die hem blijkbaar veel
heeft gekost, en toch, wat aangaat de eerste twee bedrijven,
geen loon naar werk heeft gegeven. Op veel plaatsen immers
is de schrijver zijn intrigue niet meester geworden, en al te
lange alleenspraken — overigens toen nog in de mode moeten ons de handelingen van de personen verklaren of
ons aanduiden hoe ver we in 't stuk zijn gevorderd. Er is
geweld gedaan om eenheid van indruk te weeg te brengen en
de dialoog heeft er veel door geleden. Daarbij, zijn de
middelen ter ontroering, hier door Sleeckx gebruikt, zeer
alledaagsch. Iemand vermoorden is altijd een daad, die
opschudding wekt. Daarmee loochenen we echter niet dat
het I 1e tooneel van 't 1e bedrijf meer dan gewonen indruk
kan maken:
ELFDE TOONEEL.
BAP.THELs.

-- Nog hier.... De hel is met ons! (Ras tot Daens, hem

b ij den arm grijpende) Daens 1
— Wat is het?
— Daens !
DARNS. — In 's hemels naam ! Wat wilt gij? Uw blik doet mij
ijzen.
BARTHELS. — De vreemde heeft geld 1
DAENS.

BARTHELS.

D'AENS. —

Geld !

Veel geld!
-- Welnu !

BARTHELS. —
DARNS.

BARTHELS

(een mes uit zijn boezem te voorschijn halende). --- Be-

grijpt gij ?
DARNS. -- Ik vrees u te begrijpen.
BARTHELS. - Zijt gij een man?
DARNS. -- Bedenk....
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— Hij heeft goud, zeg ik 1

(terugdeinzende). -- Een moord ! ..... Een manslag ! .....
BARTHELS (ras). — Wij hebben geen tijd te verliezen! Niemand
DAENS

zag hem bij mij binnengaan; niemand zal op dit uur en bij
zulk weder mijne woon naderen. Het venster van zijne
kamer ziet uit op de Schelde. (Hem nogmaals bij den arm grij-

jende). Kom !
(zich losrukkende). — Nimmer I

alle eeuwigheid niet !
— Lafaard !
DAENS. — o Vriend, ik bid, ik smeek u, laten wij onze handen
niet bezoedelen met bloed!
BARTHELS (hoonlachende). — Bid en smeek, wanneer Lieven zal
deken zijn, en gij zult zien, of Ida daarom minder hem zal
toebehooren 1
DAENS (woedend). — Bij de hel !
BARTHELS. -- Wat moeten wij hebben? Wat ontbrak ons om de
plannen onzer vijanden te verijdelen ?.... Geld ! .... Welnu,
de fortuin levert het in onze handen, en gij kunt aarzelen.
DAENS (besluiteloos). — In 's hemels naam !.... Ik bezweer u.....
BARTHELS. — Hebt gij liever, dat Ida de prooi uws medeminnaars worde?
DAENS (buiten zichzelven). -- Ha, duivel! gij kent mijne zwakke
DAENS

BARTHELS.

zijde!
BARTHELS. -DAENS.

Hebt gij uw mes?

— Voort! Voort ?.... In huis, eer de moed mij ontschiet !

(Beiden af in huis; het onweer woedt in volle kracht. LIEVEN verschijnt op den achtergrond).

Wat de karakters betreft, heel goed uitgewerkt zijn ze
niet. Psychologisch diep, overigens, heeft Sleeckx nooit
gegrepen. En dat blijft een hoofdgebrek voor den dramatist : want niet de daad zelf, de objectieve gebeurtenis is
dramatisch, maar het worden van de daad, en haar gevolgen
op 't gemoed. (i) Wat Sleeckx hooren en zien kan geeft hij
weer, maar hij gaat ook nooit veel verder dan waar hij met
zijn zintuigen terecht komen kan.
Niet het minst om die eigenaardigheid is zijn blijspel
,Jan Steen uit vrijen, van 't zelfde jaar, beter geslaagd. Jan
Steen, weduwnaar, met een ganschen hoop kinders, tot
over zijn ooren in schulden, zonder een zier praktische
kennis van 't leven, met zijn vrienden de wijnstoop leegend
(i) Vgl.

FREYTAG,
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zoogauw de verkoop van een schilderij ze weer heeft gevuld;
die Jan, nu door zijn kunstbroer Van Mieris uit vrijen
gezonden, en ondanks zijn linkschheid toch eindelijk een
flink vrouwtje veroverend, mag er wel zijn. En Van Mieris,
die zijn rioolroes op een schilderij heeft vereeuwigd, brengt
een zeer prettige verwikkeling bij. Maar de woekeraar
Vander Laen kon, dunkt ons, best worden gemist. Hij
brengt, weliswaar, Marietje en Jan in een critischen toestand, maar die was stellig het tegendeel van noodzakelijk
om het spel een sierlijke afronding te geven. Met dat alles
zouden we in al de personages, die Sleeckx tot hiertoe op
tooneel heeft gebracht, een beetje meer theaterbloed willen
hebben. Gezien de betrekkelijk hooge letterkundige gaven,
waarvan hij blijk geeft, zijn we geneigd aan hem ook in
tooneelkundig opzicht hoogere eischen te stellen dan aan
de meeste van zijn tijdgenooten. Zijn personen zijn nog
niet thuis op de planken; er is een zekere schuchterheid en
loomheid in hun spreken en handelen. Rosseels, die 't in
letterkundig opzicht bij Sleeckx niet halen kan, heeft onbetwistbaar beter de kneep weg van den dialoog.
JUL. PERSYN.

(Wordt voortgezet).

DE TAAL DER VOGELEN
(Vervolg)

Ik heb u getoond dat de zang de paren bijeenbrengt,
het broedgebied niet zelden ook de nestplaats aanduidt. Ik
wil u verder bekend maken met de gewichtige rol die de
zang vervult in het leven van den vogel en het huishouden
der natuur.
Welke vogels behoeven een broedgebied? Degene die
om hunne jongen gemakkelijk op te voeden hun aas in den
omtrek van het nest moeten vinden. De watervogelen, de
kusten der zeeën of uitgestrekte moerassen bewonend,
hebben daarvoor niet te vreezen : de schapraai is altijd wel
voorzien. Ook pluvieren, kieviten, zeezwaluwen en meeuwen nestelen in groote menigten nevens elkander, zoodanig
dat sommige eilandjes in Holland gedurende de lente
verpacht worden voor de opbrengst der eieren. In het
hooge Noorden staan op de klippen en rotsen der zee
soms honderde duizenden nesten van alken, zeekoeten en
krabbenduikers, de eene vast nevens de andere. Zoo dicht
zijn die plaatsen met vogelen bedekt en omwolkt, dat zij
door de Groenlanders K vogelbergen » genoemd worden.
De vogels, die hunnen buit op het vasteland moeten zoeken,
hebben het in 't algemeen zoo breed niet; 't kan misschien
wel voor de zaadeters, maar de insektetende vogelen, die
hunne onverzadelijke jongskens met kerfdieren en wormen
moeten opstoppen ! Daartoe behoeven zij in den omtrek
van het nest een domein om op jacht te gaan, en geloof me
vrij, zij weten er hun recht te verdedigen met zooveel ijver
en jaloerscheid als de hardnekkigste onzer jagers.
Hieruit te willen besluiten dat er op 't zelfde gebied
maar een koppel insekteneters mag nestelen, is mis. Zijn
er bij de insekteneters veel soorten, bij de kerfdieren en
wormen zijn er merkelijk meer, en ieder vogel is belust op
zeker slag tot wier vangst hij dan ook best gewapend is.

336

DE TAAL DER VOGELEN

Dat er in een hof zoo wat eene halve hectare groot, goed
beplant en omringd met hagen en kanten, een nachtegaal
woont, die de wormkens op den grond tusschen de verdorde blaren zoekt, een vink, die op boomen en struiken
madekens vangt, een pimpelmeesje, dat rond de fijnste
twijgjes kleffert om er de eierkransen af te stekken en de
rupsenpoppen open te krabben, een koninkje, dat in alle
hoeken en spleten gaat snuffelen of er geen mug of spinne kop zit, een biestekker (i), die maar jacht maakt op vliegend
wild, een merel nog, die in 't grasplein heele bekken pieren
vangt en daarbij nog wat aardbeziën en krieken steelt....
wat kan hun dat schelen.... Maar, kwam er één paar dezer
soorten bij, dit ware erge concurrentie !
Gij, die gemeend hebt dat ik van mijn onderwerp ben
afgeweken, neemt nu eens wel in acht, dat bijna al de vogelen, die zulk gebied hebben, zangvogelen zijn, en wat meer
is, dat er onder al de goede zangers geen enkele is aan Wien
zulk domein ontbreekt. Welnu, hoe zal een vogel, op zoek
naar een broedgebied, weten dat een landschap door een
zijner soortgenooten reeds ingenomen is, en hoever het zich
uitstrekt ? Aan den zang van den bewoner. En deze, op
zijne beurt, hoe zal hij ingelicht worden, dat een mededinger is binnengedrongen? Nog eens door den zang van
dezen laatste. Zoohaast de indringer zich laat hooren, zal
hij antwoorden. Wijkt de pensjager niet terug, bij 't eerste
deuntje, dat hij aanheft... oorlog is 't, slag, en seffens nog,
vechten tot een van beide bekent dat hij het onderspit
moet delven, en 't kamp uitmuist.
Is dit niet bewonderenswaardig? De zang, welken wij
beschouwden als de uitdrukking der teederste gevoelens en
aldus door het wijfje verstaan wordt, is voor elk soortgelijk
mannetje eene uitdaging, eene oorlogsverklaring, dikwijls
ook is hij 't wapen, dat beide mededingers om ter best
hanteeren in den strijd, en na de overwinning wordt hij
een zegelied. Ik moet er echter bijvoegen dat in 't huishouden der natuur ook gevochten wordt om andere redenen,
en dit is noodig opdat het ras niet zou ontaarden. Daarom
schijnt 't wijfje gansch onverschillig bij 't gevecht van haren
(i)

Grauwe vliegenvanger. Musicapa griseola.
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man aan zijne overwinning of nederlaag. Bezwijkt hij in
den slag, de overwinnaar zal zijne plaats innemen. Het is
b.v. 't geen wij zien in hanengevechten, en in denzelfden
zin, denk ik, bij musschen of andere vogelen, die in groot
getal samenwonen.
Dikwijls, meen ik, hebt gij in uwen hof, in het veld,
merels, vinken en leeuweriken zien strijden om 't meesterschap. Ik wil u iets vertellen van den koekoek.
Zijn gebied is zeer uitgestrekt. Is het alleenlijk omdat
de rupsen, waarop hij verlekkerd is, tamelijk schaarsch
kunnen zijn? Denkelijk is het ook en misschien nog wel
meest omdat hij op zijn gebied verscheidene nestjes behoeft
te vinden van bepaalde insektenetende vogels, aan welke
het wijfje hare eieren toevertrouwt. Dit gebeurt einde Mei
en in Juni. Dan ook hoort men 't welgekend geroep van 't
mannetje bijna onophoudend weergalmen. Zeer zelden
hoort men 't wijfje antwoorden; 't is een eigenaardig
lachend gefluit *. Hoe dikwijls toch heb ik er mijn weêr in
gehad den strijdlust van die wondere heeren eens op de
proef te stellen. Het is genoeg den zingenden koekoek
eenige keeren na te roepen, bij 't eindigen de eerste silbe
verdubbelend *, en zonder missen, van drie, vier honderd
meter ver komt hij ijlings afgestreken ; bij iederen roep,
waarmede hij antwoordt, voegt hij een vreemd keelachtig
gescharrel waardoor hij het toppunt van zijn toorn te
kennen geeft *.
Zekeren keer wanneer ik verborgen zat in eenen
wilgenstruik, kwam de kerel in zulke dolle vaart afgetogen,
dat hij de takken raakte eer hij mij bemerkte. Moet ik
zeggen hoe verwonderd en verschrikt hij heenvloog: nog
nooit had hij zulken grooten koekoek gezien!
Iedere vogel, volgens den aard zijner soort, voelt zich
natuurlijk meest getrokken tot die plaatsen waar hij overvloed van levensmiddelen en tevens beschutting vindt tegen
zijne vijanden. Maar zulke luilekkerlanden liggen er niet
dik, en zijn diensvolgens het tooneel van vele gevechten.
Het spreekt van zelfs dat de sterkste er meester blijven. De
andere kunnen verhuizen in de gebuurte, als 't kanton
groot genoeg is, en de verstootelingen kunnen ergens in
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eenige struiken of houtkant gaan leven als kleine bur
gers.
Dit feit is niet zonder belang voor den zang des vogels
en zijne betrekkelijke volmaaktheid. Ieder in zijn gebied,
gelijk wij reeds bemerkten, zingt nu tot teeken van zijne
heerschappij, en zijn zang is eene gedurige uitdaging voor
de anderen zijner soort.
Wanneer in het bosch b.v. een nachtegaal of een
lijster hun lied aanheffen, kunnen de anderen, al waren zij
aan 't voedsel zoeken, niet wederstaan; seffens vliegen ze
op hun plaatsken en 't concert begint. De eene leert van
den andere; door de ijverzucht aangevuurd, zingen zij om
't luidst, om 't langst, om 't schoonst, en daar waar verschil
dezer kunstenaars tegen elkander opgaan is 't, dat de-lige
zang het toppunt der volmaaktheid bereikt die men ervan
verwachten mag. Ook wilt gij de melodische strofen van
den nachtegaal en de zanglijster hooren in al hun volheid,
heerlijkheid en kracht, zoo moet ge gaan luisteren in weelderige hoven en looverrijke bosschen. Het is in zulk vogelparadijs, waar ik dikwijls deze virtuozen hooren mocht,
dat ik tot die overtuiging kwam. Het was een uitgestrekt
kasteelpark, waar groene graspleinen afwisselen met
ronden van palmen en Rododendrons, met beken en
vijvers ; waar boschjes, eiken- en kastaniënheesters elk jaar
met een nieuw bladerentapijt den klampigen grond bedekken; waar slanke, statige beuken hunne kronen mengen
en als 't gewelf vormen van eenen grootschen tempel in
wiens heimzinnige stilte dit plechtig gezang heinde en ver
weérgalmt.
En meent niet dat dit slechts inbeelding is, een oordeel
ontstaan door de betoovering der landschappen. Benevens
deze voortreffelijke kunstenaars zijn de verstootelingen, die
zich in kleine hoven en boschjes ophouden 't hooren niet
waard.
Maar, wat niet te loochenen valt is, dat die betoovering
waarlijk bestaat en machtig genoeg is om in iederen mensch
toch een vonkje dichtersvuur te doen ontglimmen. Is het
juist niet omdat dit gezang de wonderschoone harmonie
der natuur beter doet uitkomen? Ieder lied der gevleugelde
zangers past zoowel bij het landschap dat het alles verle--
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vendigt. Boven de vruchtbare kouters ook en de vlakke
groene weiden klinkt zoo vroolijk de zang der leeuweriken;
boven de uitgestrekte heide en zuchtende sparrebosschen
zoo weemoedig het gefluit van den boschleeuwerik; boven
de bruischende baren der stroomen het naar geschreeuw
van zeezwaluwen en meeuwen zoowel als hun witte mantel
past bij de schuimvlokken die wemelen aan den waterrand
of op de golven drijven. En hebt gij nooit des zomers
gewandeld langs een polderkreek, langs een rivier wier
boorden begroeid zijn met dichte bosschen riet en biezen ?
Dáár ook moet het gezang der gevederde muzikanten u
getroffen hebben. Het onbeduidend lied der rietmusch (i)
bestaande uit een stroof scherpe sjierpende tonen, het
trillend knersend gekwetter der rietvinkskens (a), en bijzonderlijk de krij schende, krassende stem van den karekiet (r) :
't Is riet, 't is riet
Al wat g'er hoort en ziet.
En iedre zanger paart zijn lied
Met 't ruischen van het ranke riet.
Vooraleer over loktoon en waarschuwroep te spreken,
nog eene bemerking over zang. Iedere zangvogel heeft een
kenmerkend, soorteigen gezang. Zekere soorten, zonder
daarom den stempel der eigenaardigheid te verliezen,
ontleenen hun zang geheel of ten deele aan anderen en
bootsen dien zoo getrouwelijk na, dat men er zich bij zou vergissen. De benaming van spotvogel wordt bij uitmuntendheid gegeven aan een lijster van Noord-Amerika, den alomgekenden «moking-bird ». Ons zevenzangertje (,+) wordt ook
wel eens zoo genoemd. De calanderleeuwevik in Zuid-, het
blauwborstje in Midden-Europa bezitten de begaafdheid
der nabootsing in hoogen graad. Wat roem hebben zekere
papegaaien en parkieten in deze kunst niet verworven ?
Hier te lande hooren we dikwijls vreemde stukken in 't
gezang van roodborstjes, bloedvinken, leeuweriken, spreeuwen, negendooders (5), enz. Doch allen samengenomen
(i) Emberiza schaeniclus (Br.). Bruant des roseaux.
(2)
(3)
(4)
(5)

Acrocephalus arundinaceus (Br.). Rousserole effarvate.
Acrocephalus turdoïdes (Br.). Rousserole turdoïde.
Hypolais icterina (Br.). Hypolaïs contrefaisant.
Lanius collurio (Br.). Pie-grièche écorcheur (kleine klau
-wier.
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moeten hierin de vlag strijken voor een onzer meest gewone
en jammer genoeg minst gekende zangerkens : het wilgensijsje, wetenschappelijk boschrietzanger, minder juist « la
rousserole des marais » (acrocephalus palustris). Ik zou het
willen graan- of korenzangertje heeten; bovendien kan het
geen namen te veel hebben.
Dit vogeltje, een vertegenwoordiger van de talrijke
familie der rietzangers, komt ons terug uit Afrika omstreeks
den ion Mei en maakt met den vliegenvanger en het zevenzangertje (waarop het tamelijk wel gelijkt, doch wat kleiner en bleeker uitvalt) de achterwacht onzer zomervogels.
Het vestigt zich in de graanvelden met boomen omringd.
Trouwens een korenakker bij voorkeur met wilgen-begroeide-grachten bezoomd, is zijn geliefkoosd verblijf.
Daar hoort men, ten tijde als de rogge bloeit, zijn onverpoosd gekweel bij dage en zelfs bij nachte; zoo teeder en
zacht is 't dat men het nauwelijks honderd schreden ver
vernemen kan. Wil men het geheel en duidelijk hooren dan
behoeft men op enkele stappen afstand te naderen, wat
_niet moeilijk is, daar de zanger zich schuil houdt in 't
dichtste van 't loover of van 't koren. En 't is het hooren
waard. De loktoon, de waarschuwroep, de noodkreet,
brokjes uit den zang van allerhande vogels, van de verscheidene soorten vinken, gorzen, leeuweriken, roodstaarten,
-musschen, meezen, kwikstaarten, zwaluwen, van spreeuwen en merels, van den nachtegaal, van kwakkels en
patrijzen; het twistend geschreeuw der boommusschen in
de bladeren vechtend, daartusschen al eens geroepen en
geluiden gelijkend op 't kwaken der groene puiten of op 't
wetten eener zeis, anderen meêgebracht uit Afrika; dit
alles tot een aardig mengelmoes samengeweven, ontgalmt
dit wonder gorgeltje zoo getrouw en zoo juist dat een
vogelliefhebber er in verrukking uren lang op luisteren
kan. Gelooflijk is het wat Brehm en Nauman schrijven,
dat de zang dezer toonkunstenaars bestaat uit meer dan
i000 stukken... 't Is heel zeker het vogeltje dat meest noten
op zijnen zang heeft.

Vele vogelen, naar mijn weet, roepen hunne jongen
uit het nest zoodra deze bekwaam zijn hen te volgen. Denkt
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gij niet dat het hachelijke stonden zijn? Voor het hoender
watervogeltjes op den grond uitgebroed, is 't-volkend
zoo erg niet, ook, zoo gauw hun donzen kleedje droog is
en hun pootjes wat gesteven zijn, gaan ze meé op wandel.
Maar voor die jonge gastjes, wier wiegje tusschen hemel en
aarde hangt of op een hoog gebouw staat, is 't niet zonder
gevaar zoo maar de wijde wereld in te vliegen. De oudjes
gaan bijna te werk gelijk eene moeder, die om haar kindje
te leeren loopen, er eenige stapjes voorgaat en het uitnoodigt door allerlei zoete woordjes en gebaren. Hebt ge ooit
eene musch hare jongskens zien uitleiden? Zij vliegt fladderend van het nest heel traagzaam naar den naasten boom
in haar bereik, bij 't lispelen van een zacht getjilp *, zoo
aantrekkelijk voor de jonge muschjes, dat 't eene na 't
andere komt uitgevlogen, zoo onwederstaanbaar dat zelfs
het kleinste, (dat gemeenlijk een bijzonderen naam draagt),
het eindelijk ook waagt en helaas, niet zelden, door zijn
halfgegroeide vleugels zinkend, op den grond te nauw komt.
Wilt gij dezen loktoon eens waarnemen, stel u in de nabijheid van een piepjong muschje; wanneer de oude bemerken
dat het oord niet veilig is, zullen zij hun kind op dezelfde
wijze naar een ander leiden. I:)e taal ook, die deze kleine
schooierkens tot hunne ouders spreken terwijl zij met hun
vleugeltjes sidderen, is maar een vorm van den loktoon die
in hun leven zulke groote rol zal spelen.

De gezelligheid der'vogelen is spreekwoordelijk. Wanneer er een verdwaald is of al reizende de lucht doortrekt,
doet hij bij korte tusschenpoozen zijn geroep weergalmen;
wanneer soortgenooten dit vernemen, zullen zij niet laten
te antwoorden en ijlings trekt de reiziger naar de plaats
waar hij gezelschap en tevens voedsel, rust of veiligheid
zal vinden. (* loktoon van eenige onzer vogelen). Deze,
welke in min of meer talrijke troepen leven, hebben als een
wachtwoord om elkander samen te houden. Wanneer eenige
reigers samenvliegen hoort men het hoofd der bende een
doffen schreeuw geven, waarop de anderen beurtelings
schijnen te antwoorden. Zoo nog de ganzen. Hun lawijM
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tend gegaggel dreunt wijd en zijd door de lucht : ook
vergaderen zij van alle kanten tot talrijke benden. De
leeuweriken, sijsjes, kneuters, in dichte troepen samen vliegend, de kruisbekken, meezen, in familiën rondzwervend, houden niet op hun wachtwoord te herhalen. De
kleine, lieve goudhaantjes (i), des winters zoo talrijk in onze
sparrebosschen, maken 't effect van een troepje sprinkhanen *.
Een andere vorm van den loktoon is het signaal om
eene plaats te verlaten, te verhuizen, of de reis voort te
zetten. Eén van 't gezelschap geeft daartoe zijn meening
te kennen, een tweede volgt zijn voorbeeld, een derde,
alle gelijk; en allemaal samen ook poetsen ze de plaat.
Wanneer de vogelvanger de vinken hoort tjuppen, de
sijsjes of kneuterkens hoort tetteren, dan geeft hij de
hoop reeds op. Bij de meeste vogels is dit zoo natuurlijk
dat ze bijna nooit op- of wegvliegen zonder dit signaal te
_geven, en al zeggen ze, zooals de boommusch, ((tout (de)
suite, tout (de) suite », ze komen daarom niet weêr.
Edoch, hier komt de loktoon reeds in verband met
den waarschuwroep, bovenal merkwaardig.

De vogelen hebben talrijke vijanden. Verblijven zij op
den grond of in struikgewassen, zoo worden zij opgezocht
door flawijnen, wezels, hermelijnen, ook wel eens door
vissen, alle fijngekleede maar bloeddorstige roovers van
het zelfde ras, sluipmoordenaars die op hun wollen sokken,
onverhoeds hun slachtoffer overvallen. In onze ontboschte
streken zijn de vossen verdwenen, doch ruimschoots worden zij vervangen door de katten, waarvan er veel dag en
nacht rondzwerven, hovingen, velden en bosschen doorkruisen ; als wilde Indianen soms verre jachttochten onder
slechts, na weken lang vetten buit gemaakt te-nem
hebben, naar hun logiest wederkeeren. Meer en meer ben
ik overtuigd, dat wel een derde der jonge vogelen, die in
hoven en boomgaards uitgebroed worden door den moorl

(i) Regulus cristatus. Roitelet huppé.
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denden klauw der katten geveld worden ; voor eenige
soorten als nachtegaals, merels, lijsters, roodborstjes, die
soms wat gauw het nest ontvlieden; voor anderen als zwart kopjes, winterkoninkjes, wier geschreeuw bij 't vlugworden
hun verblijf verraadt, moet echter de verhouding veel grooter zijn.
Denkt niet dat de jonge vogeltjes in dichte bosschen
en hooge boomen aan dergelijke gevaren steeds ontsnappen;
onder hun eigen volk tellen zij geduchte vijanden ; eksters,
gaaien, klauwieren (steeneksters) zijn ook kinderroovers die
overal de wiegskens gaan opzoeken en de weerlooze
dutskens onder de oogen hunner moeder verslinden of
wegvoeren naar hun vraatzuchtig kroost. Neen, zelfs de
oude vogelen, vluchtig door het hemelruim wiekend, zijn
er niet vrij van aanval; sterkgevleugelde bandieten, valken,
sperwers, wier stralend oog hen van ver bespiedt, van hoog
uit den hemel schieten soms als een snorrende pijl op hun
slachtoffers neder, en planten den scherpen klauw in hunne
reeds door den schrik verlamde lenden.
Iedere vogel, zooals overigens ieder dier, kent instinctmatig de natuurvijanden zijner soort. Ik denk te mo_,gen
bevestigen dat zelfs de wildste vogelen den mensch als
zulkdanig niet beschouwen, hoewel ze dikwijls door ondervinding leeren dat hij meer dan alle andere te vreezen is,
en zoo komt het wel dat bij vogelen, die bestendig door
den mensch vervolgd worden, als patrijzen, snippen en
ander wild, die schuwheid en vrees door erfelijkheid op de
jongen overgaat en zoo een eigenschap der soort wordt.
. Het is merkwaardig hoe rap de vogelen leeren in de
school der ondervinding, en het pleit voor hun doorzicht
en schranderheid, dat zij zoo gauw en juist, tusschen de
menschen hun vrienden onderscheiden en degenen'die
1

hun

kwaad stoken.
Vogelen, in zekere landen beschermd en geëerd, zooals de kieviten in Holland, vluchten er voor de menschen
niet; de ooievaars schijnen zelf hunne nabijheid te zoeken,
en komen op de schuren wonen. In België, waar ze maar
al te dikwijls op het geweer onthaald worden, zijn ze ' ver legen en schuw. Meeuwen, die in steden als Antwerpen op
eenige meters afstand van het volk vertrouwelijk' rond-

344

DE TAAL DER VOGELEN

vliegen, zullen een paar uren hooger op Schelde, honderd
meters uitsteken voor de roeiboot, waarin een jager zich
tracht te verbergen, terwijl ze weerom met troepen rond
het schuitje van den visscher komen zweven. Musschen,
kraaien, spreeuwen zien tamelijk rap aan de manieren van
den voorbijganger hoever hij te betrouwen is.
Begrijpt gij van welk uiterst belang het is voor de
vrijwaring van 't vogelras, dat een hunner den vijand
'bemerkende daartegen de anderen kan waarschuwen? Ja,
en ligt er in 't besef van het gevaar iets vernuftig, niet
minder bewonderenswaardig is het dat zij, net gelijk de
menschen, dit gevaar weten kenbaar te maken. In hun
rijke taal deelen zij elkander hun wantrouwen meê wanneer
hun iets verdacht voorkomt, hunne vrees bij een nog verwijderd, hun angst bij een nakend gevaar, hun opgewondenheid en toorn op 't zicht van een vijand te zwak voor
hen of buiten staat gesteld hun te schaden.
Wanneer men in de nabijheid komt van een vinken
hoort men soms een heel fijn doordringend fiii * :-nestj,
het is de waarschuwing waardoor de ouders hun jongskens

op hunne hoede brengen : stil! en of er gezwegen wordt!
Het roodborstje en de merel doen eender; en, wat oprecht
wonder is, men kan noch juist den afstand noch de richting
gissen van waar 't bericht geseind wordt. De eerste dagen
dat de jongen uitvliegen behoeven de ouders hunne waak
te verdubbelen, en somtijds ook gansch hun-zamheid
talent uit te putten om die al te vertrouwelj ke en onbedachte schepseltjes te redden.
In een jong eikenboschje hoorde ik zwartkopjes,
pas het nest ontvlogen, om aas' schreeuwen. Nauwelijks
was ik de struiken binnen : tek tek tek... *, een der oudjes
klepte alarm, en de jongen zwegen... Na enkele stonden
echter herbegon er een zijn klagend geroep. Hoe nader ik
kwam, hoe' drukker en droever het geknip der ouden werd *.
Daar komt het mannetje dicht bij mij op eenen tak zitten...
en paf, plotselings valt het beneden en, alsof het een vleugéltje gebroken had, flittert en floddert het langs den grond
door de struiken heen ! De kneep is te oud en te gemeen
bij zekere vogels om er mij aan te laten vangen; ik liep er
-

-
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niet achter, doch ziet, enkele stappen voor mij zit het ongehoorzaam kind : een bolleke pluimen met een piteleerken.
't Zag er zoo armtierig uit; een leêge maag kent geen rede
daarom ook zweeg het niet. Ik nader zachtjes ;-ner,
wederom herbegint het alarmslaan, waartusschen meteens
een pijnlijk geschreeuw, gelijk jonge zwartekopjes slaken
als zij vastgegrepen worden. Verschrikt steekt nu de kleine
een lange nek uit, bemerkt mij... en met veel moeite maar
toch bij tijds sukkelt het buiten bereik. Van waar kwam dit
geschreeuw? 't Was 't moedertje dat bij het dringend gevaar het uiterste noodsein had gegeven.
Denkt niet dat al de vogelen, om een klimmend gevaar
te beduiden, veel verschillende woorden hebben. Eén en
dezelfde silbe, volgens den toon en de maat waarop zij
voorgedragen wordt, drukt velerhande, ja, de tegenstrijdigste gevoelens uit. Een -, of tweemaal zacht en gemoede
uitdrukking van genegenheid en teederheid,-lijk,shetd
waarmede de ouders tot: elkander of tot hunne jongen
spreken. Meermaals achtereen en wat scherper van toon
wordt het de waarschuwroep bij het zien van een verwijderd gevaar; en dan hoe nader en dringender dit wordt,
hoe korter, luider, rapper hun geroep wordt, al ver gelijk
toonkunstenaars den gang der gevoelens weergevend door

piano, crescendo, metzoforto, animato, presto.
Hebt gij de kans in uwen hof als zomergast eenen
nachtegaal te bezitten, dan hebt ge mij begrepen. Gij hebt

hem gehoord: Wied, wied, krr *, zoo antwoordt hij op den
loktoon van het wijfje, en dan heft hij aan : de strofen
zijner hemelsche melodij slaan, trillen, vloeien, rollen er
uit de eene na de andere. Maar wanneer gij in het houtgewas dienzelfden roep hoordet kort en rap : wied wied
wied wied krr *,... zijt gij gaan zien? Het kon niet missen.
Onder een struik zat de poes te loeren naar filomeel, die
gezwind van tak op tak sprong, en rond hem 't zevenzangertje, de haagmusch, 't pieterkoninkje en al 't klein goedje,
dat in kreupelhout en bramen huist. Ieder weert zich om
het meest. De roover, verraden in zijne hinderlaag, trekt er
onthutst en beteuterd van onder, terwijl geheel 't gespuis
hem vergezelt en naar de grenzen leidt. Van goesting likkebaardend, kan hij zijn spijt niet kroppen; alvorens door de
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haag te kruipen, kijkt hij nog eens met minachting omhoog:
«de druiven zijn te groen ».
Dit is een zomertafereel. De winter ook heeft ' zijn
tooneelspelers. Wanneer vinken samen hun trippelslag
slaan rond een dichte spar of ceder; de musschen er een
leven houden van de andere wereld, nadert stil en beloert
nauwkeurig de donkerste plaatsen van den boom. Tegen
den stam gedrumd zit een kat... met pluimen! Is het een
kerkuil, hij zal ' zich zelfs niet geweerdigen zijn samengevotiwen wezen open te doen om u te bezien; is het echter
een huiben, gelijk meest gebeurt, rap draait hij zijn rond
kopje, bekijkt u met twee brandende bollantaarnen, een
diepe groet en... gauw de gaten uit.
Alle nachtvogelen worden door de kinderen des lichts
hevig gehaat, en niet zoozeer ten onrechte, wat men er ook
van zegge of schrijve; ik zeg niets van kerkuilen, maar
boschuilen doen aan 't klein gevogelte veel kwaad. Ik weet
een lariksboschje waarin een dertigtal ooruilen overwinteren; welnu in de haarbollen, die ze uitgeeuwen, zijn zoo
veel, ja bij den trek des voorjaars meer vogelbekken te
vinden dan muizenschedels. Ook wanneer een dier nachtelijke roovers bij klaren dage zich vertoont of zijne schuil
ontdekt wordt, komt groot en klein toegesneld om-plats
hem aan te vallen en uit te jouwen.
Hebt gij soms een vertegenwoordiger van dit belangrijk korps opgevuld of veel beter nog in levende lijve,
plaatst hem eens te midden van uwen hof, en na enkele
minuten zult gij al de gevleugelde bewoners van den
omtrek zien, alsook hun waarschuwroep en de koortsige
gebaren, waarmeê zij hem voordragen, kunnen waarnemen.
De merel met uitgerokken nek, dorschend met staart en
vleugels, trekt onverpoosd zijn helderklinkend dix dix dix
als uit een stalen veer; de vink, het kuifje recht van toorn,
draait zwierig links en rechts onder aanhoudend gepink;
het roodborstje komt de heerschap met diepe buigingen
groeten * rikke tik tik tik...; de grauwe wintermusch(i) huppelt
rond als een muisje en schreeuwt *; het koninkje springt in
den naasten struik op en neer, en ratelt alsof men met een

1

.

(I) Accentor modularus. Accenteur mouchet (blauwe haag

-musch).
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stokje krauwt langs de tanden van een kam *; de meesjes
vooral' zijn om er iets van te krijgen; en, om het spel te volmaken, op eerbiedigen afstand de slimme musschén, moord
en brand schreeuwend : rru dief dief dief rru; kortom 'n wispelturigheid en 'n getier dat een uil, al ware het nog een opgevulde.. , van schaamte en schrik zou in den grond kruipen.
Zulk schouwspel is vrij' leerzaam. Vogelen van verscheidene soorten komen van alle kanten toegesneld; bewijst dit
niet zonneklaar dat zij elkanders waarschuwroep verstaan?
Hoe wijs is dit alles geschikt in de natuur! De zang, die
eene bereiding en voorwaarde is tot degelijke voortplanting
der vogelen, is eigen aan iedere soort waarvoor hij dan ook
alleen verstaanbaar is; integendeel is het van algemeen nut
voor de bevrijding van 't vogelras dat de bewoners van
zeker oord malkander tegen eenen gemeenzamen vijand
kunnen waarschuwen.
Wanneer in een bosch de alarmkreet weerklinkt van
eene lijster, zwijgen opeens al de andere zangers en houden
zich op hunne hoede; wanneer in de vlakke weiden of
kouters een kraai of kievit zich laat hooren, worden ze ver
spreeuwen, leeuweriken, kneuters, die ook-standore
in 't open veld hun voedsel zoeken; wanneer in 't schor of
op de slijkerige oevers der stroomen een wulp alarm huilt,
steken al de andere strandvogels den kop omhoog, gereed
om te vluchten bij den minsten onraad. Meer dan een van
die voorzichtige en schuwe verraders werd door de jagers
verwenscht. Dit feit schijnt minder vreemd als wij inzien
dat er een zekere gelijkenis bestaat niet alleen tusschen den
waarschuwroep van vogelen der zelfde familie maar zelfs
van verschillende groepen,
Wij deden reeds opmerken hoe wondergoed de waar
vink, merel en roodborstje op malkaar-schuwkretnva
trekken : fii *. Hoort daarnevens het pimpelmeesje dat
insgelijks daarmee begint *.
Al de boschzangerkens hebben nagenoeg den zelfden
waarschuwroep van den nachtegaal « wied » *. De looverzangers, met name het ovendekkertje en de tjif-tjäf, doen
bijna eender doch wat flauwer *. De roodsteertjes, en
eenigszins de biestekken yoegen er een steenachtig getek
bij : wied tek tek tek *. De tapuiten : wie tra tra, terwijl
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verschillende grasmusschen, als zwartekop en doorngras
niet anders schijnen te doen dan... hagen knippen*.-musch,
Wat de watervogelen betreft, de zoo talrijke soorten
wulpen, regenvogelen (i), strandlooperkes (2), plevieren (3),
de zeeekster (k), de sabelbek (5), hebben elk, volgens gestalte,
een zwaarder of fijner fluitende roep als loktoon, die kort
opeenvolgend en scherper van toon de waarschuwroëp . en
de noodkreet wordt. Ik zal als type de welgekende roodpootplevier nemen : zijn loktoon *, zijn alarmroep *, zijn
angstkreet *• Het zelfde verwantschap bestaat bij meeuwen,
eenden, ganzen enz.

Bij zekere vogelen, vooral bij de groote zee- en moerasbewoners, die in troepen samenblijven, bestaat de gewoonte
wachten te stellen, dag en nacht wakend tot veiligheid
van heel 't gezelschap. De ganzen zijn daarvoor gekend.
De kranen (6) ende trapganzen (7), welke bij strenge winters
toevallig ons land bezoeken, zenden bovendien verkenners
uit eer zij het wagen zich in eene vlakte neer te zetten. De
wacht oefent zijne taak met iever en uiterste voorzichtigheid. Al de andere mogen voedsel zoeken, slapen, de kop
onder de pluimen; de schildwacht met opgestoken hals
staat gedurig rond te zien, gereed om bij 't minste gevaar
zijne gezellen te waarschuwen. Ook hebben deze in die
wacht zulk betrouwen, dat, wanneer hij bij donkeren nacht
verrast wordt zonder het noodsein te kunnen geven, heel 't
gezelschap kan overrompeld worden en het aan den vijand
soms duur te betalen heeft. Dit gebeurt weleens met de
prachtige flamingos, welke zoo talrijk vertegenwoordigd
zijn in den dierentuin van Antwerpen. Wij hebben er nochtans ook voorbeelden van bij onze vogelen. Zoo houdt de
patrijshaan de wacht bij zijn huisgezin zoolang de jongen
(i) Charadriinoe. Pluviers.
(2) Tringince. Bécasseaux.
(3) Totanince. Chevaliers.
(q.) Haematopus ostralegus. Hultrier.
(5) Avocetta recurvirostra. Avocette.
(6) Grus cinerea. Grue cendrée.

(7) Otis major. Outarde (Wilde kalkoen).
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bijeen blijven (Februari). Bij nacht, zoowel als bij dag,
houdt hij zich van den hoop een weinig afgezonderd. Komt
er gevaar, hij is het die 't eerst opvliegt met geweldig ge
een gillende schreeuw, waarop heel de « com--druischen
pagnie » de vlucht neemt. Overigens ieder jager weet dat,
eens de ouden gesneuveld, de jongen gemakkelijk uiteengedreven en tot de laatste geschoten worden.

Uit het feit, dat de vogelen op de waarschuwkreten
hunner makkers samenkomen, blijft ons nog iets te leeren.
't Bewijst dat dit geroep zooveel als een hulpkreet is, ten
einde door vereenigd geweld een zwakken of verraderlijken
vijand te verdrijven. Een uil, een kat zelfs zijn slechts te
vreezen als sluipmoordenaars; zoo nog ziet men zwaluwen
en kwikstaarten logge roofvogels als torenvalken en brawieren schreeuwend navliegen. Geheel anders gaan de
vogelen te werk wanneer de noodkreet weerklinkt bij
ernstig gevaar, bij 't verschijnen van geduchte klampers,
als sperwers of haviken. Sterkgewiekte vliegers, namelijk
duiven, zwaluwen, spreeuwen, leeuweriken in troepen
vereenigd, zoeken gewoonlijk redding in een dolle vlucht
en trachten steeds den roofvogel boven te zijn. Minder
bevoorrechte vlaktebewoners zoeken te ontkomen door list.
Zij drukken zich dicht tegen den grond en blijven roerloos
liggen. Het zijn juist deze welke een nederig kleedsel
dragen in overeenkomst met de kleur hunner omgeving.
Men moet al een welgeoefend oog hebben om tusschen
twee grauwe kluiten een leeuwerik te ontwaren, op den
stoppel een kwakkel of patrijs, in 't moeras een snip of
lapper te zien liggen. Drie priemkens gras, één varenblad is
genoeg om een riethoen of eene fezanthen te verbergen.
Jonge watervogeltjes op zandige schorren zijn in hun bleek
als bollekens zand of grasdotjes-bruingevlktdoz j
waar iedereen gemakkelijk óverkijkt. Wie ooit in schorren
of weiden jonge plevierkens of kievitjes heeft gezocht, weet
ervan te spreken!
Eindelijk de boschvogelen, bij het hooren van den
noodkreet, vluchten met snelle vleugelslagen in dichte
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struiken of looverboomen. En in dit stieltje zijn onze musschen echte artisten. Het is niet zeldzaam, bijzonderlijk in
de polders op een haverstoppelveld, met wilgetronken afgeboord, duizend, tot twee duizend van dit volk bijeen té
zien. Nauwelijks heeft er één (gewoonlijk een oude doorslepen kerel, die in den top der takken op uitkijk blijft
zitten), nauwelijks, zeg ik, heeft hij den angstkreet laten
hooren * rrru rrru dief dief! geheel de vlucht breekt op,
sluit de gelederen ineen, en als een zwerm schuiven ze over
den grond, haastig de struiken en boomen in... Een oogenblik algemeen gewemel en geritsel in de bladeren te midden
van herhaald noodgeroep en dan... niets meer, een akelige
stilte heerscht er als in een graf 1 Daar komt de klamper
langs de takken afgestreken ; dikwijls vliegt hij voorbij;
doch, was de verrassing te groot, hij flittert meê tusschen
't hout en trekt er dan gewoonlijk van onder met eenen
schreeuwer in de klauwen. Wanneer de roover reeds ver
weg is, hoort men eerst een tjilpke schuchter weg, weldra
gevolgd door anderen; en nu is 't koddig om zien : overal
komen de straatjongens van tusschen de takken en de bladeren, uit den slootkant, en zelfs als er geen water is, ziet
men er te voorschijn komen, die op den bodem van de
gracht gekropen waren. Eenige stonden later is 't weerom
algemeen leven en gejubel. Wat weten ze dan te vertellen?

Ik denk genoegzaam aangetoond en door eenvoudige
waarnemingen gestaafd te hebben (waarvan gij er zelf
eenige kunt beproeven), dat de vogelen eene taal bezitten
rijk aan uitdrukkingen en vol beteekenis. Daarover is men
zoo gauw niet uitgepraat. Zeker is het dat vele vogels, die
gedurig met elkander babbelen, andere belangrijke zaken
hebben meê te deelen. Ik wil echter in niets de natuurlijke
beteekenis vrijwillig overdrijven, gelijk sommige sentimenteele schrijvers doen, die zoo gemakkelijk in den vogel een
evenbeeld van den mensch vinden, en hem daarom menschelijke gedachten, oordeelen en gevoelens toekennen,
Deden wij dit niet wanneer we spraken van de kennis, het
doorzicht en de schranderheid der vogelen; wanneer we
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gewaagden van liefde, zelfopoffering, moed, haat, ijve,rzucht, vrees, toorn of andere passiën die hunne zeden
doorstralen? Voorzeker veel natuurkundigen hebben er die
beteekenis aan vastgehecht, en zij hebben in de vogelen,
gelijk in de andere ontwikkelde dieren, als oorzaak en
drijfveer hunner werken, een verstand en een wil gezocht
van den zelfden aard en natuur als deze der menschen. Dit
beweerde de groote Darwin en veel geleerden na hem.
Brehm, de flinke natuurkundige, die wij meermaals aangehaald hebben, schrijft in volle woorden : ((Wie den vogelen
verstand en dan nog zeer ontwikkeld en omvangrijk verstand wil ontzeggen, kent ze niet of wil ze niet kennen,
daar hij de onhoudbare thesis van de halfgoddelijkheid des
menschen hoopt te redden. » (i) Welnu dit is eene dwaling
zoowel als deze van Descartes, die in de dieren niets anders
zag dan welgemaakte machienen door eene hoogere macht
blind en noodlottig voortgedreven. Beide dwalingen strijden tegen de natuur van het dier, en de eerste tevens tegen
de natuur van den mensch.
Het verstand des menschen, dat onstoffelijke begrippen
vat, samenbindt en uitdrukt in zijne spraak, verschilt volkomen van dit der dieren., wier kennis en oordeel, gelijk
wij getoond hebben in de vogelen, altijd zinnelijk en stoffelijk zijn; zijn vrije wil is niet te vergelijken met het instinct

der dieren, die aan een ingeboren of uit zinnelijke waarneming en ondervinding ontstane drang, noodzakelijk gehoor zamen. Het verstand en de vrije wil bij den mensch zijn
immers de vermogens van de ziel, den geest, die met
het lichaam een nieuw wezen vormt waarin zij haar eigen
vermogens wel bewaart, maar ook de gevoelens en de
(i) «Wer den Vögeln Verstand und zwar sehr ausgebildeten,
umfangreichenVerstand absprechen will, kennt sie nicht oder will
sie nicht kennen, weil er dem Menschen die unhaltbare Stellung
der Halbgöttlichkeit zu retten hofft. » Het is tegen deze thesis
van Brehm, voorkomend in zijn groot werk « Thierleben » en
meer uitgebreid in zijn ((Leben der Vögel » en dergelijke beweringen, dat Dr Bern. Altum zijn roemwaardig boek heeft geschreven ((Die Vögel und sein Leben », in 't Vlaamsch vertaald
door Frans De Poorter, en uitgegeven door het Davidsfonds
(1883). Verscheidene uitleggingen en aanmerkingen hieruit
zijn mij grootelijks dienstig geweest in 't bewerken dezer voor dracht.
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driften. des herten verheft en veredelt, met één woord, een
natuur uitmaakt van deze der dieren gescheiden door een
grenzenloozen afgrond.
Wat wij echter vaststellen, 't is dat diezelfde geleerden,
die de dieren willen verheffen tot menschen, of wat't zelfde
is, de menschen vernederen tot dieren, ook dikwijls deze
zijn, die de geschapene natuur willen aanstellen als Schepper, en den Bestuurder van het heelal vervanger_ door de
kracht zelf van zijne wetten uitgegaan.
Wij, kristenen, wij zien evenwel dat in vele natuur
diepe gedachten en overleg liggen, wij-verschijnl
bemerken evengoed de zoo « wonderbare schoone harmonie)) der natuur; doch wij knielen voor het werk niet,
maar voor den grooten Werkman zelf, wiens Macht, Wijsheid en Voorzienigheid allerwege in de schepping doorstralen. En als de vogelkens, alhoewel onbewust, hunnen
Schepper loven, die hen zoo uitnemend begaafd heeft, zoo
wijs voor hen « gedacht en gewild u heeft als Hij hun
wonder instinct gaf, dan verheugen wij ons de stem te
mogen verheffen om Hem bedacht en vrijwillig een lied te
zingen van lof en dankbaarheid.
K. CAMERMAN.

DE GEEST DER KUST
Mijn beste vriend,
Gij hebt mij dan toch niet vergeten! Na lange wachten,
in eeuwig hopen op iets dat mij u herinneren moest, is
eindelijk dees dag uw briefje mij in handen gekomen als
een tastbaar bewijs van iets dat bestaat tusschen ons, een
band van trouwe en durende vriendschap.
Ik heb het ontvangen, gelukkig en blij, omdat ik wist
dat uw papierke mij schenken zou een schoon en stil inwendig gevoel van een genot, dat men verloren waande,
maar dat op eens u overvallen komt met grootere opwelling
van dierbaarheid, en mildere laving van innerlijke vreugde.
Ik heb het ontvangen en ik dank u, alsof ik u moest
bedanken voor 't schenken van een kostbaar kleinood, dat
aan ons beiden geheugenisse zou brengen altijd en overal,
dat twee herten malkander hebben gevonden. Maar ik dank
u nog te meer, omdat het 't verlevendigen is van wat ik
dood meende, en de heroprijzing van uwe persoonlijkheid
in mijn leeg gemoed.
Ik heb het ontvangen gelijk men eene oude kennis
ontvangt welke men op 't onverwachtsche, en na lange
jaren afwezigheid zoo plotselinge terug ziet. Men was
bedroefd omdat in de scheiding geboren werd het gevoelsverslappen van de vriendschap en de wonde in 't herte was
diepe gegaan, omdat deze die nog altijd levendig voor oogen
had de schoone dagen van voorheen, geen schuld vond in
hem om 't verlaten van den anderen. En zoo al ineens, wordt
alles weer gelijk voordien, de oude liefde herbloeit zoo
jeugdig en met ontroerd gemoed drukt men de hand van
zijnen ouden, besten vriend.
Die ontroering heb ik gevoeld bij 't lezen van uw
briefje. Eene wondere stemming van gelukkige voldaanheid
heb ik gesmaakt en 'k dacht zoo welgemeend op u, die door
alle wisselvalligheden van 't leven heen, getrouw gebleven
zijt aan 't diep - ingeprente van " ons wederzijdsch lievelijk
beminnen.
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't Kwam zoo verrassend daarbij. En omdat de gebeurtenis zoo plots mij overviel, verscherpte dit nog het waargenomen genoegen.
Gij hadt zoo lang gezwegen in de verwijderde eenzaamheid van uw ver - weg zijn, en gij, dien 'k als een ondankbaren had aanzien, wijl ge sinds onheugelijke tijden geen
teeken van leven meer hadt gegeven; komt nu als een lustig gezinde bode van vreugde, mij aankondigen, dat ge mij
bezoeken zult, omdat ge snakt naar alles wat ons omringde,
van land en duinen en zee.
Gij komt weer als een kind dat weerkomt naar zijne
moeder, als een balling, die 't heimwee in 't herte, gestuwd
wordt naar het plekske waar hij genoten heeft het heerlijkste
van zijn leven, omdat het is het onschuldigste in de
kommerloosheid van zijne eerste jaren.
Ge wilt weerom voor eenige dagen herleven hetgeen ge
sinds uw vertrek hebt moeten ontberen. En omdat ditgene
zoo machtig-aangrijpend was in zijn eenvoudigheid, nu
gevoelt ge daarom zooveel te sterker de bekoring ervan en
de geneuchtelijke weelde daaruit voortvloeiend. Ge wilt nog
eens de ruste kennen in de verademing van iets dat ongewoon is geworden voor u. 0 nu erkent ge, dat ge onbewust
hebt meegedregen de onmeetlijke oneindigheid en 't groot
geheim van onze kuststreek en dat het u als een nood geworden is uwe zinnen daarin weer te wentelen om te denken
op de wonderlijkheid van deze wereld, en ook uw lichaam
daardoor te dragen om te slijten nogeens de uren van blijde
herinnering.
Want, zoo de vreugde voller is op 't oogenblik zelf van
't blijde gebeuren, in de herdenking van 't genot ligt toch
iets weekers dat inniger stemt en droomen doet. Het voorbije
leeft weer op in rijzende vizioenen en de verbeelding schept
die verschijningen tot wonderlijke beelden van pracht en
kleedt ze in streelend- aangename kleuren vol tooverach-

tighei d.
Dat is het beste wat ons overblijft van 't geen we doorleefd hebben en daarom wilt ge nu troostelijke vermeiïng
komen zoeken in 't dierbare van de herinnering.
Zoo immers, herdenkt ge u nog den tijd toen we te
gaar, — kleine bengels met korte broekskens, zonder deksel_
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op 't hoofd en barrevoets, -- de groote en lange baan op.
liepen die leidt naar de zee. We waren toen nog zoo jong !
De dagen hadden nog geen greep gevat op de verrukking
van onze onbekommerde kindsheid. Het zwaar drukkende
van later- ondervondene last had nog de tevredenheid van
ons leven niet ingebeukt en 't jammer van de wereld had
zelfs nog niet overschaduwd het eeuwige lachen van ons
wezen. Niets was komen verdrijven de gelukkige en stille
stemming van ons gedacht en 't droef- sombere van alle
menschenleed was ons onbekend.
Herdenkt ge 't nog?
't Was den Donderdag-nanoen dat we geregeld het
vroolijkst en 't meest uitgelaten waren. We waren dan vrij
van school en 't vervelende leeren bleef achterwege. 0, dit
leeren in eene lagere school was ons eene onverdragelijke
herrie geworden en 't moet u nog geheugen hoe we zoo
dikwijls de klassen ontvluchtten binst de week, om te gaan
lanterfanten langs de kaai, of uitgestrekt op 't plankiet te
staren naar 't gedoe van de visschers op hunne booten.
Meestendeels ging dit gepaard, 's anderendaags, met eene
straffe van belang. Uitgescholden voor deugnieten mokten
we tegen den meester, die ons, met een lineaal tusschen de
boven - ons-hoofd opgesteken handen, in een hoek te knielen
had gezet in de holten van onze blokken. Wandelende door
de klasse kwam de meester dan somtemets op ons af en gaf
ons een neep in 't gezicht of een rekking aan 't oor omdat
we het achterste van ons lui persoontje lieten rusten op ons
hielen. Doch dit ging niet altijd voorbij zonder dat we nu
en dan in getergd kwaad-zijn opsprongen, haastig onze
voeten in de blokken staken en onverwachts hem tegen de
schenen schopten. 't Liep dan meestendeels uit op een
gevecht in regel waarbij de meester dikwijls het onderspit
delven moest. Onze blokken waren een geducht wapen en
zoolang deze in onze handen of aan onze voeten bleven, was
de kans aan onze zijde. Doch die partijtjes bederfden het
genot dat we daags voordien gesmaakt hadden en 't was
maar den Donderdag-nanoen dat 't ons gegeven was vrij
en lustig te ravotten zonder een slecht nakomertje te moeten
vreezen.
Toen gingen we naar de zee.
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We hadden aan ons arm een klein pandertje hangen
dat onder zijne dekseltjes verborg: een klein blikken pulletje
gevuld met koude koffie, en twee karig gesmoute stuitjes,
die we, als kermiskinderen meekregen
thuis. Na driftig
veel en slenterlang gepolefijsterd te hebben met ons bloote
voeten in 't pekelwater, om de honger te doen trekken,
zetten we ons dan braafjes op 't zand, in een plekske waar
de zonne schitterde en speelde, en hapten we gulzig en
met groote beten de boterhammen binnen, en het koude
vocht klok-klokte in onze keel met een rochelend geluid.
Als 't op was lieten we smekkend de tong over onze lippen
gaan... om nog. Met het glimmige mouwtje van ons ondervestje veegden we, mistroostig, den mond af omdat de
weelde niet aanhield of duurde. Soms kwam dan ook in
ons hertjen een groote nijd, die uitsloeg, zichtbaar in een
pijnlijken spijt op ons wezen, omdat we vóór ons zagen ook
kleine kinders in witte- flanellen zomerkostuimtjes, spelen
met kostelijk tuig in 't zand en dan koekjes eten met daarbij
in een fijn glaasje een rood vocht dat mierelde! Doch van
met dat we alles zagen wegstoppen in het wissen kabaatje
van eene oppassende meid, verdween uit ons ook de
gedachte aan dit betere en werden we weer twee wezentjes
zonder filosofeerend gepeis of zonder wrok. We raapten
dan ons pandertje vol veelkleurige schelpjes, zochten naar
geslepen en blinkende schelpen van aangespoelde « wulloks » (i) en staken onze zakken vol met ronde « kinkankhoortjes (1).
Herdenkt ge 't nog?
Een andere maal gingen we, met lang -dikke koorde lijnen, aan wier uiteinde slijmerige zeepieren kronkelden

van

(i) Wulloks en kinkankhoortjes : twee soorten van waterschaaldiertjes die in opgekrulde schelpen zitten. De wullok is
een slijmerige, lange drendel vleesch die rondgedraaid ligt in
de schelp in vorm van torenhuisje. 't Is lekkere kost voor
visschers en ... vischwijven, maar als ge ze naakt ziet is 't om
er vies van te worden. De aangespoelde schelpen hebben in
zich .het vleesch niet meer. De kinders vermaken zich met die
schelp te doen ronddraaien en de opening ervan dan aan 't oor
te brengen. Ge hoort dan schoone de wind en de zee daarin
ruischen. Het kinkankhoortje is heel wat minder _en in vorm
van een zakje of een klein rondeke.
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rond groote « weerhaken », (( gullen )) (i) visschen aan het
havenhoofd. Binst de tusschenpoozen verloopende, eenerzijds het insmijten en anderzijds den ophaal, verrichtten
we schrikkelijke toeren op de golf brekers, glimmig -groen
en gletsig van 't aanklevende zeewier, -- die loopen langs
de staketsels. Met groote fierheid over ons, zagen we de
badgasten, wandelende op den pier, ons bewonderend
aanschouwen om 't gewaagde van ons durven.
Maar hoe blijde waren we toen niet, als we een visch
gelukkig konden bovenkrijgen en bijhalen. Met zelfvoldoening en trotsch keken we dan neer op 't gekrulde lijf van
de witblekkende « gul » en neergehurkt gingen we aan
herhaalde bewegen na van de roode kiewen. En-dachtig'
vangst
dan volmaakt zou wezen, trokken we van
opdat de
de gebinten de hard- aanklevende mossels. We deden eerst
ons buikske een zielemis en kraakten met onze tanden de
zwarte schelpen open. Slurpend slikten we 't malsche
vleesch naar binnen en 't gaf een kille rilling over onzen rug.
We plukten daarbij een c« zootje » ( 2) voor thuis, en lekker
speelden we 's avonds die mossels binnen, overvoldaan.
Herdenkt ge 't nog?
Maar 't meeste pret hadden we toch bij het krabben
vangen. Toen waren we oprecht in onzen schik. We gingen
er naartoe gelijk naar eene verovering. Een van ons droeg
de seulen of emmers en de andere het tuig.

Dit was niet ingewikkeld. Een lijntje of vier uit fijn
vischkop gebonden of een
opengesneden mossel. Daarbij een rond of driehoekig net
aan een ijzer vastgemaakt en waarover kruiselings twee
touwtjes, vol gehangen met brokskens visch.
Bij hoog water vatten we toen post op een « duiker »
of op een steenentrap langs de kaaie. Het net werd ver
uitgesmeten en slechts bij lange stonden opgehaald. Doch
de lijntjes vroegen het meeste werk en de grootste aandachgaren met aan ieder einde een

(i) Gullen : soort van kabilj ouwtj es die in April en September
gevangen worden.
(2) Zootje : voor alles zeggen de visschers een «zootje ». Zoo
een zootje haring, een zootje visch, een zootje paling, t. t. z.
een hoopje, eene kleine hoeveelheid. Een zootje beduidt ook
nog een hoopje visch van verscheidene soorten.
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tigheid. Bij iedere krabbebeet spande het garen om te
breken. Toen voorzichtikes «haalden » wij. Het touwtje
tusschen den wijsvinger en den duim houdend, en overhands een beetje te gader, kortte het eindje. Zoo kwam de
krabbe rijze met 't water. Nu opgepast! Het beestje werd
onmerkbaar tot bij den trap gesleept en, eens in 't bereik
van de hand, werd het gesnapt verraadsch en ongeweten.
Zoo duurde dit uren aan één stuk en de seulen vulden ! Met
hunne nijpers en pooten krabbelden de krabben op het blik
van den grond en de wanden. 't Werd een ronkend en krissend geluid. We wroetelden daarin met voorzichtige handen
en telden de mannetjes, erkennelijk aan het scherploopend
zakje onderaan, en de wijvetjes met het rondvormig zakje
beladen. We jubelden om 't groot getal «steenkrabben (i)
en met een vies gebaar smeten we de gebeurlijke « papzak ken)) (2), die boven kwamen, te pletter op de steenen.
Met 't leegen van 't water sloofden we de broeken op
zoo hoog we konden en met een zichtbaar genoegen tastten
we naar den ondersten tred van den trap wijl somtemets
een gulpe klotsend water tegen onze bloote billen
sloeg.
Maar wanneer het laagste tij èr was, dan werd het
eerst erg plezierig. Tot over de knoesels, soms tot halverwege de knieën, plonsden we door het havenslijk dat het
rondom opspetterde. 't Gaf een pletsend gerucht als we de
voeten verzetten, en soms, wanneer na lange staan op de
zelfde plaats we met moeite de beenen uit het moere kregen,
klakte het vuile water uit de opening omhooge, tot in ons
gezicht.
We zagen er weldra uit als monsters. Heel ons persoontje beklijsterd met slijk en de beenen zwart ervan.
Doch dit scheelde ons weinig want we hadden onze seulen
vol krabben en dat was 't bijzonderste. Thuis gekomen,
werden de beestjes gewasschen en terwijl we voor ons
genot, elk ééne krabbe aan een touwtje gebonden hadden
en allerlei kunstjes daarmede uitvoerden, kookten de andere
kissend en brobbelend op de stoof. 's Avonds was 't dan
(i)

(2)

Steenkrabben : roode krabben.
Papzakken : die men plat duwen kan.
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kermis wanneer de vangste heet en steenrood op tafel
verscheen.
Herdenkt ge 't nog?
Hoe dikwijls ook brachten we onze dagen door met
lustig spelevaren op den wijden stroom. Iewers aan de
haven hadden we eene boot « gepikt » (i), en 't vroolijke
tochtje werd door die omstandigheid nog aangenamer.
Immers met de leute vervulde een beetje vrees ons gemoed
bij de meening dat de visscher ons kon betrappen en eene
ranseling toedienen. En om dit gevoel nog sterker te
maken gaven we ons zelf ingebeelde opschuddingskes, om
het wat later uit te proesten van genot. We redeneerden
dan met ons inschikkelijk verstandvermogen, dat alle leute
uit ons eigen voortkomt en dat de huiver, die we ons verwekten omdat we gestolen goed gebruikten, verrechtveerdigd en geneuchtelijk was, daar voor ons de spreuke goud
gold : ck stelen uit goesting is geen zonde ». Die tochtjes
voerden ons meestal tot tegen de staketsels, waar we de
deining reeds Beware wierden van de bij -golvende zee. Om
er te geraken, roeiden we onze handen vol « boleinen » (i) en
's avonds waren we dan zoo moê, zoo moê als «gestampte pap)),
zoodanig dikwijls dat men ons naar bedde dragen moest.
We leefden alzoo als kleine watergeesten, ongestoord
en vrij, onbekommerd en lustig, in een uitgebreid rijk. We
wisten alles wat betrekking had daarmee en in ons binnenste
liet de zee, druppel voor druppel leeken, den zouten pekel asem van haar macht en aantrekkingskracht. Zoo kwam
allengskens het eerste begrijpen van die oneindigheid en 't
doorschouwen van de geheimenis die haar vervult.
Doch al ditgene was niet onze uitspanning alleen of
onze zelfvoldoening. Eene andere wereld, afgescheiden en
toch eens ermee, omdat ze eraan verbonden is met bestand
haar zijn, was ook ons bezit en ons veld van-delniva
vruchtbare tochten, van ongekende deugnieterijen, van
dolen en slenteren, van luide geneuchten galmend in klaarkoele lucht, van stille heerlijkheid binst langdurende kinderendroomen.
(i) Pikken : hier stelen of zoo ge wilt ... leenen.
(2) Boleinen : blazen.
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Wat zal ik u zeggen van dit duingebied, in wiens
onmeetlijkheid wij verloren liepen als de kleine « keuntjes »
en in wiens maagdlijk mulle zanden we onze voeten prentten zonder geruchte en als bezegeld!
Hoe zalig te liggen luieren op een der hoogste toppen
in de klaterende helderheid van de zomersche dagen alswanneer de lichtende zonne wit-glinsterend te .pralen hing
aan 't blauwe gewelf van een koepelenden hemel. Rondom
ons de blank-blekkende duinenflanken hier en daar donker
doorkletst met de schaduw van de groene biezen. Het zand
tintelde als diamantgeflikker en we moesten de oogen toeknijpen, blind geslagen door al dit geflonker! We voelden
de warmte van de zonne ons aangezicht bruin-branden en
de pezen van ons wezen vertrokken soms van 't zeer. Onze
bloote beenen roosterden in 't heete zand en eene trillende
krieweling doorliep heel ons lichaam. Toen druilden onze
gedachten ver-weg naar onzichtbare einders en oneindige
wonderlijkheden, naar dingen die onmenschelijk-schoone
moesten zijn en onmenschelijk-begeerlijk!
Doch de betoovering brak eensklaps in de nuchtere
werkelijkheid, als we, te vele willende grijpen en omvatten,
onze handen slechts vol zagen met reuzelend zand. We
keken op de korrels die tusschen onze vingers glotsen en
we begrepen toen op die stonde reeds iets van de onbestendigheid, den spot en de ontgoocheling van de wereld!
Herdenkt ge 't nog?
Met 't uitkomen van de eerste zomersche dagen gingen
we op zoek naar de « duinenfrijoentjes » ( i). De nestjes,
waarin we piepjonge en blutsche jongkens zagen liggen
met overgroote blauwe oogschelen, half blind nog, met
week-gele bekken en trillende lijvekens, spanden we met
heel-fijne maar sterke netjes af. De moertjes kwamen door
de mazen hun kroost voeden en als dit vlugge geworden
was, en er geen vreeze meer bestond dat het dood-gaan zou
buiten het nest, dan roofden wij het en verkochten «'t zootje u
aan een kweeker van kanarievogels. Hij paarde en kop
«zette » wijvefrijoentjes met kanariemannetjes en-peldn
omgekeerd. De jongskens welke uit die kruising voort(i) Duinefrij oentj es : ook duinemusschen genoemd, omdat ze
de kleur en de grootte hebben van de musschen.
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kwamen wierden ter markt gebracht en verkocht voor echte
saksers en wat later redeneerden we reeds dat de wereld
vol dieven loopt, eerlijke dieven, die zich verrijken op
den rug van de mindere menschen en de goedzakkige
snullen.
Een van onze beste uitspanningskens was wel de jacht
op de duinekeuntjes. Dat gebeurde het meest in 't vallen
van den deemster alwanneer de zonne ginder verre, in zee
dook, en in laatsten rooden gloed de toppen der duinen
bloedig kleurde. In de schemering die daalde, met doorzichtbaar blauw de ravijnen vullend, lagen we toen op een
helling te gluren strak onder ons waar we wisten datkonijneholen gedolven waren. We lagen met 't gezicht tegen wind
gekeerd, opdat de reuke van ons lijf zou wegvliegen achter
ons en de beestjes met hun snuffelende snuitjes het menschelijke van ons persoontje niet zouden geware worden.
Hoe grappig te volgen alsdan, in de leegte, het gedoe
der keuntjes. Vijf, zes, tien, tot twintig soms, zaten er
braafjes op hun achterste, met het steertje hoog op, dat wit
blekte als een vaantje. Op hunne grauwe lij vetj es speelde
een zonderling licht en 't blanke lapje van hun onderbuik
scheen als een hel vlammetje in 't wordende donker. Toen,
op zeker oogenblik en als op een gegeven teeken huppelden ze allen achtereen in wonderlijken rondendans en wipten
ze de een over de andere lijk speelzieke kinders. 't Was op
die stonde dat we de helling afstormden en stoornisse
brachten in dit vreugdig leven. Na 't eerste verschot en de
onverwachtsche verbauwereerdheid, rekten de pooten 't
allenkantewaarts en schoten de beestjes alhier, aldaar in
grillige kronkels en verveerlijk-groote sprongen. Wij erachter
in tegenovergestelde richting loopend, en een cirkel trekkend. We beulden alzoo het achtervolgde beestje doodmoe
af, doch wanneer we dachten dat het blijven liggen zou
allicht, verdween het plots in de zwarte holte van een hol
dat toevallig daar gaapte. Dikwijls nochtans, hadden we
gewild, konden we met buit naar huis terugkeeren. Doch
we deden't niet, omdat het streed tegen de rechtveerdigheid,
zoo men ons leerde, en vervolgens omdat we altijd rondom
ons hoorden dat de wet der menschen het keuntjesstroppen
als een schrikkelijk kwaad aanzag en dit verboden bedrijf
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erger strafte dan 't vermoorden van uw evennaaste! 't Was
dus wel om te laten ook !
En dan ons eeuwig dolen door dit onmeetlijk gebied,
duin op, duin af, soms ons latend neerrobbelen als een
gevulde zak van een hoogen top tot aan den voet van de
hill Sons blijvende turen in de oneindigheid voor ons,
omvattend in onzen blik, de heerlijkheid van den hemel, de
onpeilbaarheid der ruimte, de geheimenis der zee en 't
wonderbare van de duinenwereld. Toen ruischte in ons
hoofd de grootschheid van de kuste, met den zang van het
wentelende water en het luide gezoel van den wind; en de
eeuwige eentonige schoonheid die we aanschouwen mochten in 't wilde van deze natuur deed ons sidderen en ver
ons met een groot, groot geluk! We ademden luide-vulde
en lange, met zuigende teugen, de koele lucht en daardoor
wierd geboren in ons het ontwakend begrijpen van alles
wat we rondom ons zagen en 't worden van een wonder
gevoel dat ons binden zou altijd aan de kuste en al haar
bestanddeelen.
Herdenkt ge 't nog ?
Doch, dit alles was nog maar het uitwendige, het
oppervlakkige van vele dingen die verborgen lagen, overal,
van in den kleinsten zandkorrel tot in de ondoorgrondelijkste diepten der vlakte. En omdat het uitwendige van iets
ons altijd eerst en meest treft, zoo was den indruk dien we
ontvingen overweldigend, maar hij bleef liggen ook oppervlakkig in ons, en drong niet tot in 't diepste van ons gemoed
omdat ons denken nog in state niet was te doorpeilen hetgeen daarin en daarachter verdoken lag.
Nochtans we waren daarmede tevreden, omdat kinderen
altijd tevreden zijn met iets dat streelt hun zinnen, daar de
blijheid van 't oogenblik hen voldoet en zij alzoo niet kunnen
of willen vermoeden hetgeen tastlijk gepaard gaat met het
mooie uitzicht, maar voor 't oogenblik eronder vergeten ligt.
Zoo was het ook met ons !
We kenden de zee als eene groote plas water, die regelmatig van 't strand wegliep om weer het strand te veroveren ;
die kalme en schoone en stille dikwijls was maar buischen
kon ook en stormen en zot zijn als een driest peerd ; waarop
de booten vaarden en waardoor de visschers hun korren

DE GEEST DER KUST

363

trokken; die in haar woede menschenlevens verzwolg maar
ook het eten en 't leven bezorgde aan vele geslachten.
We kenden de duinen als zoovele zandhoopen, daar
gesmeten zonder doel of nut, vermits niets hun bestaan
verrechtveerdigde en hun schrale zanden niets telen konden. We kenden ze als onze lievelingen omdat ze ons
vreugde verschaften en genot gaven voor 't oogenblik,
maar ons later misschien als overtollig zouden voorkomen,
daar ze, onvruchtbaar, tot niets strekken in een woelende
wereld vol opborreling van leven en strijd van bestaan.
We kenden de visschers gelijk wij de andere menschen
kenden, zonder te vermoeden al wat in hen was, dat hen
zou doen groeien in onze achting en bewondering, dat hen
groot zou doen worden als 't beste deel van ons volk, dat
is gebleven.
Dit alles was ons uitwendiglijk bekend en omdat het
ons bekoren kon, minden wij het en waren ervan overvoldaan.
Doch een beetje te gader, gelijk de bekoring die openbloeit tot de zonde of tot de zuivere liefde, zoo zou dit alles
ook opengebloeid zijn tot wondere schoonheid van smartelijke liefde voor u, omdat ge hadt bemind dit alles in de
onschuldigheid van uwe kindsheid.
Maar toen zijt ge weggegaan, en niets hebt ge begrepen
van deze wonderlijke wereld, omdat in de afwezigheid, uit
uw gedacht is gegaan hetgeen ge hadt doorleefd, voor uw
oog is verdwenen de verlokkelijke aanblik van 't uitwen
daaruit is geboren, zooniet de gansche vergetelheid,-dige,n
dan toch de onverschilligheid voor de eerste liefde van uw
hooger leven.
Want met de mare, die uw briefje mij bracht van uwe
wederkomst, vraagt ge mij ook eenig nieuws van alles wat
ge verlaten hebt, opdat ge toch niet als een vreemde zoudt
vallen in de eerste wereld die gij hebt gekend.
't Was dus alles geworden voor u : het verleden, en
daaronder ligt te verstaan ofwel de ontkenning van iets dat
men heeft genoten, ofwel de miskenning van iets dat men
heeft bemind of ook het stil-te-niete gaan van eene genegenheid, die alvorens heel en al uit te dooven, nu en dan
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nog opfleurt en zich weder openbaart met eene kracht van
de wanhoop.
Dit laatste zal wel de toestand zijn van uw gemoed,
want voor de twee eerste bepalingen is niet te vreezen
omdat uw hert zoo edel -waar gevoelt. Toch ben ik er wel
wat bedroefd om, wijl alzoo te loor gaat in 't nuchtere leven
en in de naakte werkelijkheid, de schoonheid van eene ziele
die wondere dingen voelen kan.
Want weet wel dat het nieuws, 't welk gij mij vraagt,
niet alleenlijk de kuste zelve aanbelangt maar in meerdere
mate mijne eigene ziele, omdat mijne ziele éen voelt met haar
en ik deswegens, met het bloot leggen van de schoonheid
der kuste u ook toonen zal de inwendige gesteltenis van
mijn eigen zelven; niet alleenlijk ook zal zijn de geest van
de streek die zweeft door de ruimte, zoelt in den wind, zingt
met de zee, druilt over de duinen en soms zijn machtigen
adem blaast tot aan de oneindigheid van den hemel
wereld van glorie — en tot de uiteinden der aarde — wereld
van smarte en haat —, maar dat ge ook over u zult voelen
varen de kracht van mijn eigen geest, die verpletterd ligt
onder de duizelige macht van deze der kuste, omdat hij tot

in de kleinste hoekjes van mijn denken is gedrongen met de
grijpende kracht van het onweerstaanbaar overweldigen
eener uiting die, na haat te hebben gevoeld, de smart heeft
gebaard en liefdelijk meelijden heeft verwekt.
Ge vraagt mij nieuws ! Gij hebt dit woord neergepend
zonder de ontzaglijke beteekenis ervan te vermoeden,
zonder te denken op 't gewaagde van zulke taak en niet
wetende daarbij dat de uitvoering van 't gevraagde de tentoonspreiding zal zijn van de innigheid eener menschennatuur die vereenzelvigd is met alles wat de kunstwereld
betreft.

Doch dit wist gij niet, om des wille, wanneer 't opengaan van uw eigenlijk mensch -zijn u moest aanbrengen 't
besef èn van de werkelijkheid én van de beteekenis der
dingen die zich hier aan u zouden opgedrongen hebben;
dan zijt ge weggegaan, latend aan mij alleen de vreugde en
dikwijls den last ook, mijne dagen te dragen in 't doorgronden der zaken, in 't wegen en wikken der toestanden,
in 't doorpeilen van de voor het menschelijk oog ongeziene
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schoonheid, om zóó te ontvangen in mij, wederkeerig de
« prente » en de bezegeling van wat ik heb doorschouwd, en
te voelen ten langen laatste, het waarachtige leven van de
oneindigheid der luchten en wateren en duinen, met alles
wat eraan verbonden is, te weten : de onmeetlijke grootschheid, 't ontzaglijke van schrikkelijke geheimen, de wegdei
horizonten die onder hen verborgen houden het-ned
woelen van den haat, de vreeslijke weelde der bekoring,
het eeuwig klagen der smart en 't huilen, gruwlijk, van de
pletterende wanhoop.
Want dit is wel de geest van de kuste die over mij is
gekomen, zoo tastlijk- zeker, en zoo zwaar-gevoeld met 't
wentelen van de dagen boven mijn hoofd. Ik heb die
beroeringen en gewaarwordingen in mijn fierte ontvangen
gelijk eene volle en rijpe bloem 's avonds op hare fluweelen
bladeren den dauw opneemt, en door een nacht van onzekerheid heen, dien dauw 's morgens laat glinsteren een
oogenblik als diamanten perels om ze weldra te laten vallen
als druppelende tranen.
Dit is een strijd geweest hard en lastig en zwaar. Als
kind eerst minde ik dit alles om de heerlijke verbeelding
die het gaf en om de vreugde die het aanbood. Als vrijer
wezen zocht en haakte mijn verlangen naar de genoegens
die te raden lagen in deze ondoordringbaarheid. En omdat
die genoegens zoo onmenschelijk bedwelmend en geneuchtelij k schenen werd de begeerte voldaan overvloedig naar
't meerdere en 't verdere weten, naar 't beroerd leven. Kan
men dan denken op de smart of aandacht geven op de
schrikkelijke ontgoocheling die komen moet? Pijnlijk heeft
mijn ziele dan ook gevoeld 't opkomen van al de bitterheid
die verborgen lag in al die dingen, en iederen avond nu, als
ik de zonne zie zinken in zee, denk ik op bloedige tranen
die druppelen van den hemel en verloren gaan in den schoot
der smart zelve. Zoo is de smarte in mij gedaald, en omdat
ik heb bemind die zee en dit land in schijn van vreugde en
genot, daarom is de werkelijkheid vol leed geweest en het
begrijpen ervan vol wee.
En dan later, uit al die opeengestapelde ellende, is
geboren de stille weemoed als de rijpe vrucht van al 't
onderstaan verdriet. Want na den opstand van ons innig
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wezen, die uitbarst als de pijnlijkheid is ten hoogste gestegen, en na de vergeefsche worsteling van al uwe krachten
tegen 't overweldigen van den vloed der droefheid, die ge
niet hadt gewild, of betracht, daar de belofte onder 't uit
uitzicht gedoken, u meenens, 't geluk moest zijn ;-wendig
wordt de wanhoop versmoord in 't immer aanzwellende
leed, zoodat alles wat u restte van macht te niet gaat, en gij
lijdelijk en lijdzaam dragen zult de weemoed, die als beslissing gesteld wordt van den strijd. En omdat die strijd
reusachtig groot was, zal de uiting ervan zooveel te dieper
gaan en zal de weemoed worden oneindig.
Mak en gedoogzaam zijt ge de prooi geworden in den
klauw van de neerslachtigheid, die uw leven lang uwe
heerscheres en meesteresse zal zijn, indien ge hier blijft aan
de kust. Want overwonnen in den kamp dien gij met haar
hebt aangegaan zult gij ook onder haar invloed staan zoolang de eene of andere oorzaak u van haar niet weg trekt

of ontro eft.
Dat is de toestand nu en dat is het werk geweest van
den geest der kuste.
Daaruit kunt ge reeds besluiten hoe vermetel uw vraag
naar « nieuws» was, want zoo ik voor mijn eigen zelven
heb getorscht heel die vracht van bitterheid en smart, dan
schrik ik toch dit alles u bloot te leggen omdat ik weet dat :
droefheid verkonden, leed meedeelen is.
Gij immers hebt maar 't geluk gekend van de kuste,
wanneer ge als een kind met mij zijt door de dagen gegaan,
een lach op 't wezen en eene vreugde in het hert. Doch
wanneer de onthulling zou komen van deze verborgenheden
en dat de kuste haar greep ging slaan op u, om u ook deel
te maken in de droefenis van haar bestaan, zijt ge de-achtig
bekoring als een blije vogel ontvlucht en hebt ge andere
uitzichten bewonderd, betere gewaarwordingen ontvangen
en uwe hoogere liefde, aan lievere dingen gehecht.
Doch nu ik toch ook wel overdenk dat ge maar komen
een reiziger die een streek doortrekt, niet om er te
als
zult
doorleven alles wat hij ziet, maar om er te genieten de
verpoozing in 't bewonderen van de dingen die hij eens
kennen wil voor 't oogenblik, maar die later hem slechts
bijblijven zullen als een vluchtigen indruk, dien men missen
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kan in zijn dagelijksch leven en geen spoor achterlaat in de
ziele en dien men nu en dan eens oprakelt en zich weer
voor den geest toovert om oppervlakkig te herinneren de
dagen die men heeft gesleten daar in dit oord; nu komt het
mij ook voor, dat uw verblijf hier zoo aangenaam en innig
mogelijk dient voorbereid te worden om dan zoo te wezen
lijk of gij het begeert.
En daar uwe begeerte zoo sterk draagt op ditgene dat
ook mijn eeuwig begeeren is,— om de wille dat de gewoonte
van iets te bezitten u daarvan afhankelijk maakt en gij als
de slaaf wordt van die tweede natuur, zoo wil ik u dan
de beteekenisse trachten te geven van wat ik zelf heb
gevoeld en ontvangen in deze wereld en daardoor ook zult
gij krijgen ter bereiding, èn de werkelijkheid èn wat ermee
in verband staat, maar er onder begraven ligt.
Ik denk dat het niet te gewaagd zal zijn van mijnentwege omdat ik heb doorleefd datgene waarvan de trouwe
weerspiegeling ook eene persoonlijke waarheid is; omdat
in 't opengaan van mijn menschelijk begrijpen ik heb opgevangen, met den eeuwigen tocht die om mij zoelde en het al
bevatte; het wonderlijk-schoone, het wonderlijk vreemde dat
vervloeide dan in het droefs schoone en het droef-vreemde
van eene wonderlijke liefde voor deze streek ; en eindelijk
omdat de keering van mijn gemoed niet alleenlijk volkomen
is geweest met al de tusschentijden die liggen éenerzijds
het ontluiken en anderzijds de volle rijpdom van eene
vrucht ; maar ook zelfstandig is vervormd geworden in de
zelfstandigheid van dit ander leven.
Hoe die keering zich heeft voorgedaan en zich heeft
uitgewerkt lijkt me nu een ontzaglijke arbeid die vermorzeld
heeft mijn ziele als om ze daarna te geven eene andere
natuur en eene andere bestemming.
't Is dat de geest der kust over mij is gekomen als een
orkaan dat giert over de vlakte, verraadsch en plots, en
alles breekt en knakt wat; in zijnen weg komt of staat. 't Is
het werk geweest van een onstuimigen veroveraar die zijne
kracht kent, zijn doel ziet en alle middels weet te gebruiken
om er te geraken ! Dit orkaan lag eerst wel te raden in zijn
aanzwellend beginnen, wanneer al de teekens ervan zich
voordeden langzaam in de verte, een voor een, verscheiden,
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om geen achterdocht te verwekken, om dan in een bruusk
te gaar komen en versmelten het toppunt te bereiken in de
losbulderende verplettering van zijn macht. Doch dit is
geschied als eene subiete overweldiging omdat men niet
stilstaat bij de verwijderde beginselen van eene oorzaak en
zoo alleenlijk voelt de openbaring ervan.
Dit werk is onweerstaanbaar-onstuimig geweest, omdat
men den uitslag dien het geven zal, vergeet in 't aanschouwen
van de aantrekkelijkheid der gebruikte middels; omdat het
denken verloren is in de schoonheid van 't uitwendige, en
men zich verleiden laat door de list die bekoorlijk en behendig al uwe voorzichtigheid te loor doet gaan. Deswegens
paart het verrassende ook de schriklijke ontgoocheling van
den werkelijken uitslag.
Intusschentijd wordt dan voor u gereed gelegd het juk
dat u doen bukken zal onder den last van het vreemde.
Want zoo ge denkt dat na de schielijke uitbarsting, de verslapping komen zal en dat ge van de onachtzaamheid zult
kunnen gebruik maken om uwe leden los te wringen en uw
gemoed te ontlasten ; dan zult ge tot uwe schande en tot
uwe straf om 't vergeten van den anderen plicht, u geprangd
voelen zitten in de banden van den overwinnaar en op uw
hoofd hooren klettren de dreigende bevelen van een hooveerdigen gebieder. Uw ziele zal schreien inwendig daaronder,
want het uiterlijk laten zien van uwe droefheid zult ge
niet laten blijken om zoo te ontgaan eene weerkeerende
gramschap van den heerscher, — en daardoor zal in uw
binnenste eene zee van smarte woelen, die gillend, worstelen
zal soms in steigerende woede ons los, maar onderdrukt
door de overbiddelijke ongenadigheid, vervallen zal in lijdzaamheid, in lijdelijke wanhoop en droef- klagende weemoed.
Zoo ziet ge reeds afgeschetst èn de manier waarop de
kuste haar grepe slaat en de gesteltenis van dezen die ze
ondergaan.
Doch om 't begrijpen daarvan nog vollediger en dieper
te maken is noodzakelijk, het trouw en eenvoudig weergeven van de handeling der kuste op eene ziele die zich
openvouwt met den tijd en eene menschlijkheid wordt.
Ik heb u in 't eerste van dezen brief herinnerd de
lachende heerlijkheid van ons kind -zijn met de omstandig-
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heden en de gebeurtenissen eraan verbonden en die deze
heerlijkheid in ongestoorde vreugde en genot, in stralende
blijheid en onbezonnen nïets-vermoeden deden genieten.
Dit was de geest der voorbereiding.
Doch voor mij kwam toen de ontwaking.
De overgang, gelegen tusschen het begin en de ontknooping van deze gebeurtenis, geschiedde eenzelvig, en
eentonig in orde en regelmatigheid. Zonder stoot of ruwe
hapering werd de ziele gestuwd naar het plots begrijpen
van de eigentlijke beteekenis. Op eenzelfde doel droeg heel
de werking, en omdat voortdurend dezelfde krachten in éene
richting het denken geboeid hielden en de wille drongen,
komt over de ziele een groot begeeren en een uitzinnig
haken om dit doel te naderen, te bereiken en te kennen.
Doch omdat dit menschelijk verlangen niet aanstonds
wordt bevredigd, en omdat ge gewaar wordt dat de voldoening zoo lang achterwege blijft voelt ge eindelinge uit uw
diepste wezen eene gewaarwording opkomen van verzet en
twijfelzucht. Ge denkt alreeds dat alles verloren moeite zal
zijn, en lijk de kinderen, die in 't najagen van een vlinder
eerst onstuimig al hunne kracht inspannen om dezen te
vangen, doch welhaast ondervindende dat alles nutteloos zal
zijn, de achtervolging staken en zich bezig houden daarna
met andere dingen om die mislukking te vergeten; zoo ook
wil het gemoed stil staan omdat de bekroning niet komt en
omdat de twijfel tot de ziele fluistert dat het betrachte de
moeite niet loonen zal. Daaruit vloeit voort een wrevelige
mistroostigheid, die een oogenblik den verloren tijd doet
betreuren en uw denken richt naar andere zaken eerder te
bereiken.
Ge staat nu middenweegs willende noch vóór noch
achteruit, want ge dubt of het wel nog wenschelijk is de
baan verder op te gaan en ge zijt droevig omdat ge, zoo ge
de baan verlaat, ge te vergeefs zoo een lang einde hebt
afgelegd.
Wat zal er de overhand behalen?
Hier wordt nu uiterst merkbaar de werking van den
kustgeest.
Werktuigelijk na een tijdje, gaat de handeling voort,
nu niet meer als een werk dat gij wilt volvoeren, maar als
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een werk, dat gij wel hebt aangevat, doch zoudt laten steken
hebben indien eene andere macht, onafhankelijk van uw
persoonlijk willen, u niet onbewust, maar vast toch, voort
had gedreven. Dit is als een wonder- vreemde invloed, dien
ge, verbaasd, wel opmerkt, maar ingrijpen laat op u. Daardoor wordt geboren een lijdelijk stuwen naar een doel dat
ge wel nog wenscht te kennen uit nieuwsgierigheid maar
dat u in den grond onverschillig laat.
Dit is het beslissend oogenblik, want in de onverschilligheid ligt alles verborgen, dat door een ander uitgebaat
tot uwe schade, oorzaak zal worden tot uwe onderwerping.
Zoo werd ook het begrijpen der kust eenzelfde strijd.
Zoo dikwijls en reeds zoo lange had ik de zee gezien
en bewonderd in hare verschillige toestanden van kalmte
en zot-zijn, van vree en woede, van liefdelijke streeling en
somberen haat. Zoo menigmaal had ik aanschouwd hare
grootschheid en onmeetlijkheid en 't oneindige van haar
bestaan. Hoe had ik niet gehuiverd wanneer ik bevend,
op haar boord, de uitbarstingen gadesloeg van eene onbegrijpelijke gramschap en al de beste oogenblikken van mijn
verloopen leven herinnerden mij altijd het wonderbaar
dat ik had genoten bij 't bewonderen der ontelbare-schone
wisselingen van 't prachtig kleurenspel van tonne en licht,
van nacht en duister, van jaren en getijden, van dagen en
uren, dat gestraald had in glorie of gedonkerd in rouwe, dat
geschitterd had in pralenden glans of gedoofd in dompige
mist, dat geschaterd had in blije helderheid of getraand in
droef- druppelenden regen op heel de uitgestrekte vlakte.
Ontelbare stonden had ik staan luisteren naar 't opgaan van
haar eeuwigen zang, naar 't openvloeien van de harmonische klanken, naar 't machtig - schrikaanjagend gebulder
van haar helsch lawijd, en wanneer ik 's morgens een stap triomflied meende te hooren 't licht ter eere, en dat in mijne
gedachte duren moest door alle tijden heen, dan viel ik
's avonds in de ontgoocheling wijl 't lied verzonk in een
wiegelenden klachtzang, nog pijnlijker dan 't schreien van
eene moeder bij 't lijkje van haar eenig kind. Hoe dikwijls
had ik nagegaan het geheimzinnig aftrekken van 't water
en 't even geheimzinnig opkomen van den vloed. Die geor-

DE GEEST DER KUST

*171

derde beweging leek een grillig speelding om kinderen te
behagen. Hoe dikwijls daarbij had ik mijne oogen bot
gekeken op de duinen en mijn denkvermogen laten stuiten
op de ondoorgrondelijkheid van hun bestaan !
Doch omdat dit alles zich eeuwig en altijd opnieuw
herhaalde in gelijkheid en regelinatigheid, daaruit kwam
voort de eentonigheid, die ten lange laatste mijn kinderlijk
begeeren en mijne nieuwsgierigheid ten overvloede verzadigde. Doch omdat dit ook maar het uitwendige was wierd
de verslapping ook maar uitwendiglijk en onder de onverschilligheid die opkwam verborg zich het groot verlangen
van het begrijpen. De zinnen waren voldaan, nu moest de
ziele bevredigd worden.
Mijn denken bewoog in dezen kleinen kring : dat alle
bestaande dingen eene oorzaak en begin hebben en dat alle
uitingen, die uit deze zaken voortkomen, uitwerkselen
betrachten om te geraken tot het doel, gesteld bij 't begin
van ieder ontstaan eener zaak of eens levens.
Nu, als van zelfs, moest daarvan de toepassing komen
op de kust met al hare onderdeelen en in mijn ziele rees de
eenige en eeuwige vraag : Waarom ?
Mijn klein verstand wilde nu doorgronden hetgene
mijne kinderlijke oogen gezien hadden, en daarom sloot ik
de kust heel en al, denkbeeldig, in mijn herte en voortdurend wierp zich de vraag op : Waarom ?
Ik was nu niet meer voldaan met het zicht alleen, maar
ik wilde door geleidelijke inspanning het toppunt betrachten
en de kuste voelen, gelijk men eene pijne gevoelt. Ik zag de
zee voor mij en overweldigend, onstuimig kwamen de
vragen, die ik als uitdagingen maar ook als smeekende
beden wierp in de oneindigheid.
Waarom die woelende wentelingen in den schoot van de
vlakte? Waarom nu eens dit huilen en bulderen en dan dit
streelen en koozen, waarom al die bekoring en dan al die
haat? Waarom die lichte en donkere spelingen algelang de
dag troonde of de nacht heerschte ? Waarom die zang? 0,
waarom die zang vooral? Waar lag de beteekenisse van
dit alles te zoeken en waar lag de beteekenisse van de zee
zelve?
Zoovele vragen, zoovele folteringen!
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Want omdat het ondervraagde zoo ontzaglijk en
grootsch was, daarom moest de inspanning tot het begrijpen
onmenschelijk lastig zijn en verpletterend zwaar. Doch ook
omdat het nabetrachte daarstelde een schrikkelijk geheim,
wilde mijn geest de ontsluiering ervan kennen in den kortst
tijd, daar de voldoening erom des te grooter zou-mogelijkn
zijn en des te dieper.
Daaruit volgde voor mijn gemoed een schrille gejaagdheid die de vermogens van mijne ziele opjoeg in angstige
haking. Nu de oplossing van 't vraagstuk zoo kittelend
voorkwam, wilde de gedachte zekerheid hebben en werkte
ze koortsachtig en in spanning om deze te bereiken. 't Werd
als eene martelende obsessie die de verwezenlijking zocht
van een droom vol oneindige ondergronden.
En dit duurde!
De dagen brachten opvolgentlijk mede, eerst eene zeerdoende prikkeling, dan eene nijpende zenuwachtigheid en
eindelijk eene overweldigende drift die ontembaar wilde ter
ontknooping.
Nu en dan ging een lichtj en op en flitste een straal van
verheldering do©r het harde onderzoek. Dit gaf nog eene
meerdere stuwing aan het heftige zoeken. Een gevoel van
koorts rilde door heel mijn lichaam en de pezen waardoor
de macht vloeide van het denken spanden welhaast, zinderend en sidderend, om te breken.
Maar alles bleef gesloten in tartende ondoordringbaarheid. Wel ontwaarde ik hier en daar een klein reetje waardoor reeds iets te raden was van hetgeen daar bachten lag;
maar omdat zulks slechts de allerkleinste belooning was van
de bovenmenschelijke inspanning, baarde het geen bevrediging maar wel eene bittere ontgoocheling.
En toen kwam de twijfel. Was het niet te veeleischend
voor een menschelijk verstand dingen te willen doorgronden die, omdat ze onmenschelijk zijn, zoo oneindig en
eeuwig kunnen zijnen onbegrijpelijk? Kon de beteekenisse
van de kuste wel gezocht worden, en waar?
Als in het begin herrees hier weer de vraag in hare
dreigende en bloote nuchterheid!
't Was ontmoedigend en de droefheid zeeg in mijn
gemoed.
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Zou dit alles nutteloos zijn geweest?
De ziele weende bij dit gedacht dat de smarte baarde
binnen in mij.
Doch nu was het gepaste oogenblik daar dat toelaten
zou aan den kustgeest mijn eigen zelven te veroveren en
mee te sleepen naar het einde.
In heel het voorbije verloop van dezen strijd was de
aandacht van mijn gemoed afgetrokken geweest van wat in
mijn binnenste voorviel. Zoo, ongevoeld, had de kuste haar
macht, druppel voor druppel, geleekt in 't herte, en nu
mijne eigene kracht te kort schoot om den kamp voort te
zetten, kwam uit 't diepste van mijn denken die geest mij
overraden en op sleeptouw nemer .
En omdat de smarte altijd toevlucht zoekt bij het troost
bieden van een ander, zoo greep die gebeurtenis als van
zelfs plaats, en meende ik, dat die deelneming van wege de
kuste, een medelijden was en terzelvertijde eene buitengewone kans om mij te geleiden tot de openbaring.
Gelijk een kind dat men leidt bij de hand, zoo werd ik
geleid langs waar die geest wilde. Want, omdat mijn eigen
kracht nu geknakt en gebroken lag, was mij ook de moed
ontnomen om zelfs de manier te volgen waarop ik het toppunt zou hebben bereikt. Ik was nu als eene slappe persoonlijkheid, die blindelings zich leiden laat omdat zij weet dat
zij het einddoel zal bereikenwaarnaar ze streeft. Doch
omdewille dat dit einddoel nu uw eigen vorsching niet
meer is laat het u koud en onverschillig. Ge denkt, na het
begrijpen ervan, u weero rn te keeren omdat ge het maar zult
gesmaakt hebben als een aangeboden offer.
Zoo was de schikking die ik me zelf voorstelde, maar
noodlottig moest me dit vooruitzicht blijken later, alswanneer
met 't kennen der kust ik dan plotselinge gewaar werd dat
mijn inwendig willen erdoor was opgeslorpt en als eene
afhankelijkheid geworden was van dit ander - wonderbaar
leven.
Binstwijlen onderstond ik gevoellijk den invloed van
dezen vreemdsoortigen geleider. Omdat ik meende dat zijn
handelen, meelijden was ; schonk ik in meerdere mate
wederliefde. Zoo bloeide in mij open een lijdelijk gevoel van
teer en echt beminnen. Ik ging wandelend langs de zee en
24
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doorliep dolend de duinen, in eene eigenaardige gesteltenis
heel en al verschillend bij deze die ik tot nu toe met mij
mee gedregen had. Mijmerend en denkend, een bleekheid
over 't wezen om de smarte die ik overal raadde rondom
mij, en die mij omwond als in een bekoorlijk net dat
bedriegelijk aangezweefd kwam, bezag ik de zee. Droomend
stond ik te turen op de onverroerlijke duinen, en droevig
dacht ik op den dood die troonde op de bleeke toppen.
Dit alles gaf mij den indruk van diepe verlatenheid en
stille treuren in eenzame verwachting.
En wijl ik in eene stemming was die verdriet schonk
en wederkeerig de uiting van smartelijke pijne onderstond,
begon het begrijpen heel langzaam te komen, en verging het
treuren van mijne ziele geleidelijk in den innerlijken staat
dezer dingen en kreeg ik dit alles lief, zoo innig lief.....
En omdat de liefde alles verdragen kan, nu mocht de
ontwaking komen.
Want indien die ontwaking nog zoo verpletterend, nog
zoo ontgoochelend en nog zóo smartelijk, zou zijn geweest als
't uiterste van wat men zich daarvan voorstellen durft, toch
zou mijn ziele niet afgebroken hebben den band die mij
bond aan de kuste, omdat de liefde leven doet en het leven
de liefde is.
Wel zal men in zulken toestand zijn innerlijk gemoed
in opstand voelen komen om 't verraadsche erin besloten,
doch, na 't voorbijgaan van deze uiting, zal men weerkeeren tot datgene wat men heeft lief gehad en bemind,
omdat uwe eigene persoonlijkheid is te loor gegaan in de
liefde van eene andere.
Zoo was dit het doel geweest van den geest der kust en
den uitslag van zijne inmenging.
Nu mocht de ontknooping komen, de zege was reeds
voltrokken.
0! nooit zal ik vergeten dien tragischen avond binst
denwelken ik heb doorworsteld het folterend geheim van
de kustwereld.
Ik stond op den boord der zee en de vloed was in aantocht. Regelmatig kwam het water het strand opgeloopen
en likte het goud-gele zand met vlokkend schuim. Dit was
de verderfelijkste kus van de verleiding, want bij een
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opmerkzaam nagaan, schoot, een beetje te gader, de grond
weg in de diepte der zee.
Daar lokte streelend uit den schoot der onmeetlijkheid
van 't natte veld, een lief-streelend lied als het onophoudelijk slaan van donzige vleugels in eene koele-zuivere lucht.
Dit geleek zoowel aan het uitdagend-kristalhelder lachen
van een weeldevol schepsel dat voor een nuchteren knaap
zijn malsche leden wentelt, in ziekelijk-driftaanjagende
kronkels. Die leden vlekken bloedrozig door wazig-sterkgekruide draperijen, die tartend omfloerschen de zinnelijkheid
van een genietlijk lichaam.
Zoo lag de vlakte als eene lievelijke sirene. De golvende baren wentelden haar in plooiende minnelijkheden
en 't op en neeregaan van 't water deed uitkomen het smachtend verlangen van rijp-zwoegende boezems.
Dit was de schrikkelijke bekoring die werelden kan
verdoemen.
Voor wie was dit bestemd?
Ten westen lag de pralende zonne op een donkerblauwen hemel. Ze straalde haar stervende, en daarom
haar schoonste, heerlijkheid rondomme in guldene glansen.
Ze brokkelde het licht van hare glorie bots af op 't water
en 't water zoog, gulzig, de glorie van het licht. De zee
bekoorde alzoo het lichtende leven en verzwolg het in hare
bekoring. 0! gruwlijk was het voor mij te denken dat dit
leven zou begraven blijven voor alle eeuwen daar in die
donkere afgronden, als een nutteloos iets, omdat de zee,
nooit zulke heerlijkheid baren kan!
Want zoo ze in haar schoot toch een leven draagt, dit
blijft haar ten deele vreemd, omdat het van haar niet komt.
Ze biedt slechts eene schuilplaats aan een leven dat het
licht schuwt.
En omdat ze van daar hooge, een lichtend leven opslorpte zoo is noodzakelijk dat, die twee uitersten in
botsinge komen, daar in de diepten, en dat daaruit de
gramschap en de woede ontstaan, die beide uitslaan zullen
in bulderend geloei.
In die oogenblikken baart de zee, als kind van haar
inwendigen tweestrijd, den dood ! Dit is het offer van haar
verraad !
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En binst mijn denken, al ineens, zoo diepe ging in 't
onbekende, legde de kuste, aan mijne voeten, de andere
beteekenis bloot : de bediedenis van haar aardsch gedeelte.
De vloed was gestegen tot haar hoogste punt.
In staag en immer aanzwellend opkomen had ze het
strand tot tegen de duinen veroverd. Nu likte ze den voet
van die geel-witte roerloosheden in verleidelijk gekus.
Zou die duinenmacht daaronder ook bezwijken? Neen
toch, want rijze daarmee bleef het water en verder gerocht
het niet.
En toen stille dacht ik aan de smart die voortvloeien
moest uit dit ongewoon gebeuren : dat zelf de kust eene
hinderpaal stelt aan 't gretige begeeren en de lust van een
harer bestanddeelen. Ze zou willen heel de wereld ver
uitwendige van haar bestaan draagt ze-zwelgni't
daartegen een onverroerlijk beletsel.
En uit het pijnlijke van die smart zal noodzakelijkerwijze opgieren een veelzijdige haat. Immers wanneer de
smart ten toppunt is gestegen, en dat niemand die smarte
lenigen kan, dan zal haar doel meteen overslaan tot het
haten van ditgene dat oorzaak was der smart. Dit zal de
kuste ook voelen en haar haat uithuilen in hare zichtbare
vermogens, de zee en den wind.
Ze haat de aarde die haar het wee gaf en ze haat den
hemel, die haar het licht schonk dat den dood lokte uit haar
boezem. En omdat zij tusschen die twee werelden ligt, en
weet dat ze altijd er blijven zal, als de straffe voor eene nooit
gewetene misdaad, daarom zal over haar zelve komen eene
schrikkelijke wanhoop, die opstijgeren zal en smijten haren
roep als eene vervloeking in 't aanschijn des hemels, en als
eene vermaledijding voor de aarde. Ze zal in laatste en
opperste kracht alles beuken wat op haar boord staat, en
ook de glorie tarten van eene wereld boven haar, maar tot
niets zal het baten omdat haar pogen slechts een tijdelijk
middel is dat geen eeuwige dingen kan verbrijzelen.
En wijl dit alles nutteloos is geweest in uitputting van
een eigen leven, zoo voelt de kuste nu hare verlatenheid in
eenzame verwerping. Van aan de duinen tot tegen de verste
einders schreit en snikt een erbarmelijk wee en de weemoed
daalt daarover neer, de smartelijke weemoed in treurenis
en rouwe, eindeloos.., eindeloos....
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Er steeg in mij een gevoel van ontzetting!
Ik had de kuste lief. I)us dit alles zou ik ook moeten
beminnen, en wederkeerig dragen in mij !
Akelig-koud kregen mijne slapen en mijn hart klopte
om te breken. Ontzaglijk: drukte mij die gedachte en ik
schruwelde het luide uit als ik zoo de belooning zag voor
mijne liefde, maar 'k schreeuwde 't ook in de oneindigheid
dat ik niet wilde liggen onder die ontgoocheling. Een reus
zou het niet torschen.
Ik zag met den wind aangerukt komen alles wat ik had
doorzien en als eene vooruitstappende kolomme kwam de
smart in den avond. Om mij heen bruischte de adem van
dien kustgeest in zijne verderfelijke uitingen en 'k had wel
willen vluchten, ver-weg, in vertwijfeling, om nooit te vallen
onder de greep van dit visioen en het nooit, nooit meer te
zien.
Doch overmeesterd, in de gebeurende grootschheid
van 't oogenblik, door eerie kracht vreemd aan mij zelven,
bleef ik staan als een beeld daar, en onderstond ik eene
martelie zoo diep-ellendig. Een massa ongeweten leed
stroomde mijn harte binnen, dat losscheurde van mijn eigen
persoonlijkheid en als te niete ging in dien smartelijken
vloed.

0! had ik dan kunnen ontvluchten die plaats van tragisch verdriet!
Doch de onmenschelijke bekoring kwam nu ook voor
mij en de verleiding was allemachtig.
De blauwende avond lag teer om mij heen als in de
fluweelen plooien van een weligen mantel gehuld. Die
vouwen wentelden in verlokkelijke golvingen en 't zoelen
van den wind, — de ziele van deze weelderige schoonheid;
speelde een zacht orgelend geluid, dat ruischte als eene
smachtende vergiffenisbede.
De zee zong oneindig -lief een liedje van liefde...
De kalme vrede troonde, de stille vrede....
En mijn ziele verging in den bloeienden avond... .
Ik lag versmacht in de rijpe, zwoele weelde en met
volle teugen zoog ik de lucht en met de lucht mijne onder
aan den geest der kust.
-werping
Zoo is dit ingrijpend treurspel afgespeeld geweest en
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de ontplooiing van ieder tafereel heeft zich later dan vol
opeenvolgende dagen, meebrengend de-makted
opeenvolgende toestanden van de kuste.
Nu hebt ge kunnen oordeelen wat die geest vermag
en wat hij ons aanbiedt. En omdat ik hem ontvangen heb
zoolang, zooveel en zoo geheel, nu denk ik ook dat de
kracht van mijne eigene uiting in u zal overgaan om te
begrijpen de uiting van deze wereld.
Zoo zijt ge voorbereid en moet ge niets vreezen.
Ge zult komen en de zee voelen, de duinen zien, het
strand bemerken, de menschen kennen, de kuste doorgronden,
zonder daarom later met u mee te dragen de uitwerksels
daarvan, omdat gij niet zijt geleid geweest door de kust
zelve en die schrikkelijke ontwaking niet zult doorstaan.
Treur er niet om, mijn beste vriend, want daar is hier
beneden al leed genoeg, en die het daarbij nog zoekt, vergaat erin.
Kom gerust als een kind.
De morgenden zullen opstralei in blijen glans, de
dagen zullen over u gaan helder en blauw met blanke
droomen doorweven, en de avonden zullen schoon zijn, en
innig en lief.
Kom gerust als een kind, want deze weg is u voorbereid, en niemand stronkelt langs de baan waar eene baak
vol klaarte wenkt. Ge zult genieten van al de geneuchten
die gij eens hebt gesmaakt, en heerlijk zult ge in uw herte
dragen den indruk van eene wonderlijkheid.
Ik verwacht u, mijn vriend, ik verwacht u als een kind,
omdat mijn herte zoo droef is, en mijn gemoed zoo moe en
dat uw lach daarin zal schitteren als eene zon, en als een
troost.
Dit zal dan zijn de belooning voor mijne moeite en die
brengen zal 't genot voor mijne ziele en de vreugde in mijn
leven, en de hope misschien voor iets dat nog worden kan
en beter is en gelukkiger....
Ge moogt komen nu, ik verwacht u als een kind ! ...
Y

Nieuftoort.

JUUL FILLIAERT.

OVER MAATSCHAPPIJLEER
De dienst der postchecks is pas enkele maanden in voege
in België, en reeds — naar blijkt uit de cijfers door de dagbladen
meegedeeld — heeft hij er eene buitengewone uitbreiding genomen. Tot vóór enkele jaren was op het vasteland de wijze van
betaling met metallieke munt of bankbriefkes de bijna algemeen
gebruikelijke. De groote handel kende weliswaar de wijze van
betaling door checks, overschrijving, uitwisseling van wissels ;
maar zelfs hier werd nog in ruime mate met geld betaald; terwijl
de midden- en lagere stand in 't geheel niet, of bijna niet, wist
hoe men betalen kon zonder munt. In Engeland integendeel,
ook in Amerika, is het in 't geheel geen wonder dat iemand een
aankoop doet in een winkel en, om te betalen, zijn checkboeksken openslaat en voor het bedrag den winkelier een check overhandigt. Zoover zijn wij nog niet in België, op verre na niet. Of
wij ooit zoo ver zullen komen? Dit moeten wij afwachten. Om
het gebruik der postchecks beter te doen kennen, en meer algemeen te maken, schreef Dr. EM. RoBIJNS zijn werk: Les Cheques

et Virernents Jostaux. (i)
Het gebruik der checks, dat in Engeland en Amerika van
zelf in zwang kwam, is op het vasteland slechts vrij algemeen
in voege gekomen door eene staatsbemiddeling. De post, die
eerst uitsluitend met het vervoeren en te huis bestellen der
brieven gelast was, maar die juist om hare alomaanwezigheid,
later met verscheidene andere diensten bijbelast werd : spaarkas, pensioenkas, enz., zou hier nogmaals van pas komen.
Oostenrijk vatte eerst de gedachte op dien nieuwen postdienst
in te richten in 18P3. Wie te Weenen het groote gebouw van
dien nieuwen postdienst bezocht, en er de bedrijvigheid, die er
heerscht, bijwoonde, zal wel overtuigd zijn, dat de Oostenrijkers
van den postcheck ruimschoots gebruik maken. Het voorbeeld
van Oostenrijk werd gevolgd door Hongarië, Zwitserland, Japan,
Duitschland, Luxemburg, ook onlangs door België. Nu reeds
(i) EMILE J. RoBIJNS, Lic. v. h. gr. in Handels- en Cons.
Wetensch., Dr. in Polfit. en Soc. Wetensch. --Les Cheques et Vire9nenis Jostaux, Etude économique et comparée des divers services
de chèques postaux a l'étranger et en Belgique (Ecole des
Sciences politiques et sociales de l'Université de Louvain) in-8°,
3oo bldz. ; igz3 Brussel, Albert Dewit.
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verschillende landen soortgelijken dienst bezitten, moest als
natuurlijk gevolg ook de internationale postcheck in gebruik
komen.
De werking van den postcheck in deze verschillende
landen onderzoekt Dr. Robijns in het eerste deel van zijn werk.
Niettegenstaande de nieuwe inrichting in Oostenrijk zeer
snel vooruitging — in zgi z telde ze iio.000 ingeschrevenen en
verhandelde ii milliard kronen — toch vindt schrijver, dat hare
te groote centralisatie nadeelig is voor hare uitbreiding. Tegen
worden alle inschrijvingen en overschrijvingen op de-wordig
rekeningen gedaan te Weenen, waaruit volgt dat de postchecks
alle naar Weenen moeten verzonden worden, wat soms eene
vertraging van 2, 3 dagen in de betaling veroorzaakt.
Het stelsel van decentralisatie toont schrijver ons in werking in Duitschland en Zwitserland, en wel ten zeerste in dit
laatste land. Terwijl in gansch Duitschland slechts r3 bureelen
voor het inschrijven der checks zorgen, telt Zwitserland er 23
tot in steden van min dan io.000 inwoners. Dit laatste stelsel
draagt den voorkeur weg van den schrijver. Aldus gebeuren de
inschrijvingen veel sneller, ten minste voor betalingen gedaan
onder personen die dezelfde plaats bewonen — en die zijn voorzeker de talrijkste —, alhoewel eene kleine vertraging ontstaat
voor betalingen van de eene plaats op de andere.
Na eene korte uiteenzetting over Japan en het Groot
Hertogdom Luxemburg wordt België breedvoerig behandeld.
De bijzonderste reden, die deed besluiten tot het invoeren
bij ons van den postcheckdienst, is de moeilijke toestand van
ons geldwezen. De moeilijkheden zullen verminderen, zelfs
verdwijnen, zoo de wijze van betaling zonder munt meer in
voege komt. Na eene korte historische uiteenzetting over de
kwestie wordt onze Belgische inrichting breedvoerig uitgelegd.
Twee kwestiën vestigden bijzonder de aandacht bij het
invoeren van den nieuwen dienst in België :
i 0 Zou men voor het te goed staande kapitaal interest
betalen of niet? Tot nu toe garen alle landen, behalve Duitschland, interest, alhoewel over 't algemeen niet veel — ten hoogste 3°/ a in Japan, wat voor dit land ook zeer weinig is —. België
heeft het Duitsche voorbeeld gevolgd en geeft enkel een interest
van 3 0 / 0 voor den waarborg van ioo fr. De aangenomen oplos
wordt door schrijver goedgekeurd, om verschillende rede--sing
nen. Hier zijn wij het nochtans niet gansch eens met hem. Wij
vreezen integendeel dat het niet betalen van interest de uitbreiding van den nieuwen dienst fel zou kunnen tegenwerken, b.v.
in plaatsen als Antwerpen enz., waar men eéne of meer banken
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voor den middenstand — volksbanken -- aantreft, kunnen de
kleine handelaars en nijveraars van de voordeelen der betaling
door checks genieten en daarbij voor het geld dat ze op de
banken te goed staan hebben in loopende rekening interest
bekomen tot 30/0 Zulk verlies van interest komt voor den
middenstand zeker in aanmerking, en voor de meesten zijn de
voordeelen van den postcheckdienst niet groot genoeg om daar
tegen op te wegen, daar ze ook hunne wissels op de nationale
bank enz. door een check op hunne bank betalen kunnen. De
vrees, dat het betalen van interest eene nadeelige konkurrentie
zou doen ontstaan voor de banken, schijnt niet zeer gegrond.
De interest zou immers altijd lager blijven dan bij de banken;
daarbij in Oostenrijk wordt interest betaald en men heeft ons
daar bevestigd dat de banken nooit over konkurrentie geklaagd
hebben.
20 De tweede vraag was of de nieuwe dienst zonder taksen
kon ingericht worden. Ook eene kwestie van groot belang voor
zijne uitbreiding. Schrijver schijnt ons met veel reden te zeggen:
Le système des taxes, qui se présente sous un aspect de
grande economie lorsqu'on le compare à celui des mandatsposte, est cependant, a notre avis, appliqué peu heureusement.
Le grave défaut du prélèvement des taxes consiste dans le fait,
qu'on n'a tenu aucun compte de la nature démocratique de
1'institution, en d'autres termes, ceux a qui le mode de payement nouveau est destiné, sont trop taxés.... I1 résulte donc de
l'exemple donnè que le systèrne des taxes actuellement appliqué,
arrive a ce résultat que les taxes diminuent progressivement
quand celles-ci sont appliquées a des opérations d'un import
considérable. » ( I)
Zoo men bij de taxeering rekening houdt met het bedrag
der overgeschreven sommen, en niet met het getal der verhandelingen, is er gevaar dat de belanghebbenden zouden trachten
zich zooveel mogelijk aan de taksen te onttrekken; maar schrijver duidt de middelen aan om daarin te voorzien.
30 Over een derde, ook toch belangrijk punt : de centralisatie, heeft Dr Robijns zich minder uitdrukkelijk uitgesproken. In princiep is hij voorzeker voor decentralisatie, zooals
blijkt uit zijne meening over Oostenrijk, Duitschland en Zwitserland. Voor België, dat nochtans ook de volledige centralisatie
heeft aangenomen, is hij niet zoo beslissend om het stelsel af te
keuren, daar de gemakkelijke verbindingen het nadeel der
centralisatie verminderen. Ons schijnt toch dat plaatsen als
(i) Bladz. 143.
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Antwerpen zeker, misschien ook wel Gent en Luik, een postcheckbureel zouden mogen bekomen.
Het tweede en derde deel van het werk zijn veel minder
omvangrijk. Het tweede deel handelt over de internationalis ering van den postcheckdienst. Eene moeilijkheid bestond
hier in het wisselverschil der munten. Deze en andere zijn toch
te boven gekomen, zooals blijkt uit de menigvuldigheid der
verhandelingen. In Oostenrijk bedroegen ze in i9i1 ongeveer
i3 millioen kronen, ook in de andere landen bereikten zij een
aanzienlijk bedrag.
De nieuwe inrichting schijnt zich nog merkelijk te zullen
uitbreiden in de toekomst, want na België heeft ook Frankrijk
en Holland de kwestie ter studie gelegd. De in beide landen
bestaande voorstellen worden kort in 't derde deel besproken.
Het boek van Dr Robijns is voorzeker hoogst belangrijk
voor iemand die zich met de werking der postchecks moet
bezighouden. Die vindt er, buiten de wetenschappelijke bespreking der verschillende systemas, ook eene gansche verzameling
van dokumenten en druksels voor de praktische werking van
den dienst. Ook professors van onze handelsscholen zouden het
werk moeten instudeeren, om buiten onze Belgische inrichting
ook een blik op den vreemde te hebben en met kennis van zaken
onze manier van werken te kunnen beoordeelen. Met een woord,
al wie over den postcheckdienst wil handelen, 't zij in de pers
of elders, om zoo mogelijk onze Belgische instelling te verbeteren, raadplege het werk. Om het gebruik van den postcheck
meer hij het publiek in te voeren, zooals schrijver het wenscht,
kan het boek slechts onrechtstreeks dienen; voor gewone menschen is het te uitgebreid.

De V laamsche sociale Weken zijn overbekend en genoegzaam
gewaardeerd, om lang te moeten uitweiden over het Vijfde volledig
verslag (i). Vorig j aar was de hoofdgedachte, die de gansche
sociale week beheerschte, ((de werkmansjeugd ». « De syndikale
beweging zal nooit haar doel bereiken bij de werklieden, die zij
van onder de puinen moet halen, maar wel mag ze dit hopen,
wanneer ze hare werking richt tot de werklieden van morgen.
De leiders der christene syndikale beweging in België
hebben dat dan ook begrepen. Hare werking willen ze uit-

(i) Vijfde V laamsche Sociale Week, Aug. 1912. in-8° van 400 bladz.
Prijs fr.

2.50.

Gent, Het Volk, rgz3.
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breiden in breedte en diepte, en daarom richten ze de beste van
haar krachten tot de werkers j eugd.
Wat er eerst en best te doen valt om onze werkersjeugd op
te leiden tot lichaamsterkte, tot zedelijke en verstandelijke ontwikkeling, miek het onderwerp uit van al de lessen der Vijfde

Sociale Week.
Den eersten dag werd er gehandeld over de middelen tot ontwikkeling der lichaamsterkte. Het princiep : Mens sans in corrore
sano blijft ook waar voor den werkman. Om klaar te oordeelen
en gezonde begrippen er op na te houden moet de werkman
kloek en gezond zijn, om blijmoedig het leven in te gaan. Dr. Van
de Perre handelde «Over beroepsziekten », Dr. Smets over
Lichamelijke opleiding der werkmansjeugd », Dr. Nuyens over
n Voorkomende middelen tot bestrijding der beroepsziekten ».
Hoogst belangrijk was, den tweeden dag, de rede van
Hendrik Heyman «Noodzakelijkheid der jeugdorganisatie en
hare toepassing in de patronaten ». Om die noodzakelijkheid
aan te toonen zegde hij onder meer : « Sinds de christene vak
ons land met groote stappen vooruitgaat, hebben-bewgin
de socialisten zich heviger clan ooit tegen haar opgezet.
En of sommige verstandige socialistische leiders, welke het
met hunne princiepen nog goed meenen, nu ook willen of niet,
de middelen door de socialistische onderofficieren en hunne
volgelingen tegenover de christene vakvereenigingen en hunne
leden gebruikt, grenzen aan het ongeloofelijke, en « schandig »
is het eenig woord dat bij zulke handelwijze past.
Herinnert u maar, Mijne Heeren, de gebeurtenissen van
den «Zeemansbond » te Antwerpen. Niemand zal nog aangeworven worden zonder de toelating van de socialistische leiders:
en wie daar niet naar luisteren wil, zal voelen; daarvoor zorgden
de « afrossers ».
Herinnert u de geschiedenis van den «Knopkensbond» te
Antwerpen, enz., enz. » ( i)
Hendrik Heyman had dit jaar ter gelegenheid van de
politieke werkstaking nog wat meer voorbeelden kunnen aan
socialistische dwang is niet enkel eigen aan Antwer -halen,Di
pen; de Brusselsche rijtuigmakers weten er iets van, en in de
Walen is het waarlijk « le regime de la terreur ».
Daar de kristene syndikale beweging toch met reuzenstappen
blijft vooruitgaan, zullen de socialistische dwangmiddelen ook
al meer en meer worden toegepast; «het is dus noodig, meer dan
ooit, ontwikkelde arbeiders, ontwikkelde vereenigingsmannen
-

(i) Blz.

114

en

115.
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te kunnen stellen tegenover de socialistische syndikaten, om zoo
de denkende werklieden uit overtuiging voor onze vereenigingen tewinnen ».
Men vraagt zich waarlijk af hoe die toestand, door H. Heyman geschilderd voor Antwerpen, daar mogelijk is. In Antwerpen zijn de katholieke patronaten uiterst bloeiend en groepeeren
zij eene talrijke menigte volksjongens. Maar hoevele dier jongens
ontsnappen later. Om dit te verhoeden moge de raad van H. Heyman — door P. Rutten reeds vóór jaren te Antwerpen zelf geuit
in den Burgerskring -- verwezenlijkt worden : dat de uitgangsdeur van de patronage de ingangsdeur zij tot de vakvereeniging
en den werkmanskring of werkliedenbond. Om dit te bekomen
en om te bereiken dat die overgang duurzaam weze, moeten onze
werkjongens in de patronages eerst goed op de hoogte gebracht,
ontwikkeld worden in godsdienstig en maatschappelijk opzicht.
Wat de socialisten in dien zin hebben verwezenlijkt heeft ons
H. Heyman ook uiteengezet.
Dezer dagen nog vernam ik uit zeer vertrouwbare bron dat
het werk der studiekringen te Antwerpen nog weinig had voet
gevat. Ligt daarin misschien niet eene hoofdreden van den te
langzamen vooruitgang der christene syndikale beweging aldaar,
waar nochtans het arbeidsveld niet te slecht schijnt, daar de
werkersbevolking over 't algemeen in den grond no g; goed is.
Het is voorzeker geene gemakkelijke taak degelijke studie
te richten, en het is nog moeilijker het belang der-kringe
leden genoegzaam gaande te houden, om den kring te doen
bloeien. Maar dat diegenen, die er het nut van inzien, eens te
rade gaan bij Eerw. Heer Van den Heuvel, in de les, die hij gaf
op de Sociale Week, na H. Heyman : «Hoe dat werk der
patronaten in de studiekringe n voortgezet ? » Eerw. P. Rutten
stelde dezen lesgever voor met de woorden : «E. H. Van den
Heuvel is de grootste baanbreker geweest om de studiekringen
hier in ons land in te richten en te leiden ». Dit zegt genoeg dat
hij van ondervinding spreekt.
Wij zouden nog veel moeten zeggen om het ware gehalte
van dit verslag te doen kennen, daar wij nog niet eens vermeldden de allerleerrijkste les uit Thomas van Aquino door Pater
Rutten, en de gloedvolle rede van Frans van Cauwelaert enz.,
enz., maar wij moeten ophouden of wij zouden niet tot het einde
geraken. Ten andere het boek zal reeds in menige bibliotheek
prijken, en goed doorlezen zijn geweest, en dat diegene, die
zich aan het maatschappelijk vraagstuk gelegen laten, en dit
werkje nog niet in hun bezit hebben, het zich aanschaffen.
Uit dezelfde verzameling der Volksboekerij te Gent ver
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scheen nog een werkje Bijdragen over liet Maatschab f Blijk Vraag:

stuk, van den betreurden West-Vlaanlschen socialen werker,
E. H. LAUWERS (i), broeder van den overbekenden Dr Lauwers.
't Is eene verzameling van bijdragen uit De Nieuwe Tijd, een
tijdschrift dat in West-Vlaanderen verscheen van November
í8g6 tot November IgoI. E. H. Lauwers was, met zijnen
geleerden broeder, dokter Lauwers, en Eerw. pastoor Verriest,
de voornaamste opsteller van het tijdschrift. E. H. Lauwers
schreef vooral over maatschappelijke aangelegenheden. Men
voelt in gansch het werkje een hart vol medelijden met het
vervallen volk, zoo b.v. « Doch niet alleenlijk bij de werk
oorzaak (ongeloof en zedenbederf) werkzaam-liedns
geweest, zoo men 't zoo geern te zeggen pleegt!
De groote schuld moet de ontchristende rijke burgerij en
den ontchristenden staat zelve toegeschreven worden en ten
laste geleid. Immers hadden zij het katholiek geloove niet verloochend en bestreden; waren zij doordrongen geweest van
christelijke liefde en broederlijkheid, en hadden zij gehandeld
volgens de christelijke rechtveerdigheid, nooit zou de strijd zoo
verre gekomen zijn, en nu nog ware hij gemakkelijk gedempt.
Maar 't is ten grooten deele van daar -- uit hoogere kringen —
dat valsche leeringen, ongeloof en zedebederf nedergedaald
zijn in het herte der geringere lieden. » ( 2)
Aan het werkje ontbreekt zeker eenheid, daar het bestaat
uit verzamelde artikelen, die zelfs niet alle konden teruggevonden worden; 't is dus geen volledig handboek. Nochtans zal
menigeen, die over maatschappijleer te handelen heeft in volks
studiekring enz. er zijne gading vinden, want hetgene-dagbl,
er in staat is klaar en aangenaam voorgesteld. 't Is eenvoudig
ook, en dus gepast als lezing voor de leden van studiekringen,
voor de volksbibliotheker.. Ook onze studenten, die op hun
programma de studie van Reruin Novaruin staan hebben, zullen
er het hunne vinden, want bijzonder slaande zijn de eerste bij dragen, die betrekking hebben op dien wereldbrief.

Dat de ware voorlichting, de gezonde ontwikkeling van het
volk de grootste vijanden zijn van het Socialisme, daar het groo-

(i) E. H. LAUWERS, Bijdragen over het Maatschapbelijk Vraagstuk.
Verzamelde artikelen, kl. in-8°, 17o blz., 1913. Gent, Het Volk.
Prijs i fr.
(2) Blz. 41.
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tendeels zijn bijval te danken heeft aan de onwetendheid van
de volksmassa, en aan hare lichtgeloovigheid, blijkt zonneklaar
uit het werki e van AM. SIMOENS: Na den Storm. (i) Schrijver —
zijn naam is reeds genoeg bekend door eenieder die zich eenigszins met het maatschappelijk vraagstuk bezig houdt — spreekt
met kennis van zaken, want hij was werkman en was strijdend
socialist; geen van de goedzakkige meêloopers, maar een
die dacht en overwoog en voelde hoe weinig de meeste werklieden zich bekommeren om de leerstelsels der grondleggers
van het Socialisme.
De meesten zijner werkgezellen bepaalden zich er bij, alles
voor Socialisme aan te zien wat het best met hunne persoonlijke
wenschen overeen kwam.
Zoo bijvoorbeeld, voor degenen, die elken Maandag met
haarpijn opstonden, ten gevolge der uitspattingen van den
vorigen dag; dezen paaiden zich met de komst af te wachten
van den collectivistischen staat, waarin de werktijd op een
onbeduidend minimum gebracht en het Maandag-werk afgeschaft zou worden.
Anderen, die bevonden werden op den trein met valsche
reiskaarten en, ofwel het verschuldigde reisgeld moesten opleggen, ofwel tegen wien, bij hervalling proces-verbaal werd
opgesteld, spraken dit de kapitalistische maatschappij luidop
te schande en keken reikhalzend uit of zij in de verte de socialistische zon nog niet zagen rijzen, die, over de wereld schijnend,
alle middelen van vervoer naar goeddunken voor eenieder
beschikbaar zou maken.
Nog anderen die, ofschoon wettig getrouwd, met een
tweede vrouw woekerden op eene kamer aan genen kant der
Fransche grens, beriepen zich ook al op het Socialisme, dat de
vrije liefde huldigt en alle losbandigheid veroorlooft.
De socialistische leiders in het Vlaamsche land : Anseele,
en die arme Debunne, worden allerminst gespaard. Met wat
huichelarij en veinzerij in de socialistische partij wordt te werk
gegaan is bijna onaanneembaar. En Simoens weet er iets van,
want hij was opsteller van Vooruit, stakingspropagandist, een
der leiders van het Meensche Socialisme. Hij stond met Debunne, naast Anseele, toen deze in het liberaal Casino te
Meenen uitriep, ('t was in 1902) dat, zoo de grondwetsherziening
er niet doorging, het volk op straat zou komen; vergetende er
bij te voegen dat later, bij alle gebeurlijke opstootjes, hij,
(i) AM. SIMOENS, Na den Storm. Ronse, Goebeert & zonen.
Prijs 3 fr.. Afslag bij hoeveelheden.
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Anseele, de eerste zou zijn om zich niet op straat te ver
-tone.
Het punt van zedelijkheid aanrakende, verhaalt Simoens
hoe, in socialistische lokalen of feesten en bijeenkomsten, waar
werklieden op zalvenden toon gewaarschuwd werden voor de
((krachten hunner tegenstrevers », aanstootelijke tafereelen zich
ontrolden onder de oogen van minderjarige kinderen; waar
Zola zwijnskost genoeg zou gevonden hebben om er een heel
leven lang aan te slabberen.
Menig Katholiek heeft tot nu toe gedacht, dat velen der
socialisten eer medelijden verdienden dan strenge veroordeeling.
Het zijn immers verdwaalden! Velen onder ons namen nog aan
dat de leiders toch grootendeels te goeder trouw moesten zijn,
dat ze door illusies bedrogen waren. In den laatsten tijd zijn
toch, geloof ik, die gedachten eenigermate gewijzigd geworden,
nadat men enkele doorslaande bewijzen van klaarblijkende
slechte trouw der leiders heeft kunnen vaststellen. Men herinnere
zich het debat over de zendelingen in de Kamers. Wie het boek
van Simoens leest zal in deze nieuwe overtuiging nog meer
bevestigd worden. Wil dat zeggen dat elk socialist een huichelaar en bedrieger is ? Verre van daar, er zijn onder hen, en ze
zijn de overgroote massa, vele bedrogenen, en zelfs onder de
volksopruiers zijn er die het goed voor hebben. Simoens verhaalt
onder meer met weemoed, hoe de meeste jongens van zijnen
ouderdom, die hij tijdens een proces leerde kennen, tegenwoordig uit de socialistische beweging verdwenen zijn ; kinderen van
kleine burgers, bezield met de eerlijkste inzichten, die zich lieten
meêsleepen, en waaronder een in gezelschap bevonden werd
van den Rus Hartenstein, die te Gent twee policieagenten als
honden neerschoot; dezelfde die later als lid van de bende
Bonnot tot 5 jaar dwangarbeid werd veroordeeld.
Simoens zelve is er een bewijs van dat er onder de heet
ook verdoolden zijn. Ongelukkiglijk weinige hebben-hofden
den moed na hunne ontgoocheling terug stroomopwaarts te
varen naar het licht der waarheid. Daartoe hoort moed. De
meesten geraken in den modderpoel en eens daarin gaat het met
hen als met een verdoolden reiziger die op drijfzand versukkelt ;
ze zinken al dieper en dieper, terwijl enkele bevoorrechten zich
den weg banen tot leider der partij en dan spreekt eigenbelang
hooger dan liefde der waarheid.
Het is daarom hoofdzaak de verdoling te voorkomen, de
werkersjeugd op tijd te waarschuwen en voor te lichten. Om dit
te bereiken zullen onze priesters en propagandisten eene prachtige hulp vinden in Simoens' werkje. Dit boek moet te vinden
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zijn in elke bibliotheek der werkmanskringen, ik zou wel zeggen
in elke bibliotheek want ook de burgerij zal het met veel nut
lezen.
Daarbij 't is eene aangename lezing, boeiend als een welgeschreven roman, zonder gezochtheid naar stijl, en toch heeft het
veel stijl, want het is natuurlijk, vloeiend en klaar geshreven;
het leeft. Het leeft zoodanig dat men er den hevigen oud
gedurig doorheenvoelt, want scheld-socialthenprgds
vindt men er ook al in; maar dit is licht te begrijpen-worden
voor iemand die in een midden werd opgeleid waar dergelijke
uitdrukkingen bijna gewone omgangstaal zijn.
Het beste dat men aan dit werkje wel kan wenschen is dat
het in handen kome van vele socialisten, van verdoolden, en
dat de socialisten het eens fel zouden aanpakken om het te
weerleggen. Maar die laatste hoop zal ongelukkiglijk niet
verwezenlijkt worden, wanneer de socialististen het in den
beginne wel eens waagden tegen te spreken waar Simoens
meeting gaf kwamen ze er te kaal van af.

Het mag met recht een Benediktijuer werk genoemd worden wat KUHLEMANN ons aanbiedt in zijn Die Berufsvereine (i) al is
schrijver ook geen pater maar een Landgerichtsrat. In 1899
verscheen voor de eerste maal dit Standaard -werk onder den
naam van ((Gewerkschaftsbewegung ». Het boek was na korten
tijd uitgeput en eene nieuwe uitgave bleef uit. Eindelijk ver
tweede uitgave en men kon licht-scheni19odgwschte
begrijpen dat ze zoolang achterwege gebleven was, want het
waren 3 lijvige boekdeelen handelend over Duitschland alleen.
Het werk was ook herdoopt onder den naam van « Die Berufsvereine ». De eerste bundel had het over Organisation der Arbeitnehmer (Oeffentliche Beambte — Freie Berufe — Privatangestellte), vervolledigd door den tweeden bundel, die handelde over:
Arbeiter, Arbeiterinnen, Einzelne Organisationen. De patroons
«Organisationen der Arbeitgeber» waren bespro--vernig,
ken in het derde deel. Zoo waren Duitschlands syndikaten
van werkgevers en werknemers afgedaan. Maar de titel van 't
werk droeg : «Organisationen ... aller Länder », en vóór men
(i) W. KUHLEMANN, Die Berufsvereine, Erste Abteilung : Geschichtliche Entwicklung der Berufsorganisationen der Arbeitnehmer und Arbeitgeber aller Länder, in-8°. Bd. IV. 56o bid.,

r: M. ; Bd., V, 55o bldz., z3 M. ; Bd., VI, 336 bidz., 8 M. ; te
zamen ingenaaid, 30 M.; geb. 34 M.

OVER MAATSCHAPPIJLEER

389

het verwachten kon zijn weer drie nieuwe lijvige boekdeelen in
den handel gekomen. De eerste bundel van 't werk behandelt :
Engeland. Frankrijk, België, Holland, Luxemburg, Denemarken,
Zweden, Noorwegen; de tweede, Oostenrijk, Hongarije, Zwitserland, Italië, Spanje, Rusland, Finland, Servië, Bulgarië,
Roemenië ; de derde, de Vereenigde Staten van Amerika,
Kanada, Argentinië, Australië, Nieuw Zeeland, Japan, om te
sluiten met een hoofdstuk over Internationale Organisation.
Toen vóór 3-4 jaar de drie eerste boekdeelen over Duitschland
verschenen, vroeg men zich in de vaktijdschriften af, hoe het
mogelijk was dat één man al dit materiaal kon verzamelen en
bewerken. Met des te meer reden staat men nu verstomd, daar
de nieuwe boekdeelen het niet enkel over Duitschland, maar
over alle beschaafde landen der wereld hebben. En Kuhlemann
werkt alleen, hij beschikt niet over een ((Seminar)) van medewerkers. 't Is oprecht een reuzentaak. Wie ooit een dergelijk
opzoekingswerk op zich nam over eene kwestie waar weinig of
niets over bestond in algemeene werken, waar alles moest
verzameld worden uit brochuren, artikels van vakbladen enz.
zal kunnen bevestigen dat zulks geen kinderspel is. En wie dan
zulke studie ondernam voor 't buitenland zal bij ondervinding
weten dat de moeilijkheid dan nog vertiendubbeld wordt; men
krijgt zóó bitter weinig inlichtingen per briefwisseling, dat het,
om degelijk werk te verrichten, onontbeerlijk is ter plaatse zelf
te gaan, met de belanghebbenden kennis te maken, en dan kan
men zich materiaal aanschaffen -- ten minste als de bezochte
vereenigingen uit een of ander politieke reden het niet raadzaam achten u zonder iets voort te sturen, of u den bijlast
opleggen hier of daar een aanbevelingsschrijven los te maken
van een hunner partijgenooten uit uw eigen land; wij spreken
van ondervinding. Deze en meer andere moeilijkheden hebben
Kuhlemann niet afgeschrikt, hij is ter plaatse geweest om
over de behandelde stof ingelicht te worden -- wij weten
het voor België — en denken dat hij voor de meeste andere
landen tot hetzelfde zal gedwongen geweest zijn. De sociale
wetenschap mag dus Kuhlernann uiterst dankbaar zijn, want in
zijn werk vindt de geleerde en de sociale werker een overvloed
van inlichtingen, cijfers en allerhand materiaal, met veel orde
gerangschikt, dat hij anders met groote moeite en tijdverlies
zou moeten opzoeken, als hij het dan nog bekomen kon. Wie
over de syndikale beweging in een of ander land wil ingelicht
zijn raadplege Kuhlemann, hij zal er eene bondige samenvatting
aantreffen, eene grondvesting voor verdere studie, een richt
voor meer uitgebreide opzoekingen, zoo deze noodig-snoer
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Dit werk, het spreekt van zelf, is Beene lezing om in
eenen adem af te doen, gij zoudt er den adem bij verliezen;
maar 't is een uiterst nuttig « Nachschlagewerk ». 't Valt ook
licht te begrijpen dat men er hier en daar, ja nogal meer dan
eens, onnauwkeurigheden, onvolledigheid, niet gansch juiste
beoordeelingen zal aantreffen ; zulks is onvermijdelijk bij eene
zoo uitgebreide taak, maar over 't algemeen genomen mag het
werk als eene vertrouwbare bron aanschouwd worden. Voor de
toestanden die ons in België en in 't buitenland bekend zijn
hebben wij er ondervinding van.
Moge de tot nu toe zesbandige (en nog te volledigen) tweede
uitgave denzelfden bijval genieten als de eerste eenbandige.
Over vereenigingswezen verscheen nog : Dr OBERHAUSER,

waren.

Das christliche Prinzip der Solidarität und die Genossenschaftsbewegung
des Mittelstandes. (i) Het boek beweegt zich gansch in den gedachtenkring van Raïffeisen. De Solidariteit wordt als iets bij
uitstek kristelijks aangestipt; de mutualiteiten en soortgelijke
vereenigingen, als schoonste vrucht der gedachte van wederzij dsche afhankelijkheid en hulp, beantwoorden uitstekend aan
de kristelijke grondgedachten en worden bijgevolg het meest
door het Kristendom vooruitgezet en gesteund. Soortgelijke
vereenigingen zouden het best in staat zijn den middenstand
weer vooruit te helpen. Schrijver wil niet zoo geestdriftig
schijnen voor het vereenigingswezen, als zijnde het eenige hulpmiddel om den middenstand vooruit te helpen, maar met recht
wijst hij op de merkwaardige gevolgen die er voor den landbouwersstand uit sproten. Waar hij hetzelfde ervan verwacht
voor den kleinhandel en de kleinnijverheid, schijnt hij wat te
optimistisch, want hier is het solidaire denken en voelen bijlange
niet zoo ontwikkeld.

Van alle kanten wordt tegenwoordig door sociologen, staatslieden enz. een noodkreet geslaakt over het dreigende gevaar
der geboortenvermindering. Het is dan ook niet te verwonderen
dat de geleerden trachten te achterhalen welke de oorzaken van
dit moderne verschijnsel zijn. Verschillende, zooals Mombert
en Brentano, sluiten geheel en al den invloed uit van den gods(i) Dr J. OBERHAUSER, Das christliche Prinzip der Solidarität und
die Genossenschaftsbewegung des Mittelstandes. Eine Untersuchung
der sittlichen Grundlagen und Wirkungen der modernen mittelständischen Genossenschaften, 138 blz. Paderborn, Schönigh,
3 Mark.
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dienst op de talrijkheid der geboorten. Andere nieuwe vorschers
op dit gebied, zooals Wolf, Borntraeger, schrijven aan den
godsdienst, meer bepaaldelijk aan de Kerk, een hoofdrol toe.
In zijne studie : Geburtenrückgang und Konfession tracht de
welbekende Duitsche statistieker, Dr HANS ROST (r) op grond
van overvloedig statistiek materiaal den samenhang tusschen
talrijkheid der geboorten en het aankleven van dezen of genen
godsdienst meer duidelijk te doen uitschijnen.
In een eerste hoofdstuk «Der Geburtenrückgang im allgemeinen » wordt klaar aangetoond, dat in alle beschaafde landen
het geboortenaantal sedert 1870 daalt. Om nu beter te kunnen
oordeelen over den werkelijken toestand in elk land, wordt het
getal der geboorten aangegeven per i000 gehuwde vrouwen in
den ouderdom van 15 -49 jaar sedert 1866. Hieruit blijkt dat
Frankrijk aan de spits staat met eene vermindering van 19,7 0 /o
sedert 1876, maar dat ons België ongelukkiglijk op tweeden rang
komt, met eene vermindering van ig,3 0 /o, gevolgd door Saksen
met iq, i °/ o. Als men die eerste tafel met cijfers overschouwt en
daarbij de gevolgtrekkingen van den schrijver vergelijkt,
vooral het hoofdbesluit: dat het Katholicisme de grootste dam
is tegen het neo-malthusianisme, zou men waarlijk geneigd zijn
de beoordeeling te onderschrijven in Soziale Praxis verschenen (2),
dat ((de bewerkte cijfers a priori naar eene bepaalde richting
aangevoerd en gebruikt werden.... dat het werk meer het uitzicht heeft van eene «parteipolitische Tendenzschrift)) als wel
van eene zuiver wetenschappelijke bewerking. »
Wij denken nochtans eerder, dat die boekbespreking tendencieus is, want men kan zoo niet in 't algemeen een land beoordeelen om het als katholiek of niet katholiek te bestempelen, en
daaruit dan gevolgen afleiden aangaande de invloed van den
godsdienst. Frankrijk was katholiek maar is nu atheïstisch.
België heeft ook voor een groot deel het ongelukkige lot van
Frankrijk ondergaan. Daarom moet de onderzoeking meer
plaatselijk worden, op een kleiner grondgebied dragen. Dit
doet schrijver dan ook achtereenvolgend voor elk land in het
bijzonder.
Uit deze laatste studie trekt schrijver dan zijn hoofdbesluit:
((De algemeene geboortecijfers in de Duitsche Staten en Provinciën, alsook in 't buitenland; de vruchtbaarheidscijfers van
het huwelijk bij Katholieken, Protestanten en Joden, de verhou(i) Dr HANS RosT, Gebburtetrückgmng und Konfession, in 8 0 , 96
blz., 1913. Köln, J. P. Bachen, 2,40 M.
(a) Soziale Praxis XXII, Si, S. 1430.
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ding der geboortecijfers in de Duitsche steden met de katholieke
gemeenten aan 't hoofd voor het getal geboorten, het Socialisme
als wereldopvatting met zijne strekking tot geboortenbeperking,
en de stand tegen deze partij en hare strekking vanwege de
Katholieke bevolking: al deze feiten in hunne nuchtere taal der
cijfers hebben overtuigend bewezen, dat de katholieke godsdienst bijna overal een sterke dam is tegen het moderne verschijnsel der vruchtbaarheidsbeperking.
Alhoewel het Protestantisme ook die moderne misbruiken
veroordeelt, toch is er het nuttige gevolg minder treffend, om
krachtige middelen beschikt om er tegen in-datheovrmin
te werken. De groote kracht van het Katholicisme op dit gebied
ligt in den invloed der priesters, in het sakrament der biecht en
hoofdzakelijk in de missiën. Deze laatste volgens Dr Borntraeger en Dr Bergen, aangehaald in het besproken werk,
hebben altijd, waar ze plaats vonden, eene vermeerdering der
geboorten doen vaststellen.
Moge dit boek de oogen openen van menigeen die de
geboortenvermindering betreurt, maar toch niet nalaat den
godsdienst te bekampen.
Die geboortenvermindering heeft dikwijls voor oorzaak of
ten minste voor gelegenheid de gebrekkige woonst, waarover
vele familiën in steden en nijverheidsstreken beschikken. In dit

opzicht heeft men dan ook in de laatste jaren veel gedaan in
alle landen om beter in den woningsnood te voorzien. De uitslag
van dergelijk pogen vinden wij samengevat in Zehn Jahre planmässiger Förderung des Kleinwohnungswesens in Westfalen (i) . De
Westfälischer Verein zur Förderung des Kleinwohnungswesens
is eene inrichting in den aard onzer Belgische Komiteiten van
werkmanswoningen, maar die in 't geheel in niets een of cieel
karakter heeft, en enkel uit het private initiatief ontsproot. Bij
zijn tienjarig bestaan gaf hij een zeer uitgebreid verslag uit
over zijne werkzaamheid. Zijne manier van werken, zijn doel
enz., dit alles komt grootendeels overeen met soortgelijke
inrichtingen in andere landen. Het eigenlijke verslag -- buiten
hier en daar een en ander punt dat wij zouden kunnen overnemen in onze komiteiten --- heeft dan ook minder belang. Maar
het verslag houdt zich niet enkel bezig met de werkzaamheid
van den Westfälischen Verein, maar geeft daarbij een algemeen

(i) Zehn Jahre planmässiger Förderung des Kleinwohnungswesens
in Westfalen. Rückblicke und Ausblicke anlässlich des io jähri^g en Bestehens des Westfälischen Vereins zur Förderung des
Kleinwohnungswesens Igo - Ig12 zugleich io Geschäftsbericht.
Münster i. W., J. Bredt, kl. in 4.° van 297 en 53 blz.
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overzicht van wat, in de laatste tien jaar, op het gebied van
werkmanswoningen gedaan werd in Westfalen door Staat,
gemeenten, patroons enz., en zoo krijgen wij een overzicht van
meer algemeenen aard.
Nochtans wat ons in dit boek 't meest belangrijk schijnt
is het tweede deel : Bautechnischer Teil. Hierin worden
verschillende punten van groot belang behandeld : ligging
van grond, ligging van het: huis op den gekozen grond; ook
wordt afzonderlijk elk deel van het huis besproken. Niet enkel
de praktische kant, maar ook het esthetische wordt niet uit het
oog verloren; zoo treffen wij in dit deel eene reeks printen aan,
die ons aangenaam en smaakvol aangelegde straten van werkmanswoningen toonen, in tegenstelling met andere die gansch
smakeloos zijn. De platen die dit tweede deel opluisteren zijn
zeer talrijk en geven ons niet enkel kleine woningen voor ééne
familie aan, maar ook groote gebouwen, die moeten dienen tot
gedeeltelijke verhuring. Deze laatste -- alhoewel zij in Duitschland zooveel in gebruik staan — worden door de Vereeniging
toch ook slechts als een minder kwaad aanvaard, waar de kleine
familiewoning onmogelijk is.
Eene menigte plannen maakt ook de binnenverdeeling der
woningen aanschouwelijk.
Dit tweede deel zou dus bijzonder aan onze bouwkundigen
nut kunnen opleveren.
Om aan den werkman eene betamelijke woonst te ver
niet voldoende nette aantrekkelijke huisjes te-schafenit
bouwen, men moet den werkman in staat stellen er van te
genieten. Men heeft het immers reeds meer dan eens gezegd
dat onze Belgische wet op de werkmanswoningen haar doel
gemist heeft, daar zij slechts, alhoewel zij groote diensten
bewees, toch, in verhouding van wat nog te doen blijft, zoo
weinig verbetering aanbracht, en wel allerminst bij de laagst
staande werkersklassen, die hare hulp 't meest van doen hadden.
Hier, zooals ten andere voor vele kwestiën van het maatschappelijk vraagstuk, is het eerste op te lossen punt : aan den
werkman zoo voortdurend mogelijk werk verschaffen tegen een
betamelijk loon. Om die reden werd ook reeds zooveel geschreven over werkloosheid. Een nieuw werkje daarover ligt
weer voor : Dr. BENNO MERKLE, Arbeitslosigkeit, ihre statistische
Erfassung und ihre Bekäme fung durch den Arbeitsnachweis (i) . Het
werk handelt bijna uitsluitend over Duitschiand zooals schrijver
(I) Dr. BENNO MERKLE, Arbeitslosigkeit, enz. in-ó ° , I2I blz.,
1913, Duncker & Humblot, Müncher u. Leipzig. Prijs: 3 M.
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zelf zegt : « Daar de economische toestanden in de verschillende
landen de grootste verscheidenheid aantoonen, en daar zelfs
bij de westeuropeische Kultuurvolkeren, die tegenwoordig in
hunne economische bedrijvigheid het naast tot malkander staan,
toch nog grondig verschil aangetroffen wordt... zoo zal de verdere behandeling over arbeidsbezorging zich enkel tot Duitschland beperken ». (i)
In het hoofdstuk waarvan wij het slot aanhaalden had
schrijver gansch in 't kort een en ander meegedeeld over de
inrichtingen tot bestrijding der werkloosheid, en wel bijzonder
over Engeland dat, door zijne wet van 20 September Igog, het
eerste land was dat van de arbeidsbeurs eene staatsinrichting
maakte. Dit nieuwe staatsambt is geene weldadigheids -- maar
eene echte economische inrichting, het gebruik ervan blijft
nochtans kosteloos zooals ten andere voor menigen staatsdienst
b. v. het gebruik der straten, eindelijk is het geene dwang maar eene vrije ook neutrale organisatie, het is te zeggen, dat
zij zich met de moeilijkheden tusschen patroons en werklieden
niet bemoeit.
Schrijver schijnt tamelijk geneigd die gedachte eener staats
inrichting bij te treden, daar voor hem de lokale werkbeurzen,
't zij officieele of private, ontoereikend zijn. Hij velt nochtans
geen beslissend oordeel, daar hij acht dat de proef in Engeland
gedaan — die schijnt mee te vallen — nog te korten tijd geduurd
heeft, om zich met zekerheid over hare uitslagen uit te spreken.
Daarbij het vraagstuk schijnt hem zoo ingewikkeld en zoovele
verschillende vertakkingen te hebben, dat het raadzaam is eerst
met beperkte studiën er een klaarder doorzicht van te krijgen.
Dit was dan ook zijn doel in het besproken werkje : na een eerste
deel over het algemeen begrip der werkloosheid, dienend als
inleiding, meer bepaaldelijk deze twee hoofdpunten te bespreken : de statistiek der werkeloosheid, en de arbeidsbezorging;
dit hoofdzakelijk voor Duitschland.

Sedert I5t-2o jaar hebben de pogingen, die de verschillende
landen aangewend hebben tot bescherming van het werkvolk,
meer en meer doen voelen, dat eene internationale verstandhouding desaangaande wenschelijk zou zijn. Zonder haar loopt
immers een land altijd gevaar, zoo het doelmatige wetten
uitvaardigt ten voordeele zijner werkersklas, zijne nijverheid
(I) Blz. 71.
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te zien lijden of zelfs bezwijken onder de mededinging van een
ander land, dat aan de nijverheidspatroons den vrijen teugel
laat. Het Kongres hier in België in 1897 gehouden heeft die
gedachte een grooten vooruitgang doen maken; het was 't uit
volledige voorbereiding van de Internationale-gansput,de
Vereeniging tot wettelijke bescherming van de arbeiders en van
het Internationaal Arbeidsambt gevestigd te Bern, die op het
Kongres te Parijs in igoo gesticht werden. Alhoewel die stich
een paar jaren achterbleef, werd toch het doel van de-tingo
Vereeniging en van het Ambt reeds gedeeltelijk verwezenlijkt.
Beide inrichtingen zouden er naar streven inlichtingen en
documentatie te verzamelen tot het instudeeren der arbeidswetgeving in de verschillende landen. Welnu sedert het
Kongres van 1897, heeft het Belgische Arbeidsambt het op zich
genomen, liet Annuaire de la législatioyz du travail te doen verschijnen
in de drie groote Europeesche talen : Fransch, Engelsch en
Duitsch, of liever bevat het Annuaire buiten den Franschen
tekst of vertaling van alle arbeidswetten der gansche wereld,
ook den oorspronkelijken tekst dier wetten, zoo hij Engelsch of
Duitsch is.
Toen de Vereeniging met haar ambt te Bern tot stand
kwam, vond men het dan ook overbodig een nieuw jaarboek
dier wetgeving uit te geven.
Dit verdienstelijk werk heeft tot nu toe zijn z 5den jaargang
beleefd, die de wetten van 1911 uitgeeft. Het tweede deel ervan
is dit jaar pas verschenen (i). Spijtig dat dit jaarboek een paar
jaren achteruit blijft.
Het eerste deel van dien nieuwen jaargang bevat uitsluitend
wetten en verordeningen voor Duitschland, waaronder hoofdzakelijk aan te stippen vallen : De verzekeringswet van ig Juli
1911 (Reichsversicherungsordnung) alsmede de bijzondere ver
voor bedienden van 20 December 1911 (Versiche- -zekringswt
rungsgesetz für Angestellte) ook nog de wet van 20 December
1911 op de huisnijverheid (Hausarbeitgesetz).
In het tweede deel vinden wij bijna voor alle landen de
wet die den nachtarbeid der vrouwen volgens internationale
overeenkomst verbiedt, — eene der zeldzame vruchten van
internationale wetgeving, tot nu toe door de Vereeniging afgeworpen. Men vindt er natuurlijk voor België, als voor alle
andere landen, alle wetten met hunne koninklijke besluiten in
(i) Annuaire de la législation du travail, publié par PYoffice du
travail de Belgique, 15e année, 1911. Tome I, 84o pp., 1912.
Prijs fr. 5 ; Tome II, z 16o pp., 1913. Prijs fr. 8. Brussel, Albert
Dewit.
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1911 afgekondigd. De sociale verzekering schijnt dit jaar zoowat overal aan de dagorde te hebben gestaan; b. v. in België
het pensioen voor de mijnwerkers, in Engeland de groote
algemeene verzekeringswet van z6 December 1911 enz.

Reeds hooger in onze Kroniek hadden wij het over volks
gezonde volksontwikkeling. Hierin speelt-ontwikelg,vr
de volksschool voorzeker een hoofdrol en het is daarom licht te
begrijpen dat wij, Katholieken, zooveel belang hechten aan het
behouden onzer Katholieke vrije volksscholen. Die kwestie
staat voor 't oogenblik weer aan de dagorde meer dan ooit, en
het is misschien daarom dat Mr BELLEMANS er aan dacht ons
terug voor oog en te brengen het beeld van den man, die zoo
moedig streed in 1884. voor die levenskwestie der Katholieken :
de figuur van VICTOR JACOBS.
Victor Jacobs was van jongsaf een strijder, en een overtuigd Katholiek, alhoewel zijn vader een liberaal was, en hij
zelf zijne studiën deed op de Hoogeschool van Brussel. Dat
hij nooit terug deinsde wanneer het er op aan kwam zijne
overtuiging te belijden en te verdedigen, dit blijkt uit de aanmaningen van zijn oud-professor Pater Boylesne, die hem meer
dan eens in zijne brieven aanraadt de betwistingen met zijne
makkers meer te vermijden. Dit onverschrokken durven, dit
moedige vooruitkomen voor zijne gedachten, dit door-en-doorKatholiek-zijn, blijven het gansche leven van Victor Jacobs
beheerschen. Alhoewel Victor Jacobs slechts korten tijd als
minister handelend kon optreden, alhoewel hij tot tweemaal toe
tot neêrlegging van zijn ministerambt door den koning gedwon.
gen werd, toch blijft zijn aandenken veel meer dan voor menig
ander staatsman met eerbied herdacht. Hij is waarlijk, wat nog
onlangs Zijne Eminentie Kardinaal Mercier van hem zei :
« 1'inoubliable Victor Jacobs ». Met recht schrijft dan ook van
hem Mr Woeste in zijn voorwoord tot dit boek : « Toute son
áme s'épancha, lorsque, bien qu'aux prises avec les offres d'un
mal cruel, il n'eut en ouvrant le 4e congres de Malines, qu'une
pensée, Celle de pousser un cri de joie et d'espérance : Laudetur
Jesus-Christus in aeternum ! » Dit was de leuze van zijn leven.
Het doet oprecht goed, het volgen van een zoo gevuld en
bewonderenswaardig leven.
Ook moeten wij den Heer Bellemans onzen oprechten dank
uitdrukken om de heropleving van die schoone figuur. De
ouderen hebben er zeker het aandenken niet van verloren, en
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daarom juist zal het hun een groot genoegen zijn zich die
dagen van hevigen strijd, dien zij meêstreden, te herinneren,
wat meer bijzonderheden te vernemen uit het leven van hem,
dien zij zoo hebben hooggeschat, dien zij met zooveel geestdrift hebben gevolgd. Maar vooral voor de jongeren zal die lezing
aangenaam en nuttig zijn. Victor Jacobs is voor hen ook geen
vreemde, maar zijn naam zegt hun toch maar weinig; hij is voor
hen een groot man, en veel meer is hij hun niet bekend. Die
man nochtans speelde in België, in de Katholieke partij een
hoofdrol. Door zijn leven te leeren kennen, zullen de jongeren
ook de geschiedenis der troebele tijden aanleeren, waarvan
zij nu slechts weinig afweten. Die kennis nochtans is voor
de jongeren onmisbaar om hunne katholieke overtuiging meer
te stalen. Het ware ons dunkens dan ook wenschelijk, zoo deze
levensbeschrij ving de plaats mocht innemen van zoovele
anderen, handelend over uitheemsche — vooral Fransche —
groote mannen, die maar al te dikwijls aan onze studenten in de
hand worden gestopt in de bibliotheken der onderwijsgestichten,
of als prijsboek. Victor Jacobs staat zeer ver boven menige dier
vreemdelingen, zijn leven kan dus ook als voorbeeld voor de
jeugd dienen, en terzelfdertijd hun een brok eigen vaderlandsche
geschiedenis -- en niet de minst belangrijke — doen kennen.
Dr. J. BUELENS.

ALLERLEI
HET REDERIJKERSFEEST TE HOOGSTRATEN.
Eigenaardig was het feest, dat een 14.den September 1.1. in
mijne geboorteplaats gevierd werd : de wijding der vlag van de
Koninklijke Rederijkkamer ((Het Eglantierken» en de aanstelling van den heer Minister Baron de Broqueville als Prins
dezer Kamer.
De plechtigheid in de kerk was indrukwekkend. Misschien
weten alle lezers van dit tijdschrift niet, dat onze H. Katharina kerk een meesterstuk der gothische bouwkunst is. Zij is het
werk van Antoon Keldermans. De grondslagen werden in 1525
gelegd. De geschilderde glasramen, vooral van het koor, vinden
bezwaarlijk huns gelijken in België.
Onder de hoogmis dien dag in het prachtige hooge koor, in
welks midden het praalgraf van Antoon van Lalaing, eersten
Graaf van Hoogstraten, en zijne echtgenoote Elisabeth van
Culenborg, aan wie wij de oprichting van den tempel verschuldigd zijn, oprijst, hadden o. a. plaats genomen de heer Minister
Baron de Broqueville, de heeren Baron van de Werve en
Schilde, Gouverneur, en Graaf de Baillet-Latour, Senator en
Eeregouverneur der Provincie, de heer Naets, Senator, de heeren
Baron de Bethune en Le Paige, Volksvertegenwoordigers, Graaf
de La Faille, Stas de Richelle, tal van Provincieleden, Burg emeesters, Schepenen van het kanton, benevens afgevaardigden
van al de nog bestaande Rederijkkamers van het land.
De Z. E. Heer Kanunnik Valvekens, onze deken, hield een
treffend gelegenheidssermoon.
Daarop werd de vlag gewijd; zij bevat in de hoeken de
wapens van België, van Hoogstraten, van Baron de Broqueville
en van Graaf Antoon van Lalaing, den stichter der Kamer,
(1533).

Van de kerk begaf men zich in stoet naar het lokaal van
het Eglantierken.
Het was aldra bomvol. De heer Lambert Jagenau, Hoofdman der Kamer, sprak zijn rede uit :

Hoogedele Prins,
Heeren Beschermleden,
Gesellen,
Mijnheeren,
Wat onze gevoelens op dezen stond best samenvat en weergeeft is hetgeen ons, eeuw in, eeuw uit samenschaarde : het
kernwoord door Antoon de Lalaing, ten graaf van Hoogstraten,
onzen stichter, tot kenspreuk aan de Rederijkkamer ((Het
Eglantierken » geschonken, het woord « Caritas » !
Antoon de Lalaing, 's Keizers raadsman, de oprichter der
prachtige gebouwen van Hoogstraten, schonk dezen Kring als
geestelijk monument aan de inwoners dezer « Vrijheid » tot
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kunstgenot en geestesontwikkeling, met den Eglantier als zin
onze Kempische Vlaamsche Kunst, rond een-nebldva
Kristus aan het Kruis : 't verhevenste voorbeeld van naastenliefde.
Dit karakter heeft onze Kamer, ondanks de ongelukkige
dagen, die onze gemeente soms doorworstelde, gekenmerkt en
samengehouden, tot op dezen 14en September, waarop ((Het
daget in den Oosten! » wederom klinken mag.
En nu ook, na 400 jaar bijna, op 't oogenblik dat de zwierigste edelman onzer gouw, te midden zijner beslommeringen
van grooten Staatsman, de herstichter wordt van het roemrijke
Eglantierken, nu wil als heilgroet datzelfde woord naar onze
lippen « Caritas »!
Caritas! dankbare eerbiedige genegenheid, Excellentie,
omdat gij eene volksmaatschappij steunt in haar streven : haar
te veredelen door de Taal, 't grootste werktuig der beschaving
voor een volk; omdat gij aan 't hoofd gaat van ons pogen : den
medemensch door Vlaamsche kunstuiting nader te brengen tot
het Ware, het Schoone.
Caritas! dankbare eerbiedige genegenheid, van verre, aan
U, Heer Antoon de Lalaing, afstammeling van onzen Stichter,
ongelukkig, door ziekte van ons verwijderd.
Caritas! dankbare eerbiedige genegenheid aan U Excellentie, Heer Minister van Schoone Kunsten, die op dit feest wilt
vertegenwoordigd zijn om ons te doen blijken dat UEd. onze
nederige voetstappen met liefde gadeslaat.
Caritas! eerbiedige dankbare genegenheid aan U, Koninklijke Vlaamsche Academie, hier afgeveerdigd, die het streven
van onze Kamer beseft en het aanziet ats eene verzuchting van
ons Kempische Volk naar letterkundige ontwikkeling en verbinding, door diezelfde beschaafde Taal, met den hoogeren stand.
Caritas! eerbiedige dankbare genegenheid aan U allen,
beschermleden van adellijken bloede; gij zijt het schitterend
borduursel van ons feestgewaad op onze gloriedagen; wij zijn
U dankbaar omdat het U verheugt dat wij onze kracht zoeken
in het zorgvuldig samenvoegen der bestanddeelen van onzen
eigen machtigen rasaard niet om ons af te scheiden van anderen,
maar om dieper en schooner mensch te worden tot algemeene
verbroedering en beschaving.
Caritas! aan de vrienden binnen en buiten Hoogstraten, die
hebt gewild dat de oudste maatschappij onzer gemeente zich
heden vertoone als eene bruisende goud-belichte fontein.
Dank aan uw aller hulp en steun, groeit onze Kamer van
dag tot dag in getal en sterkte.
De bloem van 's menschen hert is liefde, naastenliefde,
Caritas! Dat beide bloemen, steeds gepaard in onzen Kring,
geuren door het Land!
Weledele Prins, mochte uw hoofsche glimlach ons dikwijls
komen aanmoedigen!
Dat voor U, Excellentie, heeren beschermleden, en U, gezellen der Conste, ons dierbaar Eglantierken het gemoedelijk
geestverheffend samenzijn blijve dat, de sterke adem onzer
heide gelijk, alle beslommeringen en stoffelijke onrust uit hoofd
en hert verbanne, dat het op den afgebakenden weg voorttrede
immer meer in den glans van Caritas en den luister van Kunst
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Leve onze Prins,
Leve onze Euverdeken,
Leven onze beschermleden,
Leve het Eglantierken ! ! »
Ook op de toespraak van den heer Minister dient de
aandacht gevestigd. Vreemdelingen kunnen zich bezwaarlijk
voorstellen welke populariteit de heer de Broqueville in ons
arrondissement geniet. Hier te Hoogstraten meer dan elders.
Hij weet dit, hij gevoelt dit. Het was dan ook aandoenlijk
hem te hooren verklaren, dat hij zich toch zoo gelukkig gevoelde
zich, al ware het slechts voor een uur, aan de beslommeringen
der politiek te kunnen onttrekken om zich bij zijne Kempische
vrienden te bevinden.
Onze Kempische Minister heeft zaken tot stand gebracht,
welke geen onzer politieke mannen heeft aangedurfd. Velen
kunnen niet begrijpen hoe hij daarin heeft mogen slagen. Zijne
persoonlijkheid is zijne macht. Hij is waar, hij is oprecht. Er
gaat van hem een adem van sympathie uit die onweerstaanbaar
werkt.
Het is nog zoolang niet geleden, dat hij, wanneer hij hier
voor zijne kiezers optrad onze taal onbeholpen sprak. Op het
Rederijkersfeest sprak hij die met ongewonen zwier. Zijne toespraak was merkwaardig om hare gepastheid, haar letterkundigen vorm, vrij van alle plaatselijk dialekt.
Namens de Koninklijke Vlaamsche Academie wenschte ik
de Rederijkkamer geluk met het feest; ik dankte tevens de verschillende overheden om hun bewijs van belangstelling in onze
taal- en letterkunde.
Dat ons volk, gansch ons volk, eene Vlaamsche Universiteit wil, werd hier andermaal ten volle bewezen. Ik prees het
« Eglantierken » vooral omdat de maatschappij er ruimschoots
toe bijdraagt de algemeene letterkundige taal onder het volk te
verspreiden, wat thans noodzakelijker is dan ooit daar de tijd
aanstaande is dat onze taal in het bezit zal zijn van al hare
rechten en de voertaal van het hooger onderwijs zal wezen.
Mijne toehoorders voelden mijn besluit slechts komen, of
daar barstten de toejuichingen overal los: zij waren zoo aanstekelijk, dat de heer Minister, dat al de overheden er deel aan
namen.
's Avonds werd de Bond der Kempische Kunstenaars gesticht. Daarbij werd het woord gevoerd door den heer Voorzitter Jageneau en Dr Grietens.
Ik dankte namens de Kempische schrijvers en drukte den
wensch uit, dat onze Kempen haar eigenaardig volkskarakter
mocht behouden en dat ons volk zich steeds geheel en al in ons
en in ons werk moge terugvinden.
De Rederijkersstoet was alleszins geslaagd. Het feest was
een wezenlijk kunstfeest : de Rederijkkamer ((Het Eglantierken », vooral haar talentvolle Hoofdman, Lambert Jageneau,
halen eer van hun werk : het is billijk dat wij hun onze oprechte
gelukwenschen aanbieden. G. S.
,

DE INRICHTING
VOOR KATHOLIEKE BELGISCHE
DOKUMENTATIE
Congressen houden en wenschen stemmen is een; die
wenschen uitvoeren is iets anders.
Op het katholieke jubelcongres van Mechelen werd
zoo ook de wensch gestemd, — na verslag door advocaat
Mestdagh, --- ((ZOO spoedig mogelijk een middenbureel
voor inlichtingen te zien tot stand komen. »
Naar het verslag « zou dat middenbureel dagelijks de
verschillende bladen lezen en de beste dokumenten verzamelen. Men zou er eene bibliotheek oprichten, die al de
nieuwigheden van eenig belang zou bezitten. Dank zij die
middeninrichting zouden de kringen, die een of andere
vraag wilden behandeld zien door een bijzonder goed ingelicht specialist, zich slechts te wenden hebben tot het sekretariaat dat onmiddellijk in betrekking zou stellen met een
voordrachtgever of ten minste een lijst van namen zou opgeven samen met een belangrijk bagage van inlichtingen
en dokumenten.
Zoo iets, doch meer beperkt bij het klasseeren der
dagbladartikels, was twee jaren te voren ondernomen geworden door de HH. Braun en Passelecq. Bij gebrek aan
belangstelling verdween de inrichting.
En het verslag klaagt dan ook « De geesten zijn nog
niet genoeg voorbereid en in 't algemeen verstaat men nog
niet de belangrijkheid van zulk een organisme. »
Er was nog iets anders dan de geesten, dat niet
genoeg voorbereid was, namelijk de studie zelve van hetgene men wilde. Wie was er naar den vreemde gaan zien
om uit de lessen der ondervinding eenige klaarheid te
putten? De verslaggever had vooral zijn verslag gebouwd
op de moeilijkheden die men ontmoet had bij de samenstelling der afdeelingsbesturen en het aanvragen van ver
voor het Jubelcongres. Maar buiten dat scheen-slagen
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men omtrent dokumentatie weinig klare gedachten te
hebben.
Toch was er een voorbeeld dat invloed uitoefende op,
de gedachten omtrent dokumentatie, namelijk de Internationale Inrichting voor BibliograMkie met hare millioenen steek- kaarten van boeken en gazetartikels, geklasseerd volgens.,
het decimaalstelsel. Den laatsten tijd kwam die inrichting
ook tot het klasseeren, volgens hetzelfde stelsel, van dag-bladartikels. (i)
Maar de praktische kant der in te richten katholieke:
dokumentatie was minder uitgewerkt.
Einde 1910 bracht het een groepje propagandisten te
Brussel tot een weekblad in vorm van tijdschrift : La.Docu-mentation catholique, Revue hebdomadaire de la Presse ei de la
Publicité. Hunne opvatting was eenigszins ontleend aan het
maandschrift van H. DUPONT, La Documentation anticléricale..
Het blad gaf artikels weer uit slechte bladen wanneer die
om een of andere duidelijke stelling of ongewone bekentenis het bewaren waard bleken. Het gaf de katholieke.
gedachte omtrent een en ander twistpunt met verwijzing
of meedeeling van belangrijke teksten. 't Was doorgaans verdienstelijk opgesteld. Spijtig smoorde het op onzalige
wijze na een half jaar bestaan (van 27 Oktober IgIO tot
half April). Waarom het smoorde kan nu nog niet worden
gedrukt, maar ter waarschuwing zij toch reeds gezegd
dat die geschiedenis een droevig licht werpt op een
gedeelte der katholieke propagandistenwereld van Brussei.
Gelukkig waken er ook nog menschen van ernst en van
studie en van doorzettende wilskracht voor de besluitselen
van het Jubelcongres.
Einde 1912 verstonden zich een vijftal sekretariaten,.
van godsdienstige en sociale richting, om een middenbureel van dokumentatie tot stand te brengen. (2) Dat midden-

(i) Regelmatig worden er alle de artikels van l'Étoile Belgt
uitgeknipt en volgens het decimaal nummer in mappen geklasseerd.
(2) Dit was — en is nog -- de samenstelling van het Comiteit:
Burggraaf J. DE JONGRE D'ARDOYE, lid der Kamer van Volksvertegenwoordigers, voorzitter van de Inrichting voor Katho-
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bureel zou eerst en vooral een soort Auskunftstelle zijn waar
ieder die « iets doen wou » voor de goede zaak, zijn weg
zou vinden. 't Zou daarbij hoeven eene politieke dokumentatie
tot stand te brengen. Wat dit echter behelzen zou was nog
niet duidelijk. Ten einde zich te doen kennen en ondersteuning zoowel als benuttiging te vinden was het noodig
dat de inrichting haar tijdschrift had.
Voorzien van die onderrichtingen werd aan ondergeteekende het tot-stand- brengen van het werk .toevertrouwd.
Juist rond dien tijd belegde het Bureau des Informaiións
religieuses et sociales te Parijs eene Journée documentaire waarop
al de katholieke inrichtingen van propaganda met behulp

van dokumentatie werden uitgenoodigd. (z) Ondergeteekende had het genoegen er aan deel te nemen en terzelfder tijd de bijzonderste katholieke dokumentatie- inrichtingen te
bezoeken. Kort daarop mocht ik de dokumentatie instudeeren van Gladbach en van Keulen. Deze verschillende
inrichtingen hier doen kennen, zou mij echter te verre
voeren, te meer daar ik verwijzen kan naar mijne studie
daarover in De Documentatie in den dienst der katholieke zaak (2)
tholieke Belgische Dokumentatie.
VALENTIN BRIFAUT, lid der Kamer van Volksvertegenwoordigers,
algemeen schrijver van het Antivrijmetselaarsverbond.
A. BROHÉE, voorzitter van het Seminarie Leo XIII, bestuurder
van het Algemeen Sekretariaat der Apologetische Werken
(Fransche afdeeling).
P. J. B. PAQUET, S. J., algemeen almoezenier van het Syndikaat
van Handelaars, Bedienden en Patroons.
P. L. M. NUYENS, O. P., atgevaardigde van het Algemeen Sekretariaat der Christene beroepsvereenigingen.
P. P. M. JANSSENS, O. P., afgevaardigde van het werk der
« Geloofsverdediging ».
P. Dr VALÈRE CLAES, O. M. Cap., bestuurder van het Bureel
voor Katholieke Sociale Propaganda, te Leuven.
ROBERT ULENS, dokter in de rechten, licentiaat in Politieke

Wetenschappen.
Ridder G. SCHAETZEN, schrijver van het Katholiek Schoolverbond.
F. PRIMS, bestuurder van de Inrichting voor Katholieke Belgische Dokumentatie.
NORBERT LAUDE, algemeen schrijver van de Inrichting voor
Katholieke Belgische Dokumentatie.
(i) Zie Verslagboek : La Journée documentaire du B. I. R. S.
— Besancon z9í3, 167 p. Prix q. frs.
(2) Nr i van de Vragen des Tijds, studiereeks uitgegeven door
de Inrichting voor katholieke Belgische Documentatie, Parochiaan straat, io, Brussel. -- Prijs o,5o fr.
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Ik wensch me hier te bepalen tot enkele gevolgtrekkingen :
Het belang der dokumentatie, praktisch gesproken,
hangt af van den hooger- of lagerstaanden studiegeest dergenen voor wie de zaak is opgericht.
Welk echter dit peil zij, altijd kan eene dokumentatieinrichting veel dienst bewijzen wanneer ze opgevat wordt
als eenvoudige Auskunftstelle zooals te Gladbach die
men met alle soorten van vragen -- altijd met bedoeling van
voor de algemeene goede zaak te werken — mag lastig
vallen. De inrichting moet zich natuurlijk aanpassen aan de
bestaande noodwendigheden. Niet altijd zal ze volledig antwoord op de vraag bezorgen — want één ezel kan meer
vragen dan honderd dokumentatiebureelen kunnen beantwoorden, -- maar ze zal toch spoorwijs maken. In Gladbach
vooral heb ik kunnen opmerken hoe de heeren der Auskunftstelle, ook al loopt er een glimlach over hun lippen bij het
lezen van sommige brieven, toch elke vraag als iets heiligs
behandelen. Elke vraag is voor den socialen werker, die ze
te beantwoorden krijgt, als eene opportuniteit waar goud is
uit te munten. De vraag verraadt een eerste initiatief, en
ook al was ze nog zoo onhebbelijk gesteld, er is daar een
goede wil, een begin van actie, een uitgestoken hand waar
een sociale toekomst van afhangt, -- en het antwoord der
Auskunfistelle, — ik heb er meesterlijke gelezen, -- weet die
hand te grijpen, dit pogen te steunen, dien wil te bevestigen.
Op de onredelijkste vraag gaat een antwoord terug dat
redelijke actie mogelijk maakt en uitlokken moet.
Om die antwoorden te kunnen geven, hoeft er natuurlijk naast de psychologische bekwaamheid van den schrijver
der Auskunftstelle, een dokumentatie omtrent studiën, brochuren en tijdschriften, omtrent toestanden en verhoudingen, die nooit zal volledig zijn en die altijd aan is te
vermeerderen en bij te houden.
Eene bijzondere bemerking dringt zich op omtrent
politieke dokumentatie. De politieker moet kunnen onder
de hand hebben de teksten der wetsontwerpen of -voor
verslagen der Commissiën, de besprekingen-steln,md
in Kamer en Senaat, den gestemden tekst, de koninklijke
besluiten en ministeriëele omzendbrieven enz., de toepassing
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regelend. (i) Bij ons in België voorzien in 't algemeen de
ministeriëele beambten voor alle parlementariërs zeer geriefelijk in dien nood.
Daaraan echter heeft de politieker niet genoeg. Er
hoeft, wat ik naar het Duitsche voorbeeld heeten zou, een
partijarchief waarop geklasseerd berusten al wat er belangrijks in 't land in druk verscheen omtrent de politiek : dagbladen, tracten, vlugschriften, politieke studiën. (2)
Nu kan hier ook bij aangemerkt worden dat al dit —
of omtrent -- te vinden is op de bibliotheken der Kamers,
op de Koninklijke Bibliotheek. Inderdaad. Doch hoeveel
gemakkelijker is het niet wanneer de partij dat zelf bezit en
daarbij een sekretaris heeft , die zelf opzoekt en bezorgt wat
er gevraagd wordt.
Gewoonlijk echter, wanneer men aan dokumentatie
denkt en niet zoozeer overweegt hoe het praktisch te ver
gaat de eisch nog verder en zou men wen--weznlijks,
schen dat de partijarchivaris zelf waakte op het aanteekenen
en klasseeren van die belangrijke citaten.
Ten slotte brengt politieke dokumentatie mede dat men
op hoogte zij van de pers der partijen, evenals ' van de
bestaande politieke sekreta.riaten en vereenigingen. (3)
;

De Inrichting voor Katholieke Belgische Dokumentatie, feitelijk sinds i Januari 1913 begonnen, heeft zich alle die desiderata vobrgehouden en getracht stilaan een en andere te
verwezenlijken.
(i) Voor de Fransche politiek is dit prachtig bijeengebracht
op het Bureau des informations religieuses et sociales. Voor de rechtspraak omtrent politiek-godsdienstige geschillen — zeer belang rijk in Frankrijk — is wonderwel gedokumenteerd het Bureau

d'or ranisation et de défennse reli,;; ieuse.
(2) De Duitsche socialiste n zijn de eerste g eweest om zoo iets
aan te leggen. Zij onderscheiden het Archiv waar alles (dagbladen. tijdschriften enz.) in zijn geheel bewaard en per collectie
geklasseerd wordt en de Dokuinenteiie waar de uitgeknipte artikels naar de onderwerpen worden in mappen vereenigd samen
met vlugschriften, brochuren, bibliographische verwij zingen enz.
(3) Te Keulen hebben de katholieken dit alles verwezenlijkt
voor het Rijnland; 't is echter het eenige voorbeeld dat ik ken.
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Zoo vooreerst stelde ze zich aan, alhoewel het wel
eenigszins gewaagd scheen om te beginnen, als Auskunft
stelle. Zoo kwamen er tot hiertoe een honderdtal vragen
binnen, alhoewel de inrichting nog niet zeer gekend is en
er geene propaganda gemaakt werd om vele vragen doen
binnen te komen. Daarbij was er gezegd in de eerste
omzendbrieven dat de vragen om inlichtingen het lidmaat scha p van den vrager veronderstelde.
Dit laatste blijkt mij echter niet praktisch te zijn. De
inrichting doet het meeste goed wanneer ze ten dienste
staat van eiken goeden wil. En in feite werden de vier
vijfden der inlichtingen gevraagd door niet-ingeschrevenen,
waarvan zeer velen voor den inschrijvingsprijs zouden
-

achteruit getrokken zijn.
De aard der gevraagde inlichtingen was zoo uiteen loopend als maar mogelijk. De meeste vragen vergden
natuurlijk nog opzoekingen, maar toch kon op negen van
de tien vragen een passend antwoord worden verstrekt. Op
alle evenwel niet. Zoo b.v. wat kon ik antwoorden aan dien
Franschen heer, die bij mij om dokumenten kwam, ten
einde dien demagoog van een Pater Rutten aan den galg
te knoopen ?
Vele vragen kwamen van jonge wachten, van jonge
advoca.ten- voordrachtgevers, van jonge poïitiekers ; en hier
doet zich het spijtige verschijnsel voor dat men niet tevreden is met studieaanwijzingen, men verlangt, in 't algemeen,
dat men het onderwerp, de conferentie, geheel en al voor
den aanvrager vóórdenken zou. De conferentie moet
morgen of overmorgen worden gegeven, men heeft geen
tijd voor ernstige studie. En men stuurt beteuterd de boe
boekjes terug --- studiën in casu, over evenredige-ken
vertegenwoordiging, algemeen steenrecht, schoolkwestie —
met de woorden : daar kan ik niets mee doen, daar kruipt
te veel tijd ir..
Nog vele andere zaken waren er te leeren uit het na
gestelde vragen, doch ik beperk me hier bij die-peizndr
eerste bemerking die eene klacht is : groot gebrek pan ernstige studie.
Tezelfdertijd dacht de Inrichting op eigene dokumentatie en op uitgaven. Zoo werd de lijst opgemaakt en uitge-
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geven --- met een nummer van elk op het archief — van
.alle de politieke dagbladen van België met de noodige
bibliographische aanduidingen. Hetzelfde werd gedaan
voor de weekbladpers. Voor de negen provinciën werd het
archief der weekbladpers opgemaakt met een nummer van
elk blad. Tot heden lieten we in druk verschijnen de lijst
der provincie Antwerpen en der provincie Oost -Vlaanderen.
Zoo werd nog opgemaakt -- en verschijnt eerlang — de
lijst der middenstandsvakbladen. Zoo werd er een brief om
inlichtingen gezonden naar alle de Sekretariaten van katholieke werken ten einde voor elk hunner een klein dossier
aan te leggen over de hulp en de inlichtingen, die ze ver
kunnen, de druksels, die hun werk doen kennen,-strekn
-enz.. Ongelukkiglijk, werd die vraag slechts door een derde
,der aangevraagden beantwoord.
Daarbij werd eene bibliotheek aangelegd die echter, om
finantiëele redenen, nog bitter weinig voorkomen heeft.
Maar het belangrijkste werk was wel het stichten van
-den politieken Dagwijzer en van de Vragen des Tijds.
De Dagwijzer. Het Duitsch socialistisch Parteiarchiv van
Berlijn heeft het driemaandelijksche tijdschrift dat zich heet
Internationales Jahrbuch für Politik und Arbeiterbewegung. (i)
Daarin worden land voor land en dag voor dag de sociale
en politieke gebeurtenissen objectief aangeduid. Herhaaldelijk worden ook de belangrijkste teksten geciteerd.
Eenigszins naar dit voorbeeld dat ten andere zoo
oud is als de oudste handschriften -- werd de politieke
dagwijzer voor België aangelegd. Niet echter zonder aarzelingen. Het eerste nummer (Januari - Februari 1913) teekende enkel de feiten op zonder uitleg noch aanhalingen.
Hierbij in nota (2) een voorbeeld :
(i) Berlin, Vorwärts. Ruim Zoo blz. per aflevering.
(2) 12/1/13. — Benoeming van een liberaal burgemeester,
M. Putzeys te Seraing. Aanval daartegen in Le Peu^le.
1:/1/13. -- Algemeene vergadering der Association catholique
van Bergen. Onderzoek van het legervraagstuk. Toestemming tot de noodige opofferingen.
12/1/13 . — Artikel van Vandervelde in Le Peuple over onzijdige en marxistische cooperatie, een artikel beantwoord
van L. Bertrand in Les cooßérateurs Belges (Zie ook Le Peuj5le,

2 fév. A l'école de c000ération en i6 fév. Plus-value etprofit).

13/íl13. -- Gemeenteraad van Brussel : Interpellatie over de
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Dit genoot echter weinig bijval. Voor de maand Maart
werden dan ook de teekenendste teksten van alle de politieke dagbladen aangehaald en voor de maand April kwarr
nu nog eene verbetering: nu werd voor elk aangehaald feit
eene hoofding opgegeven die toeliet het nummertje elke
aanhaling is genummerd — te klasseeren. Hierbij weer een
voorbeeld (i), ditmaal uit de Fransche uitgave :
verkwistingen bij den bouw van het Godshuis te Jette.
Interpellatie over de « domheden » van de Brusselsche
gasregie, aangehaald door M. Dausset van Parijs, op de
algemeene vergadering der Societe d'économie sociale (14 Juni
1912) en verschenen in La Reforme Sociale.
13/1/13. — La Flandre liberale rechtvaardigt de hervorming van
M. de Broqueville rakende de benoeming der hoogere
legerofficieren.
14/1/13. — De Minister van Justitie deelt een wetsontwerp uit
waarbij de jaarwedden der vertegenwoordigers van de rech
-terlijk
macht verhoogd worden.
i5 /i /z3. De algemeene raad der Socialistische partij, onderzoekende of christelijke-socialistische groepen konden aangesloten worden, neemt eene dagorde aan zeggende dat het
beter is noch rationalistische, noch godsdienstige groepen
te aanvaarden daar de werking dier groepen buiten de sfeer
valt van de actie der arbeiderspartij.
(i) 4/4/ 13 . -- Droit élect. S. U. -- Le Peufile : «Au surplus, en
ce qui touche la revision méme et 1'oeuvre de la constituante,
cette majorité des deux tiers (qu'on n'aurait Pu trouver aux
chambres d'après le Courrier de Bruxelles), si chacun avait
été rendu à la liberté de sa conscience et de son vote, nous
disons qu'elle existe au parlement comme dans le pays et la
preuve eut été faite avec éclat s'il s'était trouvé quelqu'un
pour tenir tête aux injonctions dédaigneuses de MM. Helle putte, Schollaert et Woeste. »
3i
4/4%13. -- Droit élect. G. G. Le roi. — A propos de l'article Si
j'étais Roi du Peuple, Le Patriote rappelle les paroles de
M. Destrée (Yournal de Clharleroi, 7/6/12) : ((On ne peut songer à une intervention royale, puisque le roi est tenu par
son devoir constitutionnel de suivre les indications du corps
électoral. On ne peut songer a demander, immédiatement,
une concession au gouvernement dont la majorité vient
d'être fortifiée. » 32
4/4/ 13 — Droit elect. G. G. Manifestations. -- Les retraites
militaires sont contremandées. 33
5-6/4/13. — Vie politique catholique. -- Congres des Jeunes
Gardes catholiques a Bruges. 34
5/4/13. — Demagogie socialiste. — Le Peuule donne un extrait
du livre de LEON BLOM, Le Sang des Pauvres (Edition du
Mercure de France) : (( Le riche est une brute inexorable,
qu'on est forcé d'arrêter aver une faux ou un paquet de
mitraille dans le ventre.... » (M. Bloy est catholique de
croyance.) 35
Le
5/4/13. -- Droit élect. G. G. Propagande rationaliste.
--
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Dit alles is nu op licht doch sterk papier gedrukt dat
slechts van eene zijde benuttigd is, zoodat de citaten kunnen
worden uitgeknipt en op steekkaarten geplakt.
Naar den vorm van den Dagwijzer der maand April zijn
nu ook de volgende maanden in voorbereiding. Nog werd
de wensch uitgedrukt bij de hoofding ook nog het tien
te voegen en mogelijk brengen-deligkasrntoe
wij het ook wel tot daar. Maar voor 't oogenblik dunkt mij
die nieuwe moeite niet in verhouding met het nut.
De opvatting, die we voor de maand April verwezenlijkten, heeft veel bijval genoten. 't Is iets nieuws, 't is de
politieke geschiedenis van onzen tijd zelf, waarover geene
handboeken bestaan; 't laat duidelijk zien welke de stroomingen zijn in de dagbladen, de gedachten van den tegen
komen er uit op niet in polemische voorstelling,-strev
maar in haar zelve ; alle beteekenisvolle teksten zijn er in
opgenomen of ten minste aangeduid, de Kamer- en Senaat zittingen zijn er in ontleed en men geeft zich gemakkelijker
rekenschap over wat er gebeurde of nog gebeurt. (i)
Op het einde des jaars denken we daar een systematische tabel aan toe te voegen.
Daarbij dient bemerkt dat op de Inrichting zelve de
verschillende politieke bladen --- de bijzonderste — bewaard blijven, zoodat het aangehaalde citaat in zijn geheel
kan worden teruggevonden. (2)
People : Nous recevons la bonne lettre que voici : « ... Je
me suis entendu avec la section dramatique des soirées
populaires rationalistes a Bruxelles pour 1'organisation
eventuelle de représentations gratuites pendant la grève et
qui pourraient se donner dans nos Maisons du Peuple. La
section interprètera spécialement Les Cagots, pièce anticléricale, Les Debris de la Vie, pièce sociale, et L'A ssassin du
Peu^le, pièce antialcoolique. J'y consacrerai moi-meme mon
temps pour y donner des causeries sur ces pièces » 7ean
Robyn.
(Les Cagots, acte ier : Les cagots a l'eeuvre ; acte 2e : Cambrioleurs de consciences; acte 3e : la fin justifie les
moyens.)
36
(i) Voor de maand April alleen gaven we niet minder dan
175 nummers.
(2) Aanvankelijk brachten we den Dagwijzer niet in den handel
daar hij heel beknopt was opgevat en bijna veronderstelde dat
men een verzameling van dagbladen bezat Hij werd dan alleen
gestuurd aan de leden der Inrichting als eene tafel op de bladen,
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Wij meenen dat die uitgave zeer groote diensten bewijzen kan aan het Belgische politieke leven. Niet dat wij
het opvatten als eene strijduitgave; wij trachten historisch
juist, zoo objectief mogelijk, de feiten en dagbladartikels
op te teekenen en elke vingerwijzing hieromtrent zoo van
vijand als vriend zal ons altijd welkom zijn. De Waarheid
is het sterkste wapen.
De Vragen des Tijds. Onder dezen titel, die eenigszins
herinneren doet aan de bewonderenswaardige Soziale Tages
des Volksvereins wenschten we dokumentarische-fragen
studiën te geven 10 over politieke vraagstukken, 2° over
katholieke werken. Voor deze laatste vooral zou elke
brochuur als een praktisch handboekje vormen waarin niet
zoozeer zou beredeneerd worden dan wel materiaal geschaft
voor stichting of verbetering of nader begrijpen van een of
ander katholiek werk : adressen, statuten, programma's,
praktische ondervindingen, enz.
Tot hiertoe verschenen :
Nr i PRIMS, De Dokumentatie in den dienst der katholieke zaak
(Vlaamsche en Fransche uitgave).
Nr Z. PAQUET, La Laicisation des hö^itaux (Fr.).
Nr 3 . SCHAETZEN, Het Schoolwetsontwerjb Poullet (Vl. en Fr.).
Nr 4 - 5 . PRIMS, De Fransche Schoolonzijdigheid en hare evolutie
(Vl. en Fr.).
.

Nr 6 -7.

PHILIPPEN en MATHEUSSEN,

Het vraagstuk der Stads

-

inwijking (Vl.).
Nr 8. (onder druk) DEFOURNY, L'aumönerie militaire (Fr.).

Onder de reeks politieke vraagstukken is daarvan te rangschikken nr 2, 3, 4-5; onder de reeks katholieke werken nr I,
6-7 en 8; toch is er in deze reeks nog geen enkel dat ik als
type zou willen voorstellen van de opvatting hooger aangeduid en die door het Volksverein herhaaldelijk zoo prachtig
is uitgevoerd Het nr g van E . P. RUTTEN over Syndikale
werking, dat ons is toegezegd, zal, ongetwijfeld, daar heelemaal aan beantwoorden. (i)
.

die ten bureele na te slaan waren. De Malin zag daarin een hei
katholiek vrijmetselaarswerk. Van af i Januari 1914 bren--melijk
gen we den Dagwijzer in den handel ter beschikking van eenieder.
(Abonnementsprijs 8 fr.).
(i) De serie bestaat jaarlijks uit io nummers met een totaal
van + 640 blz. De inschrijvingsprijs is 6 fr.
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Het mag gezegd worden dat de meeste dezer uitgaven
bijval hebben genoten en ik denk wel dat de toekomst dezer
serie verzekerd is.
Een netelig puntje is hier echter het taalvraagstuk. ( i )
In de twee talen uitgeven verzwaart verschrikkelijk het
budget zoowel door vertaling als door drukkosten. Tot
hiertoe is het getal ingeschreven Vlamingen zeer gering.
Er is op gedacht geweest alleen oorspronkelijke studiën te
geven en dan ongeveer de helft der serie Vlaamsche, de
andere Fransche studiën te geven. In 't Vlaamsche land is
dit wel welkom, maar in 't Walenland niet, waar men geen
enkele Vlaamsche brochure ontvangen wil. Daarbij komt
nog dat vele studiën waarlijk niet te vertalen zijn. Zoo durf
ik beweren dat niemand in staat is in België de zoo kleur
studie van MATHEUSSEN hebbelijk over te zetten : daar-rijke
zou een Fransch dichter moeten voor gevonden worden die
tezelfdertijd het onderwerp zelf bezat. En enkel Fransche
studiën te geven — om de dringendste finantiëele redenen ware dit buiten het kwetsen van ons stamgevoelen -- de pen
breken van de meeste Vlaamsche werkers waarvan -- dat
mag wel gezegd — de ernstigste studiën te verwachten zijn.
Slechts met algemeene meewerking zoo van Franschals van Vlaamschsprekenden is dat moeilijke vraagstuk op
te lossen.
Ziedaar het werk dezer eerste maanden. Zeker blijft er
nog verschrikkelijk veel te doen eer de inrichting zich
werkelijk inrichting heeten mag. Maar ik meen toch dat uit
den chaos der eerste opvattingen enkele wegen zich duidelijk afteekerlen, en dat die wegen naar praktische actie
loopen dunkt mij ook onbetwistbaar.
Er is echter nog veel noodig opdat het tenger plantje
gedije, veel bescherming en veel voedsel. Op zoo 'n tenger
scheutje, vooral op een akker als Brussel, komen zooviele
rupsen af dat het een heel werk is ze te weren. En voedsel
hoeft er ook veel. 't Is een mostaardplantje dat breed uit
-zetn
kan, als de wortels maar tocht vinden.

F. P.
(i) De Dagwijzer verschijnt tegelijkertijd in het Fransch
(EEhéinérides) .

HERFST
Het is de peinzens- stille, droeve herfst
Nu els, en eik, en beuk, en popeldreven
Bij 't nevel-weven om hun twijg-gewelf
De blaren voelen uit hun kruinen beven.
De takken donkren tusschen 't ijle loof,
En grijpen ieege lucht in droom verloren
Daar --- wijl de voorhang plots der wolken schoof
Vangt, goud, de zon aan door 't getwijg te gloren.
Het licht stroomt, niet te stelpen, in en stort
Van laag tot laag de loovers door — en zindert
De stilte vol van zijn muziek, en wordt
Een waterval van glorie ongehinderd.
En al wat stervend was, verteerd en bruin
Staat goud en ros-oranje plots te lichten,
Ik wandel in een gouden wondertuin
Met gouden waas omsponnen vergezichten.
Zoo, Liefde, gaat uw licht door 't dorre woud
Des levens in zijn lustelooze dalen, —
En alle ellende staat in louter goud
Bij 't zegevierend dagen uwer stralen.
Dr FELIX RUTTEN.

ONS TOONEEL TE ANTWERPEN
VAN Ió.q.O TOT I853.

(Slot)
HENDRIK BARTHEL PEETERS
Ió25-

).

Peeters begon zijn werkzaamheid voor het tooneel in
1846, toen hij leeraar was in Vlaamsch, Latijn en Grieksch
aan 't college Pitzenburg te Mechelen. In dat jaar liet hij
in het Taelverbond zijn Maria van Braband drukken, een
tooneelspel in 5 bedrijven, in rijmlooze verzen. Lang geen
banaal werk. Hier is geschiedkundige voorstudie, die
getuigt van ernst in de wetenschap; hier is ten minste een
poging om zich in te leven in toestanden en karakters, die
getuigen van een kunstenaarschap en een dramatischen
aanleg, te onzent zeldzaam in die dagen. Toch is er zooveel rhetorika in de voordracht dat we, ter kenschetsing
van den echten Peeters, liever voorbijgaan en stilhouden.
bij zijn volgende werk..
In het Taelverbond van '47 werd van hem een tweede
tooneelstuk opgenomen : Koenraed van OOj5erbeek, geschied
bedrijven. 't Was opgedragen aan De-kundigram5
Hoops.

't Stuk speelt in Lotherijk ten jare 1144, en heeft als
historische basis de gebeurtenissen onder Godfried III,
bijgenaamd in de Wieg. Jan Van Bierbeke en Geeraard van
Wezemael zijn voogden over 't vorstelijk kind. Ze voeren
oorlog tegen Arnold , van Grimbergen, die, onder voor
rechten te verdedigen van Hendrik, den Lim--wendsl,
burgschen hertog op den troon van Lotherijk, zelf naar de
kroon staat. De strijd is den voogden niet gunstig en de
nood dwingt er hen toe de voogdij over Godfried aan
Hendrik aan te bieden en een huwelijk voor te slaan tusschen zijn dochter Margaretha en den jongen hertog van
Lotringen. Hendrik's toestemming stelt een einde aan den
vernielingstocht van Arnold.
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Koenraed van Opperbeek is in dienst bij Arnold en
strijdt voor Hendrik. Hij bemint Mathilda, de dochter van
zijn doodsvijand, Jan Van Bierbeke; en 't meisje ook wil
van niemand anders weten. In de botsing van den wil haars
vaders met haar liefde voor Koenraed ligt het dramatische
van 't stuk. De wenschen van de twee gelieven staan op
het punt te worden bekroond, als Koenraed onder den dolk
van een afgunstigaard valt.
Er zijn tooneelen in dit drama, die niets anders zijn
dan gedialogeerde geschiedenis; en nog erger — dikwijls
worden droge historische bijzonderheden ons in lange
monologen voorgeleeraard.
De handelingen en toestanden, niet uit de kronijken
geput, zijn over 't algemeen weinig waarschijnlijk. Ook hier
is een geheime gang onmisbaar voor de intrige. We kunnen
ons verder maar niet voorstellen dat de ring van Mathilda
het eenige middel wordt ter redding voor vader en broeder.
Dat gebrek aan motiveering is zooveel te spijtiger, wijl het
bedoelde tooneel anders heel goed is bewerkt :
-- Ha. ha, hij (Koenraed) is eindelijk in onze magt; maer
wees voorzichtig.
WILLEM (Mathilda's broeder). --- Vrees niet; hij zal deze mael
niet ontsnappen. (Maihilda komt langs achter oj5).
JAN (oj een stoel vallende). -- God, is dit mijne dochter?
MATHILDA (werpt zich bij hem op hare knieën). — Vader ! vader !
(Poos) Ach! hij keert zijn aengezicht van mij af. Vader, in
Godes naem! (Stille) Na twee maenden afwezigheid, geen
woord! ach! (Staet op). Willem, broeder. -- Gij..... Wat is
er? Gij zijt bleek; uw hand prangt het gevest uws degens,
het ongeduld spreekt op uw aengezicht; wat is er? Gij verschrikt mij !
WILLEM. -- Een gouden ring werd u door Koenraed van Opper
gegeven. Gelieve het u hem te overhanden?
-bek
MATHILDA. — Waerom?
JAN (bij zich). — Rampzalige ! ( Blijft in droefheid verzonken).
WILLEM. -- Wat gaet u dit aen? Voldoe aen mijne vraeg.
MATHILDA. - Nooit, zoo ik niet weet waertoe hij dienen zal.
JAN.

WILLEM. --

Nooit, zegt gij?

— Ik heb twee maenden bitter geleden; ik heb mijne
misdaed ijselijk geboet. God, ik meende..... (Wil vertrekken)
Neen, niets dan nieuwe marteling.

MATHILDA.
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(haer terughoudende). — Blijf!
— Hemel! waerdoor heb ik toch al deze rampen
(bij
zich).
JAN
WILLEM

op mijn hoofd getrokken!
— Versta ik hem? 0, dat is afschuwelijk!
WILLEM. -- Geef den ring.
MATHILDA. -- Nooit ! Indien gij hem haddet, zou het u niet
moeijelijk zijn Koenraed van Opperbeek hier te roepen, niet
waer? Maer indien hij mij genoeg lief heeft om zijn leven
voor mij te wagen, zal ik hem genoeg beminnen om hem
niet in uwe handen te brengen.
WILLEM. -- Gij wenscht dus naer geene bijeenkomst meer met
hem?
MATHILDA. — Gij schijnt u te vermaken.... Waerlijk een schoon
vermaek zijne zuster te vernederen, met haer koelbloedig
te spotten. Wat geduld nog, haest zijt gij van mij verlost.
Maer hoor eens gij, die zoo goed de eer eener vrouw ver
kastijding op haer hoofd roept, welke is de-stae,di
straf van den ridder die iemand verraderlijk vermoordt? --Ha, ha, ik heb u begrepen; en gij, die lafheid en verraed
durft gebruiken, die uwen ridderpligt niet acht, gij geeft u
het regt mij te bespotten!
WILLEM. -- Zwijg !
MATHILDA. — Ik ben nu zoo sterk als gij ; ik vrees u niet meer !
Ha, ha, nadat ge mij met de voeten hebt vertrapt, moet ik
tot werktuig van uw verraed dienen? Nooit !
JAN (ojstaende). — Dan wilt gij de dood van uw vader en uw
broeder ! Vervloeking! Meer liefde voor hem dan voor ons.
Wee u! wee hem!
MATHILDA. — Ik versta u niet.
JAN. -- Zoo Koenraed dezen avond onze gevangene niet is,
bestormt hij mogelijk dezen nacht nog dit kasteel met een
talrijk leger. Al onze magt is thans te Ransbeek en toch
zullen de ketenen nimmer onze armen prangen; wij zullen
strijden, maar onze dood is onvermijdelijk. Wel, wien kiest
gij? mij of Koenraed van Opperbeek ?
MATHILDA (valt oo een stoel). -- God!
WILLEM. -- Wij wachten reeds te lang (grijkt haer bij den arm).
MATHILDA. - Willem, gij doet mij pijn ; nijp zoo niet.
WILLEM. - Den ring!
MATHILDA. -- Heb medelijden met eene zwakke vrouw!
WILLEM. — Den ring dan. (Laet haer los).
MATHILDA. -- Niemand heeft medelijden met mij !
MATHILDA.

JAN.

— Elk oogenblik vertoevens brengt ons den dood nader.

Mathilda, gehoorzaem j
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Geen mededoogen meer in .hunne harten; zij zijn
verstaeld ; zij snakken naer bloed! Koenraed! God bewaer
hem, bewaer hem! Ik kan niet meer. — Gij wilt dan, (Haelt
eega ring uit hare borst)
JAN. -- Geef hem aen Lutgardis.
WILLEM. — Ik spoed mij haer te halen. (A f) .
MATHILDA. - Wees toch genadig, vader! In den naem mijner
moeder, wees genadig!
JAN. — Ik moet mij aen den dood onttrekken; mijn leven is er
noodig.
MATHILDA. - Ach!
MATHILDA. —

doer

!

De rol van Koenraed is als hoofdrol niet geëvenredigd
met die van Mathilda; men zou den indruk krijgen dat
deze laatste eigenlijk de hoofdrol heeft, ware de ontknooping van 't spel daar niet. Op't hoogtepunt van de handeling
toch, hoezeer dit Koenraed ook raakt, komt hij niet eens te
voorschijn ; het gansche derde bedrijf zelfs loopt af zonder
hem. De karaktertrekken van Koenraed konden wel minder
verstrooid liggen; toch mag hij met Mathilda goed geslaagd
heeten. Beiden verdienen al onze sympathie : 't is misschien
met dit doel dat Peeters heeft nagelaten het recht en het onrecht in den oorlog scherp af te teekenen. Jan en vooral Wil
zijn tegenover Mathilda streng tot hardvochtigheid toe.-lem
Uitmuntend werkt het slot van het 2dß bedrijf, waar
Koenraed aan Jan zoo edelmoedig zijn Mathilda teruggeeft.
Zeer verdienstelijk ook is het Ode bedrijf. Voor veel
tooneelschrijvers is dat een struikelpad, maar Peeters is er
goed doorheen geraakt.
Door den dialoog van dit drama zijn zetten gezaaid,
lijk we er alleen bij dezen schrijver aantref en ; verrassende, kernige invallen.
In 1849 gaf Peeters uit : Historische dramata : I. De
Wees van Mechelen, in q. bedrijven, en II. De Bevelhebber van
Vlissingen, in 4 bedrijven.
Het onderwerp van 't eerste drama had Peeters in de
archieven van de stad gevonden. Zijn stuk wil ons leeren
hoe schandelijk de Spanjaards te onzent den dwingeland
speelden. De Spaansche bevelhebber van Mechelen, Gor
heeft een kwaad oog op een jongen en doet-mazBreto,
hem aanhouden. Maar, vat hij ook in 't werk stelle, geen
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mensch vindt hij die getuigen wil dat de jongen plichtig
zou zijn. Langs een tragischen weg weet de Spaansche
kuiperij toch haar doel te bereiken. Gormaz slaagt erin
door afschuwelijke leugens en verleidende beloften de
hersens van 's jongelings moeder zóó te verdraaien, dat hij
haar een valsch getuigenis afperst, waardoor ze haar eigen
kind onder de bijl brengt van den beul.
Stellig is 't onderwerp van dit drama boeiend genoeg;
maar het valt niet te ontkennen dat sommige tafereelen
veeleer de zenuwen schokken dan een weldoende ontroering
veroorzaken.
De Spaansche bevelhebber is geen mensch; hij is van
't puiurste duivelenras. Aan den anderen kant mocht de jongen wel wat minder brave Hendrik zijn, en zeker niet alle
moeilijkheden heeft Peeters in 't karakter van de moeder
overwonnen. Hier en daar een luimig tooneel heeft tot
zending het sombere van den algemeenen indruk wat te
verhelderen. Ook de lieve verschijning van Clara komt de
nare overspanning temperen; dat naïeve ding, dat zonder
het te weten, alle ongelukken teweegbrengt, heeft waarlijk
goede oogenblikken.
De Bevelhebber van Vlissingen is minder merkwaardig.
EUGEEN ZETTERNAM
(I826-I855).

Die rustelooze werker beproefde zijn gaven ook op het
tooneel : 't Jaar na zijn eersteling, de legende Rowna, ver
zijn drama in vier bedrijven Margaretha van-schen(1846)
Constanlinopel.
Uit haar twee huwelijken had de weduwe Margaretha
mannelijke kinderen. Hoewel de paus de nakomelingen
van Bosschaert, haar eersten man, wien een diakenwijding
't wettig huwelijk had belet, als echt had verklaard, bleef
de moeder eeuwigen haat tegen haar eerste kinderen dragen,
wijl ze alleen voor de Dampierre's uit het tweede huwelijk
moederlijke gevoelens koesterde, en hun de erfenis van de
grafelijke kroon voorbehield. Die onrechtvaardige handel
ook toen Margaretha nog leefde, de broeders-wijzed,
:
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met het zwaard in de vuist tegenover malkander staan. En
nochtans Jan van Avesnes, een van de kinderen uit het
eerste huwelijk, was een edel man : niets liet hij onverricht
om langs waardige wegen zijn moeder tot rechtvaardige
gevoelens te brengen en het moederhart te bekeeren.
Over die geschiedkundige gegevens heeft Zetternam
zijn levendige verbeelding laten gaan, en de volgende verwikkeling verzonnen :
Ridder Otto van Beekdal is verloofd met freule Machteld. Vóór zijn huwelijk doet hij, in gezelschap van Willem
van Dampierre, Margaretha's zoon, een reis naar 't Heilig
Land. Otto maakt Willem tot zijn vertrouweling, en spreekt
met hem van zijn liefde tot de schoone Machteld. Willem
keert vóór Otto in 't vaderland terug en de lafaard, die zijn
behoud onderweg aan Otto had te danken, weet het hart
van Machteld te veroveren, schoon hij door Otto met de
zending was vertrouwd, haar de standvastige liefde van
den verloofde te verzekeren.
Als de ridder bij zijn terugkeer het verraad van Willem
verneemt, biedt hij verontwaardigd zijn dienst aan Jan
van Avesnes aan, en wil dezen de toelating afpersen, om
Willem te vermoorden.. Dank zij de goede ingevingen van
Rombout blijft Jan, trots alle verleiding, zijn broederliefde
getrouw; en niet enkel dat; maar door Rombout's invloed
kan Jan aan zijn ontaarde moeder edelmoedig haar duivelsch
plan vergeven de d'Avesnes te doen ombrengen. Machteld
was nog niet onteerd bij Otto's aankomst; maar haar betrekkingen met den gehuwden Willem blijven voortduren, en
vóór 't einde van 't stuk is de schande voltrokken. Willem
valt onder 't staal van Otto en de rampen breken los op
Margaretha's schuldig hoofd.
In dit drama, gelijk in al wat Zetternam schreef, ligt
het bewijs van een buitengewone verbeeldingskracht. De
personen, die hij schept, hebben even veel leven als die,
welke hij uit de geschiedenis haalt. 't Zij hij 't menschenhart neemt en het vult met zwarte gal of met kokende bloed;
't zij hij de edelmoedigheid schildert van den echten ridder
of de zwakheid van het meisje; hij weet altijd door schelle
kleuren te treffen. Margaretha is een afschuwlijke moeder
en verdient, naar Zetternam's teekening, honderdmaal den
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naam van « de Zwarte », haar door de Henegouwers
gegeven.
Otto, de beleedigde minnaar, is over 't algemeen met
zorg bewerkt.
Willem wordt als een ontuchtigaard voorgesteld, die
hoewel met Beatrix van Braband gehuwd, een walgelijk
verleider blijft.
Het karakter van Jan van Avesnes is in 't eerste deel
van 't stuk historisch waar; maar als zijn edelmoedigheid
verslapt en hij op Rombaut's hulp moet steunen, blijft hij
niet gansch meer zichzelf.
Machteld is het onervaren meisje, dat zich door Willem
verleiden laat, en de kracht niet heeft zich los te maken uit
de armen die haar in de schande zullen werpen. Maar 't
lief- naïeve van Machteld en haar grove misslag staan veel
te scherp tegenover malkander.
Hier, lijk op veel andere plaatsen in 't stuk, blijkt dat
Zetternam gebrek had aan zielkunde om ware tooneelkunst
te leveren. Zijn personen kunnen ongetwijfeld bestaan,
maar ze zijn in deze wereld met een lantaarn te zoeken. Ze
zijn veel beter of veel slechter dan onze gewone medemen schen. Hier brengt de keus van het onderwerp dit mee ten
goede dat we de personen op een verren afstand zien leven,
en dat de geschiedenis van uit het verleden ons deugd ei)
ondeugd met scherpere trekken teekent dan de dagelijksche
ervaring. Maar alleszins is Zetternam nog niet genoeg voor
't tooneel gedrild om iets anders te scheppen dan conventioneele verwikkelingen tusschen deugd en misdaad, drift
en plicht, liefde en verraad.
Daarbij is de schrijver er niet in geslaagd, een volkomen eenheid van indruk teweeg te brengen : De handeling
ligt gekliefd, en draait gedeeltelijk om Margaretha eil
gedeeltelijk om Otto en Machteld. Dat komt ervan, als men
te veel roerende stemmingen teweegbrengen wil. Zetter nam's geest was te onrustig; er was te veel Sturm en Drang
in hem, om naar de strenge regels van de techniek een
drama te bouwen en om een logisch-klaar verband tusschen
al de tooneelen te brengen. Voeg daarbij nog loomheid
op vele plaatsen, te wijten aan 't misbruik van alleen -

spraken.
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De neiging tot somberheid, die Zettei nam eigen was,
spreekt ook uit dit werk. De effecten zijn meestal naar,
wreed en bloedig. De « zwarte beesten in zijn hoofd n heb
hier, zoowel als elders, zijn kunst geen dienst bewezen.-ben
Er is bij hem geen afwisseling van indrukken genoeg, en
waar hij er teweegbrengen wil, zijn de tegenstellingen te
scherp van kleur.
Naar onze meening is het 2de bedrijf veruit het beste;
de rol daarin van Jan van Avesnes vergeet men niet gauw.
De taal van het werk is heel slordig.
In de Vlaemsche Rederyker schold Van Kerckhoven het
werk als een onding in geschiedkundig opzicht en als een
monster van onzedelijkheid. Het Taelverbond van 't zelfde
jaar gaf een beoordeeling door Heremans, een waardige
afstraffing van 't venijnige Suske, en een te vleiend compliment voor Zetternam. Van Kerckhoven wilde waar.
schijnlijk niet weten dat men den tooneeldichter om ge
juistheid in zijn werk niet lastig vallen mag-schiedkung
van 't oogenblik af dat karakters en handeling geen wezen lijke tegenspraak met de geschiedenis vertoonen.
-

PETRUS JOZEF HENDRICKX

(1822-1879).

Die bedeesde Antwerpsche jongen was een verschijning
in de Vlaamsche letterkunde. August Snieders, die zoovele
van zijn letterkundige makkers op een hem gansch eigen
wijze silhouetteerde, heeft ook aan Hendrickx in de Dietsche
Warande van 1893 een schoone schets gewijd, waarvan op een
bladzijde van de Sniderien de korte inhoud te vinden is. (I)
Hendrickx, die eerst meende priester te worden en
dan de studie verlaten had, was een mensch ((in- en uitwendig eenvoudig, diep godsdienstig.... dwepend met alle
kunstgevoel » en geneigd tot het fantastische. De wereld
was hem vreemd. ((Op zijn zolder, bij den 0. L. V. toren,
verre van het dolle straatgewoel » bracht hij het grootste
deel van zijn leven door. Aanvankelijk schreef hij in 't
Fransch, en vier dichtbundels reeds had hij uitgegeven,
(i) « Karakters en Silhouetten », blz. 81-82.
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waaronder « La Mort du Christ » en « Le Siècle n, toen hij,
dank zij Jan Van Beers, een Vlaamsch schrijver werd.
In '47 verscheen zijn Laatste Dag der eerste wereld, een
heldenspel in vijf bedrijven. Op z8 dagen was het stuk ontworpen en geschreven. We beginnen met de «opheldering »
over te schrijven die de dichter zelf bij zijn werk heeft gevoegd :
« De grondgedachte van de « Laetste Dag der eerste
Wereld n ligt opgesloten in het Heilig Schrift, Genesis,
hoofdstuk 6, vers i -8.
u Wie op gemelde plaets den Bybel wil openslaen, zal
zien dat er aldaer gewag gemaekt wordt van Zonen Gods,
uit welker ongeoorloofden minnenhandel met de dochteren
der menschen, de reuzen voortsproten. Steunende op het
apocryphe boek Enoch, waer deze Wachtengelen van het
Paradijs genoemd worden, hebben wij die Zonen Gods:
Paradijsengelen geheeten.
a Die beide benamingen van Zonen Gods en Wachtengelen zijn van al te uitgestrekte beteekenis, en doen
weinig zien welke de hoedanigheden waren der wezens die
deze namen droegen. Het stond ons dus vrij, hun zulke
eigenschappen toe te kennen als de bewerking van het
gedicht vereischte. Wij hebben de paradijsengelen dus
aenschouwd als bovennatuerlijke wezens, verlichaemlijkt
in menschelijken vorm voor zoo veel als zij wachters van
het Eden waren, maer welke hun stoffelijk daerzijn voor
het ontstoffelijke, als Engelen, konden vervullen.
n Daer zij overigens, als menschen, bewakers waren
van het Paradijs, hebben wij hen, als Engelen, insgelijks
wachters gemaekt der sferen of starren. a
Men ziet dat Hendrickx er niet voor terugdeinst een
onderwerp te behandelen, door Bilderdijk voor zijn
« Ondergang der eerste wareld n, door Lamartine voor zijn

« Chute d'un Ange », door Byron voor zijn « Heaven and
Earth n en door Moore voor zijn « Loves of the Angels ü
gekozen.

In het Taelverbond 1847 geeft Heremans een goede ontleding van 't stuk :
«Proloog. Semeixas, vorst der Paradijsengelen, en Sathaniël, paradijsengel, spreken over den ondergang der wereld
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en over het redden hunner gelieven. Beiden beminnen
Hialah, dochter van Noach, doch aen Sathaniël is de liefde
van Semeixas voor deze maegd onbekend. Sathaniël wordt
door Hialah bemind.
Eerste bedrijf. Men viert het feest der Zon. Raphael
kondigt den ondergang der wereld aen. Noach en Japhet,
denkende dat Hialah onder de feestvierenden is, zoeken
haer; zij vinden de maegd niet. Japhet vermoedt dat zijne
zuster in de macht is van Exaël, den vorst van de Reuzen;
hij gaet tot den Reus en eischt zijne zuster weer; doch bij
den reus is ze niet. Exaël stelt zich voor de maegd te
schaken. Sathaniël en Hialah zitten in eene spelonk van
het dal Thamar en onderhouden zich over hunne liefde.
Sathaniël hoort van haer dat Semeixas haer insgelijks
bemint; maer door het meisje verstooten wordt. Hialah
belooft voor Sathaniël, aen heuren vader eene plaets in de
arke te vragen, en komt met haren beminde overeen des
avonds in dezelfde spelonk weder te keeren, om hem antwoord te brengen. Exaël is ondertusschen ook in de spe
hij hoort de afspraek van de gelieven en zal wel-lonk,
zorgen 's avonds daer te zijn.

Tweede bedrijf. Cham heeft zijne zuster uit de spelonk,
terzelfder tijd als den Reus, zien komen : hij vermoedt dat
zij in ongeoorloofden minnehandel met dien telg der zonde
leeft. Hialah verdedigt hare onschuld bij Noach. Chain
houdt zijn beschuldiging staen, maer Japhet verdedigt uit
medelijden zijne zuster. Noach weet niet of hij aen de
beschuldiging van Cham of aen de onnoozelheid van zijne
dochter moet geloof slaen.
Derde bedrijf. Het is avond. Hialah, droef en ontmoedigd, wacht op Sathaniël in de spelonk. Exaël treedt in en
macht aen het meisje zijne liefde bekend. Vol afschuw
roept Hialah om hulp; maer vruchteloos : de reus heeft
haer in zijn macht. Semeixas schiet toe en geeft Exaël met
zijnen knolls eenen slag op het hoofd dat hij halfdood
nederzinkt. Maer ook aen haer redder, dien ze straks herkent, weigert het meisje haer liefde. Noach vertoont zich
met zijne zonen : Semeixas wil zich over het versmaden
zijner liefde wreken en zegt dat hij Hialah, den Reus liefkozende gevonden heeft. Noach vloekt zijne dochter.
.
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Semeixas blijft bij Hialah : Sathaniël treedt in, er heeft
eene worsteling tusschen de twee paradijsengelen plaets.
Semeixas vliedt. Beide gelieven gaen naer Noach om hem
met de waerheid bekend te maken.
Vierde bedrijf. Hialah en Sathaniël komen bij Noach,
die zijne dochter geene vergiffenis schenkt, en met zijne
zonen naer de arke trekt. Thelmelahim, vrouw van den
Reus, vindt dezen zieltogend en verzorgt hem, Semeixas
zoekt naer Hialah en erkent in den neergevelden Reus
zijnen zoon.

Vijfde bedrijf. Het tooneel heeft plaets op den berg
Hermoniim. Exaël en zijne vrouw, Semeixas, Sathaniël en
Hialah bevinden er zich op. Worsteling om Hialah. Ra phael dondert allen, uitgenomen Hialah, in de helle, en
voert het meisje naer de ark. De zondvloed is begonnen. »
Uit een letterkundig oogpunt gezien, maakt het stuk
den indruk van een zeer grillige bergketen met hooge toppen van hoedanigheden en diepe dalen van gebreken.
Onnatuurlijkheid, gezwollenheid, overspannen verbeelding,

smakelooze uitdrukking, gebrekkige gedachtensamenhang,
slecht gebouwde verzen en onooglijke taal op vele plaatsen.
Schitterende schilderingen, verrassend stoute beelden, uitstortingen van diep gevoel, en overweldigende zeggingskracht elders. Zoo is 't oogenblik waarop Hialah aan Sathaniël verklaart dat Semeixas haar « helsch bemint », ondanks

't romantisch overspannene in de verwoording van dien tijd,
een mooi brok:
SATHANIËL.

Wel Semeixas.....
HIALAH (zich eens 7 lafts in wanhoop uit zijne handen rukkende).
Zwijg! ach zwijg dien naam ! ó smarte!
SATHANIËL.

Wat is er, hemel ! dan ?.... (o5vliegend) ó Die geheimenis
Is ijslijk ! Hialah, de hel woedt in mijn harte....
Wat is dit? spreek toch, spreek!
HIALAH.
't Ware uw verderfenis!
SATHANIËL.

Het zij! waerom dien naem gezwegen? mijn beminde,
Wat is er dan toch? wat?
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HIALAH

(zich voor het hoofd slaende).
Ik durf het

niet !.... ontzinde,

Wat zegdet gij ! ....
SATHANIËL.

Gaet gij 't verklaren, heilloos kind?....
E[IALAH.

Ik zal 't verklaren.... maer gij zult mij zoo doen lijden —
Het was mijn schuld toch niet ! gij waert altoos mijn vrind....
SATHANLËL

(zich voor haer nederwer ende).

Het waerom 1.... of ik sterf van angst en medelijden! (Stilte).
HIALAH.

Omdat 'k hem doodlijk haet -- en hij — mij heisch bemint.

(Lange Poos stilte).
SATHANIËL

(met versmoorde stem).

Mijn Hialah 1.... ó Booswicht -- (Poos stilte).
o Verrader! — (Poos stilte).

(Opspringend).
De Duivel onder de Englen ! aen hun hoofd!
Hij, mij verlossen, hij !.... met zijn geliefde,
Met mijne, mijn vriendin 1.... hij wist dat zij
Het was !.... ik zegde 't hem !.... ik dankte hem,
En op mijn kniën !.... Doemnis! Hialah,
Gij zijt de schuld van mijn vermaledijding,
Gij, meisje, gij, mijn welbeminde -- gij !......
Waerom dit nu — mij zeggen -- nu — helaes ?
En toen het zwijgen! --HIALAH

(om zijnen hals vliegend)

.

Ach, Sathaniël,
Vergiffenis 1 spaer uw zuster toch,
Uw Hialah die u zoo teeder en
Zoo zeer bemint !
SATHANIËL (weenend).

Mijn kind, mijne engelin,
U sparen 1 Vreest gij uwen minnaer dan?
Wie ben 'k u dan geworden, ik die nu
Niets meer vermag dan voor mijn bruid te sterven.
HIALAH

Te leven.

(steeds aen zijnen hals).
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SATHANIËL.

Hoe! zal ik met de Englen gaen?
Met de Englen, met den booswicht — zonder u —
Met mijn verfoeijing - zijnen haet — met mijne
Ondragelijke smart — met uwe nooit
Vergeetbre liefde -- met de gansche hel
In mijnen boezem, eeuwig in 't nieuw Eden
Hem, mij en u -- vervloeken moeten en
Beminnen ?...... Neen ! neen sterven! sterven zal
En moet ik! (rul?t zich uit hare armen).
HIALAH.

ö Bedaer, Sathaniël,
Mijn vriend, bedaer... ,. gij kunt niet -- zult niet sterven!
SATHANIËL

(in halme wanhoop) .

Niet kunnen? ijselijk ! wat heb ik dan
Gedaen om 't graf ter mijner redding niet
Te mogen roepen ---- om van Eloa
Met 't menschdom niet gevloekt te worden?
Ha!
Ik was 't altijd : ik werd onsterfelijk
Geschapen ! .... 'k Was onnoozel -- daarom ben 'k
Gedoemd! zoo ik nu booswicht was, werd mij
Vergiffenis geschonken -- werd die vloek
Mij van het hoofd geheven! (net razernij) Hialah !
Verlos mij ! red mij!
HIALAH (smeekend).

'k Zal u redden, ja,
Maer om Godswil, bedaer en spreek niet meer;
Bedaer! gij zult met mij in de Arke treden;
Mijn vader kan liet mij niet weigren; 'k zal
't Hem voor zijne voeten kruipend, vragen, smeeken;
En heden, bij het ond.ergaen der zon,
Zult gij van mij hier 't nieuws vernemen; 'k ga.

langs dent zuideringang -- hoorende streken ver
hij zich, na wat geluisterd te hebben).
-bergt

(EXAËL komt binnen

Met de schelste bijbeltinten heeft Hendrickx Raphaël's
all eenspraak gekleurd : i)
(

De geest des Heeren is in mij gegaen,
De wraek Jehova's werd zijns Engels ziel
(i) Slot van 't

ie

tooneel.
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Wen hij, de God der Goden, Raphaël
Zijn dienaer toesprak, zeggend :
Dael tot hen
En schreeuw op 't gansche vlak dier wereld die
Ik ga vernielen, Adonaïs woord,
Uws meesters laetste en onherroepelijk woord.
De tijd, de tijd is daer! het nadert, 't uer
Der wraek, het uer der moorderije, 't uer
Der blijdschap Gods. De afgrijslijkheid der aerd
Is tegen haer gesteld, en de aerde beeft
Van schrik — maer ik, de Heer — ik sta en lach.
Want 'k heb mijn liefde in mij gesloten; 'k hoor
Haer niet meer aen; mijn hart is toe ; mijn toorn,
Gelijk de leeuw op zijn prooije, schreeuwt
En juicht in blijde razernij. Ik wil
En zal, zoo waer ik de Allerhoogste ben,
Mij niet erbarmen. Want het uer is daer
Ik heb 't gesproken, ik! de Dood wacht 't woord,
De stond des stervens komt; de dood, de zee
De ontzaggelijke dienaer van de wraek
Des Allerhoogsten tiert en huilt, verheugd
En onverduldig, smeekende om het sein.
Het sein is daer! het einde komt ! het graf
Is open! 't grijnst u aen van hoop en vreugd....
En morgen — 'k zweer het bij mijn Wezen, ik,
De God der goden — morgen zal ik van
De hoogte mijner Heemlen zien dat ik --En ik alleen -- de Heer der Aerde ben. »

Hendrickx was de grootste dichter uit het dichterlijke
Antwerpen van zijn tijd. En toch in zijn werk, als tooneelstuk, kan men met den besten wil niets anders zien dan een
mislukte poging Dat dooreenmengen van hemelsche en aard sche wezens, die botsingen tusschen engelen- en menschendriften is een warboel, waarbij men 't hoofd verliest. De helft
der personen voldoet allerminst aan de eerste vereischte om
dramatisch te wezen : Het zijn geen menschelijke naturen.
We beweren niet, lijk zoovelen toen, dat de geesten wereld voor den drama- dichter moet gesloten blijven; het
bovennatuurlijke kan soms uitmuntend tot versterking der
werkingen worden gebruikt : we weten wat wonderen Shakespeare daarmee deed. Maar de geesten lijf en ziel te geven
juist als de onze, in handelen, spreken en bewegen, dat is
heel wat anders. We verwachten geen menschenhandelin-
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gen van hem, dien we stellig weten geen mensch te zijn.
Tenzij het bovenmenschelijke wordt omgezet in zoo zuiver menschelijke psychologie dat de illusie volledig is, zooals
bij Vondel b.v. Het scheppen van Hendrickx' tooneelwezens is een goocheltoer; men wordt gewaar dat ze van
alle naturen iets hebben, maar nog beter dat ze eigenlijk
niets zijn dat leven kan.
Vruchteloos daarbij zoekt men naar eenheid van han
geen vaste ketting door 't stuk; de schakels-deling.Erop,
liggen vaneen gehakt en verspreid. 't Is altijd aan uitschei den en herbeginnen : we weten b.v. alles wat de rol van
Hialah, het menschenmeisje, om 't lijf heeft vóór ze zelf
een stap op de planken zet. Ieder bedrijf heeft zijn soortje
intrige : er wordt druk over en weer geloopen; gezucht,
geweend, gezoend, gevloekt, gedreigd, gevochten om dood,
en ten slotte wordt er niets verricht..., toch, daar komt
eindelijk de zondvloed, die ineens alles op- en wegkuischt.
Het derde bedrijf, plus een tooneel met ontknooping,
(het moet daarom geen watervloed zijn met al de hemelsche
sluizen open) zou op zichzelf, en veel beter dan 't geheele
stuk, een drama kunnen vormen.
Symmetrie van indeeling is er volstrekt niet in dit spel.
De proloog (zonder den klassieken proloog dacht Hen drickx de zaligheid onmogelijk) en het eerste bedrijf zijn
onooglijk lang, terwijl het tweede uitscheidt met een eerste
tooneel. Zooveel te beter eigenlijk want het tweede bedrijf
is bij het geheel volstrekt onnoodig.
Hendrickx' werk is een voorbeeld te meer, hoe slecht
een epische stof voor een drama kan worden gebruikt. Niet
enkel omdat de dichters, die 't zelfde onderwerp als onze
Antwerpenaar behandelden, grooter waren dan hij, zijn ze
beter in hun werk geslaagd, maar ook omdat ze voor 't
behandelen van hun onderwerp den gewenschten vorm
hebben gekozen, den epischen. Maar bij het brengen van
zoo 'n stof op 't tooneel zouden grouter dichterkrachten
dan die van Hendrickx nog hebben te kort geschoten : het
was hier de zaak handeling en karakters van wezens, die
geen menschen zijn, door malkander op het theater te doen
worden. Hendrickx heeft gedaan 't geen in zijn macht was :
dat is niets anders dan een door en door epische stof een
scenischen vorm gegeven.
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In een lang artikel van de V laemsche Rederyker (i)
maakte Van Kerckhoven zich boos-vroolijk over ((de laetste
Dag », en hij flapte eruit dat Hendrickx gek, stapelgek
was. Heremans gaf een bezadigder oordeel in het Taelverbond. (2) Een verdere ontleding van Hendrickx' dichterschap
komt bij zijn later werk in 't volgende tijdperk te pas.
PIETER FRANS VAN KERCKHOVEN

(I8I8-1857).
Bij Van Kerckhoven's wonderbare vruchtbaarheid
heeft ook het tooneel baat gevonden.
Veel had hij reeds in dicht en proza geleverd, vóór hij
zijn eersten stal) deed naar het theater. Hij begon met het
afwerken van Rosseels' Richilde in 1847, waarmee beiden te
Brugge werden bekroond. Drie jaar nadien vervaardigde
hij een drama in twee bedrij ven : De gestrafte Wrath, een onbeduidend dingetje. In '5i gaf hij 7aloerschheid, een volksdrama in twee bedrijven, dat hem als tooneelschrijver op den
rang van onze toenmalige besten plaatst.
Het stuk leert ons de onheilen kennen die de afgunst
stichten kan. Pieter en Lena leefden gelukkig, zoolang
Geeraard, een oud - makker van Pieter, die vroeger bij Lena
een blauwe scheen had geloopen, den anders zoo braven
man zijn lagen niet leggen kwam, hem tot dronkenschap
verleidde en tot verdenking van zijn 'vrouw. Maar eindelijk
zegepraalt de onschuld en wordt de ondeugd in Geeraard

gestraft.

Het stuk begint goed ; natuurlijke- toestanden, karakters en dialoog, maar te beginnen met het ge tooneel wordt
de verwikkeling erg onnatuurlijk; Lena hoort al de aantijgingen die Geeraard tegen haar aan haar echtgenoot uit braakt ; ze komt ons parmentelijk zeggen dat ze alles heeft
afgeluisterd en bij haar echtgenoot rept ze geen woord
daarover. Zoo 'n flater moet den verderen loop van de handeling regeeren!
De scenische verwerking is doorgaans zeer goed; er
V laemsclze Rederyker 1847, blz. 208 en vlgg.
Taelverbond 1847, blz. 278 en vlgg.

(i)

(2)
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zit leven en beweging in 't stuk. Het tooneel tusschen Lena
en Geeraard is beter geslaagd dan dat tusschen Ernest en
Elisa in Boer en Edel. (i) De verhouding tusschen Lena en
Pieter is op sommige oogenblikken echt roerend.

TER BRUGGEN EDWARD 1820-1876). -- In 18,.2

werd

op den prijskamp te Gent een vrije navolging van Romand
opgevoerd : Alva's Geheimschrijver of de Burger van Gent. Het
spel van Liefde en Eendragt werd bekroond en Ter Bruggen
schreef : De Bekroonde Verwachtingen, blijspel, dat op het
feest van Liefde en Eendragt te Antwerpen werd opgevoerd
en dat op onbeholpen wijze den heuglijken uitslag dramatiseerde. Een kleine liefdeverwikkeling is bij de geschiedkundige hoofdzaak geplakt. Onder veel kinderachtigheden,
vindt men hier en daar wel een goeden zet, en de persoon van Trinette moet op de planken nogal kluchtig
wezen.
VAN EECKHOVEN, de boekbewaarder en orkestmeester
van Song en Leerzuchtig, schreef in 1841 De Erfgenaem van
Manchester, of een beroemd Rechtsgeding, tooneelspel in
3 bedrijven, een vrije navolging. In 1845 gaf hij nog drie
stukken uit, vrij naar het Fransch ; in '5i De Hut in het
gebergte, en later Angelo, dwingeland van Padua, alles uit den

vreemde gehaald.
In 1842 trok VLEESCHOUWER zin stoute schoenen aan
en vertaalde 't eerste deel van Goethe's Faust. Tot dan toe
had de man wandelende Jood gespeeld en was hij uit Antwerpen naar Philadelphia en vandaar naar Parijs en vandaar naar Berlijn gebommeld, ondertusschen voor dokter
studeerend, 't geen hij echter nooit werd. Over de eerste
uitgaaf van Vleeschouwer's Faust kan men in Kunst- en
Letterblad (2) een artikel lezen, dat stellig niet overloopt van
lof : «Nauwelijks 5o exemplaren werden in België aan den
man gebracht. Om de drukkosten te dekken had Vleeschouwer bij den minister aangeklopt en J. F. Willems was
er mee gelast geworden, over het werk een verslag in te

Cfr.

: Van Kerckhoven.

volgende tijdvak
(i)
(2) Kunst- en Letterblad 1842,

blz. 6i
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dienen. Dit verslag had voor gevolg dat minister Nothomb
alle ondersteuning weigerde, zich enkel over 25 exemplaren
ontfermde, en Vleeschouwer aanried, van verdere vertalingen af te zien en oorspronkelijk werk te beproeven.
Vleeschouwer toch had in zijn « Voorrede » beloofd met het
vertalen van vreemde meesterstukken voort te gaan.
In Duitschland en Holland vond Vleeschouwer's boek
een beter onthaal; daar werd de uitgave bijna gansch ver
-kocht.
(i)
Uit een ede uitgaaf, die Vleeschouwer in 1865, een jaar
vóór zijn dood, heeft bezorgd, blijkt dat hij zich de wenken
van Snellaert ruimschoots te nutte heeft gemaakt, 't geen
niet belet dat de schelm in zijn voorrede den geleerden
Dokter eens duchtig « roskamt ». Op veel plaatsen is de
vertaling erg gewrongen gebleven; maar de menigvuldige
Germanismen van de ie uitgave zijn er grootendeels uit
verdwenen. Een drolligen indruk maakt, in de Ie uitgave
het « du-dynen » van Vleeschouwer, overigens toen een
mode bij de Antwerpsche schrijvers. Van Beers, De Laet
en Conscience hadden in dien tijd ook die gril. In het
Taelverbond 1846 schreef Vleeschouwer zelfs een studie over
Du en Gij. 't Was daarover dat Van Kerckhoven in zijn
blijspel de Du-Dyners zich lustig maakte.
Uit die Faust- vertaling blijkt dat Vleeschouwer zich
toch tamelijk goed in Goethe's geest had ingewerkt.
Hierbij dient nog aangestipt dat we vóór die van
Vleeschouwer nog geen vertaling van Faust bezaten. In '66
gaf Frylink, van Amsterdam, een navolging, en eerst in 1878
verscheen de bekende vertaling van ten Kate.
Vermits DRIESSENS zichzelf herhaalde malen tooneelschrijver heeft genoemd, en op de eerste bladzij van eenige
tooneelwerkjes zijn naam heeft doen drukken, moeten we
ook over hem een woordje zeggen.
In 1848 werden vertoond De Duivenmelkers door Driessens en Peeters. In hoever hij er de hand in had, kunnen
we natuurlijk niet zeggen. Maar de latere geschiedenis van
zijn schrijversambt maakt ons geneigd te gelooven dat er
niet veel in stak van 't zijne. Er is weinig verwikkeling in
't stukje, maar 't is flink getypeerd.
(I)

Naar 't getuigenis van Ida von Düringsfeld.
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In 't jaar 1 849 speelde Driessens met zijn Dageraed
een historisch drama in 4 bedrijven : Maria van Braband.
Op de aankondiging stond te lezen : « vrij nagevolg uit het
Fransch » door V. Driessens. 't Was inderdaad het oor
stuk van Peeters, dat Driessens min of meer-spronkelij
tooneelkundig had geschikt. Toen men na de opvoering
riep om den schrijver te zien, vertoonde Driessens zich diep
salueerend op het tooneel, terwijl Peeters onder 't publiek,
met een fijn lachje, zijn alter ego zat aan te staren. Bij een
tweede opvoering, te Gent, kwam de diefstal uit en bracht
men juichend het kind aan den echten vader terug, die ook
daar aanwezig was. (i)
De Hoop voerde in 't zelfde jaar'49 Baes Schram of.... de
Vroolijke Kruiskensdag op, door Victor Driessens. Een blijspel met zang in één bedrijf.
In '5i verscheen onder zijn naam De Student zonder geld
en in '53 Vijf uren verlof ,; stukken voor wier oorspronkelijkheid we na zulke fratsen niet verantwoorden kunnen.
Daar we 't onnoodig achten later nog op Driessens als
tooneelschrijver terug te komen, moeten we hier nog drie
stukken vermelden, die hij in den loop van de jaren '6o liet
verschijnen :
In 1865 kwam hij voor den dag met Vrouwen zijn geen
menschen. Het verslag van 't Antwerpsch leescomiteit aan
den Minister (1867) bewees als 2 en 2 is 4 dat Driessens
zijn stuk uit drie verschillende schrijvers had gestolen.
Daarop antwoordde Driessens boutweg o. a. dat hij reeds
vroeger een tooneelstuk opstelde ('t werd nooit gedrukt)
hetwelk door het Antwerpsch leescomiteit was geprimeerd,
ofschoon hij het uit Conscience's Houten Clara had saamgelezen .
Het fraaie stuk : Een T ooneelsj5el op den Buiten, dat hij in
1866 uitgaf, is ook op een dergelijke wijze in de wereld
gekomen. «'t Is gestolen, zei Driessens, maar gaat eens
zoeken, waar ik het vandaan heb gehaald. » Tot heden
konden wij hem in dit pieper-duikspel niet achterhalen.
In '67 gaf Marchand te Antwerpen een boekje uit, ge
-tield:
Letterdie fte van Victor Driessens.
( i) Zie Eendragt 1849, en Ida von Düringsfeld II, blz. 144.
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In '68 verscheen op zijn naam het volkstafereel De
Watergeuzen, blijspel in i bedrijf,
Zijn Guldenco,' had hij getrokken uit Le Prévot de Paris;
't stuk was geprimeerd, maar na de ontdekking werd de
premie ingetrokken.

Het getal tooneelschrijvers was op korten tijd zeer aangegroeid. Niettemin bleef ons tooneel bij de andere letterkundige vakken merkelijk achter.
Reeds bij 't enkel doorbladeren van de stukken, slaat
u de Fransche navolging als een sterke geur door den neus.
Een dramatist met wezenlijke oorspronkelijkheid en groote
gaven hadden wij niet. De meesten werkten angstvallig, in
het zweet huns aanschijns, naar vreemde modellen, die in
letterkundig en dikwijls ook in tooneelkundig opzicht, alles
behalve modellen waren; of ze flansten, met zeven haasten,
in wedijver met het Fransch vaudevillen- vliegwerk, kluchten aaneen, waarvoor de kunst geen naam heeft.
Aan de hooge kunst van het treurspel durfde natuurlijk geen onzer schrijvers denken buiten de echte dichter
Hendrickx, die dan nog verkeerdelijk het tooneel koos, ter
ontplooiing van zijn gaven. Ook het hoogere blijspel
bleef onaangeroerd. Zelfs 't burgerlijk blijspel vond geen
beoefenaars. De opmerkingsgave scheen verstompt; 't was
zoo zelden, dat een van onze schrijvers het volk op heeter
daad in zijn handel en wandel betrappen ging.
Ook in het drama werd geen waar kunstwerk geleverd.
Al onze schrijvers hadden gebrek aan kennis van het menschelijk hart, van diep dringen in 't zieleleven, van fijne
karakterteekening. Tekort aan studie meende men te vergoeden door romantische grootspraak en uitroepingsteekens.
De oorspronkelijke romantiek van elders werd hier
geen natuurlijke groei. Van een letterkundige omwenteling, was natuurlijk te onzent geen spraak geweest. Men
had hier niet als in Frankrijk het treurspel van zijn troon
gerukt en de regels van de klassieke kunst aan de vier
winden uitgestrooid. Daar was het rornantisme een ware
hervorming van de kunst, een hemelbestorming waarin de
titans Hugo, Dumas père, de Vigny en de Musset heetten.
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Maar wij, wat zouden wij hervormd hebben? Il n'y avast
pas de quoi ! Wat romantisme was hebben we eigenlijk
nooit goed geweten. Onbewust deden we op een vrij koddige wijze na, 't geen we van ver elders zagen gebeuren;
en altijd met een hoopje herinneringen uit de rederijkers
en uit de stukken van Voltaire hinkten we het Fransch en
Duitsch romantism achterna. 't Verzuim van de eenheden
van tijd en plaats mocht onze dramatisten als geen grief
meer worden aangerekend, want, of ze 't wisten of niet,
dat was de mode in de nieuwe kunst. Maar de leerlingen
gingen verder dan de meesters en naar willekeur werd er
met plan en leiding omgesprongen. Personen vol schreeu-

,

wende overdrevenheid hielden ze voor allerbest geslaagde
karakters en de scènes déchirantes waren het nec plus ultra
van de kunst. De boulevard- theorieën van Parijs werden
hier tot het uiterste gedreven : velen vermoedden bij ons
niet eens dat een tooneelstuk letterkundige verdienste moest
hebben; de werken, die waarlijk geschreven zijn, liggen als
oasen in een Sahara, en echte tooneeltaal huisde toen nog
voor ons als een Platonisch idea in de maan.
Een feit mag als verheugend worden aangestipt. 't Is
de tamelijk drukke behandeling van onderwerpen uit de
vaderlandsche geschiedenis. Terwijl Van Peene en Ondereet
te Gent in die jaren gezarrienlijk een dozijn stukken uit de
Belgische geschiedenis haalden, werd door Rosseels en
Peeters te Antwerpen ook in die richting gewerkt; dank
zij Roelants en Stroobant gebeurde 't zelfde te Brussel.
Weliswaar was er dikwijls geestdrift in plaats van studie,
en grensde menige kunstmatig overdreven en onbezonnen
uiting van vaderlandsch gevoel aan 't belachelijke, maar
voornamelijk in 't nationaal kluchtspel trof men hier en daar
werkelijk goed geslaagde tooneelen.
Met het jaar '5o geraken ons beste tooneelschrijvers los
uit den slenter van 't romantism en kweeken ze gezonde
begrippen aan over een gematigd realism, dat als een straal
in den nacht over onze planken schieten zal.
Met dat alles kunnen we omstreeks 1853 bezwaarlijk
zeggen dat er een Vlaamsch tooneel aan 't worden is. Uit
eigen koker kwam zeer, zeer weinig.
JUL. PERSYN.

tri

KERSTMIS COMMUNIE
-

O Gij, die ons zaagt in den nood,
Gij, die tot ons kwaamt in den nacht,
Gij hebt op het floers van den dood
't verwinnende, glimmende rood
des levens gebracht.
We hadden zoo lang U betracht,
toen eensklaps uw licht voor ons schoot,
ons leidde langs greppel en gracht,
tot waar U een koningenwacht
hare offranden bood.
En Gij, die de schepping omsloot
in stevigen greep uwer macht,
Gij laagt daar, van alles ontbloot.
Toch hebt Ge ons ter tafel genood
vol blindende pracht.
We kregen er 't kruimige brood,
dat moed geeft en klimmende kracht.
Wat zijt Ge toch goed en toch groot,
o Gij, die ons zaagt in den nood
en kwaamt in den nacht...

ENKELE BESCHOUWINGEN
OVER DE BEURS VAN NEW-YORK
Geen land ter wereld dat ooit meer de aandacht dei
uitwijkelingen op zich vestigde dan de Vereenigde Staten
van Amerika, zoowel door den schier onuitputbaren rijkdom zijner natuurlijke voortbrengselen, als door de groote
vrijheid die, als 't ware, de ziel is zijner politieke instellingen. Europa hield steeds hare blikken gewend naar die
jonge krachtige natie, die met reuzenschreden den weg van
den vooruitgang optrad en schier geen tijd vond zelfs om
een oogslag te slaan op de afgelegde baan. Fier, steeds
aangemoedigd door den prachtigen uitslag en geprikkeld
door het vuur der eerste geestdrift stormde het weldra het
Westen voorbij, dat geen pas kon houden en zijn jongeren
mededinger de eereplaats zag innemen.
Met zulke geduchte konkurrenten is het gewoonlijk
hoogst geraadzaam in goede betrekkingen te leven, deels
om niet heelemaal het onderspit te moeten delven, deels
om zelf ten minste aandeel te hebben in zijne winsten.
Europa heeft zulks wijselijk overwogen en klaar begrepen;
reeds vroeg trachtte het zich te mengen in de financieele
schikkingen en voornamelijk in de zaken en ondernemingen
die er in 't leven geroepen werden. (i)
Alles is nochtans niet helder in dien schijnbaar blauwen
hemel. De omkooperij in zake politick en verkiezingen, de
hardnekkige veldtocht op touw gezet door Roosevelt en
Taft tegen de trusts en de groote financieele ondernemingen, schenen wel een steen des aanstoots te zijn voor
de snelle ontwikkeling, alhoewel het streven dier twee

hoofdmannen heilzaam en doeltreffend was. De politieke
(i) GEORGES AUBERT in zijn .Finance méricaine : (( us ont aver
une habileté consornmée su faire naitre en Europe, en leur
faveur, une vive atlnosphère de sympathie et de bienveiliance
et ces sentiments se sont traduits par une aide considérable et
ininterrompue de capitaux pour toutes les entreprises qu'ils ont
voulu créer chez eux. »
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toestand is nog al ingewikkeld voornamelijk gedurende de
verkiezingen voor het voorzitterschap. Die brengen gewoon
een noodlottige verzwakking bij in de zakenwereld en aan-lijk
de andere zijde een zenuwachtige gisting in de gemoederen,
oorzaak dier oneerlijke en lage propaganda-manoeuvres,
waarvan de groote steden, en bijzonder New-York, het
droevig tooneel zijn.
Maar de aanzienlijke jaarlijksche vermeerdering der
bevolking (2.000.000 's jaars), zoowel als de kostbare hoedanigheden en de degelijke werkmethode van dat ras zijn
een stevige waarborg voor de toekomst.
Een derde oorzaak van kortstondigen stilstand in de
maatschappelijke ekonomie van dat land is de krisis, zoo
vreeselijk, zoo vernielend en verpletterend. Haar ware bron
spruit voort uit de twee hoofdgebreken van het Amerikaansche geld- en handelswezen. Vooreerst de Vereenigde
Staten beschikken over een te gering kapitaal in aangemunt
geld of bankbriefjes; voorts oefent de spekulatie een groote
aantrekkelijkheid uit op het volk, zoodanig dat de kwoteeringen dikwijls op eene verbijsterende hoogte staan om dan
opeens des te dieper te vallen, alles medeslepend in hunnen
val. Het ligt hier eigenlijk niet in onze bedoeling het
vraagstuk van het reservefonds, den goudvoorraad en de
organisatie der banken van uitgifte te bespreken. Het zal
volstaan te zeggen dat er heden ongeveer 25.000 banken
bestaan, gerangschikt in nationale -, staats -, spaarbanken
en trusts; enkele dier soorten hebben het recht banknoten
in omloop te brengen, op voorwaarde dat de waarborg uit
aandeelen der Amerikaansche rente bestaat. Eene commissie, onder, het voorzitterschap van Senator Nelson W.
Aldrich, is gelast met de studie der middelen die ter hand
staan om de hervorming van het muntwezen en der centrale
bank te bevorderen. Gedurende meer dan drie jaar is die
commissie werkzaam. Het problema is van het grootste
belang, maar de oplossing, hoe dringend ook, is zeer moeilijk en erg tegenstrijdig beoordeeld door de belanghebbende
partijen. En toch de Noord- Amerikanen, zoo bedreven in
bankiers- en geldzaken, kunnen het tot geen welingericht
muntwezen brengen. Wij dragen allen nog de levendige
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herinnering mede van 't krisisjaar 1903 en voornamelijk
1907, dat zoovele kooplieden omverhaalde.
Wat de tweede oorzaak der krisis betreft: de koortsige
spekulatie aan de beurs van New-York is daarvan de groote
schuld. Wij zullen trachten die zienswijze te verrechtvaardigen in een der volgende hoofdstukken.
ENKELE GESCHIEDKUNDIGE AANTEEKENINGEN.

De New-Yorksche fondsenmarkt bestaat uit drie beurzen of groepeeringen, die ieder hun eigen gebouw, hunne
standregels of statuten, hunne koersnoteering en beurs
bezitten. Op de eerste plaats komt het « Stock-warden
Exchange » de officiëele markt; voorts hebben wij het
« Consolidated Exchange », dat eigenlijk « Consolidated
Stock and Petroleum Exchange)) heet en door de officiëele
markt niet erkend wordt; 't is haast gelijk de « Coulisse »
van Parijs ten opzichte van het « Parquet ». Op de derde
plaats komt het « Curb Market » der Broadstreet, gansch
onafhankelijk van de twee voorgaande. Wij zullen beurtelings die drie groepen bespreken.
« La Bourse en valeurs de New.York a une histoire
tourte sans doute, à peine plus que séculaire et cependant
fort interessante, mème glorieuse ». (i) Zij werd gesticht
omstreeks het midden der XVIIIe eeuw; in Maart 1792 (2)
werd zij geopend door 24 makelaars die zich verbonden
een minimum commissiegeld van 1/4 o/ o in rekening te
brengen. Naar alle waarschijnlijkheid werd die overeen
onder een boom die, zoo 't schijnt,-komstgend
(i) ((La Bourse en valeurs de New-York au cours du XIXO
siècle » par ANDRÉ E. SAYOUS.
(2) Sayous geeft de koersnoteering van den 26 Mei 1792:
Leening 6 0/0 22 sh.
»
5 `'/o I2/8 sh.
1/2 aandeel der « Bank of U. S. » 5o o/ o premie.
»
i
» ((Bank of North America)) i5 0/
Een
enkele termijnzaak: «Gekocht Ii aandeelen der Nationale Rent
op 6o dag/ n. Het wedden was veel in voege en is dus de
voorganger der termijnzaak gk weest.... Eene koersnoteering
van 25 November i8í8 bevat slechts : staatsfondsen, 23 maat schappijen op aandeelen, de wisselkoers op Londen, Parijs,
Amsterdam en der Spaansche dollars....
,
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stond op de plaats die nu door het nr 6o der Wallstreet ingenomen wordt. (i) De eerste vergaderingen der leden
werden gehouden in het Tontine Coffee House der Wallstreet, niet ver van de Waterstreet; in 1827 was het in het
Merchants' Exchange; later, te beginnen met 1865, in het
oud gebouw der Wallstreet, tot het Stock Exchange eindelijk op 22 April igo3 bezit nam van het nieuwe prachtige
marmeren paleis der Broadstreet, dat tevens ook door een
kleine ingang rechtstreeks met de Wallstreet in betrek
staat.
-king
Het middengedeelte is de eigenlijke beurszaal, i,+o
voet op io8, badende in licht en omringd met eene groote
gaanderij waar de bezoekers vrij kunnen rondwandelen,
het gelijkvloers is immers den makelaars en telegraaf bedienden voorbehouden. Het uitzicht der zaal is waarlijk
prachtig met de fijne decoratieschilderingen, die de wanden
versieren. Bij een eerste bezoek springt vooral in 't oog
de uiterst praktische inrichting van den telegraaf- en
telefoondienst. De telefoontoestellen zijn alle rond de
zuilen der zalen aangebracht, zij stellen de beurs recht streeks in verbinding met de kantoren der makelaars, zoodat de klant, die zich in een dier kantoren bevindt, zijne
orders onmiddellijk naar den makelaar, die ter beurs is,
kan overseinen ; van tijdverlies kan hier dus geen sprake
zijn. Twee groote zwarte borden : «annunciator boards «
genoemd, verbeteren dat stelsel nog. Zij zijn geplaatst aan
beide tegenovergestelde wanden, de Noorder- en Zuiderzijde, zoodat men altijd ten minste één van de twee kan
zien. leder bord is in 12oo vierkanten verdeeld (1200 is juist
het maximum getal der beursleden) ; zoohaast nu een der
makelaars aan den telefoon geroepen wordt, verschijnt
-

(i) Overigens de geldmarkt in New-York heeft haren zetel in
het kwartier, gelegen tusschen Wallstreet, Hudson River en
Broadway. Daar bevinden zich ook talrijke bureelen van spoorwegmaatschappijen en wisselagenten, een groot getal banken
en exporthuizen, de verrekenkantoren. het Stock Exchange, de
Munt, het Tolbureel, de katoen -, koffie -, graanbeurzen enz..
Kortom, 't is het hart, de ziel van het financiëele leven der
Vereenigde Staten; daar werden de trusten geboren, wier wil
een wet moest worden in den wereldhandel; daar ook vindt de
krisis hare eerste slachtoffers.
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zijn nummer in een dier afdeelingen. Hij kan zich dus
onmiddellijk naar het toestel begeven, waar zijn bediende
reeds kennis heeft genomen van de inlichting of van de
order. Onder ieder cijfer in het bord kan men ook naar
willekeur sommige punten in verschillende kleuren te voor
brengen die, volgens een vooraf vastgesteld codex,-schijn
ieder een eigen beteekenis hebben. De makelaar zal aldus
kunnen lezen of de zaak dringend is en of er een onmiddellijk antwoord gevraagd wordt. Benevens die twee tabellen
is er nog eene andere, die ook een onschatbaren dienst
bewijst, omdat zij alle bedrog in de prijzen totaal onmogelijk maakt. Zij geeft namelijk alle minuten van den beurstijd de zaken, die afgehandeld worden; de aanduiding
behelst de namen van verkooper en kooper, den prijs en het
aantal aandeelen, zoo is het eenieder toegelaten de noteeringen te volgen en te vergelijken. Dit verbeterd stelsel
treffen wij in geen enkele beurs aan. Schier overal is men
blootgesteld aan de bedriegerijen, niet zoozeer van wege
de makelaars, die doorgaans eerlijk handelen, maar van
wege sommige bemiddelaars, die zeer dikwijls misbruik
maken van het vertrouwen hunner koopers of verkoopers.
Een andere instelling, die het gebruik der noteeringtabellen nog vergemakkelijkt, is het « Tickers Systeem ».
Iedere afgedane zaak moet ter kennis van het comiteit gebracht worden door middel van een bulletijn. Al die briefjes
worden ingeschreven voor het opstellen der noteering; dan
worden zij aan het ((Quotation CO » overhandigd, dat de
« tickers » in bedrijf neemt en ze verpacht. De « ticker »
seint de berichten over door middel van den telegraaf en
drukt ze tegelijkertijd af in het bestemmingsbureel op een
smal bandje papier. Het gebruik dier ((tickers)) is nu algemeen geworden; makelaars, bankiers en al degenen, die
eenig belang stellen in de beurszaken, bezitten zulk toestel
in hunne bureelen.
Groepeeringen bestaan er ook in het Stock Exchange,
gelijk overigens in alle beurzen; zoo vindt men b.v. de
Steel Trust, de Northern Pacific groep enz.. Die groepjes
zijn min of meer woelig, volgens het jaargetijde en de
verscheidene bewegingen, ramingen en speculaties der
financie- wereld.
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De beurs wordt geopend te 9 1/2 ure; het beursleven
begint te io en duurt tot 3 uur. Al de transacties, die binnen
het gebouw worden geregeld vóór het uur der opening en
na het uur der sluiting, zijn strafbaar, geldleeningen alleen
worden toegelaten na de sluiting der beurs.
DE LEDEN DER BEURSGILDE.
Het Stock Exchange is eene vrije, onafhankelijke
vereeniging, dus geene maatschappij, maar eene eenvoudige associatie, samengesteld uit i ioo leden, die in twee
klassen kunnen gerangschikt worden : de werkende leden
en de rustende of diegene welke de beurs niet bezoeken.
De allereerste inrichting dier gilde dagteekent uit de ige
eeuw; omstreeks het jaar 1817 werd het New-York Stock
& Exchange Board gesticht, sinds i 8 `io draagt het den naam
van New-York Stock Exchange. Het bestuur is in handen
van een « Governing Committee », samengesteld uit een
voorzitter, een schatbewaarder en veertig leden, in vier
secties gerangschikt, ieder klas dus van tien leden. Ieder
jaar moet er een klas herkozen worden. Alle moeilijkheden
en geschillen worden door een scheidsrechterlijken raad
geslecht. Om als lid te kunnen aanvaard worden moet men
x 0 ten minste 21 jaar oud zijn; 2° burger der Vereenigde
Staten zijn of de inburgering bekomen hebben ; 3o een
« seat » bekleeden in de beurs, d. i. er een zetel hebben of
met andere woorden : het recht gekocht hebben eene plaats
te bezitten ; 4 0 aangenomen worden door het comiteit. Het
maximum getal der zetels is 1200; zij worden schrikkelijk
duur betaald. Vóór een twintigtal jaar betaalde men io.o3o
dollars, in 19903 : 82.000$, in de maand October van 't zelfde
jaar 51.700; toen begon de prijs weer geweldig te rijzen tot
hij 84.000 $ of 420.000 fr. geschat. Benevens dien prijs moet
het nieuwe lid nog betalen : 2000 $ voor zijne opname in
de gilde, 'eene jaarlijksche taks van zoo $ en io $ voor het
gratuity fund (voorzienigheidskas). Wanneer een lid gestorven is, ontvangen de erfgenamen io.000 $, die om zoo
te spreken aldus eene verzekering op 't leven uitmaken. De
zetel van den afgestorvene wordt verkocht en de opbrengst
aan de familie geschonken. Indien een lid de verplichtingen
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niet naleeft, kan hij voor een zekeren tijd uitgesloten worden, en moest hij gedurende hetzelfde jaar nog zijne
schulden bij de andere beursleden niet vereffend hebben,
zoo mag de zetel verkocht worden en van die opbrengst dan
worden de schuldeischers betaald. Op die wijze kan de
quotisatie der leden aangezien worden tevens als waarborg
en als pand.
Strikt genomen, kunnen de leden in verschillende
groepeeringen gerangschikt worden. Vooreerst hebben wij
de groote bankiers van New-York, zooals Morgan, Rocke
zich slechts als lid laten inschrijven uitslui--felrnz.,di
tend om toegang te hebben tot de beurs. Voorts is het de
beurt aan de beroepsspeculanten die, in stede zich tot de
makelaars te wenden voor hunne zaken, zelf zich als lid
laten inschrijven en aldus de kosten der commissie (12 1/2 $
voor ioo aandeelen) besparen. Vermits zij het dagelijks in
commissiezaken dikwijls tot meer dan duizend aandeelen
brengen, wordt de prijs van den zetel in 2, 3 jaar ingewonnen. Het is wel verstaan natuurlijk dat zij, evenals de
makelaars, zich moeten onderwerpen aan de statuten van
het Stock Exchange. Zoo b.v. zijn zij verplicht bijzondere
boeken te houden die met de andere zaken niets te stellen
hebben, zij moeten bedienden hebben en verders een heele
reeks regels naleven betrekking hebbende op de afrekenin-

gen, de levering der waarden, het opstellen van een dage
verslag over de stemming der beurs enz.. Een derde-lijksch
soort omvat de eigenlijke makelaars, die betrekkelijk zeer
klein in getal zijn. 't Is overigens een zeer vermoeiend en
lastig beroep, des te meer daar er moet gewerkt worden
gedurende den ganschen duur van den beurstijd en de
makelaar geene bedienden aan zijne zijde mag hebben. De
markt is dikwijls zeer omstuimig; dagen van i.000.000 ver
titels zijn geene uitzondering. Maar hoe moei--handel
lijker het ambt en hoe grooter de onkosten aan de eene,
hoe aanzienlijker de winsten ook aan de andere zijde; een
makelaar, die b.v. 5o.000 aandeelen aan den man kan brengen, wint ongeveer 31.875 fr. in commissie op eenen enkelen
dag. Vermits het percent dier commissie niet zeer groot is,
is hij wel gedwongen een groot aantal zaken te doen.
Al de brokers der Wallstreet bezitten ruime zalen die
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bijzonder geschikt zijn om de klanten te ontvangen. Daar
ook vindt men het groote zwarte bord waarop al de transacties der beurs aangeteekend worden met de koersen. De
afnemer kan hier de prijsbewegingen volgen en koopen of
verkoopen wanneer de beursnoteering hem voordeelig is.
Hij overhandigt dan zijn order aan den bediende, die het
onmiddellijk door middel van den telefoon aan den makelaar
op de beurs mededeelt. Buiten die makelaars, die rechtstreeks onderhandelen, zijn er nog andere die orders uit
welke zij van de brokers ontvangen. Hunne-voern,
commissie bedraagt 2 $ voor ioo aandeelen. Zij zijn zeer
talrijk en vormen het eigenlijke type van den behendigen
en vluggen beursman, die de geringste voorvallen te zijnen
voordeele weet te doen gelden en wien geen enkele fluctuatie of stemming mag ontgaan. Daarom ook mag men ze
niet vergelijken met de jobbers der Londensche Beurs, die
men meer als groothandelaars in fondsen zou mogen aanzien
en die eene specialiteit hebben voor de eene of de andere
soort van titels.
DE COMMISSIE.

De statuten van het Stock Exchange stellen een minimum vast voor het commissiegeld. Voor de speculanten,
die niet deelmaken van de beurs d. w. z. wanneer een makelaar zaken doet rechtstreeks met een anderen makelaar voor
rekening van een derde, die geen lid van het Stock Exchange is, wordt de commissie vastgesteld op ten minste
1/8 0/ o der nominale waarde, of met andere woorden 12 1/2
dollars of 62,50 fr. voor ioo aandeelen van ioo $ of voor
10.000 $ bonds. Wanneer koop of verkoop gesloten worden
tusschen twee leden der beurs door bemiddeling van een
derden broker, zonder dat de twee partijen elkaar kennen,
wordt de commissie gewoonlijk op 1/32 0 /o gebracht. Indien
nochtans de twee partijen malkaar kennen, zoodat de makelaar slechts optreedt als bemiddelaar, wordt er maar
i/5o oio in rekening gebracht; 2 $ voor ioo aandeelen of
10.000 $ bonds. Die brokers worden «two dollars brokers))
genoemd. (i) Van rechtswege mogen de brokers geen deel
(I) Benevens dat percent voor den makelaar, moet men nog
de beursbelasting of beurstaks betalen, die door den Staat van
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van hunne commissie aan een anderen geven indien deze
geen lid is. Die moeilijkheid wordt nochtans gemakkelijk
uit den weg geruimd en de brokers kennen hunne agenten
eene jaarwedde toe waarbij zij dan nog een Christmas Box
voegen, die in evenredigheid is met het bedrag der zaken,
die zij den broker overhandigden.
TITELS EN AANDEELEL.

Te New-York, gelijk te Londen, zijn de opgenomen
waarden in de koersnoteering zeer sterk in getalle : 't zal
daarom voorzeker niet overbodig zijn eenige ophelderingen
te geven over sommige uitdrukkingen en beurstermen, die
nog al vaak in verkeerden zin opgevat worden.. Eerst en
vooral moet er een groot onderscheid gemaakt worden

tusschen stocks en bonds.
Stocks zijn eigenlijk aandeelen, acties (Eng. shares),
die kunnen nog op hunne beurt gerangschikt worden in
cf common shares » of gewone aandeelen en « prefered
shares » of prioriteits-aandeelen. In Amerika hebben deze
laatste recht op de betaling van het winstaandeel vóór de
gewone acties, maar zij kunnen geen aanspraak meer maken op een tweede dividend of een dubbele winstuitdeeling.
Prioriteits- acties kunnen natuurlijk van. 1sten of eden rang
zijn. Het bedrag eener actie wordt gewoonlijk op ioo
somtijds op 5o $ (halfstocks) vastgesteld.
Bonds zijn schuldbrieven of obligaties (debentures) en
die ontbreken er voorzeker niet op de New-Yorksche beurs,
voornamelijk de railroad bonds; dit is overigens gansch
natuurlijk, daar zij door den ganschen eigendom der maat
gegarandeerd zijn. In sommige gevallen geeft men-schapij
ook wel « division bonds » uit voor sommige lijnen, in
andere gevallen soms ook al « extension bonds » om het
net uit te breiden. Wanneer sommige leeningen in eene
enkele worden samengesmolten heet men dat : « consolidated » of « general mortgage (hypotheek) bond a. Onder
New-York sedert den In Juni 19o5 opgeeischt wordt : 2 $ voor
iedere serie van : oo aandeelen van ioo $ of ongeveer 0,2 o/oo
der nominale waarde. Die taks wordt betaald door het plakken
der zegels op de certifikaten.
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de verschillende soorten, die we gaan opnoemen, vindt men
er veel die nooit op de officieele koersnoteering aangestipt
worden en zelfs nooit stof leveren voor de eene of andere
transactie.
De ((mortgage bonds)) zijn obligaties op hypotheek in
Isten, 2den of 3den graad. In deze serie mogen wij rangschikken b. v. de « car-trust certificates », wier waarborg berust
op het rollend materiaal der spoorwegmaatschappijen, zij
worden nooit gekwoteerd op de beurs en blijven meesten
handen der IJzerfabrieken, die de wagens en de-delsin
lokomotieven leveren en die car-trust certificates tegen
hunne fabrikaten in betaling ontvangen.
De c: Land grant bonds » of grondobligaties steunen
op de perceelen grond, die langsheen de spoorbaan liggen,
en door den Staat aan die maatschappijen afgestaan werden. De opbrengst der verkooping van die stroken wordt
gebruikt tot betaling van het kroos en tot aflossing der titels.
Andere obligaties, zooals de « collateral trust bonds »,
worden uitgegeven naar aanleiding van het bouwen van een
nieuwe lijn, die ook in bedrijf genomen wordt door dezelfde
maatschappij, die de aandeelen in omloop brengt. Natuurlijk is hunne innerlijke waarde rechtstreeks in verhouding
met hunnen waarborg, die tot bazis diende hunner uitgifte,
« Debentures », worden niet dikwijls uitgegeven, 't zijn
obligaties zonder eigenlijken waarborg; om die reden worden zij ook achter de « mortgage bonds » gesteld. (i) De
« Prior-lien bonds », integendeel, worden vóór de mortgage
bonds gerangschikt, omdat zij uitgegeven worden om de
schulden te betalen, die vóór de uitgifte dezer laatste aangegaan werden. « Income bonds » zijn veeleer aandeelen,
vermits zij maar dividende ontvangen als er winst is. Zij
hebben geene bijzondere waarborg en verschillen van de
prioriteitsaandeelen doordat zij geen recht ter stemming
geven en van de ((debentures » doordat zij geen aanspraak
(i) J. J. Weeveriugh geeft eene andere verklaring in zijn
Woordenboek voor den Effecten -, Wissel- en Speciehaludel....
« obligaties », zegt hij ongeveer : ((die gewoonlijk ro>rrende
goederen rot bazis hebben ». In de Vereenigde Staten, zoo ei
als in Engeland overigens,
s, wordt het kroos der debentures
betaald vóór de uitdeeling der winstaandeelen der acties en
van den interest der obligaties om 't even van welken aard
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mogen maken op achterstallig kroos. Voor de ((gold bonds))
moet de betaling van het kroos en het aflossen in goud geschieden. Zij werden meestal in omloop gebracht ten tijde
der zoogenaamde « silvermen », die de voorkeur geven aan
het zilver in het muntstelsel.
Kortom, buiten de ((collateral trust )) en de « land
grant bonds » die hun eigene waarborg hebben, kunnen
die obligaties, welke recht hebben op kroos en aflossing, in
de volgende orde gerangschikt worden : prior lien bonds,
first mortgage-, second mortgage-, third mortgage bonds,
debentures en income bonds.
Hier dienen ook nog vermeld te worden de ((receiverscertificates », die slechts in tijd van nood uitgegeven worden door den « receiver » of met de toestemming van het
gerecht om het bedrijf der spoorbaan te kunnen voortzetten. Aan die (( certificates » of ontvangstbewijzen worden
van rechtswege groote voordeelen toegekend, die hun zelfs
den voorkeur geven op de «prior lien bonds ». (i)
DE KOERSNOTEERING.

De titels ter beurs van New-York worden gegroepeerd
in « listed » (gerangschikt -, aangeteekend op de lijst) en
((unlisted securities ». (2) Deze laatste zijn minder in getal.
Van de waarden, die niet op de officieele markt gekwoteerd
worden kan natuurlijk hier geen sprake zijn.
Een ((Committee on Stock List », aangesteld door de
leden van het Stock Exchange, doet uitspraak over de opname of verwerping der titels voor de inschrijving op de
lijsten ; deze uitspraak moet bekrachtigd worden door het
« Governing Committee ». Om de inschrijving te kunnen
bekomen, moet de aanvraag daartoe overhandigd worden
met al de juiste inlichtingen wat aangaat de inrichting, het
maatschappelijk kapitaal, de toestand, waarin de maat
zich bevindt. Zijn opgeschreven op de lijst der-schapij
listed b.v. de staatsobligaties en die van enkele staten van
de Union, de aandeelen en obligaties van spoorwegmaat(i) Voor verderen uitleg hierover raadplege men : «Die Börse
die Börsengeschäfte », ALFRED SCHÜTZE, igo5, S. 31g.
(2) Securities : beurswaarden in 't algemeen (fondsen).
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schappijen, vele trustwaarden en titels van banken en
nijverheidsvennootschappen. Ook sommige ((government
securities)) werden er in opgenomen, zoo de « Frankfurter
Stadtanleihe b.v. Het « Committee on unlisted securities n
bestaat uit drie personen en beslist definitief. De inschrijving onder de rubriek « unlisted securities n wordt overigens zonder de minste moeilijkheid toegestaan indien zulks
aangevraagd wordt door een of meer leden.
New-York kwoteert in 0,'o der nominale waarde
(i000 $ = 518o fr.); de dollar alpari heeft eene waarde van
5,i8 fr., de wisselkoers wijkt daar niet ver van af. De aan
spoorwegmaatschappijen zijn nochtans Too $-delnr
titels, behalve die van Pensylvania Railroad, die eene nominale waarde van 5o hebben.
Een korte studie nu over de koersnoteeririg zelf. Onder
de staatsrenten vinden wij de 4 0/o Federal (leening 1875 :
terugbetaalbaar op i Februari 1925 en
118.4go.000
ongeveer
op 102 o l 'o , de leen ing 3°/ s , 63.945.000 J,
staande nu
aangegaan in 1898, om te voorzien in de oorlogskosten
(Spanje) en terugbetaalbaar na i Augustus 1908. Verder
de 2 O/o, 646.250.000 van igoo, bestemd om als waarborg te
dienen voor het bankpapier der nationale banken en staande nu reeds op premie. De Vereenigde Staten hebben nog
twee groote leeningen op hunne begrooting staan, beiden
voor het kanaal van Panama; de eerste 2 o/ o , 54.632.000 8,
terugbetaalbaar op i Augustus 1916, en de tweede 2 o/ o ,
aflosbaar na i November 1918. De finan3o.000.000
ciëele toestand der Vereenigde Staten is goed. De openbare schuld is betrekkelijk zeer klein en bij gevolg is de
immobilisatie ook zeer gering. De groote kapitalen kunnen
aldus uitsluitelijk gebruikt worden om den landbouw en
de nijverheid te bevorderen.
Het volgende kapitel geeft de stadsrenten en de
vreemde staats- en stadsrenten, zoo : de New-York City
4 i'2 ob Bonds (111-112 o/Q), sommige vreemde «government
securities)) o. a. stadsloten van Frankfort, de Japanese
4 1/2 0lo Bonds (gq. 3/8 o/ o ). Maar de titels, die met eene
bijzondere voorliefde in de speculaties verwisseld worden,
zijn die der spoorwegmaatschappijen, die verschillende
bladzijden beslaan onder de rubriek : « railroad)) ; er zijn

e

e),

e,
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zoo maar (in de listed securities) loo bonds en 200 acties.
Eene cote genomen op 't goed valle het uit, een gewonen
dag dus, bevat de volgende opmerking : ((The Stock Exchange -kas had a small market to -day, with the aggregate
transactions computed at about 344.000 shares including
86.000 steels, 88.000 Reading, 68.000 Unions en ii,000
Southern Pacifics », dus op 344.000 titels die verhandeld
werden, waren er 162.o0o van spoorbanen. Zij noemen dat
een flauwe beursdag. Het spoorwegnet in de Vereenigde
Staten is verdeeld in groepen. « Grangers » zijn die lijnen
welke het graan uit het Westen naar Chicago brengen;
« Pacific » die welke de twee oceanen verbinden. De
« Trunk lines >> zetten Chicago in betrekking met NewYork. De voornaamste titels naar alphabetische orde ge
zijn : de Atchison Topeka S. Fe (gg 3/8), Atlan--rangschikt
tic Coast Line, Baltimore & Ohio (TO5 1/4), Brooklijn
Rapid Transit, Canada, Southern, Canadian Pacific, Central New-Jersey, Chesapeake & Ohio, al de lijnen, die van
Chicago, Cleveland of Colorado uitgaan, de Delaware, de
Denver, Erie Great, Northern, Preference (120 o/o ), Interborough, Kansas City, Missouri, Norfolk & Western (96°/o),
Northern, Pacific, Pensylvania (66 1/2) voor aandeelen van
5o #, de Readings, de St. Louis, de South-Pacific, de
Union (167 1/8 °/ o ) enz., enz.; zij geven meestal van 6,7 tot
10 Ob o

winst. De prioriteitsaandeelen voornamelijk worden

ijverig gezocht daar zij, benevens de groote waarborgen,
nog 4,5 tot 5 0/o geven. De obligaties en de aandeelen der
spoorbanen zijn de stof der aanzienlijke arbitragies tusschen
Londen en New-York en tegelijkertijd ook een der beste
middelen tot de vereffeningen der verzekeringen tusschen
Europa en Amerika. Wij komen daar later op weer als wij
het vraagstuk van den koerswissel zullen bespreken.
Onder de rubriek « Industriels » vinden wij een groot
aantal nijverheidsaandeelen, titels van trust CO, Gas Co,
Telegraaf en Telefoon Co. Zoo b.v. namen die de schering
en den inslag vormen der huidige speculaties : Amalga-

mated Copper, Consolidated Gas N. J. City, de « U. S.
(Cast Iron Pipe, Rubber, Steel Corporatien) », de ((Americans » enz.. De Steel Corporation heeft de Ordinary 68 i/8,
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de prioriteitsaandeelen 116 1/2 en de obligaties e hypotheek 5 010, 104.
Wat de mijnwaarden betreft, die schijnen heelemaal
niet in den smaak der speculanten te vallen, de winsten
dier speculaties zijn overigens zeer gering en het verlies is
zeer dikwijls verpletterend; daarom achten de Amerikanen
het geraadzamer er geene zaken in te doen. Nu en dan treft
men wel eens eenige transacties aan voor de koper- (i),
goud- (2) en cobaltmijnen, maar het publiek heeft er doorgaans geen vertrouwen in. Eene uitzondering dient er nochtans gemaakt te worden voor de Amalgamated (koper), de
Yukon en de Consolidated Goldfields; deze twee laatste
ondernemingen van den groep Guggenheim, waarvoor
Pierpont Morgan zelf enkele millioenen veil had, hebben
reeds 2.000.000 dollars gekost aan inrichtingskosten en
voorbereidende werken.
Vraag en aanbod worden te New-York in 0/o der nominale waarde aangeduid. Slechts voor titels van io of minder
is de aanduiding in dollars en onderdeelen van dollar toegelaten. Het verschil tusschen vraag en aanbod moet ten
minste 1/8 0/0 bedragen. De bazis of uniteit is : ioo aandeelen of io.000 obligaties. Fiktieve verhandelingen worden
door de statuten verboden; de overtreder stelt zich bloot
aan eene tijdelijke uitsluiting die de 12 maanden niet mag
te boven gaan. Een belangrijk kenmerk van het koersbul
dat het juiste en volledige aanduidingen geeft-letijns
nopens het getal waarden die verhandeld worden. Zoo vindt
men nevens iedere koersverandering het getal titels die
voor die waarde aan den man gebracht werden. Een voorbeeld : Union Pacific ioo-i66 5/8, 3oo-I66 418, 2oo-166 5,18,
400-166 i/8, 3oo- i 66 3/8, 1200 -166, Boo- 165 7/8, % oo-165 4/8,
i ioo-I65 5/8 enz., hetgeen dus beduidt : toen de Union
Pacific op 166 5/8 stond, werden er ioo aandeelen verkocht
enz.. Bij de sluiting wordt het gezamenlijk getal opgegeven.
De cijfers tusschen haakjes geven den datum aan waarop
de terugbetaling moet geschieden. De 1etterteekens tusschen
haakjes wijzen op de vervalmaand der koepons : Q D b.v.
(I)
(2)

De groote markt voor die waarden is Boston.
Denver is het centrum voor de goudspeculaties.
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beteekent driemaandelijksche betaling te beginnen met de
maand December.
OPERATIES. -- VERREKENING.

Het New-York Stock-Exchange wettigt de volgende
beursoperaties : 1° Cash of geld op hand; dan moeten de
titels op denzelfden dag geleverd worden; 20 ((At three
days », levering op den derden dag na het sluiten van den
koop; 30 Regular way (gewone manier) levering 's ander
ochtends, tusschen io en io, r5 uur, 40 « Buyers-dags'
or sellers option » (naar keuze der koopers of verkoopers),
meestal tusschen den Oosten en den 6osten dag na de af han
Indien er geene bijzondere melding wordt gemaakt,-deling.
past men altijd het ((regular way » toe. Wanneer de kooper
de waarden niet wil of kan in ontvangst nemen, moet hij
een voorschot doen en kroos betalen tot op den dag der
levering. Bij plaatsgebrek zijn wij verplicht al de verschillende bepalingen van kant te laten, die bij de levering, de
betaling dienen toegepast te worden; een enkel woordje
nochtans over de afrekening of likwidatie. In tegenstel ling met hetgeen gebeurt op de Europeesche beurzen,
wordt de afrekening hier dagelijks geregeld. Dit gebruik is
reeds door vele ekonomisten op zeer verschillende wijzen
beoordeeld geworden. Sommigen meenen dat zulks nood
stremming moet brengen in de zaken,-zakelijrwn
anderen denken dat hierdoor de markt steviger is en de
speculanten voorzichtiger zijn doordat zij gedwongen worden hunne verplichtingen dagelijks met den verkooper te
vereffenen.
Vermits de transacties meestal het spel, de speculatie
voor doel hebben, is het overbodig de titels te leveren. In
zulk geval betaalt de kooper eene dekking van io tot 20 0 /o ,
somtijds maar 5 oio . Dit is een groot voordeel. Inderdaad,
de betaalde som is vooreerst een zekere waarborg. Zij
verschaft den makelaar tevens ook een gedeelte van het
bedrag, dat hij noodig heeft om nieuwe titels te koopen en
vermits hij er per duizenden koopt en verkoopt, kan dat
voorschot hem een grootera dienst bewijzen, vooral in New-

28
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York, waar de geldmarkt altijd aan de grootste zwenkingen
onderhevig is.
HET CLEARING-HOUSE OF VERREKENKANTOOR.

Een der groote oorzaken dier voortdurende onzekerheid is het gebrek aan geld in de Vereenigde Staten. (i)
Het Stock Exchange is een der woeligste beurzen, het aantal der verhandelde waren is buitengewoon groot, vermits
een enkele broker 5o tot 6o.000 titels per dag aan den man
kan brengen en dagen van Soo.000 aandeelen geene uitzonderingen zijn. Vermits de likwidatie meestal dagelijks
geschiedt, zouden er dus alle dagen aanzienlijke sommen
moeten betaald en ontvangen worden; zoo ook voor de
waarden. Hierin heeft men wijselijk voorzien door het
inrichten in 1892 van het Clearing-House, dat nu ruim de
g/io der transacties regelt en reeds 3o verschillende stocks
op zijne lijst telt. Zijne organisatie stemt overeen met die
der «chambres de compensation)) of gewone verrekenkan
te meer ook daar er gewoonlijk een check in-toren,ds
betaling wordt gegeven voor die zaken welke onder
brokers afgehandeld werden. Dat stelsel levert een dubbel
voordeel : i0 dagelijks wordt de lijst opgemaakt der verkochte titels en geeft men aan iederen broker de aandeelen
die hij opeischt ; 20 dagelijks ook worden de rekeningen
tusschen twee brokers vereffend. Aubert geeft een goed
voorbeeld, dat wij hier zoo klaar mogelijk zullen uiteendoen : Veronderstellen wij dat B aan A koopt i000 aan
dat B die op zijne beurt verkoopt,-delnUioPacf
een deel aan C, een deel aan D, enz.. Volgens het oude
stelsel, zouden die toon Union Pacific op dienzelfden dag
zooveel maal moeten geleverd worden als er brokers voor
de gansche partij in 't spel zijn. Het Clearing maakt dat
korter : de tweede, derde verkoop vallen heel eenvoudig
weg, slechts het verschil in winst of verlies, dat iederen
broker aangerekend is, wordt ontvangen of betaald. Zoo

(r) Door geld verstaan wij hier natuurlijk niet den rijkdom
maar het betalingsmiddel, de munt (metaal of papier) .
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ook voor de te ontvangen of te leveren titels. 't Is zeker
overbodig nog te wijzen op de groote voordeelen die het
stelsel oplevert, voornamelijk op eene beurs waar er steeds
behoefte is aan betalingsmiddelen.
DD VRIJE MARKT.

Consolidated Exchange. -- Curb Market. -- Gelijk er een
coulisse is aan de Parijsche beurs, zoo bestaat er ook een
vrije, een niet -officieele markt aan het New-York Stock
Exchange: Het consolidated Exchange en het Curb Market,
doch daarom niet minder belangrijk.
Het eerste der twee, dat eigenlijk « Consolidated Stock
en Petroleum Exchange » heet, is de groote mededinger
der officiëele markt. Hier ook betalen de brokers hunnen
zetel ongeveer z000 #, de organisatie, zoowel als het
Clearing, stemmen, op enkele wijzigingen na, overeen met
die der groote beurs en er wordt hier gespekuleerd in dezelfde titels, met dit verschil dat de zaken niet zoo aanzien lij k zijn en dat er bijgevolg hier meer kans is voor den
kleinen speculant eene rol te spelen. Het commissiepercent
bedraagt hier meestal i /i6, het verschil is dus nog al merkelijk. Eéne likwidatie per week : 's Maandags, behalve
voor de checks, die dagelijks vereffend worden; op die
wijze wordt er minder kroos betaald. Moest het alles zoo
gemakkelijk en zoo goedkoop gedaan worden, men zou
zich wel afvragen of de officiëele markt nog hare klanten
zou behouden. Daar is geen vreeze bij, want in het Consolidated Exchange zijn de brokers op verre na zoo eerlijk en
zoo stipt niet in hunne zaken als op de officiëele markt,
waar het toezicht zeer streng en om zoo te spreken zelf
altijd de-werkndis.Om'tv,hColidaesng
voornaamste markt voor de petroleumaandeelen, de mijnwaarden en sommige zaken in granen.
De vrije beurs der Broadstreet, ook genoemd « Curb
Market » heeft veel van hare vroegere faam verloren.
Men verhandelde er eenmaal uitsluitelijk waarden die
niet op de officiëele gekwoteerd werden, sommige stads
b.v.; 't jaar 1899 is waarschijnlijk wel 't « record-obligates
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year » geweest : men trof toen dagen aan waarop er
minstens honderd duizend titels verhandeld werden. (i^
Het Curb Market is een beurs in openlucht; vroeger
gingen de brokers, om zoo te spreken, van deur tot deur
om zaken te maken, later vergaderden zij in de Broadstreet
en nu worden de bijeenkomsten nog altijd regelmatig bijgewoond om 't even in welk weder. De Beurstijd begint te Io
en eindigt te 3 ure. Somtijds vroeger, somtijds later tot
8 ure, naarmate de zaken levendig zijn en er de eerie of
andere financiëele gebeurtenis op handen is. Worden er
meestal met voorliefde verhandeld : mijnwaarden, titels
van banken, gas-companies, stadstrams, papierfabrieken,
petroleum, trust Co en stadsleeningen. Benevens aan deelen van eersten rang, zooals de Standard Oil Co,
vindt men er die hoegenaamd geene waarde hebben. Aan
ijverig gezocht worden, zijn b.v. de American-deln,i
Tobaco, de kopermijnen : Nevada Utah Mining, United
Copper Nipissing Mines, enz.
Hier gaat alles naar vrije keus, geen reglement gelijk
in het Stock Exchange. Dit heeft zijn voor- en zijn nadeel;
er is geen kontrole mogelijk in de kwoteering, daaruit
spruit ook voort dat de voorschotten der banken heel gering
zijn; heel weinig zekerheid voor het publiek en gebrek aan
goede, eerlijke makelaars. Nog een kenmerk: de optiezaak,
op het Stock Exchange niet geduld, wordt hier op een
groote schaal uitgeoefend. Vele emissies zijn van hier
uitgegaan, de kwijtschriften gaan alsdan door voor certifikaten ; dit was overigens het geval voor de aandeelen der
Union St. Steel Corporation, der Northern Securities en,
voor 't algemeen, voor vele waarden, die op de koersnoteering van 't Stock Exchange aangeteekend staan. Het commissiegeld is vastgesteld op 1/8 Ob o voor de twee partijen,
dus 12,50 # voor ioo acties. De groote bankiers en wisselagenten der Union Stock Exchange firms zenden hunne
(i) Om een denkbeeld te geven : gedurende 1907, 't jaar der
crizis, werden de verkoopen geraamd op 2.795.515 nijve.rheidsaandeelen, 1.654, 255 titels van spoorbanen, 32, 420, 517 mijnwaarden en 25.958 ego $ obligaties. Zie The Economist, July 4f"
1908.
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agenten naar het Curb Market om daar rechtstreeks zaken
te doen.
Nevens het Curb Market bestaan er nog een groot
aantal bucket-shops, een soort speelbureelen, waarvan men
met veel reden gezegd heeft dat zij de pest zijn van Wallstreet.
VOORNAAMSTE KENMERKEN DER BEURS VAN NEW-YORK.

Hoogst aantrekkelijk is het dit onderwerp te doorgronden, voornamelijk voor iemand die belang stelt in het
financiewezen van een land dat de bewondering der gansche
wereld gaande maakte, zoowel door het plots opvlammen
zijner taaie werkkracht als door zijne reusachtige fortuinen
en de verwikkelingen zijner trusts en Syndikaten.
Iets wat seffens opgemerkt wordt bij de studie dier
beurs is de uiterst praktische inrichting van gebouw en
aanhoorigheden, en dit mag natuurlijk evenwel gezegd
worden voor de bureelen en bijhuizen der brokers (i).
Overal dezelfde praktische geest die doorstraalt, geene
kosten worden gespaard om nieuwe verbeteringen aan
te brengen. De telefoon- en telegraafdienst, wier netten
nog verder en verder uitgebreid worden, de ligging, de
verdeeling van het gebouw, de zwarte borden, het beurs-

reglement, dat een waarborg is voor de hoedanigheid der
brokers, het Clearing-house, (lat den uitslag der ti anacties vereffent op eene gemakkelijke wijze, alles draagt
er toe bij den klant te bewegen meer en meer belang te
stellen in de beurszaken; dit alleen is een groot voordeel
dat New-York vóór heeft op de markten van het Vasteland,
waar, 't zij door ongewettigde bemoeiïngen vanwege de
openbare besturen, 't zij door de naleving der oude gebruiken, de brokers gestadig in het beoefenen van hun ambt
belemmerd worden. De Vereenigde Staten breken hier af
met alle tradities die hun van het Moederland zouden
kunnen overgewaaid zijn en zoeken alleen den prak
kant der zaken. Tot basis van dit stelsel nemen zij-tischen
-

í i) Naar het schijnt, zouden sommige steden als Chicago,
Boston. Philadelphia nog de bovenhand hebben op New-York
op dit gebied.
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de voortvarendheid der vakmannen en de gelijkheid in de
vrijheid. De financie wordt er aanschouwd als een gewone
handelstak. De kooper moet weten wat hij koopt, terwijl
de verkooper aan de andere zijde er alle belang bij heeft
goede waar te geven. Het Amerikaansche Recht zal zich
wel wachten het financiewezen meer verplichtingen op te
leggen dan aan den gewonen handel. In 't belang der
beide partijen en om alle misplaatste bemoeiïngen te ver
natuurlijken gang der zaken zouden kunnen-mijden,
stremmen, is het zeker wel geraadzamer alles op vrijen voet
in te richten.
Een tweede kenmerk is de koortsige bedrijvigheid die
er bestendig heerscht. De eerste oorzaak hiervan moeten
wij voorzeker zoeken in het zonderling karakter van den
Amerikaan, die over 't algemeen het spekuleeren zeer
genegen is. 't Is zeker een first class financier, geboren
beursman, nijverig en behendig in de zaken, waarvan hij
de waarde op een oogwenk weet te schatten. Indien eene
zaak hem een gunstigen uitslag schijnt te beloven, weet
hij zijne plannen met volharding en taaiheid door te drijven,
hinderpalen kent hij niet. Het belang del anderen laat hem
volkomen onverschillig, de zaak moet te zijnen voordeele
uitvallen, zijne fortuin moet zwellen. ((De Ame.rikaa.n », zoo
schrijft Aubert, «is zeer vlug van oordeel; indien een plan hem
toeschijnt als kunnende in bedrijf genomen worden, zoo zal
hij een grooten slag slaan, al zijne krachten verzamelt hij op
dat eene punt totdat zijn ontwerp ten uitvoer gebrachtis, nooit
verdeelt hij zijne krachten gelijk het in Frankrijk geschiedt;
ééne zaak gelukt hem doorgaans beter daar hij met zijn
volle kracht op dien enkelen nagel hamert dien hij in den
muur drijven wil. » ( i) « Hierin », lezen wij verder, « wordt
de Amerikaan bijgestaan door zijne hoedanigheden en niet
het minst door het feit (lat hij in al zijne zaken omringd is
door menschen die in denzelfden geest handelen en werken
-

(i'. « Wij moeten nochtans niet uit 't oog verliezen dat de
eerlijkheid sterk in aanzien is op de beurs van New-York, nooit
zal een broker gunstiger voorwaarden aanbieden voor een order
dat reeds door een anderen broker aanvaard werd. Een ja- of
neenwoord beslist bepaald over een kontrakt dat soms over een
paar millioen dollars loopt. » AUBERT, oo. cit. blz. 211.
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Zoo is 't licht te begrijpen dat hij heelemaal verbluft staat
bij de werkmethode van Engelschen en Franschen, die hij
maar moeilijk kan begrijpen of liever, die hem niet willen
verstaan. Zijne heerschzucht kent geene grenzen, 't is hem
niet genoeg een zekeren uitslag te bekomen, reeds berekend overigens, hij wil steeds verder en ziet altijd nieuwe
verwikkelingen en plannen, die zijn fortuin zouden kunnen
vermeerderen. Een groot voordeel voor hem is te kunnen
werken in een land, waar iedereen er in gelukt, zelfs na faillissement of handelskrizis zich terug op te werken, om weer
dezelfde spekulatiekoorts te hervatten. »
Aan de Beurs van New-York is het moeilijk za
ken te doen, en hierin ligt een ander kenmerk der Arne
rikaansche markt; steeds heeft men met den « bluff »,
die den Amerikaan eigen is, af te rekenen. Ook hier worden
meestal dezelfde methoden gevolgd om eene waarde te
doen klimmen of dalen, en hierin zijn zij meesters. In
plaats van met kleine hoeveelheden ter markt te komen,
wanneer men een groot getal aandeelen wil plaatsen, ver koopen zij ineens het grootste gedeelte maar geven tegelijkertijd enkele kleine kooporders aan andere brokers, zoodanig dat de koers bijna onaangeroerd blijft. Het aantal en
de belangrijkheid dier koop en verkooporders zijn zoo wel
berekend en de handelende brokers zijn zoo talrijk, dat
zelfs deze zeer zelden de inzichten der spekulanten ontdekken kunnen. Daarbij de Beurs van New-York staat bijna
altijd op de hausse Klieken om eene daling der koersen te
bewerken (bear,- politiek), komen zelden voor; nooit, om
zoo te spreken, is de schuld te wijten aan de « in blanco
Natuurlijk en gelukkiglijk komt eene reaktie,-verkops».
eene terugwerking, het vuur een weinig afkoelen. De bullpolitiek, om de rijzing te bevorderen, is menigmaal de
rechtstreeksche oorzaak geweest van die krizissen, die zich
over gansch Europa uitbreidden. Die terugwerking komt
ofwel uit Londen, dat in tijd van muntkrizis, geen geld aan
New-York ter leening kunnende overhandigen, deze markt
onrechtstreeks tot de paniek brengt ; ofwel door de politieke toestanden en twisten in het binnenland, ofwel nog
door het aanhoudend verkooperg van titels van dezelfde
soort gedurende de hausseperiode. Die titels worden dan
-
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ook eerst door de krizis aangetast. (i) Wanneer men steeds
met al die verschillende verwikkelingen af te rekenen heeft,
moet het spekuleeren er voorzeker hoogst moeilijk zijn.
Voeg daarbij nog de beursmanceuvres van sommige trustenstichters, die er alle belang bij hebben de ondernemingen
van hunne mededingers in het syndikaat in te lijven en
met dat inzicht alles in 't werk stellen om die titels in een
slecht daglicht te stellen bij het publiek om ze dan te
kunnen opkoopen aan spotprijzen. Alle middelen worden
beraamd om zulke stroomingen uit te lokken e i de trusten
zijn machtig genoeg somtijds om hunne plannen door te
kunnen drijven. Voor beginnelingen, wien het spel der
beurs niet goed in 't hoofd zit, is het New-York Exchange
een uiterst gevaarlijk terrein. Van al de groote spekulatiewaarden, die dagelijks verhandeld worden, was de Standard Oil Co de eenige die, van hare stichting af (1899), nog
geene verandering ondergaan had. Het aandeelen- kapitaal
werd niet veranderd. Al de andere belangrijke waarden,
zooals de Steel Trust, de Amalgamated, de Spoorweg Cos,
hebben merkelijke veranderingen en groepeeringen ondergaan.
Een vierde kenmerk der Amerikanen in beurszaken is
de poging het publiek voordeel te laten trekken uit alle
nieuwe ondernemingen, die van stapel loopen. Dit kan ons
wel zonderling toeschijnen, maar wanneer wij de zaken
doorgronden, is het licht te zien dat het meer een
gevoelen van zelfzucht, eigenbelang is dat tot deze beurspraktijk leidt. De Amerikaan, wanneer hij iets nieuws op
touw zet, redeneert als volgt : « eerst en vooral vertrouwen
inboezemen bij het publiek en, om dit te bekomen, moeten
de afnemers eenig profijt vinden in de ontworpen zaak, des
te meer daar ik later toch weer genoodzaakt zal zijn aanspraak te maken op hun kapitaal voor 't stichten van een
nieuw vennootschap. » Eene toepassing van deze theorie
(i) Er komen daar nochtans heel zonderlinge toestanden in
voor somtijds : zoo o. a. op 9 Mei 1901, tijdens de beroemde
Corner Harriman-Morgan rezen de aandeelen Northern Pacific
gedurende één uur van 16o op i ioo $, al de andere titels daarentegen, uit vrees voor de daling, verloren 5o 0 /o. Indien men dien
avond zelf alle beurszaken had moeten likwideeren hadden
voorzeker vele bankiers hunne winketten moeten sluiten.
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op de praktijk vinden wij in het volgende voorbeeld omtrent
eene uitgifte van titels. In Frankrijk en in België, wanneer
de maatschappij goede zaken doet, worden de nieuwe titels
zeer dikwijls met eene premie van 5o tot ioo o/o der nominale waarde aan den man gebracht. Amerika wil dat stelsel
niet volgen. Ziehier hoe de zaken geregeld worden : de
maatschappij wordt altijd gesticht met een tamelijk groot
kapitaal in aandeelen, de titels worden dan onder de nominale waarde uitgegeven, het publiek wordt dan meer aan•
getrokken en bekommert zich zooveel niet meer om de
eigenlijke waarde der aandeelen. Indien de onderneming
waarlijk leefbaar is, zullen de titels dadelijk stijgen op de
beurs, vermits de bankiers van het Syndikaat der uitgifte
er alle belang bij hebben. 't Is juist datgene wat het publiek
wenscht te zien gebeuren. Zoo voor de U. S. Steel Corporation b.v., gesticht door Morgan : de waarde van uitgifte
was 38 dollars, de aandeelen vielen zelfs later op io dollars,
nu staan zij pari. Vele nijverheidsaandeelen ondergingen
hetzelfde lot.

Eindelijk blijft er ons nog een woordje te zeggen over
de beurs van New-York ten opzichte van het London Stock
Exchange en de geldmarkt van New-York zelf.
Wanneer men gedurende geruimen tijd de wisselkoers
dezer twee markten in vergelijking brengt, kan-noterig
men nagaan dat Londen om zoo te spreken op sleeptouw genomen wordt door New-York. De bankiers van
New-York, inderdaad, wenden zich altijd tot die van Londen
in geval van geldnood. De globale muntsom, die eigenlijk
in omloop is in de Vereenigde Staten is betrekkelijk klein (i)
in vergelijking met den rijkdom van het land en zijn ekonomische bedrijvigheid en werkkracht. Anderzijds hebben
wij gezien, dat de transacties dagelijks afgehandeld worden;
de brokers moeten dus over veel geld beschikken. Zij vinden
(z) 3 1/2 milliard fr. in bankbriefjes, (2/3 dus van die van
Frankrijk, dat maar half zooveel inwoners telt), plus 2 1/2 milliard fr., die ook voor de circulatie bestemd zijn, dat maakt dus
6 milliard fr.; 5.375.000.000 fr. in zilver, 8.212.235.000 fr. in
goud, alles te zamen 17.o33.270.000 fr.. ALBERT, blz. 141 en 142.
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dit bij de bankiers, wien zij ook de titels in pand geven, die
zij op het Stock Exchange voor rekening van hunne afnemers gekocht hebben. Voor dat geleend geld betalen de
brokers een zeer veranderlijk percent, dat den toon aan
voor de geheele markt. Wanneer het geld schaarsch-geft
is te New-York, stijgt het kroos natuurlijk in gelijke
mate, de vraag der brokers neemt af, de beurszaken
kwijnen, de spekulatie verdwijnt tot op 't oogenblik
dat de krizis uitbreekt en de geheele boel ontreddert. Men
eischt meer geld, ter beurs wil men zijne titels omwisselen
tegen klinkende munt. De koers daalt op verbazende wijze
en de paniek strekt zich over alle zaken uit. Treurige voor
hebben wij te zien gekregen in 1903 en 1907, toen-beldn
het kroos voor het « cailmoney » in enkele dagen 125 olo
bereikte. De Londensche banken en zelfs die van 't vaste
volgen gewetensvol de prijsbewegingen van dat kroos,-land
zij weten immers wel, dat wanneer te New-York gebrek is
aan geld, de Amerikanen aanspraak zullen maken op
hunne diensten voor geldleeningen. Om dus de gevergde
som baar geld in hunne brandkoffers ongeschonden te
bewaren, tot waarborg voor de bankbriefjes, die in omloop
zijn, moeten zij een gezonde en voorzichtige politiek aangaan om het percent van het disconto dusdanig te berekenen
dat die metallieke waarborg zoo weinig mogelijk aangetast
worde. En zoo is het heel gemakkelijk uit te leggen waarom
de Parijzer-, de Londener- en andere groote beurzen de
Amerikaarische geldmarkt van zoo dichtbij gadeslaan.
Ziehier nu de oorzaken dier onzekere geldmarkt. In de
Vereenigde Staten staat de geldmarkt onder den invloed
der oogsten. Indien de opbrengst nog al overvloedig is,
hebben de landbouwers veel geld beschikbaar, tevens worden hun nog verschillende millioenen goed geschreven van
Wege de Engelsche en vasteland - kooplieden. Zij zijn dus
geneigd hunne nationale waarden, die in den vreemde zijn,
terug te koopen; gedurende de laatste voorspoedige jaren,
hebben zij zelfs vreemde titels aangekocht, zooals staats
Russische spoorbanen enz.. Onlangs-rent,adlv
nog hebben sommige New-Yorksche beursmannen Duitsche
schatkistbiljetten gekocht voor een aanzienlijke som. Naar
de beurskronieken schrijven, werden die voor ongeveer de
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helft weder te Londen verkocht, hetgeen voorzeker eene
verstijving van den geldkoers mogelijk maakte. Gedurende
den zaaitijd hebben de Vereenigde Staten veel geld noodig
om het land te bebouwen en hunne aankoopen te doen,
groote wissels worden dan op den vreemde getrokken. Die
trekkingen dus aan de eene zijde en de transacties op de
beurzen aan de andere geven aanleiding tot de menigvuldige arbitragezaken in den wissel, die op een in- of uitvoer
van gouden munt uiloopen. Doorgaans zijn het de aandeelen en de obligaties der Am.erikaansche spoorbanen die tot
stof dienen dier arbitragezaken tusschen New-York en
Londen, en alzon een doeltreffend middel zijn om de verrekeningen tusschen Amerika en Europa te vergemakkelijken.
Daarom juist denkt men dat de vermaarde Railroad Bill,
die vaststelt dat de tarieven der spoorwegmaatschappijen
slechts na de goedkeuring der Interstate Commerce Commission geldig zullen zijn, eenigszins de waarde der goede
spoorbaanaandeelen in de oogen van het publiek zal doen
dalen. De vermindering der vervoerprijzen, die natuurlijk
hoogst noodzakelijk was, heeft de winsten reeds een kwaden slag toegebracht, de winstaandeelen zijn in gelijke
mate verminderd geworden.
Wanneer alles in den normalen toestand is, trekken de
brokers gewoonlijk hun geld uit de Spaar- en Trustbanken,

maar deze kredietinstellingen, die ook hun incasso en nog
meer de stortingen of depositen hunner clienten trachten te
behouden, geven liever acceptaties op go dagen, die dan
op hunne beurt bij andere banken verkocht worden. (i
Maar zoohaast de markt er een weinig onzeker uitziet te
New-York en bijzonder wanneer de kroos- en wisselvoor
(2) voordeeliger zijn op de vreemde markten,-warden
trekken de brokers wissels op go dagen op de Engelsche en
Fransche banken, die hunne agenten hebben in New-York
)

(i) Die banken (Trust-, nationale -, staats- en spaarbanken)
staan hun publiek misschien wel te veel vrijheid en te veel voordeelen toe. Zeer dikwijls is dit liet uitgangspunt der krisis
geweest.
(2) Gedurende de krisis van 1907 en om alles terug in de plooi
te brengen, bood Morgan geld ter leening aan tegen io 0 /o
's jaars, in 't begin van zgog was het 2 tot J "/, nu zijn wij
wederom aan de 4 tot 6 '- /o.
E
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en wien zij goede titels, meestal spoorwegaandeelen in pand
geven. De betaling geschiedt per kabel of door een check.
De bewaarders der titels eischen 1/32 0/o , dat door den
broker betaald wordt. New-York doet veel zaken met
Londen, Parijs, Berlijn; daarom ook stelt New-York zijne
koersnoteering op in £, fr. en M. Die wisseloperaties zijn
zeer voordeelig voor de twee partijen, de Amerikaansche
markt ontvangt nieuw geld voor hare spekulaties en de
vreemde banken oogsten groote en vaste commissiegelden
in, vermits de trekkingen fabelachtige sommen bereiken en
de in pand gestelde titels goed gekend zijn ter markt.
Aan de andere zijde is het nochtans zeer belangrijk
voor New-York niet uit het oog te verliezen dat hare financiëele belangen in de handen liggen der Londen^clle en
Parijsche banken, die door ééne enkele weigering de Amerikaansche wissels te betalen, de grootste panieken kunnen
verwekken; zoo in 1907 b.v. toen de Banque de France
hare instemming weigerde te geven.
Het problema van het bankwezen in de Vereenigde
Staten, misschien een der ingewikkeldste vraagstukken van
onzen tijd, is zeker zijne oplossing niet nabij. Het standpunt, van waaruit wij deze studie beschouwd hebben, laat
ons niet toe er verder over uit te weiden. Terloops zij aan
dat een wetsvoorstel, de Aldrich-Bill, voor doel-gestip
heeft eene centrale bankassociatie op te richten. Die vereeniging zou meer eenheid en voornamelijk meer veerkracht
in de muntcirculatie brengen. Amerika inderdaad, alhoewel
rijk voorzien van goud, heeft een doorslecht fir? uciair
stelsel. Voor 't oogenblik (i December 1911 ) komt de
wisselkoers het goldpoint of goud - invoerpunt zeer nabij en
zal er dus aanspraak gemaakt worden op vreemd goud. De
handelsbalans is immers gunstig en de gouduitvoer naar
Zuid - Amerika heeft de reserve eenigzins verzwakt.
EINDBESCHOUWING.

In de bovenstaande beschouwing over de organisatie der
beurs van New-York hebben wij meermaals de aandacht
getrokken op sommige praktische instellingen, die wij
gaarne zouden zien toepassen op onze beurzen. Ali: oew el
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wij al de noodige inlichtingen niet bezitten, willen wij
eventjes toch de zaak instudeeren met het oog op de
bestaande en tevens op de gewenschte betrekkingen tusschen Brussel en New-York. Wij kunnen ons dan best de
vraag stellen of onze spekulanten waarlijk voordeel zouden
kunnen trekken uit een drukker verkeer met het New-

Yorker Stock Exchange.
Er bestaan inderdaad rechtstreeksche betrekkingen
tusschen de twee beurzen, maar zij zijn zeer schaarsch.
Vroeger werden de orders van Brussel door de tusschenkomst van Londen uitgevoerd en gedurende de zeven
laatste jaren ook door Parijs, dat er meer en meer belang
in schijnt te stellen. In Londen nochtans worden die orders
door de brokers zelf uitgevoerd. Zoo is het niet gelegen
voor Parijs, waar de wisselagenten zich steeds weinig om
de eigenlijke Amerikaansche markt bekommerd hebben; de
banken worden daar gewoonlijk mede gelast.
Sommige gemeenschappelijke kenmerken der twee
beurzen moeten hier aangestipt worden. Vooreerst bestaan er op de twee beurzen hoegenaamd geene moei
uitgeven en verhandelen van titels.-lijkhednto
De wetgeving in Amerika, gelijk in België, is zeer toegevend en behelst geene beperkingen, des te meer daar
zij door de rechters in een breeden zin opgevat wordt. Een
klein onderscheid dient er nochtans gemaakt voor de
brokers of makelaars. Op de beurs van Brussel kan volstrekt
eenieder wisselagent worden, te New-York daarentegen
worden de voorwaarden tot het bekleeden van dit ambt
door vele verordeningen vastgesteld. Die maatregel heeft
nochtans reden van bestaan wanneer wij rekening houden
met het midden waarin men zich bevindt te New-York, en
van menig ander kenmerk dier beurs, zooals den aard en de
verrekening der zaken, de koortsachtige bedrijvigheid der
spekulanten enz.. Alles wel ingezien is het hoogst noodzakelijk dat het aantal brokers beperkt weze.
Wat nu de verkeerswegen aangaat, die de twee beurzen
verbinden, hier ook kan voorzeker geen aanleiding tot
verzwakking der zaken gevonden worden. Waarom dan
zijn de rechtstreeksche beursbetrekkingen tusschen NewYork en Brussel zoo zeldzaam ? Brussel nochtans mag
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gerust onder de belangrijkste fondsenmarkten gerekend
worden. Zouden onze wisselagenten niet rechtstreeks in
onderhandelingen kunnen treden met hunne beroepscol legas van N ew.York en zelf optreden in de arbitrage, zooals de brokers te Londen en de agents de change te Parijs.
Goede elementen zijn er zeker niet te kort, de zaken zelf
nochtans ontbreken : onze kapitalisten zijn er waarlijk
benauwd voor. De plotselinge veranderingen en omwentelingen in de stemming der beurs kunnen hoegenaamd geen
vertrouwen inboezemen en zoo komt het dat enkele zaakjes,
die wij met Amerika doen, aan de vreemdelingen overgelaten worden. Velen hebben een heiligen schrik van de
Amerikaansche spekulaties; men zou zich wel mogen afvragen waarom, want die waarden zijn zeker zoo goed als de
Russische titels of de Turksche rent. De Amerikaansche
goudmijnen hebben daar misschien wel een weinig schuld
aan, vermits zij vele spekulanten ten onder gebracht heb
oorzaak eigenlijk van dien afkeer berust hierin-ben.Dwar
dat wij de Amerikaansche waarden niet genoeg kennen.
Onbekend maakt onbemind. Dank zij den slechten indruk
en de noodlottige gevolgen, die de krizis na zich sleept en
de broosheid der Amerikaansche markt, durft men zich
gewoonlijk niet in dat soort van zaken wagen, zonder te
weten dat daar zeker titels verhandeld worden, die grooter
dividenden geven dan de onze, en die zeker zoo goed, misschien wel beter, verzekerd zijn dan vele onzer nijverheidswaarden, die nooit achter inschrijvers moeten zoeken.
De aandeelen van brouwerijen (i), tramways (2),
spoorbanen (3), koloniale waarden (q.) en voor 't algemeen
al de nijverheidsaandeelen vinden een goeden afzet. Waarom
dan geene zaken doen met het New-York Stock Exchange,

(i) Die hebben in igro een goed seizoen beleefd; eerst
waren het de « Grandes Brasseries de 1'Etoile », dan « Les
Grandes Brasseries Rio de Janeiro », waarvan de uitgifte meermaals gedekt werd vóór den officiëelen sluitingsdag (5000 kapitaal- aandeelen aan 275 fr.) ; dan de « Grandes Brasseries de
Bucarest » en die van Henegouwen.
2) Tramways van Kiew.
3) Onlangs nog ír.625 obligaties 50/0 goud 5o3 fr. van de Co
du Chemin de fer de 1'Est Central Chilien.
(4) Caoutchouc in Malezië.
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waar de markt zoo uitgestrekt is en waar men op, om 't even
welk oogenblik en voor welk aantal titels ook, transacties
kan doen. Op zulk voordeel kunnen de andere beurzen,
zelfs die van Londen, niet bogen. Aan streng toezicht
ontbreekt het voorzeker ook niet. Iets zou ons misschien
kunnen afschrikken : het voorschot, de margie van io tot
maar dit is juist een heilzaam middel : Y° om het
20 ob
risiko van den makelaar te verminderen; 2 0 om den afneiner tot meer voorzichtigheid aan te zetten en hem dus om
zoo te spreken te verplichten zaken te doen in evenredig
zijner middelen.
-heid
Deze voordeelen, gepaard met de voortdurende neiging
voor de hausse en het vooruitzicht van grootere winsten,
zouden ons moeten aanzetten rechtstreeks met New-York
af te handelen.
Vóór 1907 was er gedurende langen tijd eene besten
rijzing in die titels; zij, die toen spekuleerden, hebben-dige
meestal fortuin gemaakt. De spoorwegaandeelen gaven
allen, zonder uitzondering, + tot 5 0/o , sommige nijverheidstitels, zooals de U. S. Steel Corporation, de Standard Oil
;

en de American Telephone brachten het tot 6 en 8 oi o .
Aubert gaat nog verder : « De Amerikaansche markt
alleen heeft gedurende de tien jaren (igoo-igio) eene
volledige en bestendige voldoening gegeven aan degenen
die er zaken deden. Natuurlijk heeft men er twee of drie
krizissen beleefd, die zelfs tot een krach overgingen; maar
over 't algemeen mag men zeggen dat de Amerikaansche
waarden een merkwaardigen vooruitgang gedaan hebben,
zoodanig dat sommige spekulanten op korten tijd hunne
fortuin verdubbeld en zelfs verdriedubbeld hebben. Een
enkel voorbeeld : de Steel Common aan 35 dollars in het
begin 1909 bereikten het driedubbele van hunne eerste
waarde op 't einde van 't zelfde jaar. Dat alles heeft er veel
toe bijgedragen om de populariteit der Amerikaansche
fondsen te doen aangroeien, het publiek begint er inderdaad meer en meer belang in te stellen en de Amerikanen
hebben daar hun voordeel weten uit te trekken.
Sommige banken te Parijs hebben hunne afnemers min
of meer op dien weg geleid en alhoewel die taak nog al
tamelijk moeilijk viel, zijn zij er toch in gelukt vele koopers
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te vinden. Groote kredietinrichtingen, gelijk het Crédit
Lyonnais, het Comptoir d'Escompte, hebben zelfs verschillende uttgiften van obligaties op eigen houtje gedaan en de
uitslagen zijn heel bevredigend geweest. Parijs overigens
en Londen zijn de twee enkele markten op het Vasteland,
die eenig belang opleveren voor hetgeen de financiëele
betrekkingen met Amerika betreft.
Enkele pogingen werden ook aangewend op de Brusselsche Beurs in die richting, maar zijn totaal mislukt.
Brussel heeft nochtans gedurende de laatste jaren eene
groote uitbreiding genomen, dank zij de nieuwe Fransche
wetgeving op de beursspekulaties en de wisselagenten.
Sommige waarden, zooals de Rio Light, Brazil Railway,
Mexico, Port of Para werden nochtans goed onthaald.
Maar juist die waarden zijn slechts Amerikaansch bij name,
geen enkele inderdaad staat aangeteekend op de of lciëele

koersnoteering van New-York. De « Norfolk Western »
(457,50 voor nominale waarde ioo dividend 5,o8) wordt
op de twee markten gekwoteerd. De Port of Para, voornamelijk, heeft grooten bijval genoten en vele spaargelden
uit België getrokken. Benevens een aandeelen- kapitaal van
87.500.000 fr., werden nog voor 5 i . 000.000 fr. obligaties
uitgegeven ter waarde van ioo dollars.

e,

HENRI VAN DEURSEN.

DE TAAL
Isom hier, weerbarstig staal der stoere, stijve taal,
dat ik u naar mijn willen, grillen plette, plooie,
dat ik met meestermacht u dwing' naar mijn gedacht,
in stede dat het schunnig om uw schoonheid schooie.
Hoe ge in mijn tang ook knarst en onder't haamren barst,
ge moet, ge zult slechts zijn hetgeen me zal behagen,
opdat uw zwaaienzwier het woordpaleis versier',
wiens koepel gij ook met uw zuilen hoeft te schragen.
In aangeblazen gloed van mijn ontroerd gemoed
vergaat uw hardheid in een wasgedweeë wakte.
Op 't dagenaambeeld smeed ik u, naar wat ik weet
ten wolkomgolfden top of ter plas-strakke vlakte.
Zoo wordt ge een slanke bloem, ter hulde van den roem;
een leenge lauwer, om de dapperheid te kronen;
een kostbaar kleinood, dat het eelgesteente omvat;
een sierlijk speeltuig, zoo voor dochters als voor zonen;
een dubbelsnijdend zwaard, dat recht voor slecht bewaart;
een aangescherpte ploeg voor vlijtig heide-omwerken;
een onverbreekbaar slot op 't waarheidsboek van God;
een stevig-zeekre stang, die steenen staaft der kerken;
een vastklinkenden bout in 't anders losse hout;
een harden helm, die 't hoofd voor s' vijands bijl moet
[schutten] ;
een fijngeslepen stift, waarmee men 't marmer grift;
een hechten grondvestblok, om 't vrijheidshuis te stutten;
een ruim en lekvrij vat, waarin men gansch den schat
van adelende kunst en wetenschap kan scheppen.
Zoo wordt ge, o ruwe taal, een plaan- geslagen schaal,
waaraan geheel de stam naar geesteslust mag leppen.
29
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Zoo wordt ge onbrandbren muur voor der verbastring vuur;
een puntge pijl, die snoodheid in het zand doet bijten;
een rap ronddraaiend rad, waaruit de welvaart spat;
een strafhokboei, om wie verraadt daarin te smijten;
een lichte zegekar, die rolt ter morgenstar;
een ronkend vliegtuig, om de ruimte te doorklieven;
een stampend schip, waarmee gescheerd wordt over zee;
een snuivend stoomgedrocht, dat vliedt naar mijn believen;
een helder beiaardspel, dat op het minst bevel
uit stemmingstoren wel en wee zingt voor de volken;
een grove groote klok, wier naar alarmgeschok
in ieders hart het bloed bij angstorkaan doet scholken.

Zoo wordt ge een geeselriem voor 's zondaars boetgestriem;
een simple bidbank in de strenge kaalt' der celle;
een breeden, vasten band, die zwakkelings omspant;
een glad- afschampend schild voor schuine schicht der helle;
een zwaren kandelaar op kathedraalsaltaar;

een kunstig kruikje om wijn, die Bloed wordt, te bevatten;
een gloriestralen -krans rond Hostie des monstrans,
een Godmensch- kruis, te hoog voor spat van lage slatten.

O taal, gedegen staal, ik haal uit arsenaal
der eeuwen wat verzameld werd door voorgeslachten,
en hamer tot ge zijt wat ik, kind van dees tijd,
uit u wil maken voor mijn marrende gedachten.
O taal, mijn stroeve taal, ge zult gelijk een aal
u kronklen lijk ik wil, of als een ijsklomp stijven.
O taal, mijn trouwe taal, in wisselende praal
zult gij, de draagster van mijn reinst ontroeren blijven !
CONSTANT EECKELS.
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DE WERELDTENTOO N STELLING
TE GENT
APRIL-NOVEMBER I9I3

De Gentsche tentoonstelling is, al lieten de eerste
maanden zich minder gunstig aanzien, ten slotte éen groot
succes geweest. En al is nu alles weer voorbij en zijn
japanezen en Singalezen, Turken, Hindoes en Bramlanen
naar hunne woonsteden terug gekeerd, lang zullen we de
herinnering bewaren aan die mooie, witte stad, die s' avonds
vooral, als de schitterende verlichting brandde op een
sprookje uit « Den Duizend en een Nacht)) geleek. Want
wat opbouw en inrichting betreft, was deze tentoonstelling
veel mooier en belangrijker dan die van Brussel in 1910.
Het denkbeeld van een lange, rechte straat, met meest
witte gebouwen, waar enkel Holland en Perzië een kleuren
brachten, was heel gelukkig en goed deed daar-notjei
tusschen die altijd wisselende versiering van bloemen en
groen, mede aangelegd in lange, rechte lijnen. Oud Vlaanderen was een juweeltje van archeologische kennis
en goeden smaak en in de stad zelf was door de verlichting
van het Gravenkasteel, de verbouwde kap van het Belfort,
de schilderachtige OMMEGANCK, enz., al het mogelijke gedaan
om de vreemden te lokken en de vreemden kwamen
niet, later is dat beter geworden.
Was dit door het slechte weer in den voorzomer of om
dat Gent, vroeger ook door mij, beschouwd werd als een
stad van tweede of derderangsi mportantie ? wat ze toch
inderdaad niet is! Voor den kunstenaar, voor den archeoloog vooral, is Gent een heel belangwekkende stad, dié
veel meer dan Antwerpen en Brussel, haar eigenaardig
middeleeuwsch karakter behouden heeft.
Het heeft echter lang geduurd, tot einde Juli bijna,
eer de tentoonstelling geheel gereed was en dat heeft
,

wellicht aan een drukker bezoek geschaad.
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Dit geldt echter niet voor de afdeeling Schoone Kunsten; die was in 't eind van Mei al klaar en veel exclusiever
en met veel meer smaak, dan op de Brusselsche 't geval

was.
De vertegenwoordigde landen waren behalve België:
Holland, Frankrijk, Engeland, Spanje met een negentien,
waaronder N. Zubiaurre uitmuntte, en nog enkele dingen
in de internationale afdeeling. Duitschland had, als in
Igio te Brussel, in eigen gebouw tentoongesteld.
En verder was er een mooie afdeeling Oude Kunst in
het stedelijk Museum, voorloopig bij het tentoonstellingsterrein ingelast, die ik hieronder zal bespreken.
België was schitterend. — Hoewel vele kunstenaars niet
hun beste hadden ingezonden en ik veler namen, van Luyten
en Mathieu o. a. met smart heb gemist.
Boven al de overigen munten Courtens, Stobbaerts,
Claus, Struys en Heymans uit ! Luyten was er niet, zooals ik
zei, en hij was ook niet in Kunst van Heden, maar in zijn
jongste Portret van Schepen Van Kuyck heeft hij blijk gegeven
van zijn onverzwakte macht, waarvan de hoofdkracht in
zijn isolement ligt, want hij is om zijn overgroote gaven bij
vele zijner kunstbroeders zeer gehaat en stond dus in latere
jaren vrijwel alleen.
Courtens' naam stelde ik bovenaan. Ik had in lang
niets van Courtens gezien, maar hier heeft hij mij weer
overweldigd, hoewel met stukken, die ons allen reeds lang
zijn bekend. De eereplaats was hem dan ook gegeven en
zijn werk hing op 't voordeeligst licht, (wat o. a. met Stob
niet het geval was) (i). Zijn glorieuze Herfstdag, het-baerts
ijle, doorzichtige, met een beekje, doorsneden deel van het
bosch, dat de Franschen eigenaardig Clairière noemen, het
prachtige Schis in de Haven (dat vooral is een doek van
(i) Stobbaerts is een schilder, die door het groote publiek,
ook door hen, die Courtens wel verstaan, nooit op den waren
prijs gesteld wordt. Hij is bijna uitsluitend een kunstenaar schilder en zijn zes prachtige, in hoofdzaak boerderij en stal
waren slecht geplaatst. Deze stalgezichten vertegen--gezichtn,
woordigen echter niet, zooals we al eens gezegd hebben, den
echten Stobbaerts... Waar hij het sterkst in is — zijn Akten
exposeert hij niet, want hij is schuw voor dat publiek, dat hem
niet kan begrijpen.
--

DE WERELDTENTOONSTELLING TE GENT

469

groote allure). Het gemaaide gras onder den zwaar bewolkten onweershemel en de Schiedamsche Bestjes in den
Maneschijn, vroeger hier reeds herhaaldelijk door mij beschreven. Stukken uit zijn lateren tijd waren er niet.
Zoo leeft hij als een echte kunstenaar mee -- het stage
wisselen der seizoenen het stille, voorbereidende wachten
van de lente — het hopen van den vroegzomer -- de nadering van de vervulling der belofte van St. Jan -- het voldragene der rijpe herfsten — het hoopvol, stil verbeiden
van den winter — want de winter, als de zaden in den
bodem wachten, is, als de Dood, het meest hoopvolle getij...
Inderdaad hij is een Grootmeester, een der grootsten wellicht die ooit hebben geleefd, vooral nu zijn werken zachtkens beginnen te rijpen in het teedere patina van den tijd.
Onmiddellijk op Courtens volgt Sander Struys ----comparisons are odious, maar toch de menschengeest vermeit
er zich in. Men herinnert zich zijn mooie Kantwerkster, die
een paar jaar geleden in de Dietsche Warande heeft gestaan.
Wat hij hier exposeert is ook een Kantwerkster. Er wordt in
Mechelen en ook hier te Gent nog veel kant gemaakt. Hier
is 't echter geen goedmoedig-eenvoudige pastoor, die de
kant komt bewonderen, maar een opgeprikte modedame
met een enormen fluweelen hoed met wuivende pluimen,
een sealskinrnantel en een groote boa van martervellen. Ze

ziet er uit of ze van de jacht komt. Vooral het bont is
prachtig geschilderd, maar men voelt toch dat Struys die
dame haat. Zijn liefde gaat uit naar de simpele werkster,
kunstenaresse als hij, die daar in haar mooi - stemmig blank
huisje, met het Lieve Vrouwtje tegen den muur, nederig
bij de tafel staat, om 't hoogwijze oordeel en het bod der
dame te vernemen. De geschilderde kant is iets subliems
-- men zou ze zoo van het kussen lichten.
A. J. Heyrnans zou ik dan laten volgen of Claus; ze
zijn ongeveer van gelijke sterkte. Heymans was er met een
vijftal doeken : De Hoeve ontwaakt, Dorb in de Kempen, Ingesneeuwd Dorf', Onweersnacht en Zomermorgen... leven -- licht
en zonnetrillend, -- levenwekkend, had ik ,bijna gezegd.
Claus was drachtig, hier en daar schijnbaar wat té over
dreven lulninist, snaar men héeft van die stralende licht
hier in Oost-Vlaanderen, vooral aan de Leie, waar-efktn
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hij woont. Zoo teer, zóo wazig, zoo ijl schildert hij de fijne
Vlaamsche luchten, als had hij ze in een droom gezien en
toch goddank van symboliek zijn ze zoo verre! Het eenige
stuk, dat ik niet van hem kende, was de Oude Den, eigen
heer J. Laroche.
-domvane
- Onmiddellijk in rang op deze allergrootsten volgend,
zou ik weer vijf willen noemen : Baertsoen, Edmond
Verstraeten, Jacob Smits, Hens en Mathieu.
Over Hens heb ik 't vroeger al uitvoerig gehad. Hij was
hierin hoofdzaak met de doeken, destijds reedsinde Warande
vermeld. Baertsoen heb ik, twee jaar geleden, toen ik pas
hier te Gent woonde, bezocht. Hij woont op den hoek van
de Coupure en de Leie in een mooi, groot zelfgebouwd
huis Knet een Hall, waaruit men, met een, in de vertrekken
zichtbare trap, als op Oud -Hollandsche genrestukken, in
de overige deelen van liet huis komt, waar een krakende
zindelijkheid heerscht. Baertsoen zelf zag ook in de puntjes. Hij kende echter -- o schande ! geen Vlaamsch — of
liever hij beweerde het niet te kennen, hoewel hij mij een
vlaamschen brief geschreven had. Te zonderlinger schijnt
dit, waar Baertsoen in zijn kunst, zoo op en top, zoo
geheel en doorkneed vlaamsch is, -- om hem juist te
kunnen beoordeelen bezoeke men Gent (i). Gent is met
Neurenberg, Brugge, Florence, Stockholm en Amsterdam
een der heel mooie Europeesche steden, en zooals ik zei,

(i) Den 9den Augustus van dit jaar verrijkt met het mooie,
door Z. M. den Koning onthulde zitbeeld der Van Eycken.
Prachtig komt het lichte groen van het brons uit tegen 't teedere
grijs van de kerk en 't groenere groen der slanke boomen.
Hieratisch --- eenigszins stijf plechtig, zitten de broeders naast
elkaar op een bank. Jan met een groot boek op den schoot,
Hubert met zijn palet en ontvangen de bloemenlbrengende hulde
der volken. Enkele figuren daaronder zijn schoon, hoewel de
modellen niet overal goed gekozen zijn -- vooral de vrouw die
tegen Hubert uitlost is goed. Aan de achterzijde staat een engel
met een krans, dezelfde die den ingang van de eerezaal in de
Belgische afdeelïng bewaakte. Op den sokkel zijn in email de
wapens aangebracht der verschillende landen, die aan de hulde
der Van Eycken hebben deel genomen. Het is een werk van
Verbanck, eel 32 j al ig Gentsch beeldhouwer, die mij welwo illend
bijgaande afbeelding van zijn monument heeft afgestaan Het
is nod; Vliet geheel voltooid, enkel de groep rechts is afgegoten,
de linker is nog in Plaaster, zooals men hier zegt.
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vooral voor den kunstenaar en den archeoloog van het hoogste belang, en vormt o. a. een onvergelijkelijk schoone lijn,
langs de St-Baafs, het Belfort, de Lakenhal, de St-Niklaaskerk en langs 't Predikheerenklooster met de St-Michielskerk links, of wel rechts langs de mooie huizen op de
Groenmarkt naar 't Gravenkasteel. 't Laatste met het Belfort, in den laatsten tijd op de meest oordeelkundige wijze
gerestaureerd. — Gent heeft Baertsoen bezield. Hij kent er
van alle Boekjes, straten, kaden en steegjes. Op de tentoonstelling was hij met het prachtige Dooi te Gent, Nacht o b het
Kanaal, twee gezichten van het kasteel van Laerne (thans
met afbraak bedreigd), De Stille wateren van Gent, Avond
de Kaden, enz. — Niet minder door zijn etsen dan door zijn
schilderijen is Baertsoen beroemd. Zij hebben een teedeiluweelachtigen toets, zooals geen andere Belgische etser
die bezit, Brangwyn in Engeland en Bauer in Holland
komen hem nabij. Twee der beroemdste zijn zijn etsen van
Krom en Recht Boomsloot te; Amsterdam. Baertsoen was hier
over echter maar slecht te spreken. Hij had voor vijf uur
s' morgens op moeten staan, eer de joden met hun negocie
in de straten waren, anders werd hij op vuile eieren en
rotte appelen onthaald !
Op Baertsoen volge mijn oude vriend Edmond Ver
niets heeft van een Franskiljon, die op en top,-straen,di
van binnen en van buiten is een Vlaming, die met zijn
blonden baard en leeuwenmanen iets van een apostel heeft,
— de apostel van het licht... Gaandeweg, nog niet geheel,
overwint hij de foute n , die hem tot hiertoe hebben belet
om naar de hoogste hoogten op te stijgen en even groot als
Claus en Courtens te zijn — door gevoel en verbeelding is
hij bijna hun meerdere. Ike « vermoeiende trilling », zooals
Bautier het noemt, heeft hij echter nog niet geheel overwonnen — hij is nog te veel een lyrisch dichter, hij is soms
nog te kleurendronken en te exhuberant...
Hij is in de laatste jaren ook gaan etsen. Ik schrijf dit
van zijn etsen omringd. Vooral een Kinderkoje en de Nood
des Pauwen, een herhaling van het geschilderde stuk, zijn
zeer schoon. Hij bezit de echte, fijne etstoets. Alleen de
trilling is ook hier
A

oo
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Jacob Smits behoudt voor mij altijd iets vreemds. t Is
een kunst, waar ik mij nooit geheel in kan voelen, maar zijn
kleuren en de wijze, waarop hij de kleuren tegen elkaar zet,
zijn prachtig... Hij is ook den laatsten tijd weer zeer vruchtbaar; de stukken hier waren met enkele uitzondering
verschillend van die in Kunst van Heden. Vooral de Pietà
was schoon. Verder de Witte Koe, Mater Amabilis, Molen,
Oogst en Binnenhuis.
Baseleer is er met enkele van zijn beste doeken. Baseleer valt als Ensor, die hier met zijn prachtige Oestereetster
en een verrukkelijk geschilderde Rog was, moeilijk bij een
groep onder te brengen. Hij blijft altijd aan Hens en de
groote Hollanders: Maris en Mauve verwant, die hem echter
overtreffen. Zijn zes stukken hier waren goed, vooral zijn
Transatlantieken en zijn Kerkhof. Heel fijne stemmingskunst,
maar de stemmingen in de natuur zijn toch nog fijner.
Op hen volgt weer een groep. Ditmaal in hoofdzaak
van portrettisten: Levéque met zijn mooie Suzanna, Vloors,
Oleffe, van Holder, Louise Brohée en de Graaf de Lalaing,
Levéque,Vloors en de Lalaing zijn beeldhouwer-schilders.
Hun schilderwerk riekt naar sculptuur en hun beeldhouw naar schilderwerk. Heel mooi was het Zitbeeld van de Lalaing van Pater Verbist in de eerezaal der Belgische afdeeling. (I) Verder was hij hier met een heele portrettenreeks.
Hij beweegt zich in de voorname Belgische wereld, onder
abdissen en gravinnen en heeft ook 't portret van den
onlangs overleden kunstverzamelaar Alfons Willems gemaakt. Vloors was prachtig, ook in verf behandelingen kleur,
trouwens Vloors heeft maar zelden beeldhouwwerk « begaan ». Mooi vooral was de portretgroep van een donkere,
witgekleede vrouw en zijn bekende Zeebellen.
Een Avond van van Holder is buitengewoon : een elegante groep, keurig, op echt Belgische wijze gekleed,
dames in 't wit en heeren in 't licht, in een hof, om den
avondlijken disch vereenigd. 't Is prachtig werk, in alle
opzichten verzorgd, uitstekend van smaak, groepeering,
uitvoering en kleur; alleen aan ziel ontbreekt het een
(i) Pater Verbiest was een Jezuïeten -pater, die ioo jaar
geleden, minister in China is geweest.
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weinig. Oleffe was ook goed, hoewel er iets vreemds -onzekers,
zoo iets van slecht nadoen der Japanners in zijn kunst ge
maar niet goed was zijn navolger Crahay. —-komenwas,
Crahay de navolger van Oleffe ? — Ja, helaas! Crahay gaat
meer en meer den weg op die enkelen reeds in het begin
voor hem vreesden ; hij was Crahay niet meer, hij is Oleffe.
In Kunst van Heden van dit jaar schepte ik weer moed
voor hem, maar hier was 't treurig. Best is 'tom er maar het
zwijgen toe te doen en geduldig te wachten bis die Todten
erwachen. De menschen ondergaan soms zulke vreemde
bezelenissen. Walter Vaes is heel goed, was ook in Kunst van
Heden met zijn prachtige bloemen goed. In zijn techniek is hij onvolprezen, maar hij ook zoekt toch nog altijd
zichzelf. Zooals hier met zijn Festijn! Het schijnt hetzelfde
stuk dat we in Antwerpen zagen, maar hij heeft 't in de
meeste gedeelten overschilderd : Herodes is dezelfde gebleven, maar Herodias is oud en zwart geworden, zooals
ze ook zeker behoorde; te zijn en 't dochterken is blond
geworden rosblond, en heeft nu een kimono aan. Terwijl de achtergrond gevormd wordt door Chineesche bibelots, — wat komen die hier doen? iemand die zoo schilderen
kan, heeft verplichtingen tegenover zichzelf en moet niet in
zulke kinderachtigheden vallen. Het is echter niet rechtvaardig om een artist naar een enkele inzending te beoor-

deelen en wat kunnen betreft, blijft Vaes een der eersten. De
rest komt altijd wel vanzelf. Het amuseert mij soms drat
enkele bescheiden kunstenaars, nooit of eerst laat door de
groote vakbladen genoemd, er toch alle gaandeweg beginnen te komen: de Laet, Jan de Graef, de Sadeleer, en ook
onze oude vriend Strymans. Als ik vroeger in Antwerpen
zei dat dat groote kunstenaars waren, lachte men mij uit...
Ik geloof echter dat de Laet altijd nog weinig verkoopt. Hi j
was hier met een mooie Nocturne.
Hiermee zijn we genaderd tot de laatste en eigenaardigste groep, die ik de theosophische zou willen noemen,
die van Montald, Fabry, Delville enz. Zij behooren meen
ik alle tot de theosophische vereeniging en vertoeven,
volgens hun werk, veel op astraal gebied. De Barque de
l'idéal en Fontaine de la vie van Montald zijn zuiver astraal.
Het werk van Delville was over de afdeeling Schoone Kuns-
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ten en de eerezaal in de Belgische sectie verdeeld. Het was
heel mooi, hoewel ik persoonlijk aan Leistungen als die
van Courtens, enz. de voorkeur geef. In de eerezaal hing
zijn groote Troostende Christus --- de Mensch -God — de
armen in kruisvorm langs regenboogstralen uitgestrekt,
naast wien zich de lijdende rnenschheid in een grooten élan
omhoog heft. In de afdeeling Schoone Kunsten, had hij
goede portretten, die mij beter bevielen. Montald was er
ook met een mooi portret van zijn vrouw.
En hiermee heb ik na nog een woord van lof voor
Khnopff, die hier heel goed was, Mevrouw Wytsman, Gilsoul, Wolles, Viérin, Van Rysselberghe, Laermans, Mejuffrouw Alice Ronner, Rassenfosse, Mej. Meunier, Mertens,
Marcette, Delaunois met zijn prachtige kerken vooral niet
te vergeten, geloof ik de Belgische afdeeling vrijwel gehad,
minus het b eeldhouwwerk, dat in de eei ezaal 't best was,
o. a. de Jongen met de Gans van Devreese was heel leuk,
verder Biesbroeck, Verbanck, Rousseau, Dupon, de mooie
Jongen van Dillens en de Kus van Lambeaux, maar als men
zich aan een retrospectieve afdeeling begaf, waarom waren
dan de Vigne en Meunier vergeten? De inrichting der zalen
was zeer wijdsch, vooral in de Fransche afdeeling.
Holland was niet zób slecht als 't op 't eerste gezicht
scheen (i). In aanmerking nemend, dat onze grootsten dood
zijn en we, na den schitterenden opbloei dien we hebben
gehad, niet onmiddelijk weer een nabloei kunnen ver
ze eigenlijk voor een klein land in den vreemde-wachten,s
Als
goed.
men hier gedaan had wat in de Fransche afdeeling is geschied en al het goede bijeen geplaatst had zou de
indruk beter zijn geweest -- de beide Mesdags bijv., de
twee prachtige stukken van Suze Robertson, de mooie
vogels van Van Hoytema, de rijpe etsen van Bauer, de
leuke, fijn geschilderde Kreeften van Van Deysselhof, die
bijna altijd zijn motieven in Aquariums put, de bloembollen
velden van Koster, de prachtige studie van Van Leeuwen,
naar witte bloemen en water in glazen vazen -- een wonder
(i) In het gebouw der Hollandsche sectie, een mooi altaar

gedreven kerksieraden van Jan-stukvanVderGl
Brom.

DE WERELDTENTOONSTELLING TE GENT

475

van knap schilderwerk, de mooie buste van Vogels door
Toon Dupuis, enz., enz. Zooals 't nu geplaatst was, viel de
aandacht allereerst op de « Historische tafereelen » van
Jurres : I esabel en de Steeniging van Don Quichotte ! de St-Maar
tensdag te Vollendam, van den jongen Maris, Neuhuys, Nakken, Pieters, Oldewelt, Roelofs, Van Raalte, enz. Er is ten
onzent en in Frankrijk (in Engeland is 't altijd geweest,
want die houden van verhaaltjes) weer een bedenkelijke
terugkeer tot de romantiek. Hoynck van Papendrecht had
er, (overigens niet slecht), den Teruglocht over de Beresina !,
ik zie liever zijn charge van de cavalerie 1 In Frankrijk het
zelfde daar hing een Conquëte de la Hoflande (wanneer is
Holland ooit door de Franschen ingenomen
In Frankrijk hing al het beste bijeen, (trouwens op
de heele tentoonstelling bleek die voorliefde van de Belgen
voor Frankrijk ?) Daardoor en door de groote massa goed
geplaatst, maakte Frankrijk vooral zoo 'n overweldigenden
indruk. De beste namen waren er: Cottet, de Sidaner, Vuil
een serie mooie, decoratieve paneelen,-lard,Besnmt
Forain, Steinleu, Bonnat, enz. Men kan echter zeer goed
en heel duidelijk zien dat de Belgen zich veelvuldig op
Frankrijk irispireeren, o. a. Rik Wouters en d'I3avelooze
ontleenen hun weinig decent springende, maar schoon
-

gebo41tseerde juffers recht aan de Franschen. Cottet -vond ik

het schoon Wit, met zijn sinnige ontleeningen aan het Bretonsche Boerenleven en er was mooi beeldhouwwerk ,
vooral de honden van Perrault, landschappen van Dauchez
en Kalkoen en Haan en Hen van Bigot waren prachtig.
In England was vooral mooi de Inzending van de Senne
erachte etsen van Frank Brangwyn (niet in-feldrCub,
de Schoone Kunsten, maar in de Engelsche afdeeling zelf)
een paar mooie portretten van the right Hon. Lord Cuthrie
van Watt en Phil. May van Shannon en enkele goede landschappen, meest op Constable geïnspireerd. Verder was er
een heel mooie Anglikaansche kapel -- geheel op de natuurlijke grootte ineengezet, van den heer Henry Wilson,
die een soort van duivelskunstenaar schijnt te zijn en ook
mooie kerkelijke sieraden had in gezonden ; verder prachtig borduurwerk en geweven stoffen, mooie boekbanden,
schitterend porcelein enz.. En interessant illustratief werk,
,
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vooral van Walter Crane, o. a. de Geschiedenis van Beauty
and the Beastwaren alleraardigst. In mooi en scherp omlijnd
teekenen munten de Engelschen altijd uit.
Naast den Klapwiekenden, arroganten Gallischen
Haan van de Ville de Paris, verhief zich streng-lijnig, maar
in zijn grooten eenvoud imposant, het Secesssion's gebouw
van Duitschland. In de vestibule de machtige Sämann van
Prof. Klimsch. Daarboven in den muur, de buste van den
keizer met het opschrift, dat bijna als een ingehouden dreiging klonk : Wilhelm II, Deutscher Kaiser, 25 Jahre lang, ein

machtvoll treuer Hort des Friedens. — Duitschland is lang getergd; als het eindelijk zijn geweldige arendsklauw zal neer
dan den klapwiekenden Gallischen haan ! Het-slan,we
gebouw herbergde ook de Duitsche kunstinzendingen, naar
we zeiden, echter niet officieel. Het is een alleszins bevredigende, schoon niet overweldigende kunst van Thoma, Max

Liebermann, Heinrich von Zügel, Prof. Klimsch enz..
Ze is de kunst van Dürer en Burckmaier niet meer, maar
ze is toch te goed om dood te worden gezwegen, zooals
hier in België vooral systematisch geschiedt.
Niet een der minste aantrekkelijkheden van de tentoonstelling was de prachtige afdeeling OUDE KUNST VAN VLAANDEREN. De inrichters, in hoofdzake de heeren Bergmans,
Casier, de Zeer Eerw. Kannunik v. d. Gheyn en Jean
de Hemptinne, hadden als hun uitgangspunt de geheele
Gouwe van de Schelde genomen, van af haar oorsprong,
tot waar ze heenstroomt naar de zee. En prachtige en
belangrijke dingen hadden ze, vooral op het gebied van
kerkelijke kunst, bijeengebracht : schatten van missalen,
rijven (o. a. die heerlijke uitslaande rijve uit de kerk te
Eyne), wierookvaten, monstransen (ostensorieën viii dt ik
een veel mooier woord), priestergewaden, b.v. die mooie
kasuifel van St. Lieven in de St. Baafs. Verder heele vertrekken uit den ouden tijd weer ineengezet, als de Arme
uit het Gentsche stadhuis, belangrijke schiiderijen,-camer

die heel curieuse Legende van de H. DymJhna, pate of esse
van Gheel, gebeeldsneden altaarstukken. kant, fijn damasten
lijnwaad, enz.. --- En ten slotte, omdat ik zoo 'n hevige
oranjeklant ben, vooral belangrijk voor mij waren die
mooie bronzen buste van den graaf van Hoorne en een
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klein stukje, in een vergeten hoekje gehangen, met een
voorstelling van den brand in het paleis der Nassaus te
Brussel -- een groot gebouw met een gothischen toren —,
een bewijs te meer voor den alouden welstand en het aanzien van het geliefde en doorluchtige Huis dat ons regeert.

In lang vervlogen tijden -- de tijden van hoop en
geloof -- bouwde men kathedralen, Belforten en stadhuizen,
die de eeuwen tarten ; tegenwoordig repareert men die
oude gebouwen, (wat in ieder geval een teeken is van
piëteit) en bouwt tentoonstellingen, die in Juli nog niet
geheel zijn voltooid, en in November alweer bestemd zijn
om te verdwijnen. Toch is deze altijd vluchtige, soms
banale vertooning, wel heel gezellig in een stad. Deze vreedzame wedijver der volken, die al de bewoners van ons
kleine bolleken ten minste iels nader brengt tot elkaar.

A. W.

SANDERS VAN

Loo.

HOE KOBE-CIEs DE HUISHUUR
NIET MOEST BETALEN
AAN WANNE-MIE
Kobe-Cies, 't is gemeend, hoor, ge moet er uit,
g' hebt nog tijd om te betalen tot morgen avond ; dat duurt
nu drie maand en ik kan toch ook van den hemelschen
dauw niet leven.
-- Ik wel, grinnikte Kobe-Cies, zes weken heb ik ziek
gelegen zonder een slag te werken, zonder eten of drinken,
zonder oppas. 't Geld kan toch langs de schouw niet binnen
komen lijk een uil. Overal ben ik op den schooi gegaan,
twee keeren heeft de garde mij op de hielen gezeten en ik
heb nog geen blinkend half-frankske bijeen gekregen....
Mijn konijnen en mijn hoenders heb ik moeten verkoopen
om niet te verhongeren; ik kan toch den gevel van 't
gemeentehuis niet gaan afknagen? Heb geduld, Wanne Mie , ik heb u altijd treffelijk voldaan, en uw geld hebt ge
zeker den een of den anderen dag; heb medelijden met een
armen duts van 'nen vent lijk ik. Ik word oud en versleten,
de armen zijn stijf en de beenen willen ook niet meer te
mee.... Wat doet ge er aan... de oudedag komt alleen niet!
Prullen, al prullen 1 Geef den boffer een brood, de
klager heeft geen nood.... een vijffrankstuk te maande, en
niet willen betalen, 't is schande.... maar morgen is 't
gedaan!
Zij vertrok lijk ze gekomen was, Wanne-Mie, een
gierig, mager wijf met een hart als een steen. En in 't naar
huis gaan, raapte ze de brokskens hout op langs den weg,
al knorrend over die menschen, die smeren en teren buik
sta bij, en hun schuld niet kunnen betalen. Twee van haar
pachters aan zeven frank en half te maande per barak had
zij meedoogenloos op straat gezet, en Kobe-Cies zou de
derde zijn. Zoo 'n struische manskerel, die putten in den
grond kloeg 1 Zuipen deed hij lijk een verken en 't was
daar dat het kalf gebonden was. Zij had nu stout en bout
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doorgesproken en zij verwedde tegen heur eigen, dat de
drie klinkende vijffrankstukken er tegen morgen zouden
gereed liggen. Hoe zij drie maand had gewacht om hem
buiten te kegelen was haar een raadsel : zijn ziek-zijn was
toch maar een gemaakt spel om niet te moeten doppen. En
nu zal hij toch doppen!

Wanne -Mie was nog geen kwartier de gaten uit, of bij
Kobe-Cies stapten drie jonge gasten binnen, drie studenten
met verlof, gekke kerels om 't goede leven, dat ze genoten
van 's morgens tot 's avonds, en dat zij op hun eigene luid ruchtige manier doorbrachten. Lustig lijk vinken die schetteren in de hagen en vrij lijk visschen die wentelen in de
beek, schopten zij alle kleinzeerige dingen van kant, smoor
dampende pijpen en dronken soms groote potten-den
schuimenden bruinen.
Kobe-Cies stond daar als een boonperse tegen den
zwartberookten muur, nevens den haard; dezen keer was
hij tenden draad en van wat hout pijlen maken wist hij
niet. De drie jonkheden sprongen naar den eenigen stoel,
een oud meubelstuk op drie pooten, met gescheurde zate
en zonder leun, snokten en sloegen al stampend in hun
zottigheid dat 't kot er bij daverde. Kobe-Cies glimlachte
flauwkens om 't geweld en de leute der losgelaten bloedgezonde knapen ; anders kon hij meedoen, gekscheren, razen
en dansen en zingen lijk een eerste onbezorgde jonkheid.
Zij zagen aan zijn doening, dat er iets in den haak
niet zat en zij verstilden. Tegen hem drumden zij aan en
bliezen den rook in zijn wezen.
-- Kobe, nen keer stoppen?...
De lange zwikzwak stak hem den tabakszak onder den
neus, de dikke papboer reikte hem het kalken pijpke over
dat tusschen twee nagels aan een brokke balk van de zoldering hing, en de korte pekbroek frotte een solferke in

vlamme.
-- Kobe, ge moet ons zeggen wat er scheelt, zei de
zwikzwak.
— Ja, hoor! bevolen de twee anderen.
't Is maar, zuchtte Kobe-Cies, 't is maar dat leelijk
ziek-zijn.. -.
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— Ziek, gij ziek, luie schelm ! 't Is zeker iets anders
dat u nijpt, Kobe, 't is de geldpijn ?
— Percies, 'k moet vijftien frank doppen en 'k heb
geen rooden duit in geheel mijn wereld. Die gierige hekse,
die...
— Niet vloeken ! Kobe, is 't aan die kwezel dat ge
moet betalen, aan Wanne -Mie van Peer-Jan Rijkaerd van
achter de vaart? Ja jongen, Kobe, ge zit in slechte handen,
zij houdt dat haar vuisten kraken.... maar we willen u toch
helpen, hoor Kobe! Zeg ons nu 'n keer hoe geheel dat spel
scheidt en thoope staat, en dan zien we wat er te doen
staat.
— Drie maand ziek zijn en geen knoop verdienen....
en den pacht niet kunnen betalen 1 Morgen avond komt ze
af, en ligt het geld er niet, ze steekt me op straat, zoo arm
als Job op zijn mesthoop. Is dat een heks! 'k Heb haar wel
tien keeren meer pacht betaald als dat geheel het kot weerd
is.... maar 'n mensch moet toch ergens wonen....
Kobe zweeg. De zwikzwak, de papboer en de pekbroek knikten trage en nadenkend; waarachtig, de vent
moet ergens zijn bed kunnen zetten.
— Kobe, zei de zwikzwak alopeens, ik heb het gevonden, vent. We gaan dat gierig kwezelken 'n keer een liedje
leeren. Luister met alle twee uw ooren wagenwijd open,
want vandaag ben ik profeet en morgen een heilige. Als
Wanne -Mie morgen avond af komt, ge gebaart u van geen
geld, maar ge zegt : Wanne -Mie, jonk, kijk hier 'n keer op
't schouwbord, ziet ge dien heiligen daar? dat is de heilige
jakobus, mijn heilige patroon.
— 't Is de heilige Jozef, die daar staat, onderbrak
Kobe.
— Houd uw mond, Kobe, Wanne -Mie is bijziende en
bij haar zijn alle heiligen even goed. En verder werd aan
Kobe zijn rol voorgespeld.
Bijzonder ingewikkeld was 't niet. Maar de student
vroeg toch aan Kobe of 't gaan zou.
— Gaan genoeg ! zei Kobe hoogmoedig. Hij begreep
wel niet hoe 't spel zou eindigen, maar hij begon met
goeden moed te hopen. ' De zwikzwak en zijn twee onafscheidbare maats hadden hem reeds meer dan eens boven
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water gehouden, en hij had er zooveel wondere toeren
hooren van vertellen, dat hij in 't geheel niet twijfelde of
zij zouden 't werk ook dezen keer tot een goed einde
brengen.
De drie jonkheden trokken op; en Kobe-Cies wrocht
geen slag meer van heel den namiddag : hij strekte zijn
lang lijf lui uit in 't gras en smoorde smakelijk de eene pijp
na de andere tot laat in den avond.

's Anderendaags, op slag drie uur stormden de drie
kerels binnen met een heelen reesem gerief. Om vier uur
pikkelde Wanne -Mie binnen met een busselken hout, dat
zij onderwege nog geraapt had. « Hewel, Kobe?))
Kobe-Cies stond weer tegen den wand van den haard
lijk een dondersche luiaard, met de pijp tusschen de tanden:
-- Ha, Wanne-Mie, zijt gij het? Ge deedt me ver
-schietn?
— En 't geld? kreet zij kwaad -weg, omdat hij zoo
onverschillig bleef staan en durfde smoren als hij zooveel
schuld moest betalen!
— Ach, Wanne -Mie jonk, kijk hier 'n keer op het
schouwbord, ziet gij dien heiligen daar, dat is de heilige
jakobus, mijn heilige patroon; geheel den nacht heb ik
hem op mijn knieën gesmeekt en geduiveld om me te
helpen....
De achterdeur piepte en een gestalte trad plechtig
binnen, gehuld in een langen witten tabbaard. Op zijn
borst schitterde een groot kruis, waarover hij de handen
biddend hield gevouwen, en door den dikken, zwarten
baard klonk een kalme, waardige stem : — Dakobus -Franciscus van Kevelaer, gij hebt me geroepen, hier ben ik!
Kobe-Cies liet zijn pijpke valleis van verbouwereerdheid en stortte, lijk een bliksem zoo snel, op de knieën,
vóór den heiligen, en zei met stotterende stem : 0 mijn
goede, heilige patroon, help mij, help mij toch!
Wanne -Mie stond als van de hand Gods geslagen, ze
luisterde zonder adem te halen, en zakte bevend op de
knieën, al prevelend met haar kwezellipkens.
De grootti; heilige Dakobus strekte zegenend zijn rechterhand uit : — « Sta op, mijn zoon, gij zult geholpen
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worden », en luider sprak hij : Heilige Petrus, trouwe
portier des hemels, kom te voorschijn.
Sint Pieter in 't witte, met het kruis op de borst, een
bos sleutels in de eene, een lijvig boek in de andere hand,
verscheen. Hij geleek een oud verrimpeld ventje, gebukt
en gebogen, met grijze puihaarkens op zijn kin.
-- Geef rekening over dien mensch! en de heilige
jakobus wees welwillend op Kobe-Cies.
Sint Pieter rammelde met zijn sleutels en bladerde
aandachtig in zijn dik boek. Dan las hij : jakobus Franciscus van Kevelaer is een brave man, die den hemel verdient voor zijn deugdzaam leven, maar die drie dagen
vagevuur zal krijgen als hij zijn drie maand huishuur niet
betaalt aan vrouw Johanna Maria, dochter van Pieter
Johannes Rijkaerd.
Wanne -Mie herademde.
-- Vijftien frank is hij mij schuldig! heilige Petrus!
Geef rekening over die vrouw 1 beval de heilige
jakobus en hij wees er op maar wendde zijn hoofd af.
Sint-Pieter doorbladerde weder zijn groot boek, en
rammelde met zijn sleutels. Hij las met strengen blik binst
dat de pinhaarkens op zijn kin beefden : Johanna-Maria
van Pieter-Johannes Rijkaerd is een goddeloos wijf, dat de
hel verdient om haar gemaakte godsvrucht en haar vele
ondeugden. Zij stopt haar geld weg, gelijk alle vrekken. Ik
zal voor haar de deuren der hemelen niet ontsluiten. Zij
zal branden ten eeuwige dage, zij zal zijn gevloekt op
aarde en dragen den last van haar opgewoekerd goed?
-- Heb medelijden met mij, medelijden, heilige Petrus!
kreet Wanne -Mie, zweetend van angst en vreeze, ineengekropen voor de voeten van den portier der hemelen. Wat
moet ik doen om zalig te worden?
Doch de heilige jakobus bekeek haar verachtend, en
stampte met den voet. Hij geleek reuzengroot. -- Hebt gij
medelijden met de arme godvreezende menschen, gij? Wat
ge moet doen om zalig te worden? wacht, we zullen dat
eens aan den aartsengel Michaël vragen.
De achterdeur piepte en Sint Michaël stapte binnen, in
't witte gekleed, met het blinkend kruis op de borst, een
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langen degen in de hand en een puntheim op den jongen,
frisschen kop, juist een hemelsche krijger!
- ik groet u, broeders, zei hij heel langzaam en gemeten. Onze-Lieve -Heer vraagt waar ge verwaaid zijt 2.
- Wat moet die vrouw doen om zalig te worden?
vroeg de heilige jakobus, en bekeek daarbij Wanne -Mie
zôó ondeugend, dat zij bibberde lijk een rjshoutje in den
wind, en schaars 'n smeekend oog durfde slaan naar den
prins der hemelsche heirscharen.
- Zij moet aan Jakobus Franciscus van Kevelaer de
drie maand huishuur kwijtschelden, en dien braven man
hier geheel zijn leven voor niets laten wonen. Zij moet die
twee arme huisgezinnen weer in hun huisje laten komen en
maar huishuur eischen te beginnen van de zesde maand
van het toekomende jaar. Zij moet bovendien een goed
gebruik maken van haar geld en goed en daarover den raad
inwinnen van haar biechtvader!....
- En als zij het niet doet? vroeg de heilige jakobus
bedenkelijk, als wilde hij de puntjes op de i's hebben.
- Niet doen? daverde Michaël's stemme, dan is ze ten
eeuwigen dage verdoemd!
Dat woord verdoemd klonk als een donder.
- 0, mijn heilige patroon, mijn groote, machtige, heilige patroon Jakobus I . stamelde Kobe-Cies.
- ik doe al wat gij zegt, snikte Wanne -Mie met den
voorschoot voor de oogen.
- En mag ze van onze verschijning aan de menschen
der aarde spreken? vroeg nog de heilige Jakobus.
- Als ze één woord van onze verschijning aan een
mensch der wereld durft zeggen, zenden we den engel des
doods!
Statig keerden de drie hemelgeesten zich om en verdwenen langs de achterdeur: hun lang wit kleed fladderde
en Sint Pieter deed zijn sleutels rammelen.
Lang bleven Kobe-Cies en Wanne -Mie nog geknield
zitten, vervuld van ontzag en met vrees bevangen.
- Kobe-Cies jongen, kunt ge me vergeven? kreesch
Wanne op den duur, gij zijt een doorbrave man, gij hebt
mij uit 's duivels klauwen gered.
Kobe-Cies durfde niet opzien, hij hadde om dat gezegde
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moeten lachen de tranen uit zijn oogen. Met een diepe
basstem, doende als ware hij ontroerd tot in 't diepste van
zijn ziel : — Zwijg, Wanne-Mie! alles is vergeten en ver
ik draag geen haat.
-gevn;
— Dank, dank, ik ga mijn leven beteren en alle dagen
een kaarsken doen branden ter eere van uw heiligen patroon.
Zij snokte op, raffelde haar busselke hout thoope en
beende zeere-weg, in haar razenden kop overwegend wat
wondere dingen er toch in de wereld buiten 's menschen
weten gebeuren.
JOOST STOKERS.

ALLERLEI
De rede door Dr. Fr. Van Eeden uitgesproken in de
Gentsche tentoonstelling is thans in druk verschenen, en is wel
-- sauf respect -- een herkauwing waard. Voor de zooveelste
maal immers liet de vader van den kleinen Johannes zich hooren
over de nieuwe Nederlandsche Dichtkunst. 'Wat hij er als
aesthetiek met betrekking t ot de nieuweren op nahoudt kon men
vroeger reeds vernemen uit zijn studie «Woordkunst» en uit
d'Oliveira's « Mannen van '8o aan het woord ». Nu spreekt hij
lapidairder zijn stellingen uit : i 0 de groote fout der tachtigers
is geweest dat «dichtkunst » voor hen eigenlijk een was met
«woordkunst », wijl woordmuziek op zichzelf reeds poëtische
inspiratie mocht heeten; 20 Een waar dichter is eigenlijk niets
anders dan een bijzonder goed mensch, een mensch in den
hoogsten zin. Dorst Van Eeden, hij zou zeggen een engel, een
-

seraf.
Bijna... want een engel verkondigt in al zijn poëzie ook
de zuivere waarheid, en Van Eeden — die wel een dich
spreekt nogal eens nonsens, of althans zulk een raar-teris—
allegaartje van waarheid en valschheid dat men — om 't even
uit welke wijsgeerige school men kome — hier beduusd zijn
oogen wrijft, niet over dit of dat zoozeer, maar wijl dit en dat
zoo koddig neven mekaar komen te staan.
« Er zijn in het vers vijf verschillende harmonieën, die door
hun onderlinge eenheid de schoonheid van het gedicht voltooien : Geluid -- Geluid en Beeld --- Geluid, Beeld en Stem_
ming, Gebed, Beeld, Stemming en Begrip. — Geluid, Beeld,
Stemming, Begrip en Ethische Wijsheid. »
Zulk een uitspraak is inderdaad nog zoo kwalijk niet. Als
men maar goed beseft dat de eenige ((ethische wijsheid » degene
is die Van Eeden zelf er op nahoudt. Voor Gezelle b.v. valt dit
al zeer jammer uit. Want Van Eeden vindt in den Vlaamschen
meester niet die ((ethische wijsheid », » het kenmerk der hoogste
inspiratie ». Gezelle immers was de priester van een geloof dat
niet de vrije, dat slechts « de geketende waarheid » kent.
Hoe nu juist die « ethische wijsheid » zou te bepalen zijn,
mag de drommel weten. Wijl 't een feit is dat Van Eeden zelf ze
bezit, moet een van haar kenmerken wezen dat ze zichzelf nogal
eens tegenspreekt Zoo b.v. in casu Gezelle. Vroeger luidde 't
immers uit denzelfden Van Eedenschen mond : ((Als men nu
vraagt of de Nederlandsche woordkunst in de iq" eeuw groote
meesters heeft opgeleverd,dan antwoord ik dat verscheidene tot
het meesterschap bestemd en aangelegd schenen, doch dat maar
een het waarlijk heeft bereikt. En die éene is Guido Gezelle. In
zijn jeugdwerk zijn misschien matte en onbelangrijke gedichten ;
maar na twintig jaar doet hij zich als een groot en waarachtig
dichtmeester kennen, die geen regel schrijft, waarin men den
echten vollen klank geboren uit de aanraking van den klepel
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der innerlijke zielsbeweging met den metalen klokmantel zijner
heerlijke moedertaal niet galmen hoort. » -- Van Eeden mag
nogal vat brokkelen aan zijn eigen faam, maar veel stampen
als deze mag hij zichzelf niet geven. Anders mocht de «ethische
wijsheid » weleens gaan lijken op 't gepraat van een mensch die
niet weet wat hij zegt.
Na 't gewone geknor en geknauw tegen Kloos, krijgt Ver
een buiging. --- Maar Van Eeden's socialistische broer en-wey
zuster, Herman Gorter en Henriette Roland-Holst vermoorden
hun kunst omdat ze zijn «verslaafd aan een grof en gevaarlijk
soort intellectualisme a.
Onder de huidige jonge Nederlanders ziet Van Eeden niet
zoo heel veel merkwaardigs. Boutens, de erkende beste, kan
weleens erg gekunsteld zijn. Degenen, die Van Eeden zelf het
liefst mag, heeten : A. Roland Holst, ]an Prins, Geerten
Gossaert.
In 19o8 wou Van Eeden met Nederland niets meer te maken
hebben, en hij zwoer de Nederlandsche letteren af : Ik vergeet
uw literatuur en schrap er mij zelf maar uit. Sedert schreef hij
geweldig veel Nederlandsch in vers en proza; sedert ook sprak
hij meer d„an ooit zijn meening uit over de Nederlandsche
schrijvers van zijn tijd. Wil hij nu door zijn jongste rede toonen
dat er waarlijk wel iets ernstigs was aan zijn duren eed ?....
Meer aandachtige oplettendheid verdient Scharten's opstel
in De Gids van Mei 1. 1. over « De Roeping der Nederlandsche

Dichtkunst ».
Den man. die Frankrijk en Italië zoo goed gewend is, valt
het op dat aldaar 't sociale leven meer is ontwikkeld dan in
Nederland. dat de menschen ginder meer in gemeenschap leven,
terwijl Holland nog steeds in zijn binnenhuisje kluist. Neder
individualistisch. De Hollanders vormen niet éen gezin,-landis
als de Franschen en de Italianen. Daar ligt het aan, waarom
we in Nederland niet kregen een nationale, algemeene kunst of
literatuur. Toch had de 17de eeuw goed ingezet om een duur
harmonie te vestigen ttisschen natuur en beschaving. De-zame
grooten, de zeer grooten, die toen opstonden, bleven staan te
midden van 't volk. 1Vlaar in de volgende eeuw trok de poëzie
zich uit het volk op het papier terug. Er was trouwens geen
beschaafd volk meer. Het calvinisme had er voor gezorgd dat
de massa niets meer moest hebben van kunst En de deftige
burgerij, die meende kunst te verstaan, versufte zichzelf in haar
statigheid met levenloos gerijm.
Bezieling, en echte, sprak uit Bilderdijk en da Costa. Bij
de vrijzinnigen werkte opwekkend Potgieter met zijn Gids. Huet
en Multatuli maakten ook de matsten wakker. En voor de nog
slaperige oogen der Nederlandsche menschen verrezen daar de
mannen van '8o met het woord der verlossing. Dat spraken ze
luide, maat verlossen (leden ze niet. Hun « hooge kunst »
was te hoog, goed voor de meest begaafde individuën ja, maar
het volk had aan die artisten niets. En voor de zooveelste maal
krijgen we nu een vluchtige karakteriseering van elk der
modernen.
Vol waardeering worden de nieu'.veren voorgesteld: Boutens
en Van de Woestijne. Maar gemeenschapskunst leveren zij
-
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minder dan wie ook voorheen. Gorter en Henriette Roland Holst
meenen het te verhelpen, door hun poëzie te binden aan een economisch stelsel. Slechts gedeeltelijk slagen ze er in gehoord te
worden door de scharen. Maar beterschap is er zeker : Verzen
als Gorters' «Pan », drama's als ((de Opstandelingen » zullen
doordringen.
En andere dingen ook dringen door, 't geen een verblijdend
teeken voor de toekomst mag heeten : De verzen van Helene
Swarth, sommige werken van Van Eeden, worden stilaan gemeengoed. Zelfs iets van Boutens ook: Beatrijs nl.
Maar vooral onder de jongsten zijner die lievelingen worden
van een grooter publiek : Adama van Scheltema wordt met
zijn liedjes vlakweg populair. Geerten Gossaert en Jacob Israël
de Haan gaan ook den breederen wer; op, en zullen beters tot
stand brengen wellicht dan de zoo druk doende Van Eyck, die
onder knappe techniek zijn fijn talent aan 't versmachten is.
Ook Jules Schürmann wordt gelezen : Zijn « Uit de Stilte » is
aan den derden druk. De nuchterder Volker zal nog meer
verrichten om het volk naar de kunst te leiden, want uit zijn
verzen blijkt dat hij zijn best doet om zijn theorie in practijk
te brengen : een blijvende volkskracht te zijn voor een geheel
volk lijkt wij voor een dichter welk iets zeer begeerenswaards ».
Er zijn er nog bij wie 't volk, al begrijpende, genieten kan
en geniet: Bastiaanse, Reddingius, de blinde, beminde Penning
vooral.
En Scharten's opstel, waar zilver in blinkt, prijkt met een
slotwoord waar goud uit straalt : «Een poëzie die in het bloed
eens volks wil opgenomen worden, die moet hebben: de reine
zuurstof der natuur, en de klaarheid eerier zoo beheerschte
kunst, (lat zij te gelijk diep en eenvoudig weet te zijn ».
Met evenveel belangstelling lezen we in Onze Eeuw (Y) den
tekst van een voordracht gehouden door predikant Haspels,
den bekenden romancier, over de Normen der Aesthetiek. Hij gaat
in tegen te Winkel die blijkens zijn groote, degelijke inleiding
op zijn Ontwikkelingsgang, aangaande regels zoo sceptisch gezind is, en hij geeft de hand aan \Tolkelt, waar deze in zijn
System der Aestlietik het bestaan van vaste regels verdedigt.
«Normen maakt men niet; men vindt ze ». «Wie ze objectief
wil vertoonen als modellen, vertoont alleen eigen waanwijsheid.
Maar wie ze weet te benaderen, kent ze alleen en blijft zich bewust dat zijn kennen is herkennen, berustend op congenialiteit,
op innerlijke overeenstemming Het een vergat de klassicistische,
het tweede de materialistische Aesthetiek. » Door Haspels
worden drie normen bestudeerd: i • eenheid van vorm en inhoud;
2 het volmenschelijke ; 3 0 de andere wereld. Het eerste werd
door de modernen zoozeer gepredikt dat de machtst ► reuk zoo
goed als versleten is ; het 2e stelt tegenover malkander « de
bovenlnenschelijke opvatting der kunst en de onder-menschelijke ; de eerste is het idealisme, de tweede het naturalisme.
Het 3 0 wordt verklaard als volgt: ((De wereld, waarin de kunst
ons brengt is een andere wereld. «Jenseits von Gut und Böse »
niet alleen maar ook ((jenseits von Religion und Wissenschaft))
„
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jenseits van welke levenspractijk ge maar wilt. Deze norm in
het oog te houden verzekert de kunst haar eigenheerlijkheid en
voorkomt de ergernissen die anders legio zijn ». Door dezen
tekst wil de apostel van Volkelt, die een orthodox-geloovig
Chris; en is, zichzelf niet verloochenen. Hij beweert alleen dat
tendenz-kunst niet gewenscht is. u Tendenz-kunst kan weinig en
wil veel- .. gemaakt, gewild, geforceerd is zij hatelijk; als kunst
hoogmoedig soms onbeholpen en altijd te zwaar. » De kunst die
een christen-mensch levert uit zijn diepste innerlijk zal onmogelij k antichristelijk zijn.
Alle Vondel-vrienden zullen zich verdiepen in de bladzijden
over « Vondels Dramatiek », door L. Simons geschreven als
inleiding bij het tweede deel van « Vondel's Spelen », uitgave
van de Wereldbibliotheek Deze studie vormt pendant met de
De Klerk's kultuurbeschouwende Inleiding op Dl. I, en mag
inderdaad er nevens hangen. Zijn vooral belangrijk hoofdstukken vier en vijf : «Vondel en het Treurspel » en « Vondel als
Dramaturg ».
Wij weten dat Vondel zich nogal schikte naar 't geen men
meende Aristoteles' regels te zijn. Wat hij in den Wii sg eer las,
zegde hij o. a. in zijn «berecht » voor de Jeptha : nl. dat « de
toestel des treurhandels alleen door het aanhooren of lezen der
treurnolle, meedogen en schrik moest uitwerken, om deze beide
hartstochten in het gemoed der menschen te matigen en te
manieren ». Zoo schreef Vondel, 't akkoord met de algemeene
denkwijze, aan Aristoteles' inzicht een zedelijk - didactische
strekking toe. Maar de Stagyriet had feitelijk het volgende
geleeraard : ((De opgewekte vrees en het opgewekte medelij den moeten door den loop van 't spel uit de gemoederen worden
ontladen ». Dat is heel iets a n ders inderdaad. «Zoo wordt aan
het treurspel een ontspannende, een den mensch met-zich-zelfverzoenende werking toegedacht ».
Vondel was er uit zijn aard op aangelegd om het moreeldidactische element van het treurspel ten breedste uit te meten.
Hij wilde, zooals hij 't zelf zegde, door de tragiek ((de aanschouwers leeren derampen der wereld zachtzinniger en gelijk
te verduren ». Want het Noodlot van den Griek leeft-moedigr
uit; in zijn plaats is de God der Christenen gekomen. En die
ook brengt strijd, maar uit den strijd belooning voor de goeden en straf voor de kwaden.
Dat Vondel's spel «in handeling en knappe ontwikkeling
achterstaat bij dat der Grieken » is niet te loochenen. Dat komt
omdat hij de Grieken gedurende de meeste jaren van zijn
scheppingskracht slechts kende doorheen Seneca's kunst. Maar
weerkeerig viert Vondel's ((plastische kunst haar meesterschap
in de schildering en uitbeelding van 't verhaal, terwijl hij bij de
instrueering van zijn handelingen en in de teekening zijner
personen, de levensziening verinnerlijkt en verdiept ».
Aan een rij van voorbeelden wordt dan Vondel's « kunst
van samenstellen » bewezen.
Van Vondel gesproken : Een nieuw vervaardiger van
« Vondelportretten » is als naneef van Alberdingk opgestaan.
Of liever Pater Molkenboer wilde bescheiden ons enkel « Von-

ALLERLEI +89

delschetsen » leveren. Wij krijgen hier « Rond Palamedes ) ,
« Gijsbreght onsterfelijk », « Van Lucifers opgang », « Bellone
aan Bant ». De Vondelkenner Sterck zegt van deze vier schetsen : « Wij leven met den dichter mee ; en Molkenboer's innige
kennis van taal, plaats en personen, verplaatst met boeiende
nauwkeurigheid den lezer te midden van het leven dat den
dichter omringt ».
Hoezeer Vondel op onze Vlaamsche colleges thuis is blijkt
uit de gedurige heruitgaven der klassieke treurspelen : « Lucifer », «Jozef in Dothan », «Adam in Ballingschap ». Dit laatste
met aanteekeningen van Pater Salsmans is thans op drie jaar
tijd aan zijn derde uitgave (Keurboekerij, Leuven).
Niets minder dan openbaringen aangaande Bredero's leven,
lieven en zingen worden ons gebracht in de Nieuwe Gids, door
Schepers. Die ((Bredero's Liefde voor Margriete » is inderdaad
een bijzonder belangrijke studie. Met overtuigende gronden
toont Schepers aan dat de ongeteekende sonnetten en liederen
in den bundel «Apollo of Ghesange der Musen » van Bredero
moeten zijn. Zich dan steunende op die gedichten geeft hij een
heel nieuwen kijk op Bredero's bestaan.
E. J. Haslinghuis maakte een proefschrift : «De Duivel in
het drama der Middeleeuwen », dat met veel waardeering wordt
besproken door Dr De Vooys in het Museum (April).
Door denzelfden Dr C. G. N. DeVooys in 't October -nr van De

Beweging en in zijn jongste uitgave der « Historische schets onzer
Letterkunde » is de Zuid Afrikaansche literatuur aan de orde van
den dag gebracht. Hij lo ; enstraft Scharten's meening dat in het
Afrikaansch geen letterkunde mogelijk zou zijn, wijl Afrikaansch
verminkt Nederlandsch is. Dat Scharten hier bepaald zijn neus
voorbij praat valt De Vooys niet moeilijk te bewijzen. Vooral
na den oorlog is een verrassende letterkundige bewe ing ontstaan. Jan Celliers, Totius, Malherbe, 7oubert, En-ngi;ze Marais zijn
echt talentvolle dichters. En Leiioldt met zijn bundel «Oom Gert
vertel en andere gedi ;te » maakt zooveel op gane dat het niet
gewaagd is hier te spreken van een klassiek boek.
Over Leiftoldt's leven brengt Dez Gulden Winkel van September wetenswa.ardigs : het avontuurlijk leven van een jongen
die zich van journalist tot medicus ontwikkelde. Dieper en met
veel aesthetisch inzicht spreekt over hem Alb. Verwey in zijn
Beweging van November
Een model in haar soort was de feestrede die Verdam kwam
houden op de plechtige jaarlijksche vergadering der Koninklijke
Vlaamsche Academie. Zijn onderwerp was datgene vat men
het liefst van hem verwachtte : « Een en ander over en uit het
Middelnederlandsch Woordenboek ». De man wiens naam voor
immer met dat standaardwerk blijft leven, sprak over de genesis
van het Woordenboek: Hoe hij, opgeleid door den grooten De
Vries, kwam tot samenwerking met Eelco Verwijs, en hoe nu,
na het afsterven vanVerwijs, het werk onder zijn eigen handen zoo
is gevorderd dat hij met de nog overblijvende letters V enW binnen 8 jaar hoopt klaar te zijn Dan geeft hij een boeiende reeks in
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ons huidig Nederlandsch te loor gegane middelnederlandsche
woorden met verklaring en toont aan hoezeer onze taal er bij winnen zou konden ze maar weer in voege geraken. Zijn uitstekende
kennis van het Middelnederlandsch geeft hem het recht lyrisch te
zijn : « Voorwaar, het is een schoone en rijke taal het Vlaamsch
Brabantsch der Middeleeuwen, bet Middelnederlandsch. Hoe zij
zich gevormd heeft weten wij niet: De lotgevallen onzer taal in
de eeuwen voorafgaande aan die waarin zij het voertuig werd
van een rijke letterkunde zijn ons geheel onbekend : hoogstens
zijn ons eenige losse woorden overgeleverd uit oorkonden,
geschreven in het Latijn, aan welks machtiger, de geheele
middeleeuwsche beschaving doortrekkenden, invloed de landtaal zich heeft moeten ontworstelen, in het Noorden gelijk in
het Zuiden.Doch als het ware plotseling vinden wij haar geschikt
om uitdrukking te geven aan hetgeen een dichtersziel ontroert,
een denker bepeinst, een zanger doet jubelen, een leeraar aan
aan zijn landgenooten wil voorhouden.
... << En vraat men nu, welke de eigenschappen zijn die
ons het meest aantrekken in de taal van deze dichters en
prozaschrijvers, want ook het proza, hoewel in de geschiedenis
der beschaving jonger dan de dichtkunst, maar toch bij ons reeds
lang voor Ruusbroec door Hadewych met talent gehanteerd,
mag in dit verband niet worden vergeten of verwaarloosd. Het
zijn de zachtvloeiendheid, welke nog vermeerderd werd door
het grooter aantal i's en u's in de latere schrijftaal door diphthongeering geworden tot zoovele ij's en ui's : de zangerigheid,
de kinderlijke eenvoud of naïveteit, ook zoo duidelijk uitkomende
in de vertelling; de schilderachtigheid of het beeldend vermogen
dat zij gemeen heeft met de oude Germaansche poëzie; de
eveneens aan de vroegere Germaansche wereld herinnerende
samenstellingen, de vele allitreerende en oud - epische uitdruk kingen , waardoor zich ook in schrille tegenstelling met de
hedendaa sche praktizijnstaal kenmerkt de middeleeuwsche
rechtstaal, nu eens bij uitzondering vooral kenmerk van NoordNederland.
En van de uitmuntendheid der taal in al die opzichten haalt
Verdam voorbeelden aan uit Beatrijs, uit het leven van Sinte Lutgart, uit Ruusbroec, uit de Marialegenden. — De mooie rede
verscheen in « Verslagen en Mededeelingen der Koninklijke
Vlaamsche Academie », Juni.
Onder de groote sterfgevallen der jongste maanden was
tinel een der meest opvallende dat van Bebel, den Duitschen
socialistischen leider.
Was Marx de denker en de vorscher, Bebel was de spreker
en de apostel. Op zijn partij heeft hij door de macht van zijn
woord een invloed geoefend, waarover noch Lassalle, noch
Marx noch Engels beschikten.
Bebel was geboren te Deutz, in een kazemat van de Keul
Zijn vader was onder-officier in 't Pruisisch leger.-schevting.
Al vroeg was de jongen wees; op zijn veertien jaar werd hij
schrijnwerkersjongen. Hij wou vrijwilliger worden onder den
Fransch-Oostenrijkschen oorlog, maar de revisieraad keurde
den tengeren knaap af.
In í86o werd hij meesterwerker en ging hij zich vestigen te
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Leipzig. Hij maakte deurknoppen in buffelhoorn. Dertig jaar
lang bleef hij in zijn zaakje, stil en werkzaam.
Maar sinds '62 nam hij zijn deel in de socialistische beweging ; en te Leipzig was hij van toen af practisch bezig : hij
stichtte een heele boel arbeidersvereenigingen. en luisterde
trouw naar Liebknecht, die uit Londen de ideeën van Marx en
Engels overbracht. Bebel was de trouwste uitvoerder van 't
historisch materialistisch socialisme. door Marx gepredikt. Als
denker was hijzelf niets bijzonders, voor alles wou hij zijn man
van de practijk. Hij bekampte hardnekldg het staatssocialisme
van Marx en de anarchistische leer van Bakounin en Most.
In '68 zat hij te Nuremberg het Congres voor der Duitsche
arbeids vereenigingen, waarbij besloten werd de beginselen der
Internationale bij te treden, en politisch werkzaam te zijn aan
het scheppen van een werkersstaat. Die zou gesteund zijn op
algemeen stemrecht parlementarisch stelsel, wetgeving ter
bescherming van kind en grijsaard.
Hij stichtte een tijdschrift de Volksaa l , dat algauw op
groote schaal was verspreid. l\'Iaar minder als schrijver dan
als redenaar was hij de baas. Zijn woord was stipt en krachtig
en bijtend. Door dat woord leidde hij grootendeels het Congres
van Eisenach in 186 9 . waar voorgoed de groote Duitsche socia
listische arbeiderspartij werd georganiseerd.
Onderwijl was hij lid van 't Parlement geworden. en tijdens
den oorlog stemde hij tegen de toelagen gevraagd om den krijg
voort te zetten. Ook protesteerde hij teen de inlijving van ElzasLotharingen.
Bismarck was erg in zijn ongemak met dezen weisprekenden,
invloedrijken socialist In '72 deed hij Bebel gevangen zetten
om persdelicten, ophitsingen tegen het keizerrijk. Maar Bebel
werd vrijgesproken omdat men in zijn handelwijze niets onwet
tigs vond . Toch werd hij later vastgezet om oproerige voor
drachten. Hij bleef zes en vijftig maanden in hechtenis. Al (lien
tijd had hij gestudeerd en nagedacht.
In ",-4 werd hij weer in den Reichstag verkozen en sedertdien leidde hij zijn partij, tot zijn dood.
Zijn levenswerk was de verzoening der beide groote fracties die van Lassaile en die van Marx. Intusschentijd had hij
bijzonder veel last om Bismarck te bestrijden in zijn uitzonderingswetten tegen de socialisten uitgevaardigd. Ze kwamen
er toch, tot veler verontwaardiging. Nu trachtte Bebel door alle
middelen de uitvoering der vetten te beletten of te ontduiken. En
aldus geraakt.' hij i.n '$6 weer voor een halfjaar in 't gevang.
Trots alles groeide de socialistische partij dapper aan. Bebel
was buitengewoon behendig in het vestigen van eenheid in eei
zoo grillig en zoo iîurnoerig leger. Toen de groote scheuring
kwam (in rgo3), sprak hij zich, in een gloeiende rede op 't Congres te Dresden,uit tegen de revisionisten. In 1904 te Amsterdam
verdedigde hij 't zuiver Mar xisme en den klassenstrijd tegen het
stelsel der Fransche politiekers, die de deelneming aan de
regeerig
n verdedigden, en Millerand in het Ministerie Waldeck
Rousseau hadden geheschen.
Hoezeer Bebel ook was gekant tegen de regeerende macht
in zijn land, een warm vaderlander bleef hij toch. Aan het inter
isationalisme had hij het land. Voor Hervé en Jaurès voelde hij
,

-

-

-
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zeer luttel sympathie. En herhaaldelijk verzekerde hij dat,moest
het ooit tot een « revanche » komen, de Duitsche socialisten, wel
verre van in werkstaking te gaan, zouden te vinden zijn in de
eerste rangen van Duitschlands verdedigers.
Bebel heeft ook met de pen veel arbeid geleverd.
Zijn bijzonderste werken zijn « Unsere Ziele », gedurig
heruitgegeven; en ((Die Frau und der Sozialismus », in '83 verschenen en in igoo reeds aan zijn 31e uitgave.

Met den dood van Emile 011ivier werden over heel Europa
nog eens de oude herinneringen opgewekt. « Emile au ceeur
leger », die in 1870 generaal Leboeuf op zijn woord geloofde dat la
France archipréte was en daarop den oorlog verklaarde, heeft
zichzelf nooit kunnen verrechtvaardig(en in die mate dat hij de
geschiedenis zijn lichtzinnigheid zal kunnen doen logenstraffen.
In zijn laatste levensjaren deed hij nochtans zijn best om als ver
tijdens het fatale jaar de schuld van zich af-antwordelijkms
te schuiven. En de gedeeltelijke waarheid, die er moet liggen
in zijn pleidooi door de Revue des dercx Mondes in den laatsten tijd
opgenomen, getuigt althans dat velen in zijn plaats niet anders
zouden hebben gehandeld. In de letterkunde en de kunst blijft
men zijn naam onthouden om zijn « Lamartine », zijn « Michel
Ange »; in de geschiedenis om zijn studiën over het Concordaat, over Thiers, enz.

Den 13n Juni van dit jaar stierf te Brussel. in de kliniek van
Dr Depa;e, Camille Lemonnier. Over hem brachten alle dagbladen hun artikel. Wat er ook wegvalle uit het werk van dezen

krachtigen Belg, uit Vlaamsch en Waalsch bloed gesproten,
zeker zullen blijven leven « Un Male », « Le Petit Homme de

Dieu », en « La Belgique ».
Einde Juli overleed Mr T. M. C. Asser, een der grootste
rechtsgeleerden van heden. Over hem schrijft J. A. Levy
« Hij heeft ons vaderland gemaakt tot bakermat eener wijze
van rechtsbeoefening die, in Oude en ' -ieuwe Wereld, vrucht bare banen ontsluit. Hij heeft aan Oud- Holland's glorie zoo
glansrijk, juist op Rechtsgebied, nieuwen luister toegevoegd. »
,

(Groene, nr IF84).
Ook de Noord - Nederlandsche letterkunde leed een gevoelig
verlies door het afsterven van Carel van Nievelt, een ernstig,
stil arbeider, aan een literatuur evenzeer verzorgd naar inhoud
als naar vorm. 't Was nochtans een journalist; maar een die
gewend was stevig en kalm door te denken en nooit buiten zijn
innige gevoelssfeer te treden. Ter kennismaking wezen aanbevolen onder zijn romans : ((Ahasverus)); onder zijn bundels
klein verzameld werk : « Phantasiën » ; onder zijn reisschetsen :
« Een Alpenboek » ; onder zijn kritieken : ((Literarische Interludiën ». Carl van Nievelt stierf einde Augustus te Wiesbaden,
7o jaar oud.

De Veuillotfeesten, ter gelegenheid van het eeuwfeest der
geboorte van den « Kluppeldrager voor de ark des Heeren »,
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gaven aan Paul Bourget, die op de plechtigheid niet kon aan
zijn, de volgende mooie bladzijde in:
-wezig
« J'eusse aimé, puisque vous aviez bien voulu m'en prier en
leur nom, célébrer dans Louis Veuillot, après ceux qui auront
slit ses hautes vertus de défenseur de la foi, la rare qualité de
1'artiste littéraire. De cette qualité, et ce ne fut pas sa moindre
originalité d'écrivain, il s'efforca toute sa vie de ne pas faire
étalage. I1 ne désira jamais briller. 11 voulut toujours servir. Il
est même probable qu'il considera son beau talent de plume
comme une tentation d'orgueil contre laquelle il lutta de toute
faire de
son humilité de chrétien. Ii tendit toutes ses forces
lui constamment et uniquement un soldat de la cause à laquelle
il avait voue sa vie. I1 ne put pas faire que 1'arine dont il frappait ne fut un des plus précieux outils qu'homme de lettres ait
manié, et nous avons le droit de revendiquer pour lui cette
gloire d'avoir été l'un des meilleurs prosateurs de notre XIXe
siècle. I1 égala nos grands classiques, La Bruyère, par exemple,
dans certaines pages des « Libres -Penseurs » ou des « Odeurs
de Paris ». II a, comme eux, un vocabulaire dru et male, derrière lequel on sent pourtant 1e métal latin, la frappe originelle
du mot. Ii a. comme eux, la phrase directe et nette, wives
arêtes, et toujours en mouvement, et quelle variété dans les
tournures, quelle ordonnance dans le développement. quelle
franchise d'accent, quelle probité ! Qui donc a dit, parmi ces
classiques, «qu'il ne faut se servir du langage que pour la pensée, et de la pensée que pour la vérité » ? Le genie litteraire de
Louis Veuillot est sorti tout entier de cette discipline. Grace à
eile, sa verve n'est jamais grossière, sa bonhommie est toujours
même dans la verdeur de son verbe. Il est
digne. I1 a du
un écrivain de santé dans un age de décadence, et eest encore
une facon d'apolog étique, cette robustesse de style nourri par la
pensée religieuse. C'est la preuve que les convictions dont il fut
1'apótre ne diminuent rien de ces dons de l'intelli;ence qui
exercent un prestige parfois si dangereux. « Intellectum viriliter
ama ». Louis Veuillot a traduit en entier le mot de saint Augustin : aime virilement 1'intelligence. Cet exemple, à lui Beul, doit
tous ceux qui croient à la dignité de la litle rendre cher
térature. »

a

a

gout.

a

In de Revue des Deux Mondes hooren we thans uit de correspondentie van Montalembert, weer eens de stein van dezen
heerlijken vriend — vijand van Veuillot. Ze zal vooral door de
goede Vlamingen, die tevens goede Belgen zijn, gretig worden
beluisterd:
« ... Le mouvement national est plein de dangers et d'inconvenients, je le veux bien; mais enfin, il existe; en soi, il n'est
réprouvé ni par la loi de Dieu, ni par la loi humaine. Au contraire, Dieu 'et les bommes sont d'accord pour nous prescrire
d'aimer notre patrie et de la préférer à tout, excepté la justice.
« I1 faut être de son pays : » soyez sure que cette vérité banale
est plus vraie que jamais dans le temps oil nous vivons. Ici
encore, je suis bien impartial, car je plaide contre moi-même
Je suis aussi peu de mon pays que possible : je n'aime, ni
n'adniire la France comme 1'aiment et l'admirent la plupart de
ses enfants; son histoire moderne me déplait; les crimes atroces

a
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qu'elle a commis ou laissé coznmettre en son nom, et qu'elle n'a
point expiés, dont eile ne s'est pas même repentie, m'empêchent
d'avoir confiance en son avenir, et la pitoyable mission qu'elle
remplit aujourd'hui en devenant le docile instrument de l'égoisme
napoléonien me dégoüte de son present. Mais eet état de Inon
áme constitue une infirmité que je reconnais et que je déplore,
loin de m'en vanter. Cette infirmité explique en partie l'impopulari té dont je jouis : eile m'a empêché de faire tout le bien
que j'aurais voulu, et peut-être pu accomplir, si j'avais réussi à
m'en guérir.
» Ne songez pas à séparer vos enfants dti courant national,si
vous avez a coeur d'abord leur bonheur, puis et surtout le bien
qu'ils peuvent faire a leur pays. Armez-les de pied en cap contre
Ie mal qu'ils rencontreront dans Ie cours de leur carrière, mais
ne songez pas a les préserver de tout contact avec ce mal en
leur donnant une éducation étrangère à celle de leurs contemporains. Qu'elle soit catholique avant tout, soit, mais aussi hongroise avant tout le reste. Que la Hongrie reste soumise à la
maison d'Autriche, ou bien qu'elle devienne une nation indépendante, il y aura toujours un role tres méritoire et tres importanta jouer chez eile par les catholiques et les conservateurs,
mais à la condition sine qua non que ces catholiques et ces conservateurs soient jatriotes comme votre oucle Etienne Karolyi.
(Lettre de Montalembert a la comtesse Sophie Apponyi,
20 Octobre 1861).
Onder de feesten die Nederlands honderdjarige onafhankelijkheid hebben in luister gezet zal voor de letterkundige kunst
het langst en het dierbaarst in de herinnering van velen blijven
leven «die sevenste Bliscap » zooals die te 's Hertogenbosch bij
herhaling werd opgevoerd, en telkens met een bijval die men
gerust voor een middeleeuwsch spel in onzen modernen tijd
epochemachend mag noemen.
Het tekstboekje ook werd met de meeste zorg tot een model
gemaakt.
Dr Moller gaf als inleiding een schets van het oude
tooneel, van het Romeinsche of tot de Bliscappen toe, benevens
een prachtig inzicht binnen de waardij van deze « zevenste D.
Kapelaan Willem Smulders zette naast den ouden tekst zijn
nieuweren, waardoor de andere beter werd verstaan, terwijl
Dorus Hermsen de versiering van tekst en omslag bewerkte.
De onderneming was vooral het kloeke werk van dichter Willem
Smulders.
((Het behoort tot het blijvende van de Bossche uitvoeringen,
dat we voor altijd een gemakkelijke en doelmatige bewerking
bezitten van een tooneelspel in het Middelnederlandsch waarvoor geen enkele leeraar in de letterkunde aan onze seminaries,
gymnasia en colleges mag en zal terugdeinzen. Dit boek heeft
geleefd; drie mooie maanden heeft het sprekende, zingende en
doende voor ons gestaan, zoodat het onvergetelijk is geworden
en dierbaar als weinigen onder zijn maten van de boekenkast.
De orgelstemmen ruischen er mij uit tegen, de gezegende
gratie van de liefelijkste onder de vrouwen schijnt mij tegemoet.
Ik hoor de stem van God almachtig tot de bevende apostelen.
'k Ben getuige van den kuischen handel van St. Jan,van de vrome
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vereering der Moeder Gods door gansch de Kerk, van de innigheid tusschen God en de zijnen. Was de hemel op aarde gedaald,
of waren wij in den hemel getogen ? Daar schetteren opeens
de felle stemmen van de Joden, die dat hemelsche valsch besprongen ! Zijn de menschen soms niet als de Joden, de BliscapJoden, clie het edele, het betere, het schoone, het goddelijke
van hun omgeving belagen ? De indrukken van dit heerlijk
mysteriespel bewaren we veilig tot gunstige tijden.Het was een
triomf ter eere van Maria, «ter eeren der stat », en van het
Zuiden, ter eere van de stralende middeleeuwen, ter eere van
den modernen Roomschen kunstzin. » (H. Linnebank, Centrum
van i6 Au g;. 1913).
Ook in de tooneelbedrijvigheid van Vlaamsch België is iets
verheugends waar te nemen ; nl de stichting te Brussel van de
«Zonnebloem », een rederij kerskarner op hooger reliëf, die aan
ons volk enkel het beste wil geven. Haar proefonderneming
was een echt waagstuk: de opvoering van Verschaeve's « Jacob
van Arteveide », waarover thans zoozeer geherried wordt in
zoover en in hoever het stuk speelbaar is, en al dan niet als
tooneelwerk geslaagd.I s 't ons geoorloofd te dezer plaatse enkel
in een paar woorden onze meening saam te vatten dan zeggen
we : 't Is zeer merkbaar aan deze schepping, dat ze tot stand
kwam binnen de vier muren van een studiekamer. Dat op die
studiekamer een begenadigd-groot dichter aan 't werk is, zal
geen enkel lezer van «Jacob van Artevelde » loochenen. Dat
een geboren dramaticus tóch ook in de drukke wereld der
menschen verkeeren moet, wil hij iets anders maken dan Lese drama's zal misschien wel aan dezen Jacob van Artevelde opnieuw worden bewezen.
Wat er nu ook weze van de opvoering, in elk geval blijkt
de Zonnebloem over krachten te beschikken om groot en
grootsch werk voor ons volk tot zijn recht te laten komen.
Laat die krachten zich nu oefenen aan 't verder werk van
Verschaeve : Philips van Artevelde, en Verbiest, en aan de
beste onder de Vlaamsche tooneelstukken van vroeger, die zoo
schaars werden opgevoerd.
De Zonnebloem is dan ook een levend protest tegen de artikelen over den huldigen toestand van het tooneel in België,
vooral over het Vlaamsch Tooneel in zoo 'n ongunstigen zin
gesteld door B. Abraham in den Groenen feinde Juli en begin
Augustus, nrs 1882, 1883, 1884.) Er schijnt wel opzet in die artikelen om alles wat Vlaamsch is af te breken. Die bezigheid is
al meer dan eens de specialiteit der Hollanders geweest.
Hiertegenover staan de met brio en sympathie geschreven
Indrukken van het Tooneel te Parijs » door J. L. Walch in de
zomer -nrs van de Nieuwe Gids.
De eerste aflevering van den ii" jaargang der Leuvensche
Bijdragen bracht ons een merkwaardige modern- Nederlandsche
vertaling van den Waltharius door Dr L Simons, en een studie
van Dr D. A. Stracke over Hulsterloe-Kriekeputte uit Reinaert
de Vos.
Een buitengewoon belangrijke studie is die van den heer
De Stoop, over ((het Antisemitisme te Byzantium onder Basilius
den Macedoniër.», met daarbij een overdruk en vertaling van
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het Grieksche handschrift de « Verhandeling waarin uiteengezet
wordt dat men den Joden niet spoedig de hand ten doop man
opleggen, als men ze niet eerst nauwkeurig zal hebben onder zocht ».
Voor de Vlaamsche letterkunde der ige eeuw werden bij
geleverd door Karel van den Oever in Van Onzen Tijd -dragen :

over Arnold Sauwen en over Karel de Gheldere.
Dezelfde Karel Van den Oever in hetzelfde Van Onzen Tijd,
wijdde aan de Verriestfeesten een herinnering, die wij onder de
vele, de blijvende heeten`
Een der mooiste kunststudiën, die wij in den laatsten tijd
aantroffen, is die over Rodolphe Bresdin (Vait Onnzena Tijd,

Maria Viola.)
Maar alles wordt op zij gezet waar onze Vlaming Verschaeve
met zijn «Uren Bewondering » in gong Dietschland verschijnt.
Verschaeve blijkt sneer en meer te zijn de sterkste meditatieve
kunstenaarsnatuur in het Vlaanderen van heden: Hij heeft zich
in de eenzaamheid de degelijk-klassieke kennis van de hoogste
kunst in de landen en de tijden veroverd, en hij schrijft over
wat hij «begrijpende liefheeft» met een overstelpend lyrisme
van gezonde geestdrift.
Zeer opgemerkt worden de rechtsartikelen van Prof. Struvcken in Van Onzen Tijd. Wekelijks geeft de geleerde. kernige
schrijver daarin een of andere beschouwing over Staatsrecht en

Staatkunde. Reeds werd een reeks dier bijdragen gebundeld en
door alle kopstukken der Nederlandsche politiek aandachtig
onderzocht.
De directeur-redacteur aan liet groote Roomsche blad van
Amsterdam, De Tijd, is tamelijk plots uit zijn werkzaam leven
heengegaan : Dr Vermeulen, een der knapste staatslieden onder
de Nederlandsche Roomschen van den laatsten tijd. Hij werd
67 jaar oud. In zijn blad en in de Kamer was hij de ernstig weten
verbazend veelzijdig-ontwikkelde man, te zeer-schapelijk,
conservatief om veel populariteit te genieten, maar klaar kijkend
en sterk willend ten bate van 't geen naar zijn Roomsch goed geloof hem in Staatkunde en Staathuishoudkunde practisch het
beste leek. In den jongsten tijd werd hij vooral opgemerkt om
zijn positie tegen « Rome ». « Met wijlen Minister Regout was
Dr Vermeulen er innig van overtuigd, dat de integrale richting
het ergste gevaar is, hetwelk in de laatste jaren de Nederlandsche katholieken bedreigt » (Van Onze» Tijd).
Rome heeft het thans gemunt, na zijn tanden te hebben stomp
gebeten op de faam van mannen als Dr Amiens en Dr Poels, op
pastoor Sloet. als veelzijdig geleerde misschien de meest o^Itwikkelde priester van 't aartsbisdom, en een der ij verigsten ooi ,
vooral met zijn Petrus -Canisius-vereeniging. Tegenover 't bedrijf van «Rome » om Sloet's naam en werk te ondermijnen,
komt nu ook Professor Van Hoonacker, de grootste Belgische
Bijbelkenner opdagen. Deze brengt zijn hulde aan den pastoor
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van Abcoude in een paar puike bijdragen in Van Onzen Tijd
(Een afdoend Pleidooi voor de echtheid van Mattheus XVI,
17 vv., over Sloet's boek : Heeft Jesus het Pausschap niet gesticht?)
Onder het merkwaardigste wat de Revue des deux Mondes
bracht in den jongsten tijd, stippen wij aan een artikel
van Firmin Rosz over den bekenden Engelschen romanschrijver Bennett en een studie over Anatole France door
A. Giraud, te gebruiken nevens 't merkwaardige boek van Gustave Michaut, « Anatole France, Etude psychologique », eveneens onlangs verschenen. Michaut tracht in zijn boek op te lossen
de volgende vraag, die hij zichzelve stelt: Comment l'auteur du
« Livre de mon Ami » et du ((Crime de Sylvestre Bonnard » estil devenu l'auteur de « L'Eglise et la République », de ((Vers
les temps meilleurs » et de « L'Ile des Pingouins » ? Comment
ce sceptique est-il devenu homme de parti; ce contemplatif,
homme d action ; cet humoriste indulgent, pamphletaire, ricaneur et révolutionnaire audacieux?
Een merkwaardige biografie van Gust. Flaubert werd bezorgd door Louis Bertrand, maar veruit het merkwaardigste wat
opt gebied van biografieën in den jongsten tijd in Frankrijk
verscheen is de « St. Augustin » van denzeifden Louis Bertrand,
vooreerst gedrukt met vervolgen in de Revue des deux Mondes. In
de laatste eeuwen wellicht vond geen heiligenleven zoo veel
lezers als dit prachtig levend groot -menschenbeeld geschapen
door den bekeerling Bertrand. Iedereen wil dat leven lezen,
wellicht hierom : Van de eerste bladzijden af voelt men dat men
hier heeft te doen niet met een hieratisch wezen aureoleerend
in zijn nis ver boven ons bereik, maar met een mensch, die leeft
als wij allen, enkel met meer wilskracht en met meer zelfverloochening, die hem de onafgebroken gratie Gods waardig maken.
't Boek van Bertrand zal onberekenbaar veel goed stichten.
Napoleon houdt thans de Nederlandsche literatuur op een
bijzondere wijze bezig. Een vloed van artikelen verscheen over
hem naar aanleiding van 't eeuwfeest van Nederlands onafhankelijkheid 18x3-1913. Afzonderlijk blijven staan het boek van
Querido over hem in Simons' wereldbibliotheek, en in de Nieuwe
Gids de artikelen van Aletrino : Rondom Napoleon.
Een merkwaardig eeuwfeest werd ook bij de Hongaren
gevierd : de honderdste geboortedag van dichter-staatsman
Eötvös, een man in West-Europa te weinig bekend of te zeer
vergeten. Over hem komt in dit tijdschrift eerlang meer.
Het bloeiende Ons Geloof bracht ons onder velerlei merkwaardigs in zijn jongste nummers een studie van Prof. Van
Hoonacker over ((De eigen naam van God in het Oud Testament » en een andere van J. Andriessens «Dient de lijkverbranding ingevoerd? » met negatief antwoord natuurlijk.
Ook «Onze Kongo » blijft zijn goeden naam gestand. De
jongste aflevering Juli-October geeft een breedvoerig artikel van
R. de Muelenaere over ((De Kongoleesche Arbeidswetgeving »
-
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en Pater Bittremieux zet zijn merkwaardige reeks « Zeisels en
Vertellingen » voort.
In De Cock's « Volkskunde)) (aflev. 1-2 van dezen 24en
jaargang) geeft Prof. Schrijnen een korte, belangrijke schets
« ter nadere bepaling van wezen en doel der Volkskunde».
Evenzeer levenswaard zijn de « Merkwaardige Middeleeuwse
Exempelen van « Onnoselheit» door Dr C. G. N. De Vooys,
alsmede van A. De Cock zelf « Spreekwoorden, Zegswijzen en
Uitdrukkingen op volksgeloof berustend.» Cl. Buvé geeft eenige
eigenaardige « Middeleeuwsche Apostellegenden ».
De Nobelprijs voor de Natuurkunde viel thans weer aan
eenNederlander te beurt: Prof. Kamerlingh Onnes, terwijl die
voor de Letterkunde werd behaald door den Bengaalschen
dichter Rabindranath Tagore, over wien een artikel in het
December nr van de Nieuwe Gids. In 't Allerlei van 't a. s. Warande- nummer zullen we omstandige levensbijzonderheden kunnen meedeelen.Van hem vertaalde Fr. Van Eeden: « Wijzangen » (Versluys, Amsterdam, 1913),
Als blij vende-gedachtenis uit de Gentsche tentoonstelling,
waarvan 't naakte geraamte dezer dagen zal ineenstorten,
blijven we met voorliefde bewaren «Vlaanderen van de vroegste
tijden tot in i8í5 » een wetenschappelijk gedenkboek, onder
vorm van catalogus met platen, opgevend allerlei archaelogische
merkwaardigheden, die te Gent door de zorgen van ons Ministerie
werden tentoongesteld.
((Met de vroegste tijden als uitgangspunt splitsen wij onze
tentoonstelling van Wetenschappen en Kunsten in negen afdeelingen, welke samenvallen met elk der navermelde tijdvakken: het Neolitisch, het tijdvak der Metalen, het Romeinsch,
Frankisch leenroerig en leenroerig-gemeentelijk, Burgondisch,
Spaansch, Oostenrijksch en Fransch tijdvak.
(( Wij bestudeerden elk der voormelde tijdvakken zooveel
doenlijk met het oog op de voornaamste sociale verschijnselen :
a) huishoudkunde, b) gezinsleven, c) aesthetica, d) ideologie,
e) zeden, f) rechtsbedeeling, en g) staatkunde.
Het werk werd uitgegeven onder de leiding van Leon
Beckers, algemeen bestuurder van het Hooger Onderwijs, de
Wetenschappen en de Letteren, en in het Nederlandsch bewerkt door Herman Baccaert.

UITGAVEN VAN J. B. WOLTERS, GRONINGEN:

Duitsch 'Woordenboek. I Duitsch-Nederlandsch ; II Nederlandsch-Duitsch, 3e druk, 2 deelen, samen
fl. 5.80.

L. VAN GELDEREN,
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Reeds bij de eerste uitgave oogstte Van Gelderen zooveel
lof, dat de kritiek eensgezind zijn arbeid beschouwde als de
beste in dat soort op Nederlandschen grond. Nu is deze derde
uitgave nog een « verbeterde en vermeerderde ». Veel brieven
van allerlei belangstellenden in zijn werk heeft de heer Van
Gelderen zich ten nutte kunnen maken. In het voorbericht bij
zijn 3en druk zegt hij o. a. : ((De belangrijkste wijziging is m. i.
hierin gelegen dat de grootere artikelen alle, voorzoover mij
dat nuttig en doenlijk scheen ter wille van de overzichtelijkheid, zijn omgewerkt. Een geheel of gedeeltelijk andere rangschikking van de voorbeelden, meestal alphabetisch, naar een
of ander woord, dat daarom vet gedrukt is, zal 't zoeken aanmerkelijk vergemakkelijken en de bruikbaarheid dus ver
-groten.
» Op een andere verbetering wil ik nog in 't bijzonder de
aandacht vestigen. Alle plant- en diernamen zijn aan een grondige herziening onderworpen. Ik hoop -- en vertrouw -- dat
tal van ongerechtigheden daardoor verdwenen zijn niet alleen
maar ook door vertrouwbare vertalingen vervangen.
K. TEN BRUGGENCATE'S Engelsck Woordenboek. ie deel :
Nederlandsch; 2e deel : Nederlandsch-Engelsch,

Engelsch6e verbe-

terde en vermeerderde uitgave.
Dit woordenboek. dat in steeds hernieuwde uitgave door
L. Van der Wal wordt bezorgd, verdient ook ruimschoots de
groote verspreiding die er aan te beurt viel.
JAN LIGTHART.

3eugdherinneringen, 26o blz., fl.

2.50.

Weer een van die werken zooals Ligthart alleen er
schrijven kan : dat komt omdat de beste paedagoog van het
huidige Nederland tevens een fijn literator is.
M. A. P. C. POELHEKKE,
fl. 1.90.

Taalbloei, I, ede herziene druk, 3oo blz.,

Het mooie leesboek is niet enkel herzien , maar heeft
bepaald een heel ander uitzicht gekregen. Nu is, behalve
Potgieters « Mijn van Ealhun », enkel werk opgenomen van
schrijvers na '80. Ook meer werk uit Vlaanderen werd thans
opgenomen en de Transvaalschè letterkunde maakt flink figuur.

Bloemlezing uit de « Vr jheids » literatuur van ± (z8ro-1813), fl. o.6o,
ioo blz.; no 12 van de zorgvuldig gekozen en geannoteerde
« Bibliotheek van Nederlandsche Letterkunde ».
Dr D. VAN YSENDYCK, Ovidius Elegiacus, bloemlezing uit de elegische gedichten van Ovidius, 3de druk, 268 blz., fl. 1.25, met
veel nota's verrijkt.
en G. A. C. VAN GOOR, Duitsch Leesboek voor
middelbare en andere scholen, Ixte stukje, 22e druk, 144. blz.,
fl. o.5o.

J. A. R. BEEKMAN

B. A. KWAST,

Beknojbt Leerboek der Handelsaardrijkskunde,

geïllustreerd, Yob blz., fl.

i.00.

2e

deel,
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M. J. KOENEN, Uit onzen Taalschat, III, het eerste stelboek, 4e
druk, i7o blz., fl. 0.90.
C. HONIGH en G. J.

Vos, Van Eigen Boden, serie B, 6 deeltjes,

door C. Jetses. Een der wondermooie
stellen kinderboekjes waarvan de firma Wolters de specialiteit heeft.

ge druk, geïllustreerd
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