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DE DIENSTTLID IN HET LEGER.

In zijne studie over Belgie's strijdmacht, in het jongste
nummer van het Nederlandsch Museum verschenen, schrijft
mijn vriend de heer Prayon-van Zuylen :
“ Wij houden ons overtuigd dat de overgroote meerderheld der lotelingen niet meer dan 66n jaar of hoogstens
achttien maanden zouden noodig hebben om hunne militaire
opleiding te voltooien en dat zij, die, na verloop van twee
jaar of vier- en twintig maanden, nog niet op de hoogte
zouden zijn, weinig kans hebben er ooit te geraken. »
Wij deelen volkomen dezelfde meening; wij zijn zelfs geneigd om nog verder te gaan en vragen aan de lezers van
het Museum de toelating om de redenen te ontwikkelen,
waarop bij ons die meening rust.
Men zal niet ontkennen, dat het vraagstuk van een
aanzienlijk practisch belang is, heden vooral dat grondige
hervormingen in de inrichting van onze legermacht worden
ontworpen, -- hervormingen, wier hoofddoel is tot persoonlijken dienst zekere klassen der bevolking te verplichten, die
tot heden daarvan ontslagen bleven en wier tegenzin overwonnen client te worden. Wil men daarin slagen, zoo
moeten de verplichtingen der bij het leger persoonlijk
ingelijfden tot het mogclijke minimum teruggebracht
worden. Dit is te meer vereischt, daar, onder het regiem
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van den persoonlijken dienst, talrijke jonge lieden hunne
studien zullen moeten onderbreken, hetgeen niet zonder zeer
groote nadeelen voor de gansche maatschappij zou gebeuren,
indien er niet werd gezorgd, dat de militaire lasten bij het
strikt noodzakelijke worden bepaald.
De beer graaf d'Oultremont heeft het zeer duidelijk
begrepen. Na, in artikel 12 van zijn ontwerp, te hebben
bepaald dat de werkdadige dienst voor alle wapenen van drie
jaar zou zijn, zegt hij in art. 13
4 Les militaires de l'arm6e active dont l'instruction est
jugee suffisante, aprês un an on apses deux ans de presence
reelle, peuvent jouir d'un conga special, dans des conditions
a stipuler par arret6 royal; ces conditions donnent a l'octroi
des conges speciaux toute garantie d'impartialite. — Les
congedies de cette espêce soot astreints a un rappel d'un
mois pendant l'annee ou pendant les deux annks que duce
lent- congé special. D

In het vertoog van beweegredenen, waarmede graaf d'Oultremont zijne voorstellen heeft toegelicht, heeft hij zich
echter onthouden bepaaldelijk de schikkingen van artikelen
12 en 15 van zijn ontwerp te verdedigen.
Wanneer men nu daarbij in aanmerking neemt dat reeds
herhaaldelijk in onze Kamerdebatten de vraag gesteld is
geworden of de werkelijke diensttijd niet verkort zou kunnen
worden, maar dat die vraag altijd door alle ministerien met
een eenvoudig non possumus is beantwoord geworden, zonder
dat degenen, die op schuchtere wijze de vraag stelden en
degenen die, sterk door het gezag van hunne officieele positie,
ze stelselmatig van karat schoven, ooit het vraagstuk hebben
doorgrond, zoo zal men, denken wij, wel eenig bijzonder
belang willen hechten aan de studie die wij daarover, bij
het licht der vreemde wetgevingen, hebben ondernomen.
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Luidens artikel 85 der Belgische militiewet van 3Juni 1870,
is de werkelijke diensttijd voor de verschillige wapenen vol.genderwijze vastgesteld geworden, onafgezien een reglementair verlof van jaarlijks eene maand:
Zes en twintig maanden voor hen, die bij de linietroepen
van het voetleger worden ingelijfd;
Drie jaar voor hen die behooren tot het regiment der
grenadiers, tot het regiment der karabiniers, tot het vestingsgeschut, tot het regiment der genie, tot de compagnie der
pontonniers en tot degene der vuurwerkers ;
Vier jaar voor hen die behooren tot het veldgeschut
(batteries a cheval, batteries mont6es) of tot de eskadrons
der ruiterij en van den trein.
Zij, wier diensttijd 26 maanden bedraagt, kunnen daarenboven drie maal voor den termijn van eene maand teruggeroepen worden; zij, wier diensttijd drie jaar bedraagt,
kunnen twee maal voor eene maand teruggeroepen worden;
zij, die vier jaren moeten dienen, kunnen maar aan eene
terugroeping van eene maand onderworpen worden.
Wij achten dat die verschillige termijnen overdreven zijn
en in eene aanmerkelijke mate verkort dienen to worden.
De laatste maal dat eene vraag betreffende de mogelijke
verkorting van den diensttijd in onze wetgevende Ka mers
werd opgeworpen, was ter gelegenheid van het onderzoek
der oorlogsbegrooting voor 1886. De middensectie had aan
de Regeering de vraag gesteld of men, in het vooruitzicht
van de inrichting der reserve, den tijd niet kon verkorten,
gedurende welken de manschappen onder de vaandels
moeten blijven.
De minister van oorlog generaal Pontus antwoordde
namens de Regeering
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« Il est admis qu'aujourd'hui surtout une armee n'est
« propre a remplir sa mission qu'A la condition d'être coma posêe d'un cadre et de soldats parfaitement instruits et
« disciplines. Tous les militaires competents sont d'accord
« sur ce point et ils sont aussi Presque bus d'avis que la
Kdurêe minima du sejour sous les armes dolt etre en general
“ de trois ans.
« Ce minimum fut fixê par la commission mixte de 1851.
« Toutefois elle composa avec sa maniere de voir en propo« sant de le recluire pour l'infanterie a 2 1/2 ans au plus,
« pour ne pas depasser un certain chiffre d'allocations
« budgetaires.
« De nouvelles propositions de reduction surgirent et
K furent adoptees en 1868, 1870 et 1873(1).
4 Chaque fois le Gouvernement a declare que ces con« cessions reduisaient la duree du service actif a des limites
« qui ne pourraient etre depassees, sans compromettre
« l'instruction et la solidite de l'armee.
« En effet, si l'instruction mêcanique des recrues, con« stituee par le maniement des armes, la marche etc., peut
« s'enseigner en quelques mois, it n'en est plus de même
« des exercices d'ensemble aux divers degrés, depuis l'ecole
« de compagnie jusqu'aux manoeuvres par divisions, la
« pratique du tir et le service de campagne, exercices et
« manoeuvres qui demandent beaucoup de temps.
4 A un autre point de vue, ce n'est que par un sejour
4 suffisamment prolonge sous les drapeaux qu'il s'etablit
« entre le cadre et les encadres cette liaison indispensable
« pour former un tout homogene, base sur le principe de
« l'autorite morale ».
En na de meening van maarschalk von Moltke ten voordeele van het minimum van drie jaar aangehaald to hebben,
legt de regeeringsnota op volgende wijze den toestand der
wetgeving in de bijzonderste staten van Europa bloot
g Dans les autres armks de l'Europe, sauf en Hollande
(1) Het reglementaire verlof van eene maand per dienstjaar, door art. 85
der wet van 1870 toegestaan, werd in 1873 op zes weken gebracht.
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u et en Suisse, pays dont la situation g6ographique est toute
e speciale, la duree du service actif est plus longue que chez
O nous. Elle est de trois ans en Allemagne, en Autriche« Hongrie, en Italie; de cinq ans en France et de six ans
a en Espagne, en Russie et en Angleterre. »
De nota eindigde met deze bemerking :
« En ce qui concerne la duree du service actif dans les
I armes speciales, on ne pourrait le diminuer, disait le
« Gouvernement en 1873, qu'A la condition d'augmenter les
« contingents de milice affectês a ces armes. Dans la cava« lerie, de méme que dans l'artillerie montee, it y a des
0 chevaux a soigner et it faut avoir un effectif d'hommes
K suffisant pour le faire. »
Wij willen aantoonen dat de inlichtingen van den achtbaren minister Pontus grootendeels onnauwkeurig zijn en
dat zijne bewijsvoering verreweg zoo afdoende niet is, als zij
het schijnt. Zij laat ons toe vooreerst vast te stollen dat,
indien er onder de krijgslieden eenparigheid bestaat om te
bevestigen — hetgeen overigens moeilijk betwist zou kunnen
worden — dat een Leger, om goed te wezen, moet samengesteld zijn uit wel geoefende en aan tucht onderworpen kaders
en soldaten, de zelfde eenparigheid niet meer wordt aangetroffen, wanneer het gelds den duur van den diensttijd te
bepalen. Dit bekende overigens reeds in 1868 luitenantgeneraal Renard, minister van oorlog :
a On a invoquë, « zegde hij, » beaucoup d'opinions anciennes
« stir la duree du service pour le soldat d'infanterie. On a
K dit qu'il fallait peu de temps pour le former. Tel general
« assure qu'on pent l'instruire en 12 mois, celui-ci demande
« 18 mois, celui-lã 20, enz. D (Zitting der Kamer van Volksvertegenwoordigers, 11 Maart 1868.)

De gevoelens der vakmannen zijn dus verdeeld, hetgeen
bewijst dat de discussie toegelaten is.
Maar de nota der Regeering geeft daarenboven aanleiding
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tot andere bemerkingen, die er, zoo meenen wij, op aanzienlijke schaal het gewicht moeten van verminderen.
Men begins met daarin te bevestigen dat de gemengde
Commissie van 1851 zich voor een diensttijd van drie jaar
beeft verklaard, welken zij slechts om financieele redenen
voor het voetvolk op 2 412 jaar heeft willen brengen.
Het is noodig, om de waarde dier bevestiging te kennen,
de feiten wat van naderbij te onderzoeken.
Te dien opzichte moet het herinnerd worden dat, vooraleer de gemengde Commissie bijeen te roepen, de Regeering van dien tijd versehillige bijzondere comiteiten, uit
militairen samengesteld, had geraadpleegd, ten einde de
werkingen der groote Commissie voor te bereiden.
Een dier bijzondere comiteiten, algemeen gekend onder
den naam van Collate des allocations, had voor bijzondere
zending na te gaan, welke vermeerderingen of verminderinger, er zouden dienen toegebracht te worden aan de
sommen te besteden aan officieren, onder-officieren en
soldaten zoo in gelde als in eetwaren en in paardenvoeder.
Om aan zijne berekeningen een grondslag te geven, moest
het Comiteit noodzakelijk ook den duur van den diensttijd
beramen. Zoo deed het ook, maar het bleef er verre of de
oplossing bij te treden, die ons door de Regeering worth
aangeduid. De diensttijd, dien het voor de verschillige
wapenen noodig oordeelde, blijft merkelijk beneden dengene die door de wet van 1870 werd bekrachtigd. Ziehier
de besluiten van dit Comiteit, zooals wij ze aangehaald
vinden in het versiag van M. Van Humbeeck over het wetsontwerp betrekkelijk de legerinrichting (Documents parlementaires, n° 66; zittijd 1867-1868)
Voetleger. .
Ruiterij .

. 18 maanden.
.
3 jaar.
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Vestinggeschut en bestegen geschut . . 19 a 20 maanden.
Bereden gesehut .
3 jaar.
Genie .
18 maanden.
Een ander comiteit, meer bijzonder gelast met de bestudeering van alle de vraagstukken betrekking hebbende op
de werving, begon eerst en vooral met de zienswijze van
den Minister van oorlog over de lengte van den diensttijd te
vragen. Het is van belang te dQen opmerken dat, in het
officieele antwoord, welk op die vraag werd gegeven, de
Regeering voor het voetvolk den zelfden termijn van 18 maanden opgaf, en dat voor geen enkel bijzonder wapen een
termijn van drie jaar werd overschreden. Ziehier overigens
letterlijk het antwoord : . J'ai l'honneur de vows informer
qu'un minimum d'un an et demi de service actif pour
l'infanterie et de trois ans pour les autres armes, etant
gêneralement admis comme indispensable pour former des
hommes propres A faire la guerre, je pense que le comite
peut adopter ces donnees pour base de son travail.
Het staat dus vast dat, in dien tijd, de Regeering bijna voor
alle wapenen eenen minderen diensttijd aannam, dan dengene
die door de wet van 1870 is voorgeschreven geworden !
Om de volledige waarheid te zeggen, moeten wij hier
echter bijvoegen dat het comiteit zich bij de zienswijze der
Regeering niet aansloot; het nam de volgende beslissing,
die het evenwel niet noodig oordeelde te verrechtvaardigen :
K II est reconnu que les hommes ne restent aujourd'hui
« pas assez longtemps sous les armes.
q Le chiffre de l'armee restant le m6me, le seul moyen de
4 porter reméde a ce mal est de diminuer le nombre des
c volontaires.
a Pour etablir le chiffre auquel it devrait titre descendu,
O it faut se demander quel est le minimum de temps pendant
« lequel un milicien dolt rester sous les armes pour titre un
« bon soldat.
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« Si ce temps êtait de trois ans, trois classes êtant
« continuellement sous les armes, it n'y aurait plus place
« pour les volontaires.
« On pourrait le reduire a deux ans et demi : le nombre
c des volontaires serait alors de 5000, dont la plupart
devraient entrer dans la composition des cadres et peut-etre
ce terme devrait-il etre modifie par suite des exigences des
• armes speciales.

De lezing alleen van deze oorkonde volstaat om to doen
begrijpen hoe weinig waarde er moet aan gehecht worden.
Dit wend overigens door het uitmuntend verslag van M. Van
Humbeeck in een helder licht gesteld :
« Le comite juge a propos de se poser a lui-même la question que pres de trois mois auparavant it posait au ministre
de la guerre; pout-etre aurait-ii mieux valu commencer par
oil on finissait en toes cas, on s'explique assez peu que
l'appreciation du ministre, exprimee par lui sur la demande
de la commission et basee sur ce qu'il affirmait etre generalement admis, n'ait pas eu les honneurs de la moindre refutation et se soit vue silencieusement ecartee. Mais le comite,
puisqu'il s'interrogeait, aurait bien du se repondre; or, c'est
justement ce qu'il a oublie de faire. Demandons-nous, ditil, queue est la plus petite duree a laquelle puisse se reduire
le temps voulu pour faire d'un milicien tin bon soldat 1 Et it
en reste a la question!... S'il parle du chiffre de trois ans,
est-ce pour le declarer excessif? Nullement. Est-ce au moins
pour le declarer suffisant? Pas davantage. C'est pour signaler
gu'en adoptant ce chiffre, on s'exposerait a voir augmenter
I'effeetif de paix ou renoncer aux soldats volontaires, A
grossir le budget ou a ecarter de l'armee d'excellents elements militaires. Mais si le hasard avail voulu que les combinaisons arithmetiques n'amenassent ces resultats qu'apres
cling ou six ans, aurait-il fallu laisser pendant autant d'annees
les miliciens sous les armes? Rigoureusement ce devrait etre
la consequence des raisonnements du comite. Celui-ci a
êvidemment resolu le probleme par des considerations qui
y sont êtrangeres; a moins eependant que la question formulee n'en dissimulAt une autre, seule posee en realite et
qui aurait ete concue dans les termes suivants : pendant
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combien de temps peut-on garder les miliciens sous les
armes sans se trouver dans l'alternative d'accepter seulement
un nombre insignifiant de volontaires ou d'accroitre les
d6penses dans une proportion inadmissible? Quand les decisions d'un comite vont ainsi bien au-dela des exigences du
departement de la guerre et n'a pportent pas avec elles leur
propre justification, ii est impossible de leur attribuer une
autorite absolve.
De uitslagen van de werkzaamheden der Comiteiten.
waarvan wij hebben gesproken, dienden tot bouwstoffen
voor de algemeene studie over onze legerinrichting, die aan
de Comissie van 1851 werd gevraagd.
wanneer zij het vraagstuk van den diensttijd had te
onderzoeken, verklaarde de Commissie zich inderdaad voor
den termijn van drie jaar. Maar, eens dit beginsel gestemd
zijnde, wanneer de Commissie op den grondslag van dit
beginsel een ontwerp van legerinrichting opstelde, bemerkte
zij weldra dat Naar on twerp zou uitloopen op eene uitermate
hooge oorlogsbegrooting, In tegenwoordigheid van die vaststelling, don ne, de Commissie van hare eischen of en bracht
den diensttijd op twee jaar en half terug.
Tot daar is de nota van minister Pontus echt; maar waar
zij ophoudt het to zijn, is wanneer hij bevestigt dat die
vermindering tot op 2 1/2 jaar slechis voor het voetleger werd
toegestaan; zij werd het integendeel voor alle wapenen,
en dus ook voor die onderscheidene wapenen, aan Welke de
wet van 1870 eenen diensttijd van drie en zelfs van vier jaar

heeft opgelegd !(I)
(1) In den loop der beraadslagingen, die ten lien opzichte in den schoot der
Commissie plants grepen, drukte onder anderen generaal Van der Linden
de meening uit, dat de vermindering van den diensttijd op 2 1/2 jaar op alle
wapenen kan toegepast worden , luitenant-generaal L'Olivier sprak in den
zelfden zin, terwijl luitenant-generaal De Liem voorbehoudingen maakte,
wat betreft het geschut. (Men zie blz. 258 en 259 der Processen-verbaal).
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Wij zullen overigens aan de gemengde Commissie vary
1851 de eer aandoen te gelooven dat zij er niet zou in
toegestemd hebben den termijn van 2 1/2 jaar voor te stellen,
indien zij hem ontoereikend hadde geoordeeld om eene goede
legerinrichting te verzekeren. Zij zou voorzeker niet sill
gebleven zijn bij eenvoudige beweegredenen van financieelen
aard, indedaad vreemd aan hare beraadslagingen. nit is wat
reeds werd opgemerkt door de middensectie die het ontwerp
van 1867, de wet van 5 April 1868 geworden, heeft
onderzocht. Zij heeft zeer gepast, meenen wij, het werk der
Commissie als volgt beoordeeld :
« Aucune consideration n'a pu l'amener A admettre pour
« le temps de presence sous les drapeaux on minimum
« inferieur a ce quelle croyait sincerement indispensable. II
a faut interpreter autrement ses deux votes successifs et it
a est facile de les concilier, si, au lieu de s'arréter aux termes
« des resolutions, on remonte aux genereuses intentions
« qui les ont inspirêes. Ce que la Commission mixte avait
c d'abord proclame indispensable n'etait que desirabie et
c utile; mais pour avoir plus de chances de realiser on voeu
« patriotique, elle a exagere l'expression de sa pensee. Si plus
« tard elle a abandonne tine partie de ses esperances, c'est
« qu'elle le pouvait sans mettre en peril l'interk sacre qui
« faisait l'objet de ses preoccupations. La commission mixte,
« en d'autres termes, a procede comme le comite de reerute« ment. EJle s'est dit que, pour connaitre parfaitement la pro« fession des armes, comme toutes les autres, ce n'etait pas
« trop de la vie entiêre d'un homme;que, dans cette carriêre,
« comme dans toutes celles qui se partagent Factivitó
« humaine, it y avait toujours du nouveau A apprendre;
« qu'A considerer les choses a ce point de vue, ii n'etait pas
« possible de limiter le temps voulu pour s'initier completeKment aux choses militaires. En partant de semblables con4 sidërations, elle devait chercher a Bonner au service des
« milicicns toute la dur6e qu'il serait possible de faire acce p« ter par l'opinion publique dans un pays toujours prèt aux
. sacrifices qui lui sont demandes au nom du patriotisme.
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g Mais en raisonnant de cette maniere, on s'exagere le but

a atteindre et on aggrave inutilement les charges personnelles
qu'on impose a la population. Nous ne faisons qu'enoncer
un lieu commun des sciences militaires, en rappelant qu'il y
a dans les manoeuvres de guerre executees au serieux un
degre moyen de precision necessaire, essentiel, auquel it faut
se borner a atteindre. On ne peut s'imaginer qu'il faille,
surtout aux simples fantassins, trois ans ou même deux ans
et demi pour arriver a ce point de precision dont it faut
savoir se contenter.
11.

Men zal, hopen wij, na die uitleggingen niet bijzonder
meer willen aandringen op het gezag der Commissie van
1851.
De nota van den beer minister Pontus roept niet alleen
het gezag der Commissie van 1851 in ; zij beroept zich insgelijks op de vreemde wetgevingen om de thesis te pleiten, dat
de duur van den legerdienst in Belgie voor Beene verminderingen meer vatbaar is.
Onderzoeken wij nu ook wat, uit dit tweede opzicht, de
bevestigingen van M. Pontus waard zijn.
De beer minister is ten eerste verplicht te erkennen dat,
in twee landen, namelijk Zwitserland en Nederland, de
werkelijke diensttijd korter is dan in Belgie. Om volledig
te zijn hadde hij ook Griekenland en Denemarken moeten
vermelden. In Griekenland, luidens de wet van 22 Juni
1882, duurt de diensttijd een jaar voor het voetleger en
twee jaar voor de andere wapenen.
In Denemarken wordt de jaarlijksche lichting voor bet
voetvolk in twee deelen gesplitst. Het eerste deel, overigens
het minst talrijke, words in November ingelijfd en blijft gedurende elf maanden in dienst. Het bestaat uit de manschappen die, bij de loting, de hoogste nummers hebben

getrokken.
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Het tweede gedeelte wordt in April binnengeroepen en
blijft zes maanden in dienst (wet van 1880).
De minister legt de Zwitsersche en Nederlandsche wetgevingen uit door « de gansch bijzondere aardrijkskundige
liggingen dier beide landen. »
Wij nemen gereedelijk de uitlegging aan wat Zwitserland betreft, waar de grootendeels bergachtige grond eene
bijzondere krijgstactiek beveelt, die eene legerinrichting kan
wettigen zeer verschillend van de onze.
Maar het is ons onmogelijk de redeneering te begrijpen,
in zoo verre zij op Nederland wordt toegepast. Indien er een
land is bij hetwelk men, onder aardrijkskundig opzicht, het
onze mag vergelijken, het is stellig wel Nederland, een vlak
land gelijk het onze, waar de oorlog ingericht moet worden
volgens de zelfde beginselen ais in Belgie. Ook bieden de
legerinrichting en het stelsel van landsverdediging aldaar
zeer groote gelijkenissen aan met degene, die wij zelven
hebben aangenomen .
Men vraagt zich vergeefs of waarop de achtbare minister
heeft kunnen zinspelen, wanneer hij sprak van de bijzondere
aardrijkskundige Jigging van Nederland. Zou hij de mogelijkheid bedoeld hebben, welke de Regeering van dit land
heeft om, in geval van oorlog, tot het utterste en vreeselijke
middel der overstroomingen hare toevlucht te nemen?
Maar het kan toch niet betwijfeld worden dat, vooraleer
daartoe over te gaan, zij eerst alle gewone middelen van
verdediging zal uitputten. Het leger zal eerst onherstelbare
nederlagen moeten hebben ondergaan, vooraleer men er zal
kunnen op denken dit hopelooze redmiddel toe te passen.
Het Nederlandsch leger moet dus beginners met ten voile
aan zijne roeping te beantwoorden; hetgeen wil zeggen dat
het, gelijk ten onzent, moet samengesteld zijn uit goed
onderwezene en afgerichte soldaten.

— 17-Welke is nu de duur van den diensttijd in Nederland ?
Daarop antwoordt art. 183 der Nederlandsche grondwet :
c De militie te land komt, in gewone tijden, jaarlijks
eenmaal te zamen, om gedurende niet langer dan zes weken
in den wapenhandel te worden geoefend, tenzij de Koning
het raadzaam mocht oordeelen dat samenkomen geheel of
gedeeltelijk achterwege te laten.
« De Koning kan een deel der militie, door de wet te
bepalen, Moen samen blijven.
a De lichting van het loopend jaar kan tot eerste oefening
hoogstens twaalf maanden onder de wapenen gehouden
worden. »
Het stelsel is dus, dat voor alle militianen, zonder eenig
conderscheid van wapenen, het maximum van den diensttijd
bepaald wordt op een jaar als eerste oefening; gedurende
vier volgende jaren kunnen zij daarenboven telkenmale voor
ten hoogste zes weken teruggeroepen worden.
De Koning heeft echter, krachtens S 2 van art. 183, het
recht om een dPel der militie, door de wet te bepalen, gedurende langeren tijd onder de wapenen te behouden. De
militiewet van 30 Augustus 1861 (art. 123) heeft dit deel
bepaald op 1/7 van het geheel bedrag der vijf lichtingen.
Van die machtiging wordt telken jare door den Koning gebruik gemaakt en voor elk regiment wordt bepaald hoeveel
manschappen tot het blijvende deel zullen behooren. Deze
manschappen gaan dan bij de infanterie, genie en vestinartillerie met groot verlof in September, in plaats van met
Mei, en dienen dus ongeveer zestien maanden. VVat de bereden korpsen betreft, blijven de lotelingen ± 19 maanden in
dienst, terwijl de plaatsvervangers en nummerverwisselaars
2 jaren dienen.

Van het recht om ieder jaar de lichtingen tot herhalingsoefeningen op te roepen, wordt Been gebruik gemaakt. Slechts
2
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in het derde jaar (dus eenmaal na hunne wegzending met
groot verlof) worden de lichtingen nog opgeroepen (1).
Gaan wij thans van onze noorderburen naar onze zuiderburen over.
Minister Pontus beweert eenvoudig dat de diensttijd er vijf
jaren duurt.
Dit is eene zeer onnauwkeurige bevestiging, die het hem
gemakkelijk ware geweest ons to spares, want de inlichtingen
nopens den juisten toestand van den legerdienst in Frankrijk
ontbreken niet.
De in voege zijnde wet is van 27 Juli 1872. Artikel 56
dier wet zegt inderdaad dat de werkdadige dienst in het leger
vijf jaren duurt, maar artikel 40 voegt dadelijk daarbij :
K Apres une annee de service des jeunes soldats, ne sont
plus maintenus sous les drapeaux que les homrnes dont le
chiffre est fixe chaque annee par le ministre de la guerre.
Its sont pris par ordre de numeros stir la premiere
partie de la liste du recrutement de chaque canton et dans la
proportion determinee par la decision du ministre : cette
decision est rendue aussitOt aprês que toutes les operations
du lecrutement sont ordonnees. »
K

Het is niet alles. Ziehier nu de schikkingen van art.
41 en 42 :
Art. 41. Nonobstant les dispositions de l'article precedent,
le militaire compris dans la categoric de ceux ne devant pas
rester sous les drapeaux, mais qui, apres l'annee de service
mentionnee au dit article, ne sait pas lire et ecrire, et ne
satisfait pas aux examens determines par le ministre de la
guerre, peut etre maintenu au corps pendant une seconde
annee.
K

(I) Deze inlichtingen ben ik aan de heuschheid verschuldigd van den heer
F. J. Pennink, den schrijver van het hoogst verdienstelijk academisch proefschrift a Eenige opmerkingen naar aanleiding van het acht8te hoofdstuk der
Grondwet. Groningen, 188U. v
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Le militaire place dans la même eategorie qui, par
l'instruction acquise antêrieurement A son entrée au service
et par celle reque sous les drapeaux, remplit toutes les
conditions exigees, peut, apres six nun's, A .des époques
fixees par le ministre de la guerre, et avant l'expiration de
l'ann6e, etre envoyé en disponibilite dans ses foyers, conformement A l'article suivant.
Art. 42.. Les jeunes gens qui, aprês le temps de service
prescrit par les articles 40 et 41, ne sont pas maintenus sous
les drapeaux, restent en disponibilite de l'armee active dans
leurs foyers et A la disposition du ministre de la guerre.
R lls sont, par un reglement du ministre, soumis a des
revues et a des exercices. »
Men Believe vooreerst wel in aanmerking te nemen dat de
militaireh, waarvan hier spraak is en die slechts gedurende
zes maanden of een jaar onder de wapenen worden gehouden,
geenszins de eenjarige vrijwilligers zijn, 't is te zeggen de
jonge lieden die, het bewijs hebbende geleverd dat zij
hooger onderwijs hebben genoten, door artikelen 53 en 54
der wet gemachtigd worden om als vrijwilligers eenen voorwaardelijken dienst van een jaar aan te gaan.
Ziehier dus het stelsel der Fransche wet
De jaarlijksche lichting wordt, buiten de eenjarige vrijwilligers, in twee deelen gesplitst, waarvan een slechts
gedurende 6 maanden of een jaar moet dienen, terwijl het
tweede gedurende vijf jaren onder de vaandels wordt gehouden; nog is die termijn van vijf jaar slechts een maximum
dat de regeering het recht heeft, op eigen gezag en in de
mate die zij goed acht, te verkorten.
Welnu, de ministers van oorlog die elkander seders 1872
hebben opgevolgd, hebben gedacht een zeer ruim gebruik
van die macht te moeten malcen. Het maximum van vijf
jaren wend niet een maal toegepast. In 1877 zond men, na
vier jaren, de in 1873 ingelijfde manschappen in verlof.

-20,-Voor de volgende lichtingen, werd de termijn van vier
jaren nog achtervolgens verkort tot op 3 1/2 jaar en 40 maanden; eindelijk overschreed hij nooit 3 jaar. Het tegenwoordige matimum is dus Brie jaar en nog is het te veel
zeggen, want, daar de manschappen slechts Qp het einde
van November worden ingelijfd, om het leger na de
groote wapenoefeningen, 't is te zeggen in het begin
van September van het derde jaar, te verlaten, zoo is
feitelijk de zoogezegde dienst van 3 jaar maar een dienst
van 33 maanden.
De tegenwoordige minister van oorlog,generaal Boulanger,
heeft in het onlangs door hem neergelegd ontwerp van
legerinrichting, de wet met dien feitelijken toestand willen
overeenbrengen, door het leugenachtig maximum van 5 jaar
op 3 jaar terug te brengen (art 40). Daarin volgde hij
overigens slechts het voorbeeld reeds door zijnen voorganger,
generaal Campenon, gegeven.
Doch gelijk wij het hebben gezegd, de termijn van 3 jaar
wordt maar op een deel van het leger toegepast. Het ander
deel, waarvan de minister van oorlog ieder jaar het nummertal bepaalt, moet slechts gedurende een jaar of zelfs zes
maanden onder de vaandels worden gehouden.
Welnu, volgens de vooruitzichten der ontwerpers van de
wet van 1872, — en men weet dat de Assemblee nationale
van dien tijd bijna blindelings de raadgevingen der hoofden
van het leger heeft gevolgd, — verbeeldde het getal milltianen, wier diensttijd slechts een jaar of zes maanden
zou bedragen, nagenoeg de helft van het jaarlijksch contingent.
Men berekent dat ongeveer 300,000 jonge lieden per jaar
den dienstplichtigen ouderdom bereiken.
Men moet eerst afrekenen
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Als ontslagen wegens gebrekkelijkheden . . 80,000 man.
. 55,000 »
Idem, als steun hunner familien . .
Ontslagen als gehecht aan eenen openbaren
.

dienst .

5,000

Samen 140,000 man.
De Kamercommissie, die het ontwerp van 1872 heeft opgemaakt, heeft als grondslag barer berekeningen het cijfer
van 150,000 man genomen, als zijnde hetgeen, welk jaarlijks ter beschikking van den minister van oorlog wordt
gesteld.
Zij heeft ook als waarschijnlijk aangenomen, dat bet getal
der vrijwilligers van een jaar 15,000 zou bereikt hebben ;
bleven 135,000 man, welke moesten worden verdeeld in de
beide deelen van het contingent. De commissie heeft, in
haar verslag, verondersteld dat de minister van oorlog
75,000 m a n voor het eerste deel en nagenoeg 60,000 voor
het tweede gedeelte zou aangeduid hebben.
Dit vooruitzicht heeft zich, wel is waar, niet ten voile verwezenlijkt, daar de verschillige ministers van oorlog, die
elkander in Frankrijk hebben opgevolgd, gestadige pogingen
hebben aangewend om, in de mast van bet mogelijke, de
getaisterkte van het tweede gedeelte in to krimpen ; het
blijft niettemin waar, dat dit tweede gedeelte nog altijd aanzienlijk is en nooit beneden het geial van 30,000 man is,
gebleven ; doorgaans was het hooger dan dit laatste cijfer.
Indien men daarbij de eenjarige vrijwilligers voegt, komt
men tot dezen uitslag dat meer dan een vierde deel der manschappen, die bet tegenwoordig oorlogsleger van Frankrijk
uitmaken, slechts ten hoogste een jaar velen rnaar zes

maanden — onder de wapenen zijn gebleven.
In Duitschiand is de diensttijd onverschillig voor alle
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wapenen bepaald op drie jaar, welke termijn in de werkelijkheid echter neerkomt op twee jaren en half, zooals wordt
bekend in het vertoog der beweegredenen der wet van
1884, houdende wijziging der wet van 2 Mei 1874.
Die algemeene regel lijdt nog twee uitzonderingen :
1° De Duitsche wet heeft, gelijk de Fransche wet, het
Unjarige volontariaat aangenornen. Geene officieele statistiek heeft tot heden het getal dier vrijwilligers vastgesteld.
Zekere personen berekenen het op 6000 's jaars.
2. leder jaar bekomt een zeker getal militianen, na twee

jaren dienst, een onbepaald verlof, gekend onder den naam
van 's Konings verlofilet worth toegestaan aan de verdienstelijkste soldaten. Het getal dergenen, die dit verlof bekomen,
schijnt nog al aanzienlijk te zijn, minstens in het voetleger.
De achtbare minister Pontiis, het voile gewicht van dit feit
inziende, heeft, in eerie redevoering in de zitting van
9 Februari 1886 der Kamer van Volksvertegenwoordigers
uitgesproken, beweerd slat dit stelsel aanleiding had gegeven
tot talrijke misbruiken en over 't algemeen door de Duitsche
officieren werd afgekeurd. Hij heeft te dien opzichte een
uittreksel der Revue militaire de l'Oranger (n r van 15 Januari
1886) aangehaald.
Wij zullen, als antwoord, ons bepalen bij eene andere
aanhaling der zelfde Revue militaire de l'etranger O r van
15 Januari 1883). Sprekende over de manschappen die, na
bun tweede dienstjaar in onbepaald verlof worden gezonden,
verklaart dit uitmuntende tijdschrift :
« Leur nombre varie dans claque corps de troupe suivant
le chiffre des rengagements et augmente avec ce dernierchiffre.
11 s'en suit que plus un bataillon a de rengagés, c'est-a-dire
d'elements solides et instruits, plus aussi est faible darts ses
Tangs la proportion des soldats accomplissant une troisiême
annee de service. Les corps de troupe dêsignent les militaires
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.appeles a profiter des conges , ils se guident sur le degrê
d'instruction militaire, sur la conduite et la facon de servir
des hommes: ils tiennent compte egalement de leur situation
de famille. En confiant cette designation a ceux qui sons bien
places pour connaitre les soldats, leur valeur et leurs besoins,
on n'a pas a craindre d'abus, car le corps d'officiers prussiens
,estime trop haut le Bien du service pour ne pas l'avoir pour
unique guide dans l'attribution de ces conges , du moins
jusqu'a present n'a-t-on jamais elevê d'objections contre ce
droit reconnu par la population. D
In Italie heeft eene wet van 29 Juni 1882 den diensttijd
-op 3 jaar bepaald, behoudens de bereden korpsen, voor
Welke hij 4 jaar bedraagt.
Doch de heer Pontus, wanneer hij den driejarigen dieusttijd van Italie inriep, hadde, om de Kamer nauwkeurig in
te lichten, er ten eerste mogen bijvoegen, dat de Italiaansche
wetgeving insgelijks de eenjarige vrijwilligers aanneemt en
hij hadde er moeten bijvoegen dat, luidens art. 125 der
wet, de Italiaansche Regeering de macht heeft orn een
gedeelte van het contingent na eenen dienst van twee jaren
in onbepaald verlof te zenden en dat, luidens de verklaringen
afgelegd door de Italiaansche Regeering, die maatregel moet
toegepast worden op nagenoeg een derde van iedere lichting.
De heer Pontus heeft ook ingeroepen dat, in drie landen,
namelijk Engeland, Rusland en Spanje, de werkelijke dienst
zes jaren bedraagt.
Wij zullen ons ten eerste veroorloven Engeland buiten
tiustie te stellen. Het leger worth er uitsluitelijk bij middel
van vrijwillige wervingen samengesteld, hetgeen wil zeggen
dat de militaire loopbaan er een beroep is. Het spreekt van
zelf, dat de mindere of meerdere duur der verdragen, die
tusschen den staat en de vrijwilligers worden gesloten, niets
kan bewijzen in het vraagstuk Welk ons bezig houdt.
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Wat Spanje betreft, de inlichting door den minister gegeyen is ten voile onnauwkeurig. De achtbare beer Pontus
heeft heel eenvoudig eene verwarring begaan tusschen den
werkelijken dienst — de eenige zaak waarover wij handelen — en de reeks jaren gedurende welke de manschappen
ter beschikking der Regeering blijven. Deze laatste termijn
is inderdaad van zes jaar voor het eigenlijke leger en de
eerste reserve, maar de Spaansche wet van 22 Januari 1882
zegt uitdrukkelijk dat de werkelijke dienst bedraagt twee
jaren en 3 maanden voor de infanterie en Brie jaren voor
de andere wapenen.
Het is overigens gekend dat er in Spanje een zeer ruim
gebruik wordt gemaakt van het zenden in onbepaald verlof
der militianen van de oudste klas, wier militaire africhting
als volledig beschouwd mag worden(1).
Spreken wij eindelijk van Rusland.
Op het oogenblik dat de nota van den Neer Pontus aan de
middensectie der Kamer werd gezonden (Januari 1886)
be yond men zich nog in Rusland onder toepassing der wet
' van 13 Januari 1874.
\Winn, krachtens bijzondere bepalingen dier wet, wordt
de diensttijd zeer aanzienlijk verkort voor alle degenen, die
het bewijs leveren, dat zij eenen zekeren grand van onderwijs hebben genoten.
Zij, die deel aan de loting hebben genomen, bekomen
niet alleen uitstel, ten einde hunne studien to kunnen voltooien, maar hun diensttijd wordt daarenboven als volgt
verminderd :
Op zes maanden voor hen die een onderwijs van eersten
graad (hooger onderwijs) hebben genoten ;
(1) Revue tnilitaire de l'etranger, nr van 15 October 1883, biz. 440.
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Op anclerhalf jaar voor lien, die het onderwijs van
21' graad

(gelijkstaande met ons volledig middelbaar onder

wijs) hebben genoten ;
Op drie jaar voor lien, die maar het onderwijs van den
graad (de helft van ons middelbaar onderwijs) en op vier
jaar voor hen, die het onderwijs van den 4 " graad (lager
3n

onderwijs) hebben genoten.
De jonge lieden, die de kans der luting niet loopen, maarv6Or de Toting als voorwaardelijke vrijwilligers in dienst
treden(niet te verwarren met de gewone vrijwilligers)worden
nog beter behandeld.
De diensttijd worth voor hen verlaagd tot op Brie maanden,
zes maanden of twee jaar, naarvolgens zij het onderwijs van
den

1n,

of den

2n

of een der twee overige graden hebben

ontvangen.
Men ziet dat de uitzonderingen aan den algenieenen regel
talrijk en gewichtig zijn, zoodat voor alle de bekwatne bestanddeelen van het Leger de dienst veel korter is in Rusland
dan in Belgie. Waarom verklaarde de beer Pontus het niet?

Eene nieuwe wet van 23 maart 1886 heeft Miter aan de
hierboven herinnerde regels wijzigingen gebracht. Het minimum voor de lotelingen, die 'tzij hooger, 'tzij middelbaar
onderwijs hebben genoten, worth gebracht op twee jaar;
datgene voor de voorwaardelijke vrijwilligers words gebracht
op een jaar, wanneer zij hooger of middelbaar onderwijs
hebben ontvangen, en op twee jaar voor de anderen (1).
wij denken dat die terechtwijzingen zullen bewijzen dat,

wel verre dat g in de andere legers van Europa, de werke(1) Het is wel te verstaan dat, wanneer wij spreken van den werkdadigen
dienst, wij telkenmale en voor alle landen abstractie hebben gemaakt van
de zeer geringe en zeer dtkwijIs ook gansch fictieve verplichtingen, die
worden opgelegd in reservelegers, landwehr of landsturm.
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lijke diensttijd langer is dan ten onzent, , het tegendeel
grootelijks de waarheid is.
Zij laten ons bij voorbeeld toe vast te stellen dat er, op het
europeesche vasteland, maar drie landen meer zijn, waar,
voor zekere wapenen, een diensttijd van vier jaar worth in
voege gehouden : Rusland, Italie en Belgie. Weldra zelfs
zullen er maar twee meer zijn, Rusland en Belgie, want in
zitting van 23 Januari 1886 van het italiaansch Parlement,
heeft de Regeering van dit land haar inzicht laten Kennen
om den vierjarigen diensttijd, heden nog aan de ruiterij.
opgelegd, of te schaffen(1).
De bijzondere wapenen, die in Belgie aan eenen vierjarigen diensttijd onderworpen zijn, moeten er in Frankrijk en
in Duitschland maar eenen driejarigen leveren.
Wie zal houden staan dat een last, welken Frankrijk en
Duitschland als onnoodig beschouwen, bij ons niet zou
kunnen afgeschaft worden? En indien men in acht neemt
hoe onrechtvaardig het is dien bijgevoegden last aan zekere
mansehappen op te leggen, om de eenige reden dat zij als
geschikter dan anderen worden aanzien om in de bijzondere
wapenen te dienen, zal men kunnen betwisten dat het
integendeel dringend is op dit punt de rechtvaardigheid te
herstellen?
De Regeering dringt evenwel aan. Herinneren wij hoe zij
zich uitdrukt :
« En ce qui concerne la dune du service actif dans les
armes sp6ciales, on ne pourrait le diminuer, disait le
gouvernement en 1873, qu'à la condition d'augmenter les
contingents de milice affectês a ces armes. Dans la cavalerie,

(1) Die hervorming zou eater, volgens de verklaring van den minister
van oorlog, generaal Ricotti, niet meer in 1886 hebben kunnen plaats
grijpen. Men hoeft dus de zaak geenszins als opgegeven te beschouwen.
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tle même que dans l'artillerie mont6e, it y a des chevaux a
soigner, et it faut avoir tin effectif d'hommes suflisant pour
le faire. ,
Dus, er zijn paarden te verzorgen ! En 't is om die reden
dat men gedurende een gansch bijvoegelijk jaar lieden onder
de wapenen houdt, wier militaire onderrichting voltooid is !
Men behoudt zoogezegd soldaten, in der waarlieid paardenknechten !
Een dergelijk stelsel is niet te verdedigen. Indien de
Regeering voor de behoeften der paarden van het leger een
zeker aantal stalknechten noodig heeft, dat zij ze als dusdanige
in dienst neme. Het zal haar voorwaar niet moeilijk zijn
het noodige getal te vinden, mits een behoorlijk loon te
betalen, dat al niet veel hooger zal stijgen dan de kosten, die
thans door het vierde dienstj aar worden veroorzaakt.
De afschafling van den vierjarigen diensttijd is echter een
detail in de hervorming, die het ons mogelijk schijnt bier te
laude in te voeren.
De ingrijpende hervorming, die ons voorkomt te moeten
worden verwezenlijkt, bestaat hierin dat de manschappen
die, indien overigens hun gedrag goed is, na een jaar door
een examen zullen bewijzen dat hunne militaire onderrichting
geeindigd is, in onbepaald verlof zouden worden gezonden.
Dit voorstel moet, zoo dunkt ons, zich natuurlijkerwijze
zelf aanbevelen. Het leger is eene school , die school wordt,
gelijk alle scholen, bijgewoond door leerlingen, wier verstandsvermogens en kundigheden verschillen. Waarom hen
allen gedurende een gelijken tijd onderwijzen ? Waarom,
eens de les geeindigd, worth de leerling niet heengezonden ?
De vraag, die bier te beantwoorden is, gelds te weten hoeveel tijd er vereischt wordt om aan de soldaten het volledig
krijgskundig onderricht te geven.
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Wij zullen de verwaandheid niet hebben, zelven en op
eigen gezag het antwoord te geven ; wij zullen bevoegde
personen in onze plaats laten antwoorden. Onder de hoogste
gezaghebbende woordvoerders, die men raadplegen kan, is er
een, dien de achtbare minister Pontus de laatste zal zijn om
te willen wraken. Wij hebben den a beroemden maarschalk
von Moltke I genoemd, wiens meening over den duur van
den dienstajd worth aangehaald in de ministerieele nota,
waarop wij voorts antwoorden.
Die aanhaling is ontleend aan eene redevoering, door von
Moltke uitgesproken in zitting van 1 " Maart 1880 in den
Duitschen Reichstag. Doch de heer Pontus heeft de ongeluk
kige gedachte gehad, die aanhaling te verminken, en men zat
straks zien of de verminking van belang is
Ziehier de aanhaling zooals wij ze aantreffen in de ministerieele nota :
a Cette mesure (namelijk de verkorting van den (liensttijd
« van 3 op 2 jaar) aurait pour effet de faire perdre consideK rablement de sa force a l'armee. Le service róduit a deux
O ans est tine id& caressee surtout par ceux-IA qui ne sont
Opas appeles A transformer une recrue en soldat, darns le
« Mai le plus court possible, A en faire un soldat qui ne se
0 contente pas de s'exercer a defiler a une revue et de mounter
« la garde, mais qui, connaissant biers son arme et confiant
« dans l'excellence de cote arme, sache s'en servir en pleine
0 independance dans les circonstances les plus difficiles; urn
« homme en un mot qui ait appris A °Mr 'a la fois et A
0 commander, car le dernier fusilier est appele A commander
« des gull est place a la tete d'un poste ou force de conduire
0 une patrouille.
« Cette Oche n'est pas aussi facile qu'on se la figure. II
K n'est pas question seulement de donner aux hommes des
connaissances techniques, de les dresser au point de vue
Kdu metier..... II ne s'agit pas de Bela. 11 s'agit de develop« per et de fortifier les qualites morales du soldat; ii s'agit
« de transformer le jeune homme en homme fait au point
k
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a de vue militaire. Cela ne s'obtient pas dans un espace de
a temps court. 0
Be lezer zal A eilicht bemerkt hebben dat, midden in die
aanhaling, tusschen de woorden métier en 11 ne s'agit pas de
cela, eenige bescheiden puntjes aanduiden dat jets overgeslagen is geworden. — lets, zal de niet mistrouwige lezer
denken, dat de moeite niet waard was om mede aangehaald te
worden, een hors d'oeuvre wellicht, eene overtollige herhaling
waarschijnlijk....
wij hebben de nieuwsgierigheid gehad in den oorspronkelijken tekst der redevoering van maarschalk von Moltke de
nauwkeurigheid der aanhaling te onderzoeken en wij hebben
niet zonder verbazing bemerkt, dat die kleine puntjes de
plaats vervangen van eenen zeer belangrijken volzin, dien
het, in de oogen van den beer Pontus, gevaarlijk was te
laten kennen.
Immers de maarschalk bevestigde daar dat, om aan eenen
soldaat, — zonder eenig onderscheid van wapen — een
volledig technisch onderricht te geven, twintig weken of,
anders gezegd, vijf maanden volstaan !
Indien dit waar is, indien vijf maanden volstaan, hoe
kan men ernstig beweren dat het onontbeerlijk is de manschappen nog daarenboven 2 1/2 jaar onder de wapens te
houden, met het eenig doel hun den a militairen geest
in te prenten?
Dat het voor een tal plompe, ongelikte kinkels noodzakelijk
zij ze gedurende een geruimen tijd onder de tuchtroede te
houden, wij zullen het niet ontkennen. Maar wij beweren
terzelfder tijd dat de beschaafde burger, die den erns t zijner
verplichtingen beseft en zich duidelijk rekenschap geeft van
hetgeen van hem bij den legerdienst worth gevergd, aan dit
stelsel van tuchtiging niet hoeft onderworpen te worden. In
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zijne zedelijke hoedanigheden, in zijnen goeden wil, in zijne
vaderlandsliefde,in 't bewustzijn van de noodzakelijkheid der
tucht, zal hij honderdmaal meer veerkracht vinden om zich,
des gevorderd, aan die tucht, hoe streng ook, te onderwerpen, dan in jarenlange nuttelooze tijdverspilling ter
kazern.
Haasten wij ons overigens bier de getuigenis in te roepen
van eenen hooggeachten Belgischen krijgsoverste, wiens
bevoegdheid evenmin als zijne vaderlandsliefde in twijfel
zullen getrokken worden. Ziehier de meening van generaal
Vandersmissen ( 1 ) :
« J'ai dit et je maintiens qu'un homme intelligent et
instruit, s'appliquant beaucoup, pent devenir un bon soldat
en un an; tandis qu'il faut trois ans au moins pour atteindre
le meme resultat avec un illettre, apprenant difficilement des
choses qu'il comprend a peine et auxquelles it ne s'interesse
que mediocrement.
• « Croit-on qu'un homme instruit, Bien organise, faisant
tous ses efforts pour meriter la qualification de bon soldat,
ait besoin, pour connaitre son métier, d'autant d'annees de
presence sous les armes qu'un titre borne et mal equilibre ?
« Soutiendra-t-on que le milicien libere au bout d'un an,
apres avoir demontre qu'il sait tout ce qu'on peut exiger d'un
excellent sous-officier, ne sera pas un soldat autrement complet que son camarade illettre, ayant passé trois annees a
&outer des theories qu'il etait incapable de saisir? »
Wij mogen er bijvoegen : Denkt men niet dat er betere
militaire geest zou heerschen bij den verstandigeti man, die,
na een jaar wapenoefening bekwaam gekeurd, in verlof zou
mogen gaan, dan wanneer hij gedwongen ware nog twee
Brie jaar onder de wapens to blijven? Zou de overtuiging dat
men hem aldus onnuttig eenen kostbaren tijd doet verspillen,
hij hem niet eerder een gevoel van afkeer voor het krijgsmansleven doen ontstaan?
(1) Lea forces nationales, 1880, M. 65.
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Om den militairen geest op te doen, moet men het militair leven beminnen of ten minste van zijn nut doordrongen
zijn. Hij, die integendeel overtuigd is dat men hem nutteloos
eenige van zijne schoonste en kostbaarste levensjaren ontsteelt, zal alles behalve ingenomenheid voor het regiem
gevoelen, waaronder hij tegen wil en dank heeft moeten
bukken.
Welk ook het gezag zij, dat zich hecht aan den naam van
generaal Vander Smissen, het zou echter niet voldoende geweest zijn om ons op volstrekte wijze te overtuigen, indien
wij in de instellingen van naburige landen de bevestiging van
deze waarheid niet aantroffen, dat 66n jaar volstaat om van
eenen bekwamen en verstandigen man eenen goeden so1daat
te maker]. In alle landen waar het eenjarige volontariaat
bestaat, in Duitschland, Frankrijk, Oostenrijk, Italie, Rusland, heeft de wet ten voordeele dergenen, die dit voorrecht
hebben genoten, examens van bekwaamheid ingesteld, ten
gevolge van welke zij, na het volbrengen van 66n jaar dienst,
als onder-officieren en ja zelfs als officieren in de reservelegers worden aangenomen.
De Oostenrijksche wet van 2 October 1882 is verder
gegaan ; zij heeft voor de marine een art. 28 aangenomen,
luidende als volgt
a De diensttijd kan, in vredestijd, op an jaar verminderd
worden, voor de manschappen die, het voordeel van art. 22
(eenjarig volontariaat) niet kurinende genieten, het bewijs
leveren van technische vaardigheid en genoegzame militaire
opleiding. D

Be Beiersche wet van 30 Januari 1868, na in art. 4 den
werkelijken diensttijd op 3 jaar te hebben bepaald, beschikte
echter, in algemeenen regel, dat men de soldaten niet !anger
onder dienst hoefde te houden aan tot het oogenblik dat
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hunne militaire opvoedirig als volledig beschouwd kan
worden : « Sollen jedoch nur bis nacli vollendeter militarischer Ausbildung, sowie zu voriibergehender Dienstleistung
fur Erhaltung der gesetzlichen Ordnung preesent gehalten
werden. » (art. 23).
WeInu, een Nederlandsche schrijver,die talrijke bewijzen
gegeven heeft in militaire zaken volkomen te huis te zijn en
wiens getuigenis wij geene redenen hebben te wraken, verzekert ons, dat « de Beiersche infanterie, die in 1870 zoo
uitstekend gevochten heeft, uit manschappen bestond, die
hoogstens 1 1/2 jaar onder de wapenen hadden gestaan( 1 ). )
Hetgeen nog in onze oogen de mogelijkheid bewijst om
in een jaar tijds een goeden soldaat te vormen, is dat die
mogelijkheid nooit in de wetgevende vergaderingen der
naburige landen is betwist geworden, wanneer men er heeft
voorgesteld den diensttijd te verkorten. Voorstellen van dien
aard werden gedaan in Duitschland in 1880, in Oostenrijk
in 1882, in Frankrijk in 1884. Men leze de beraadslagingen
tot welke die voorstellen aanleiding hebben gegeven. Men zal
zien dat de eenige redenen die tegen de voorstellen werden
ingebracht, hierop neerkomen dat men, door jaarlijks de beste
bestanddeelen van het leger weg te zenden, om alleen de
onbekwamen te behouden, het algemeen peil van het leger
verlaagt; men voegt er bij dat men, door het felt zelf, de
werving der kaders van onder-officieren zeer moeilijk, om
niet te zeggen, onmogelijk maakt.
Onderzoeken wij die twee tegenwerpingen.
Voorzeker met spoediger de bekwame manschappen in
onbepaald verlof te zenden, zal men het algemeen peil van

(I) J. K. II. DE Roo van Alderwerelt, Over algeineene oefenplicht,
(Vragen des TVds, 1876, Se aft,).
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bet leger in vredestijd verlagen. Maar het is onmogelijk te
louden staan, dat men het algemeen peil van het leger, welk
in geval van oorlog wordt opgeroepen, zal hebben verlaagd.
Welnu,de waarde van het oorlogsleger is het eenige dat Kier
van belang is. Het leger wordt maar onderricht met het oog
op den oorlog; alles rnoet uitsluitelijk tot dit doeleinde
strekken.
Voorzeker nog zal men de reeds nu bestaande moeilijkheid van werving der onder-officieren vermeerderen. Maar
dit kwaad is niet zonder heelmiddelen. Het zal, om daarin te
verhelpen, voldoende zijn bij de wet maatregelen te nemen
om de dienstvernieuwing der onder-officieren te bevorderen.
Naburige landen hebben er ons overigens reeds het voorbeeld
van gegeven. Wij zullen er ons bij bepalen de Fransche wet
van 23 Juli 1881 aan te hales, waarbij geldelijke voordeelen,
bestaande in hooger loon, vergoedingen en pensioenen
worden verzekerd aan de onder-officieren, welke hunnen
dienst vernieuwen, terzelfdertijd als men voor hen het tuchtregiem verzacht, met hun toe te laten te huwen en buiten
de kazern te wonen. Ook vergemakkelijkt men voor hen het
later bekomen van burgerlijke ambtsbedieningen.
Dit voorbeeld is in Italie gevolgd geworden door eene
wet van 8 Juli 1883. Er zou voor Belgie geene moeilijkheid
bestaan om ook op lien weg eene beslissende poging te doen.
Wij denken hiermede genoeg gezegd te hebben om op
overtuigende wijze de mogelijkheid te hebben betoond om
in Belgie den dour van den diensttijd in het leger in eene
merkelijke mate te verkorten.
In 't begin van ons opstel wezen wij er op, dat de voorstanders van den persoonlijken dienst geene ernstige hoop
kunnen bheben om hunne zienswijze te doen zegepralen,
3
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indien zij niet terzelfdertijd den diensttijd op het mogelijke
minimum verlagen.
Laat ons hier nog bijvoegen dat onze voorstellen evenzeer
bij de verdedigers van het statu quo een gunstig onthaal zouden
moeten vinden. Zij immers zullen niet kunnen miskennen
dat de ongelijke wijze, op welke de krijgslasten thans zijn
verdeeld, om voornamelijk op de minst begoede klassen te
wegen, tegen het algemeen gevoelen aandruischt. De veiligheid, de toekomst onzer nationale instellingen verger' dat die
ongelijkheid der lasten, die wezenlijk op een kasten-voorrecht uitkomt, in de mate van het mogelijke getemperd
worde.
Van welk oogpunt men dus ook onze toestanden beschouwe, de aangeduide hervorming dringt zich op. De
bijzonderste reden, waarom zij tot op heden geene wezenlijkheid is geworden, ligt hierin, dat hare mogelijkheid van
regeeringswege immer ten stelligste betwist zijnde, de openbare meening zich ontwapend gevoelde. Ons Joel is geweest
die valsche beschouwing te niet te doen en, dus doende,
eene hervorming voor te bereiden, die als een zegen door
de bevolking onthaald zou worden.
J.-0. DE V1GNE.

DE NATUURWETENSCHAPPELIJKE LETTERKUNDE.

Wanneer men een algemeenen blik werpt op de wetenschappelijke litteratuur van een yolk, en de voortbrengselen
van de drie of vier laatste eeuwen onderling vergelijkt, wordt
men getroffen door de origehoorde uitbreiding, welke de
Bier- en plantenkunde seders vijftig jaren verkregen hebben.
Daarenboven is de wijze waarop, in jongere tijden, wetenschappelijke onderzoekingen in het licht gegeven werden,
geheel en al verschillend van hetgeen onze voorgangers
deden. In vroegere eeuwen schreef iedere natuurvorscher
een, of een klein getal grootere werken, waarin de vruchten
van een geheel !even geestesarbeid vereenigd werden. Zoo
bezitten wij van DODOENS (1517-1585) behalve een zestal
minder belangrijke werken, het Cruydeboeck en de Stirpium
historia pemtades Sex; VAN STERBEECK (geboren 1631) heeft
al zijne onderzoekingen uitgegeven in twee werken, het
Tooneel der Campernoelien en Citricultura ofte regeringhe
der uythemsche boomer; SWAMMERDAM schreef den Bijbel der
Natuur; LYONET werkte Lange jaren aan zijne Hisloire de la
chenille qui ronge le bois du Saule ; enz.
Heden gaat men geheel anders to werk; onze tijd mag,
op wetenschappelijk gebied, de periode der tijdschriften
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genoemd worden. Het getal natuurvorschers en schrijvers
is zoo verbazend groot geworden, er heerscht onder hen eene
zoo koortsachtige werkzaamheid, dat men schier gedwongen
is, zooniet maandelijks, dan toch ten minste een of tweemaal in 't jaar de vruclit zijner onderzoekingen in het Licht
te geven; antlers komt men te laat!
Gij onderneemt bijv. de studie van den lichaamsbouw van
een dier, dat nog niet grondig onderzocht werd, en waarvan
de nadere kennis van een algemeen standpunt belang oplevert. Gij zet U aan 't werk, met scalpel en mikroskoop ; na
een paar maanden hebt Gij reeds eenige uitkomsten verkregen, die U aanmoedigen orn Uwen arbeid voort te zetten ;
dagelijks verrijzen nieuwe vragen, waarvan de oplossing veel
tijd en geduld vraagt; aan uitgeven denkt Gij nog niet....
De winter komt; Gij maakt er gebruik van om de gewonnen
resultaten in orde te brengen en op te stellen, om Uwe
praeparaten zorgvuldig nit te teekenen ; Gij bemerkt in Uw
werk leemten, die eerst den volgenden zomer kunnen aangevuld worden, wanneer de diertjes die Gij onderzoekt uit hun
winterslaap zullen ontwaakt zijn;... en zoo verloopen twee,
Brie jaren ; Gij moot nog een hoekje afronden, een vlakje
polijsten, en eindelijk ligt alles gereed voor den drukker.
Maar uwe verhandeling zal daarom niet gedrukt worden :
daar ontvangt Gij de pas verschenen aflevering van een
dierkundig tijdschrift, en Gij leest, op de eerste bladzijde,
in groote letters, den titel van eene verhandeling, van de
hand van een professor aan de hoogeschool te Dorpat, of
van den secretaris van de wetenschappelijke vereeniging te
Pisa, of van den bestuurder van het dierkundig museum te
S t Louis, Miss. U. S. A.; en Uw onderwerp worth er
behandeld, Uwe zuurgewonnen uitkomsten worden er medegedeeld, behalve eenige bijzonderheden die U ontsnapt
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waren; en op de platen herkent Gij de afbeelding van Uwe
praeparaten
Terwiji Gij aan 't werk waart, was er een andere, in eene
stad duizend uren van hier, die juist hetzelfde onderwerp
bestudeerde, en eenige weken vroeger klaar was ! De vrucht
van Uwen arbeid is grootendeels verloren ; gij hebt zelf veel
geleerd, gij hebt vermaak geschept in Uw werk, maar de
hoogste belooning, nl. de gedachte lets bijgedragen te
hebben tot den vooruitgang der wetenschap, is U onherroepelijk ontnomen ; Gij komt te laat !
Bij het lezen van de verhandeling van Uwen concurrent zit
Gij op loer naar de misgrepen en onnauwkeurigheden die
erin voorkomen, Gij kunt eenige bladzijden uit Uw handschrift benuttigen, en eene nota uitgeven, waarin Gij spreekt
van de belangrijke waarnemingen van den heer X..., en een
paar kleinigheden ter vollediging en terechtwjzing mededeelt.
Maar die laatste troost wordt U ook ontnomen; er zijn in
Europa twee of drie andere natuurvorschers, die hetzelfde
onderwerp bestudeerden, en evenals Gij door de verhandeling van den heer X... teleurgesteld werden, en ook zonder
een dag te verliezen eene nota ter vollediging laten drukken,
zoodat van Uw werk niets of bijna niets meer overblijft.
Na een paar teleurstellingen van denzelfden acrd wordt Gij

practisch; Gij begint gebruik te waken van de voorloopige
mededeelingen.ZooliaastGij lets ontdekt hebt, dat maar eenig
belang oplevert, grijpt Gij naar de pen en stelt een artikeltje
op. Fen paar bladzijden zijn voldoeride; de titel is steeds
dezelfde : voorloopige mededeeling omtrent.... Tijdschriften,
waarin vorlatifige Mittheilungen of Communications prai-

minaires opgenomen worden, ontbreken niet; maandschriften, fortnightly reviews, comptes-rendus hebdomadaires,
Zeitungen die tweemaal ter week verschijnen, openen hunne
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armen voor copij. De onderzoekingen worden voortgezet;
eene tweede voorloopige mededeeling ligt ter pers, maar....
een concurrent heeft Uw eerste stukje gelezen; hij heeft
reeds vroeger Uw onderwerp bestudeerd ; zijn handschrift
ligt klaar. Hij verliest Been tijd; na acht dagen zit hij reeds
aan 't verbeteren der eerste proeven ; terwijI de eerste vellen
afgedrukt worden, legt hij de Iaatste hand aan zijn slotwoord,
en Uwe tweede voorloopige mededeeling is pas verschenen,
of de briefdrager brengt U eene brochuur, order kruisband,
met vreemde postzegels erop; de eerste Witte bladzijde draagt
de melding with the compliments of the author of hochachtungsvoll vom Verfasser; de tweede draagt voor titel....
dezelfde woorden als Uwe voorloopige mededeelingen, en
de derde bladzijde begint met: a 11( was van plan deze onderzoekingen, waarmede ik mij seders verscheidene jaren
onledig houd, nog eenigszins uit te breiden en te volledigen,
voor ze aan het wetenschappelijk publiek te ondemerpen ;
eene pas verschenen nota van Dr.... (Uw naam) heeft mij
echter doen besluiten, de uitgave van de reeds gewonnen
resultaten niet Langer uit te steilen. » Gij hebt den moed niet
meer van Uwe begonnen schets een afgewerkt tafereel te
waken, en Gij vangt een ander werk aan.
Het stoomleven heeft op die wijze, ook op het kalm gebied
der wetenschap, zijne rechten doen gelden ; ware Van
Sterbeeck in 1840 geboren, in plaats van in 1631, zoo hadde
hij zijn Tooneel der Campernoelien in honderd stukjes
gesneden, en honderd kleine mededeelingen in vijf en
twintig verschillende tijdschriften rondgezaaid; en SWAMMERDAM hadde in zijn kjbel der Nataur stof genoeg
gevonden, om aan al de natuurhistorische tijdschriften van
Europa bijdragen te leveren. Heeft die toepassing van het
time is money op den wetenschappelijken arbeid een
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gunstigen of een nadeeligen invloed ? Het ware moeilijk die
vraag met cen eenvoudig ja of neen te beantwoorden. De
hedendaagsche natuurvorscher is voortdurend geprikkeld, tot
werken aangespoord; rusten is hem niet toegelaten; blijft
hij gedurende een paar jaren van het arbeidsveld verwijderd,
zoo gevoelt hij zich verouderd, midden in de koortsachtige
bedrijvigheid zijner vakgenooten. De drukpers wordt, ten
andere, een werktuig van dagelijksche gedachtenwisseling,
veeleer dan een middel van uitdrukking voor rijpgeworden,
gezonde denkbeelden.
De hedendaagsche dier- en plantenkunde molten jaarlijks
op duizende mededeelingen, nota's, aanteekeningen en
verhandelingen wijzen; maar wetenschappelijke werken, als
die van DARWIN, HERMANN MULLER, HELMHOLTZ, de gebroeders
HERTWIG, WEISSMANN, DONDERS, bijv. zijn er dun gezaaid, bijna
zoo dun als de Swammerdam's en de Van Sterbeeck's in
vorige eeuwen.
Men mag, zonder eenige overdrijving, het petal der mededeelingen van alien card, die jaarlijks het Halt zien, voor de
dierkunde en de plantenkunde te zamen op 10,000 sehatten;
daarvan verschijnt een klein gedeelte in de gedaante van
afzonderlijke boekWerken ; de vijf-en-negentig honderdsten
zijn bijdragen in tijdsehriften. Op welke manier zal de
geleerde op de hoogte blijven van den vooruitgang der
wetensehap ? Hoe zal hij uit lien Oceaan datgene kunnen
opvisschen, wat voor zijne studie belang oplevert ? Men
'nag zich in eene nog zoo enge specialiteit opsluiten, toch is
het bijna onmogelijk bekend te zijn met alles, wat op het
gebied dat men verkozen heeft geschreven wordt.
In deze behoefte heeft men sedert lang traehten te voorzien ;
-de eeuw der tijdschriften is ook de eeuw der groote encyclopedisehe verzamelwerken, die den weg banen door de
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algemeene wanorde, en den navorscher op het spoor brengetr
van hetgeen hij wenscht te vinden.
Voor de dierkunde zoowel als voor de plantenkunde
bestaan bijzondere tijdschriften, die wekelijks of om de
twee weken de lijst afkondigen van al de artikels en boeken,
die over het yak verschenen zijn. Voor de dierkunde hebben
wij den Zoologischer Anzeiger, die regelmatig tweemaal ter
maand verschijnt; voor de botanische letterkunde wordt
wekelijks door het Botanisches Centralblatt gezorgd.
Het is wonderbaar hoe volledig die wekelijksche lijsten
zijn; het kleinste artikeltje, in het nederigste tijdschrift
verschenen, wordt er vermeld; honderde titels volgen
elkander op in alle tales, uit alle landen, volgens den inhoud
der artikels gerangschikt.
Die tijdschriften worden door duizende geleerden gelezen,
en zij geven het middel week voor week op de hoogte te
blijven van alles wat verschijnt. Houdt men zich bezig met
de studie der spinnen, zoo krijgt men geregeld in den Zool.
Anz. de lijst van al de werken over de spinnen ; bestudeert
men de gistzwammen, zoo geeft het Bot. Cenir. alle zaterdagen de lijst van hetgeen daarover geschreven werd ; stelt
men belang in de zeevisscherij, of in de leefwijs der bijen,
zoo wordt men door den Zoologischen Anzeiger op de hoogte
gehouden, enz.
Maar het is niet voldoende de titels der verhandelingen te
kennen; de inhoud ervan moet ook toegankelijk gemaakt
worden; daarin wordt voorzien bij middel van zoogenoemde
Jahresberichte.
Eeri Jahresbericht is een verzamelwerk, een soort van
woordenboek, waarin alles, wat in den loop van een jaar in
de geheele wereld over eene wetenschap het licht zag, verzameld en in orde gebracht is.
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Om zijne volledigheid en vertrouwbaarheid verdient het
Zoologischer Jahresbericht( 1 ) onbetwijfeld in de eerste plaats
vermeld te worden. In iederen jaargang van dat werk vindt
men melding van duizende en nogmaals duizende verhandelingen, stelselmatig gegroepeerd, en volgens de namen
der schrijvers in alphabetische orde gerankschikt; de inhoud
van ieder werk wordt er beknopt medegedeeld ; recension
vindt men er niet, maar enkel berichten, opgaven van de
verkregen uitkomsten of van de ontwikkelde gedachten ;
eene volledige inhoudstafel maakt de opzoekingen zoo gemakkelijk als in een woordenboek. Wanneer men de vier
lijvige boekdeelen, die een jaargang samenstellen, doorbladert, vraagt men zieh of over welke toovermiddelen de
uitgever beschikt om zoovele inliclitingen in den loop van
eenige maanden bijeen te brengen, te rangschikken en uit
te geven. De huishouding van eene dergelijke onderneming
is inderdaad bewonderenswaardig; en eenige woorden daarover zullen best gesehikt zijn om een den kbeeld te geven van
de hedendaagsche wetenschappelijke bedrijvigheid.
Het Zoologischer Jahresbericht werd in 1881 begonnen.
De eerste moeielijkheid, welke de uitgevers moesten te
boven komen, was het bijeenbrengen van de bouwstoffen,
d. w. z. de duizende verhandelingen over dierkunde, die
dagelijks in ontelbare tijdschriften afgekondigd worden. De
voornaamste zoologische tijdschriften kunnen, wel is waar,
in de groote openbare bibliotheken geraadpleegd worden,
maar vele andere minder belangrijke zijn weinig verspreid,
en soms zeer moeielijk toegankelijk, en hetzelfde is geldig
voor vele afzonderlijk verschenen werken.
(1) ZOOLOGISCHER JAHRESBERICHT, herausgegeben von der Zoolog Station zu
Neapel; jaarlijks 4 deelen groot 8 a van gemiddeld 600 blz. — Leipzig,
R. Friedlander and Sohn.
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Er viel natuurlijk niet aan te denken, al die werken te
koopen naarmate zij verschenen ; een prinselijk vermogen
ware daartoe ontoereikend. Ziehier op welke wijze in die
eerste behoefte voorzien werd : een oproep werd gestuurd
tot alle natuurvorschers, in de geheele wereld : eene aankondiging, op de eerste bladzijde van den Zoologischer Anzeiger,
maakte het publiek met het ontstaan van het Zoologischer
Jahresbericht bekend, en verzocht alle schrijvers een exemplaar hunner uitgaven aan het bestuur van het Jahresbericht
te schenken, ten einde het werk van de redactie mogelijk te
maken. Die oproep werd — en wordt nog — verscheidene
maken in 't jaar vernieuwd, door eene menigte tijdschriften
overgedrukt, in vele wetensehappelijke genootschappen herhaald, en heden is er zeker niet een dierkundige in de
wereld, die niet met het bestaan van het Jahresbericht bekend
zij en, buiten Frankrijk, zouden er weinig gevonden worden,
die niet gaarne een exemplaar hunner gewrochten afstaan,
om eene zoo nuttige onderneming te helper' bevorderen.
Door bet zenden van een afdruk hunner gesehriften genieten
de sehrijvers trouwens het voordeel dadelijk in den A itzeiger
vermeld en in de Jahresberichte besproken te worden, en
eindeliik wordt hun werk in de bibliotlteek van het Zoologisch Station te Napels nedergelegd. Door dezen maatregel
was tevens het middel gevonden om eene ongeevenaarde
boekenverzameling te stichten, die te Napels geraadpleegd
wordt door talrijke natuurvorschers(i).
Wie zou nu de aldus verkregen bouwstoffen bewerken,
de boeken lezen, met kennis van zaken rangschikken, en in

(1) Voormeld Station (of laboratorium) werd door prof. BOURN gesticht, en
wordt jaarlijks bezocht door een groot getal geleerden uit alle landen, die er
de rijke fauna der Middellandsche Zee gaan bestudeeren.
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beknopten vorm de kern van hun inhoud samenvatten? Een
dergelijk werk kan onmogelijk door een enkel mensch volbracht worden ; niet alleen bij gebrek aan tijd, maar ook
dewijl heden niemand met al de onderdeelen der dierkunde
genoegzaam kan bekend zijn, om alle verhandelingen, over
alle onderwerpen, zonder eenige voorbereiding naar waarde
te schatten.
De arbeid werd clan ook verdeeld : verscheidene geleerden
werden ieder gelast met de bewerking van een gedeelte der
dierkundige letterkunde, waarmede zij in 't bijzonder vertrouwd waren; de Werveldieren, de Gelede Dieren, de Weekdieren en de Lagere Dieren waren de aangenomen hoofdafdeelingen, die ieder een deel van het jaarlijksch bericht moesten
uitmaken( I ). Verder werden de bestuurders der afdeelingen
in hunne tack geholpen door eene menigte natuurvorschers,
die ieder het verzorgen van een klein gedeelte der letterkunde op zich namen : een medewerker gelast zich bijv.
met al hetgeen in den loop van het jaar verschijnt over de
visschen; een andere doet hetzelfde voor de vugels, een
derde voor de schaaldieren, een vierde voor de vlinders,
enz.( 2 ) ledere medewerker, die het verzorgen van een
gedeelte der litteratuur op zich genomen heeft, maakt de
lijst op (daartoe gebruikt hij den Zoologischer Anzeiger)
van alles wat over zijn vak verschijnt; hij tracht zooveel
(I) De Werveldieren en de Weekdieren worden heden bestuurd door
MAYER, de Gelede Dieren, en Lagere Dieren door P. MAYER en

D r P.

W. GIESBRECHT.

(2) De afdeeling Gelede Dieren (618 blz. gr. 8.) voor 1885, bijv. wordt
bestuurd door D r Paul Mayer en D r Wilh Giesbrecht, beide adsistenten aan
het Zoologi8ch Station te Napels ; deze heeren worden geholpen door D r F.
Karsch (Berlijn); D r Herm. Krauss (Tubingen); H J Kolbe (Berlijn); Ludw.
Ganglbauer (Weenen) ; K W. v. dalla Torre (Innsbruck); D r F. en P. Low
(Weenen); Prof. P. 0. Chr. Aurivillius (Stockholm) ; Prof. A. Wrzesniowski
,(Warschau).
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mogelijk, in de openbare boekerijen die in zijn bereik zijn,
de gewenschte boeken en artikels te lezen; hetgeen hij zich
Diet verschaffen kan, wordt hem, op aanvraag, door de hoofdredactie ter inzage gezonden. Wanneer hij nu, op het einde
van het jaar, een beknopt overzicht van de litteratuur
opgesteld heeft, zendt hij zijn handschrift aan den bestuurder
der afdeeling waartoe hij behoort; deze laatste vereenigt al
de handschriften, brengt ze in orde, maakt de inhoudstabel
op, verzorgt het verbeteren der proeven, en is met de briefwisseling en andere werkzaamheden van dien aard gelast.
Gewoonlijk verschijnt het bericht reeds in Juni of mull van
het volgend jaar.
Het Zoologischer Jahresbericht is eene onderneming, die
alleen door uiterst ver gedreven arbeidsverdeeling mogelijk is.
De schrijvers, die hunne werken zenden, worden beloond
door de publiciteit die aan hunne gewrochten gegeven
wordt; zij makers het opstellen van den Zoologischen Anzeiger
en bet Jahresbericht mogelijk; zij dragen bij tot het stiehten
eener dierkundige bibliotheek, zooals er geene tweede in de
wereld te vinden is; de geleerden, die een hoofdstuk voor
het Bericht schrijven, worden als het ware gedwongen alles
te lezen wat hunne specialiteit aangaat, en worden hierin
geholpen ; en eindelijk wordt, ten bate van alle dierkundigen
in 't algemeen, een goedkoope practische wegwijzer samengesteld, waarvan het bezit eene ware behoefte geworden is.
Wij denken niet, dat men ooit, op eenig ander gebied van
den menschelijken geestesarbeid, een zoo grootsch plan
heeft durven opvatten, en met betrekkelijk geringe geldmiddelen heeft kunnen uitvoeren. Aan prof.

ANTON DOHRN,

den

stick ter van bet zoologiseh station te Napels, komt de eer
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toe die reuzentaak te hebben ondernomen, en deze steeds
met onvermoeibaren lever voort te zetten.
Wij zegden hooger dat het Zoolog. Jahresbericht sedert
1881 bestaat; vroeger heeft men reeds verschillende Jahresberichten uitgegeven, rnaar geen enkel onder hen evenaart
dit laatste in volledigheid(I).
Om met de vroegere litteratuur bekend te worden moest
men zich tot heden veel moeite getroosten; in 1860 is eene
lijst(2 ) verschenen van alle dierkundige werken van de
vroegste tijden of tot 1860, maar tusschen 1860 en 1881 was
eene leemte, die nu gaat aangevuld worden. In den loop van
1886 is de uitgave begonnen van eene nieuwe Bibliotheca
zoologica (V erzeichniss der Schriften fiber Zoologie), opgave
van de werken over Zoologie, welke in tijdschriften uitgegeven werden of afzonderlijk het licht gezien hebben, gedurende het tijdperk 1861-1880, bewerkt door D r . 0. Taschenberg, docent a. d. hoogeschool te Halle.
De twee eerste afleveringen (leder ca. 400 bladzijden gr. 8')
zijn reeds verschenen; zij bevatten de lijst van de werken
over het algemeen gedeelte der wetenschap, o. a. over het
miskroskoop, de gesehiedenis der natuurwetenschappen;
levensbeschrijvingen van natuurvorschers, natuurwetenschap
in 't algemeen ; methodeleer ; betrekkingen tusschen de
dierkunde en de andere wetenschappen ; Darwinismus, reisbeschrijvingen; het begin van de vergelijkende ontleedkunde
en levensleer. Over een paar jaren zal het werk voltrokken

(1) Wij noemen o. a. : a) de berichten over de litteratuur der Gelede
Dieren, Kruipdieren, Weekdieren, Lagere Dieren. Visschen, Vogels en
Zoogdieren, in Arch. fur Naturgeschichte; h) Jahresb. fiber die Fortschritte
der Anatomie and Physiologie, door Hofmann en Schwalbe; c) Record of
Zoological Litterature; enz.
(2) Bibliotheca zoologica, van Carus en Engelmann, 1861.
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zijn, en daarmede zal de dierkunde hare bibliographie bentten, van aan Aristoteles tot op onze dagen. Bij het doorbladeren van dat werk bewondert men het taai geduld van den
man, die zooveel inlichtingen uit honderde verspreide
bronnen heeft kunnen verzamelen, en men gevoelt zich diep
erkentelijk, wanneer men nadenkt hoevele jaren van zijn
!even hij aan dien pijnlijken arbeid beeft moeten besteden,
zonder eenig ander Joel, dan aan zijne vakgenooten dienst te
bewijzen.
Op welke wijze weet de natuurvorscher gebruik to
waken van de hulpmiddelen die hem ter beschikking staan?
Een bepaald voorbeeld zal otis daarvan een denkbeeld
geven.
1k veronderstel een professor van dierkunde, die eene les
bereidt over den lichaarnsbouw der kreeft ; er is eene bijzonderheid die hij zich niet duidelijk herinnert, en de boeken,
waarover hij beschikt, geven daaromtrent geene voldoende
uitleggingen, zoodat hij gedwongen is zich eene kreeft te
verschaffen, om door het onderzoeken van het voorwerp zelf
zijn geheugen to verfrisschen. Bij het ontleden der kreeft
vindt hij eene menigte kleine wormpjes, die ongetwijfeld
parasieten zijn van het schaaldier, en door hunne gedaante
van de hem gekende parasieten afwijken.
Onze professor werpt de wormpjes in alcool om ze te bewaren, begeeft zich naar den winkel waar de kreeft gekocht
werd, om te vernemen uit welke streek zij afkomstig is ;
men antwoordt hem dat zij uit een Oostendschen oesterput
komt. 's Anderdaags deelt hij zijne ontdekking mede aan een
paar andere zoologen, die zich evenmin herinneren ooit van
dergelijke wezens gehoord te hebben; het onderwerp schijnt
dus een vender onderzoek waardig, maar in de eerste plaats
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client nagezien te worden of in de litteratuur niets van denzelfden card beschreven is.
In de eerste plaats wordt het Zoologischer Jahresbericht
voor de vijf laatste jaren geraadpleegd. In de tafel worden
de artikels kreeft, parasieten, schaaldieren gezocht; de daarmede in verband staande aanwijzingen worden gelezen„ en
niets wordt gevonden, dat op de ontdekte diertjes toepasselijk zij. Na deze eerste opzoeking, die nauwelijks een paar
uren tijd gevraagd heeft, worth de taak moeilijker; in
afvvachting dat hooger vermelde Bibliotheca van Taschenberg
volledig zij, moet veel moeite gedaan worden om de litteratuur
1860-1880 te doorzoeken ; daartoe worden de bestaande
berichten, de Zoological Record (zie nota, blz. 15) en andere
boekenlijsten benuttigd. Ik veronderstel dat onze professor
melding vinde van eene verhandeling getiteld : ,( over een
draadworm, parasiet der kreeft, » verschenen in 1871, in de
verhandelingen van het wetenschappelijk genootschap to
Bordeaux. Die verhandeling moet hij volstrekt lezen ; hij
begeeft zich naar de bibliotheek, en verneemt dat bedoeld
tijdschrift aldaar niet voorhanden, maar in de Koninklijke
bibliotheek te Brussel te vinden is.
De eerste maal dat hij zich naar Brussel begeeft, kan hij
het boek eindelijk raadplegen. Hij vindt daarin hetgeen hij
voorzien had, de beschrijving van de wormpjes die hij in de
kreeft aangetroffen heeft, en de melding, dat bedoelde
wormpjes in de omstreken van Concarneau in Bretagne
eene ware pest zijn, jaarlijks eene massa kreeften ten onder
brengen, en zeer gemakkelijk van de eene kreeft tot de
andere overgedragen worden.
Onze professor geeft nu eene nota uit, waarin hij wijst op
de tegenwoordigheid van den parasieten worm in eene kreeft
van Oostende afkomstig, en tevens de aandacht vestigt op
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het gevaar, door het invoeren van kreeften van Concarneau,
opgeleverd.
Dit enkel voorbeeld, dat wij (dit behoeft nauwelijks
gezegd te worden) by veronderstelling aangehaald hebben,
toont ons duidelijk welk nut de Jahresberichte en andere
verzamelwerken van dien aard voor de wetenschap opleveren. Niet alleen voor de zuivere wetenschap zijn dergelijke
ondernemingen van het hoogste belang, maar ook door de
toegepaste wetenschap, die alles in percenten berekent, verdienen zij understeund te worden.
De kreeftenhandelaars te Oostende zullen inderdaad uit
de mededeelingen van den professor van dierkunde veel nut
trekken, en, bij tijds gewaarschuwd, het invoeren van de
besmetting in hunne kreeftenputten voorkomen, en aldus
voor aanzienlijke verliezen gespaard blijven.

DE VOLKSS AGE
EN

HET BEHOUD VAN DEN NATIONALEN GEEST.

Ken u zelven !

I.
Het gevoel der nationaliteit, dat in onze eeuw de verongelijkte,
meestal de kleine volkeren zoo machtig aangrijpt, treedt op de
meest verschillende punten van Europa to voorschijn op taalgebied : immers, 0: de taal is gansch het yolk. Een yolk, dat
zijn eigen spraak vergeet of vrijwillig aan een vreemde ten
offer brengt, schrapt zich zelf uit de rij der natien. De
geschicdenis levert voorbeelden daarvan op : in de middeleeuwen, toen de Europeesche beschaving nog op een zeer lagen
trap van ontwikkeling stond, zien wij de Franken de Romaansche
taal hunner Gallische overwonnelingen tot de bonne makes.
Vroeger reeds hadden de zuidelijke gewesten van Belgic hunne,
't zij Germaansche, 't zij Keltische taal — deze vraag laten wij
in 't midden — met het Latijn hunner meesters versmolten.
De hoogere ontwikkeling haalde het steeds op de lagere. Deze
grondregel wordt door later eeuwen niet tegengesproken : de
Noormannen vestigen zich in het westen van Frankrijk; na een
paar honderd jaren verzachten hunne zeden door de wrijging
met de beschaafdere Franschen, doch hunne taal lost zich op in
het Fransch, en het alzoo ontstane dialekt verraadt zijn Noorschen oorsprong alleen in zijn phonologic en, tot een zekere
mate, in zijn woordenschat.
4
D
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In die tijden van barbaarschheid kon het aannemen eener
vreemde taal geschieden, zonder dat er de beschaving onder
Iced. Ja, zulk proces werkte veelcer de ontwikkeling der
volkeren in de hand. De nationaliteiten waren eerst in hun
vormingstijdperk, de maatschappij niet ingericht of op de brutale
kracht gebouwd. Bij die jonge kiemen, waaruit het tegenwoordige staatkundige Europa ontstond, nam de strijd om het stoffelijk bestaan al te zeer de beste krachten in aanspraak, om voor
vraagstukken van een verhevener karakter plaats te laten. Thans
zijn echter de zwaartepunten van het innerlijke leven der
volkeren verplaatst : de inrichting der maatsehappij berust op
steviger grondvesten , de gelijkheid alle y bestanddeelen in den
staat deed vele grieved, en dus de oorzaak tot inwendige beroerten, verdwijnen ; de oorlogen, vroeger zoo dikwijls zonder eenige
reden gevoerd, zijn meer en meer zeldzaam. De volkeren
schijnen voor goed den weg der beschaving ingeslagen te
hebben, die, onder den weldadigen invloed des vredes en der
grootsche ontdekkingen dezer eeuw, met reuzenschreden vooruitgaat , zij begrijpen hun tending en hebben gevoel van hun
eigenwaarde gewonnen. Zij wijden hun krachten aan de mid-.
delen, waardoor het peil van hun stoffelijk en verstandelijk
welzijn kan verhoogd worden.
Het is begrijpelijk, dat het aannemen eener vreemde taal door
eenig yolk in de huidige toestanden niet meer mogelijk is, zonder
dat het beschavingswerk er door gehinderd en vertraagd worde.
Al de tijd, die verloopt tusschen het aanleeren en de genoegzame kennis van het uitheemsche voertuig der gedachten, is
verloren, en als een periode van stilstand, dus achteruitgang,
aan te stippen. Voorbeelden liggen niet ver. Toen Vlaanderen, door
cen bepaald nationale inrichting aan Franschen invloed minder
blootgesteld dan thans, zijn eigen weg vrij volgde, stond het
aan het hoofd der Europeesche beschaving. Nu verwaarloost het
zijn taal om die zijner zuiderburen aan te leeren, en het vcrwijt
van achterlijkheid, dat hem als een smet aankleeft, is verdiend
en ten voile gerechtvaardigd.
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Eerst in onze eeuw, getuige van een buitengewone vlucht der
beschaving, kon de taalkwestie geboren worden. Het princiep,
dat eigen taal het eenige middel tot ontwikkeling is, vond een
uitdrukking in de spreuk : « De taal is gansch het yolk Voor
de cerste maal hoorde ons geslacht het gevoel zich luide openbaren, dat in verschillende staten verspreide stambroeders aan
elkander hecht. Aileen op onzen tijd scheen het natuurlijk, dat
volkeren, die een gemeenschappelijke afkomst deelen, onder
eene huishouding zouden leven, en zieh volgens de inspraak
huns harten inrichten. Daarom ging in de geheele Germaansche
wereld een gejuich op, toen de Elzassische en Lothringsche
broeders weer met het groote Duitsehe moederland vereenigd
werden.
Zoo ontstond dus de groote strijd, die zich bij de nieest verschillende volkeren openbaart. Ook Vlaanderen werd, na de
noodlottige omwenteling van 4830, door dien stroom meegesleept. Van eenige vaderlandsehgezinde mannen uitgaande. won
de Vlaamsche beweging, langzaam doch zeker, meer en meer
veld bij de beschaafdere standen. Naarmate het princiep in
wijdere kringen erkend werd, drong oak meer licht in den
geest der strijders omtrent het oogwit en de aan te wenden
middelen. Zoo verkregen wij de overtuiging, dat ons streven
zich niet bepalen mag bij het verkrijgen, dat onze taal in hare
rechten hersteld worde. Hierbij mogen wij niet berusten. Ook
nadat die uitslag ons pogen zal bekroond hebben, valt nog
veel te does, eer wij onze taak als voltrokken mogen besehouwen. Door die eerherstelling zal ons althans ons einddoel zeer
vergemakkelijkt worden, namelijk, het heropbeuren van den
nationalen geest. Hoezeer deze verzwakt is, ten minste bij velen
onder ons, getuigt de onverschilligheid, ja, de bereidwilligheid,
waarmede de landstaal ten gunste van het Franseb opgeofferd
wordt. Bij velen, Vlamingen alleen van naam, is het kwaad
reeds niet meer te keer te gaan; daar, waar nog iets kan
verkregen worden, hoeven alle middelen in 't werk gesteld, om
het vaderlandsch gevoel weer wakker te schudden : juist die
D•
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onvaderlandsche gezindheid, die zoo vaak als een teeken van
goede opvoeding geldt, treedt als een machtige dam op, waarop
de pogingen onzer moedigste strijders schipbreuk lijden.
De beweging voor de nationaliteit nagaan in landen, die in
een zelfden toestand verkeeren als Belgi, heeft een dubbel nut :
het moet vooreerst den Vlaming in zijn streven naar recht sterken; verder wordt daardoor op menig verwaarloosd punt zijn
aandacht geroepen. Uit het voorbeeld, ons door andere meertalige gewesten gegeven, is altijd eenig voordeel te trekkers.
In deze studie hebben wij voor doel een overzicht te geven
van de Naderlandsche beweging in de Hongaarsche provincie
Zevenbergen, en een dicr punten, bier te laude nit het oog
verloren, in 't Licht te stellen. De staatkundige zijde later wij
hier zooveel mogelijk buiten bespreking, om ons alleen met
eenige letterkundige gewrochten bezig te howler), die door het
nationaliteitsprinciep in 't leven geroepen werden.
II.
De afgelegenheid van het gewest, dat het voorwerp van dit
opstel is, zal een genoegzame verontschuldiging zijn tot het
mededeelen van eenige inlichtingen omtrent de er heerschende
toestanden, welke wel als onbekend mogen vooruitgezet worden. De bewoners ervan zijn ons overigens nader aan het hart
dan wij zouden vermoeden, gewis een omstandigheid, welke hun
recht geeft op onze belangstelling.
Zevenbergen of Transylvania ligt op de grens van het Slaven_
gebied. In deze van de Hongaarsche kroon afhankelijke provincie hokken de volkeren in opmerkelijke wijze naast elkander.
De Roemeenen of Wallachen vormen er de meerderheid; zij
zijn ten getalle van '1,230,000; de Magyaren of Hongaren
ten getalle Nan 575,000. Tusschen die beiden in huizen Germanen, bekend onzer den naam Zevenberger Saksen. Er zijn
er 235,000.
Zij bewonen zoogenoemde spraakeilanden, d. i., dat hun

grondgebied noch aan het moederland verbonden is, noch in zijn
onderlinge deelen samenhangt.
Hoe of die Germanen zoo op een uithoek, als een voorpost der
Europeesche beschaving, verloren geraakt zijn
De gesehiedenis dezer Saksen heeft voor ons, Nederlanders,
een zeker belang. Zij zijn namelijk de afstammelingen van kolonisten, die in de 12° eeuw uit den Germaansehen westhoek
daarheen trokken, geroepen door den Magvarenvorst Geisa H,
om de oostergrens van zijn rijk te beschermen. Vlaanderen en
de Nederrijn schijnen het vaderland te zijn van de eerstgekomene Bier landverhuizers; Flandrenses is althans de naam,
die hun in de toenmalige charters gegeven wordt.
Meer is echter uit de oorkonden, die overigens sehaarseh zijn,
niet op te maken. Nauwkeurig is de landstreek niet aan te
duiden, hoewel vast staat, dat groote volksverhuizingen in
de 12' eeuw in Vlaanderen plaats vonden, veroorzaakt ten deele
door schrikkelijke overstrootningen (1129 en 1135). Voor de
Vlaamsche afkomst der eerste kolonien worden verder bewijzen
gezocht in de overeenstemming tusschen het Saksische gemeentelijk recht, en het Hollersche recht, dat de meeste kolonisten
uit de Nederlanden ook in Noord- en Oost-Duitschland gedeeltelijk bij behielden, alsook in de gelijkenis tusschen persoonsen plaatsnamen in beide gewesten. Toch is weinig met historische zekerheid bepaald geworden.
De naam Flandrenses, waaronder de eerste landverhuizers
vermeld staan, wijst ook niet op stellige wijze op het eigcnlijke
Vlaanderen terug. Flandria had namelijk in de middeleeuwen
cen uitgebreider beteekenis dan thans, welke er over 't algemeen nog tegenwoordig in Duitschland en Engeland aan toegekend w ordt. Zoo spreekt by . H. Zschokke, de bekende
Zwitsersche novellenschrijver, van a der sehOnen Stadt Namur
in Flandern xi; ook Schiller in zijn Don Carlos : a Es rind die
flandrischen Provinzen, die an ihrem Halse weinen D. Daardoor worden klaarblijkelijk de gezamenlijkc Nederlanden
bedoeld.

— 54 —
Hier mope het volstaan te weten, zonder dat wij ons met een
grondiger onderzoek van dit punt inlaten, dat de Zevenberger
Saksen van zuiver Germaanschen bloede zijn, en dat ook ons
vaderland tot het bevolken Bier afgelegen oorden heeft bijgedragen. Aan de vreemde gasten — hospices beeten zij in de akten
— werd door den vorst een uitgestrekt grondgebied tot woonplaats aangewezen, waar zij onder hun gewone wetten een eigen
natie konden uitmaken.
Voor ons Joel hoeven wij hun verdere lotgevallen niet te
volgen, tot op het oogenblik, waarop hun de autonomie, die zij
te alien tijde bezeten hadden, ontrukt werd. Het dient
opgemerkt, welke taaie levensvatbaarheid deze afgezonderde
tak van den Germaanschen slam steeds getoond heeft; hoewel
midden onder vreemde volkeren alleen staande, hebben de
Zevenberger Saksen niet alleen hun taal voor vreemde inmenging
bewaard; zelfs hebben ze, op de uiterste grens van het beschaafde
Europa, verre van alle beschaafd middenpunt, een trap van
ontwikkeling weten te bereiken, die aan vele beter geplaatste
volkeren als een toonbeeld mag vootgehouden warden.
Toen het Hongaarsche ras in Oostenrijk zich eindelijk een
gewichtige plaats veroverd had, bracht de splitsing van het
rijk ook in den toestand der afhankelijke vorstendommen
verandering tc weeg. Zevenbergen werd gewonnen door de
gegeven verzekering, dat zijn zelfregeering zou geerbiedigd
worden; trots die plechtige belofte, werd het in 1867 met het
Magyaarsche Hongarije op gelijken voet onder een ministerie
gesteld. In 4876 werd de magyariseering volledig doorgevoerd;
de oude verdeeling van het grondgebied, waarbij het Saksen land
als eenheid optrad, over board geworpen, en het gansche gewest,
zonder onderscheid der nationaliteiten, in 15 Magyaarsche
comitaten (arrondissementen) losgescheurd, zelfs de oude naam
Siebenburgen moest voor een Magyaarschen, Erdely.Orszag,
plaats makes. Nu began een stelselmatige vervolging van het
Germaansche bestanddeel in gansch Hongarije, een verdrukking,
welke met een ongehoorde hevigheid van den staat zelf uitgaat
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en, vooral in Zevenbergen, dreigt de Duitsche taal geheel uit
te roeien. En hoewel Hongarije, onder al de meertalige landen,
de volmaaktste wet op het gebruik der landstalen bezit, Loch
komen ons nit Zevenbergen bittere klachten toe wegens overtredingen Bier wet, door staatsambtenaars gepleegd en door de
regeering op de onrechtvaardigste wijze goedgekeurd.

Voor een veertigtal jaren reeds riepen vaderlandslievende
mannen de aandacht op het verval der moedertaal. Bij een zoo
diep ingrijpende mengeling van verschillende volkeren als in
Zevenbergen, kon het wel niet antlers. Toch hebben de Zevenberger Saksen, bij een gelijken toestand, veel op ons vooruit :
zij worden niet door een inhalige geestelijkheid ter neer
gedrukt. Zij behooren tot de hervormde kerk, en zooals gemeenlijk het geval is bij protestantsche volkeren, is steeds het
onderwijs het voorwerp geweest van gestadige zorg. Van daar de
hooge beschaving waarop het Saksenland mag roemen. Lezen
en schrijven kan iedereen; de volksschool is er feitelijk sedert
1547 ingcricht en heeft nooit opgehouden te bestaan. De
regeering schrijft een schoolplicht voor van zes jaar, die
vrijwillig door de kerkoverheid voor meisjes op acht, voor
jongens op negen gebracht worden. Elke gemeente heeft hare
lagere school. Ten dienste eener bevolking die slechts op
235,000 zielen beloopt, worth het middelbaar onderwijs in
5 Gymnasien en in 2 Realschulen gegeven.
Hoewel van het Duitsche vaderland afgescheiden door den
Magyaarschen volksstam , die om zijn haat tegen alle Germanendom
bekend staat, zoo hebben zich de Saksen steeds krachtdadig op
de hoogte gehouden van de Duitsche beschaving, en zijn dan
ook met de navorschingen der Duitsche geleerden goed vertrouwd. De herleving van den nationalen geest in Duitschland
liet ook de Saksen niet onverschillig en bezorgd richtten zij
hunne blikken op hun vaderland.
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De beweging ontstond onder de jongelingschap en wel ondereen groep Saksische studenten, die niettegenstaande den
grooten afstand, de hoogeschool Leipzig betrokken hadden. Dc
geschriften van het edele broederpaar, Jacob en Wilhelm
Grimm, hadden hun begeestering voor het Duitsche vaderland en zijn oudheden opgewekt, en zij besloten hun krachten te
wijden aan de studie van alles, wat het Saksisch volkswezen en
volksleven betrof. Aanvankelijk bestond die kleine keurbende
uit Wilhelm Schuster, Josef Haltrich, Friedrich Muller, waarbij
zich later ook Johann Matz en Johann Albert schaarden.
De bewondering voor de opsporingen der broeders Grimm
was het, die over de richting van het streven deter jongelingen
besliste. De eersten in Duitschland hadden de Grimms de Germaansche studien op de populaire baan geleid : de kennis van
het yolk, met alles waarin de volksgeest zijn eigenaardigheid
openbaart, de volkssage in den breedsten zin van het woord,
met de gewrochten daardoor in de Oudgermaansche letterkunde
in 't leven geroepen, scheen hun eenhoofdvereischte tezijn tothet
behoud en de heropbeuring van den nationalen geest. Juist die
bestanddeelen zijn het, die ons uit onze oudheid van geslacht tot
geslacht overgeleverd werden; hunne spore!' kunnen wij tot in
de grauwe tijden der volksverhuizing volgen. Zij zijn, met de
taal, het rationale erboed, en het yolk, d. i. de minder met
vreemde geleerdheid volgepornpte stand, houdt ze ook trouw en
liefdevol in het geheugen. Ze weer aan de gansche natie teruggeven, de sluimerende herinneringen der betere klassen weer
opfrisschen, en doze voor de nationaliteit en haar uitdrukkingen
weer gevoelig maken, is voorwaar ecn edele taak; en ze word,
door de voorbeeldige volharding en stolen wilskracht vooral van
Jakob Grimm, gelukkig ten cinde gebracht.
Ook de Zevenbergsche jongelingen zochten in de studio van
het yolk zelf het middel tot behoud van den volksgeest in
hun vaderland. Reeds in 4845, nog als studenten, hadden zij
hierover hun gedachten gewisseld. Na de stormachtige jaren 4848
en '49, toen de meesten reeds weer hun huisgoden hadden opge-
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zocht, begaven zij zich aan 't werk. De zaak werd met lust en
ernst aangegrepen. Volgens een voorop besproken plan, moest
alles gezameld, wat ieder in zijn kring meester kon worden ;
toch zou elk hunner al zijn aandacht in 't bijzonder op een enkel
voorwerp richten en de anderen met mededeelingen steunen.
Naar vrije keus ondernam Wilhelm Schuster, als hoofdtaak, de
volksliederen, raadsels, enz., Friedrich Muller de sagen, en Josef
Haltrich de sprookjes ; Johann Matz zou werkzaarn zijn op
't gebied der zeden, gebruiken, oude spreuken en zegswijzen.
Na eenige jaren kwamen de vruchten hunner opzoekingen
aan 't licht.
Haltrich opende de rij in 1855 met zijn stuk Zur deutschen
Thiersage, in het g Program') D van het Schassburger gymnasium geplaatst. Deze studie bestaat nit een inleiding over oorsprong en geschiedenis der dierensage, gevolgd door 45 dierensprookjes, nog heden onder 't y olk in Zevenbergen bekend.
Hierbij voegde Haltrich een aanhangsel over de dierenwereld in
het spreekwoord, waarin hij ors een verzameling biedt van de
herinneringen en vergelijkingen, waartoe de dieren in de y olkstaal aanleiding geven. Toch dient aangemerkt, dat hij zich bepaalt
bij diegene, welke in de dierensage als handelende personen
optreden.
Deze studie, waarbij wij een oogenblik stil staan, heeft destijds onder de germanisten een zekere opschudding te weeg
gebraeht. Zij werd ontvangen als een kostbare bijdrage tot het
vraagstdk, dat toenmaals nog in zijn eerste stadium verkeerde.
Grimm meende in Haltrich's stuk een bewijs te %inden tot verdediging der theorie, die hij met zooveel geleerdheid op den
oorsprong der dierensage gebouwd had. Hij was namelijk van
meening, dat de vertellingen van Vos Reinaert van echt Germaanschen oorsprong zijn, dat ze met de Frankel' in Noordelijk
Galli6 binnendrongen en zich daar mondeling hebben voortgeplant, tot ze in de 12e , 15° en 14° eeuwen met een merkwaardige weelderigheid in de Oudfransche gedichten weer te
voorschijn traden. De samenhang van de Oudgermaansche
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dierensage met de dierengedichten van andere volkeren wordt
door Grimm niet geloochend, doch op oorverwantschap teruggeleid. Toch neemt hij aan, dat enkele onzer fabelen van
morgenlandschen oorsprong zijn. Voegen wij nu hier bij, dat
Grimm, in strijd met Gervinus, het dierensprookje als cen verbrokkeling van het dierenepos verdedigde, en dus aan dit laatste
cen hoogeren ouderdom toekende, dan hebben wij de zienswijze
van den grooten Duitschen taalvorscher in hare hoofdtrekken
geschetst.
In een eigenhandigen brief, door Haltrich medegedeeld,
wijst Grimm op den rijkdom waarmede het dierensprookje in
Zevenbergen vloeit; verder op de rol van koning, die er aan
den beer in toegedacht wordt : twee omstandighcden, meende
hij, die zijn theorie zeer waarschijnlijk maakten.
Het is hier de plaats niet het vraagstuk grondig te behandelen.
De wetenschap is heden van een ander gevoelen, en ook Haltrich
heeft zich in zijn tweede uitgaaf (1885) tegen Grimm verklaard.
Het is bewezen, dat het dierensprookje ouder is dan het dierenepos; ook, dat het niet op Germaanschen bodem ontstaan is; en dat,
wanneer het Grimm toescheen dat er hem « een Germaansche
boschgeur uit tegenwaaide D, het alleen een zinsbegoocheling
was. In Indiè is de bakermat van den grondvoorraad onzer
dierensprookjes te zoeken, en door bemiddeling van Griekenland
zijn ze tot ons gekomen. Niet de beer en de vos, doch de leeuw
en de jakhals zijn de oorspronkelijke dragers ervan. Toch heeft
men zich ook voor overdrijving in de nieuwe theorie te wachten.
Het staat vast, dat de Grieken niet alles uit ladle ontleend
hebben, en het kan niet ontkend worden, dat dierensprookjes
zich ook spontaan kunnen ontwikkelen. Hoe antlers zouden wij
de fabelen moeten verklaren, wier hcstaan bij de Kaffers ons
door Bleck word geopenbaard?(1)
In zijn nieuwe uitgaaf neemt Haltrich dus aan, dat het zoo
rijke dierensprookje in Zevenbergen eerst tilt de 15 6 eeuw zou
dagteekenen, en niet reeds door de kolonisten bij hun verhui(1) Dr. W. H J. BLEEK, Reineke Fuchs in A frika. Weimar, 1870.

— 39 .........,
zing zou gekend geweest zijn. In de a Erläuterungen i tracht
hij den oorsprong der enkele sprookjes uit te leggen; vooral wit
hij de vergelijkingspunten opzoeken, welke zij met niet-Zevenbergsehe opleveren.
De nieuwe theorie heeft niet iedereen overtuigd, en ter loops
zij hier vermeld, dat Jonekbloet, zelfs in zijn laatste uitgaaf, er
zich bepaald tegen verklaart, en met Grimm het zelfstandig
bestaan der dierensage bij de Germanen blijft verdedigen
(Is, p. 347).
Reeds het volgende jaar, in 1856, trad Haltrich met een
bundel mdrchen op. Tot het zamelen Bier overblijfselen uit
ouder tijd stelde hem zijn beroep uitmuntend in staat. Hij was
nl. leeraar aan 't gymnasium te Schassburg. Nadat hij van zijn
vriend W. Schuster een zeker getal sprookjes ontvangen had,
welke als grondslag aan zijn verzameling dienden, 7ocht hij ook
op, wat nog in dit yak in het ouderlijk huis mocht bekend zijn.
Hier werd nogmaals een getuigenis bewaarheid, vaak door de
beoefenaars der volksletterkunde uitgesproken : (‘ de meeste
opgesehreven sprookjes stammen uit vrouwenmond of van
vrouwenhand. 2. Ook Haltrich's moeder kende er, en toonde
hiervoor zelfs een trouw geheugen te bezitten. Goethe's moeder
eveneens, zooals blijkt uit een harer brieven, was een voortreffelijke sprookjesvertelster, en wist die onschuldige gesehiedenissen tot ontwikkeling der fantazie van den knaap te doen
strekken. —
Weldra opende zich Haltrich nog ecne andere bron• Hij
noodigde zijn leerlingen uit, alsook de normalisten van het
Seminarium te Schassburg, hem de sprookjes te willen opschrijven, welke hun bekend waren. Aanvankelijk zetten de
jonge lui wel groote oogen op en vonden zonderling, dat hun
leeraar zich met zoo onbeduidende zaken ging bezig houden;
toen zij echter zagen dat het hem ernst was, en zij nog door
andere hunner leeraars daartoe aangemoedigd werden, vervulden zij ook den uitgesproken wensch, en brachten nu, na
iedere vakancie, een rijken oogst sprookjes mede.
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zijn arbeid in 't licht te geven, Vooraf zond hij zijn handschrift aan de broeders Grimm ; zij toonden er zich zoozeee
niee ingenomen, dat zij zelve een uitgever bezorgden. Het
bock verscheen in 1856 bij Julius Springer te Berlijn. Oak
bij de vakmannen vond het een ongemeen goed onthaal, en wel
bij M iillenhoff, Simrock, Meier, Schroer, Weinhold, Frommann,
Mannhardt, Wachsmuth en Wuttke, zooals blijkt lit de brieven
door Haltrich achteraan gevoegd. Het bock was lang uitverkocht,
en reeds een geruimen tijd deed zich de behoefte aan een tweede
oplaag gevoelen, toen sulks in 1876 door de belangstelling van
het « Verein fur Siebenbargische Landeskunde D rnogelijk werd.
In 1885 verscheen het in vierde vermeerderde oplaag, en telt
thans 119 nummers. (I)
Met al te veel bescheidenhcid zegt Haltrich op hi. IV, omtrent
de waarde zijner verzameling : « .,.. Ik weet niet nauwkeurig,
of ook slechts een daaronder iets gansch bijzonders aan zich
heeft, dat in de bekende talrijke bundels geen gelijke zou viaden, of finders in levendige overlevering nergens zou voorkomen.
Indien ze overigens ook volstrekt niets gansch nieuws moesten
brengen, zoo geven zij toch minstens een getuigenis van den
bijzonderen vorm en de verspreiding van bekende sprookjes. a
Dat er onder het getal der hier gegeven vertellingen zich wel
bevinden, die als onopgeteekend kunnen aangestipt worden,
staat vast. Reeds onder de dierensprookjes, getuigde Grimm, was
hem veel nieuws voorgekomen. Ook in de overige levert Haltrich
niet bloot varianten, en het ware niet moeielijk zulks door
voorbeelden te staven. Het kan hier volstaan, naar het zoo
merkwaardige vingersprookje (n r 75) te verwijzen, waarin een
verklaring voorkomt van het spreekwoord : « dat heeft mij mijn,
kleine vinger gezegd. ) —
Gaarne stipten wij eenige der mürchen aan, welke of met
gelijken vorm, of met varianten, thans nog onze kleinen in
....
(1) Deutsche Volksmärchen aus dem Sachseulande in Siebenbiirgen.Wien,
Carl Graeser. (Siebenbiirgisch-deutsche Voiksbiicher, II Band.)
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Vlaanderen vermaken; van dat voornemen moeten wij hier
echter afzien, het zou al te veel ruimte innemen.
Aangaande zijn doel ook heeft Haltrich eenige woorden neergeschreven, die ik hier wil overnemen, daar de geschetste
toestand evenzeer in Vlaanderen bestaat.
a In de cerste plaats, ) zegt hij, « bled ik deze volkssprookjes
Haan ons Saksisch landvolk. Ik heb ze van zijn eigendom genomen , tot hem moeten zij zich dus eerst richten. opdat het
daarin, als in ecn Spiegel, iets van zijn verstandelijk wezen en
leven ontdekke. Indien het bock ook niet tot de boerenhutten
doordringt, zoo doet zulks niets; want, waar men zich steeds aan
ecn frissche bron kan laven en verkwikken, daar heeft men het
oudgeschepte en vervlogen water niet noodig; het yolk moet
slechts vernemen, dat daarin de geschiedenissen voorkomen, die
het zoo trouw bewaart en verzorgt, en dat zij ook anderen genot,
verschaffen. Dan zal zijn genoegen daaraan verdubbelen, en de
sprookjesvertellers, die hier en daar reeds den spot prijsgegeven
worden, zullen weder in eere komen, en de families zich algemeen, in de lange winteravonden, om den grooten a luthersehen
haard verzamelen, en in het belle, knetterende vuur blikkeud'
de vertellingen van varier, moeder en grootmoeder toeluistcren....
Verder hied ik deze sprookjes de burgerfamilièn in onze
Saksische steden aan. Hier kloppen zij trouwens een weinig
schuchter aan en zien in de trotscher huizen niet een zoo
vriendelijk welkom te gemoet als in de eenvoudige boerenhutten,
waar ze zich beter thuis gevoelen. Met den ouden lutherschen
haard is ook de oude, stille gemoedelijkheid, die de huisgenooten
vroeger 's avonds om het vuur vereenigde, uit de meeste burgershuizen der stad verdrongen geworden; koude kalme dorheid,
stomme ernst of luidruchtige vermaken, die het hart ledig laten,
zijn in hare plaats getreden. De geest des tijds, die, zoo zeer op
materieel en uiterlijk genot bedacht, de koele berekening op
den troon heeft gezet, verwoest van lieverlede in de stad de
stille, met weinig tevreden huiselijkheid ; en de gemoedelijke
opvoeding door de mondclinge voortplanting van oude overleveD
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ringen en familieherinneringen, van de ouders op de kinderen,
houdt meer en meer op. Doch zelfs onze openbare opvoeding is
ten deele door dien geest van koele berekening en dorheid aangegrepen, terwijI zij alles wat niet op het praktische leven
betrekking heeft, wat niet mathematisch waar is, van de kinderen verwijderd houdt. Dan moeten ook die « domme sprookjes,
welke slechts onwaarheid en bijgeloof bevorderen », onderdrukt
worden. Daarvoor biedt men de arme kinderen, wier le vendige
fantazie toch wil bezig gehouden worden, of wel volitrekt niets,
of geeft hun niet zelden zoogenaamde kinderboeken van moreelen card in de handen, met meest verzonnen en gemaakte geschiedenissen zonder handeling en poetisehe waarheid, zooals
van den Boozen Frits, van den Braven Anton en dergelijke, en
wakkert ze aan tot het lezen van datgene wat ze niet verstaan
wat lion levendigen geest niet boeit, wat hun Been geschikt,
voedsel biedt; om niet te gewagen van de slechte, verderfelijk
werkende boeken, die men hun ook wel in de handen stopt.
Waarlijk, dat gedeelte onzer steedsehe jeugd, wien, om het
even door welke oorzaken, het geheimzinnige en tooverachtige
wonderland der sprookjes gesloten bleef, en wien de adem van
deze reine kinderpoezie niet beroerde, openbaart een verontrustende kalmte en dorheid van gemoed, voor welke men zich
bang gevoelt. Daarom wenschte ik deze volkssprookjes gansch
bijzonder tot de jeugd te zien doordringen, daar zij haar cen
goed verschaffen, dat haar als haar eigendom behoort, welk
men haar op onrechtvaardige wijze heeft onttrok ken. »
Zouden wij niet dezelfde klachten, met betrekking op Vlaanderen, met nog meer grond molten uiten? De lezer oordeele,
welke vurige liefde tot bewaring van den volksgeest zich in deze
woorden van Haltrich openbaart. Het verlies der eigenaardigheid
van het volkskarakter is evenwel in onze eeuw moeielijk, zoo
niet onmogelijk, tegen te houden. Twintig jaren later, bij het
verschijnen der tweede uitgaaf, schreef Haltrich dezelfde
klachten, ditmaal met nog diepere smart, neer.
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Bijna gelijktijdig met Haltrich's Marchen, in 1857, gaf ook
Friedrich Muller, alsdan predikant te SchNssburg, zijn a Siebenbiirgische Sagen ' uit.
Al wie een stuk van gloeiende, echte vaderlandsliefde wil
leeren kennen, neme zijn. voorrede ter hand. Als opschrift
maakt hij Grimm's waarheidsvolle %oorden : Ohne diese sie
begleitende Poesie miissten edle Volker vertrauern and vergehen

tot de zijne, en bepaalt in de volgende bladzijden de gewichtige
plaats, welke de sage in het innerlijke leven van een yolk
inneemt. a De Duitsche wetenschap, schrijft hij, heeft sedert den
aanvang onzer eeuw deze kryptogamen van den volksgeest (een
schilderachtige term, voorwaar !) binnen de grenzen harer opsporingen getrokken. Het opfrisschen van het nationaal bewustzijn
in de bevrijdingsoorlogen leidde de wetenschap op het gebied
van het Oudduitsch; wat in het gemoed des y olks aan ideale
schatten, namelijk aan sprookjes, sagen en liederen berustte,
werd opgezocht, en tegenover de vreemde ontaardheid gesteld ;
en, uit het lang miskende en bijna verdorde knopje der yolkssage ontkiemde onzer den vorm van liederen voorcerst een
nieuwe lente voor de nationaliteit.
Ziedaar, in weinige woorden, een treffende huldiging van de
volkssage als heropbeurster van den volksgeest !
Van de gevaren, die nit dit opzicht , de Saksen in Zevenbergen bedreigen, gewaagde ik reeds hooger. Gescheiden van
het moederland door vijandige stammers, staan zij, door hun
gering getal, meer dan andere volkeren aan vernielende
invloeden bloot. Biedt men deze niet krachtig het hoofd, dan
sterft allengs al het eigenaardige uit en maakt plaats voor een
karakterlooze gelijkvormigheid. Ook in Vlaanderen is de toestand
niet anders.
Muller wijst vooral, als een betreurenswaardig feit, op het te
loor gaan van het dialekt. Hij toont voor de gewestelijke taal
een waren cultus, en ik neem met opzet eenige regelen over, om
te laten zien, hoe men den tongval goddelijke eer kan bewijzen,
zijn verlies of verbastering betreuren, en toch zich aan den
D
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cenheidsregel onderwerpen, die de toekomst eener taal beheerscht. In een land als het onze, waar het geestesleven eerst
sedert gisteren weer uit den doodslaap opstond, en evenwel de
letterkundigen op het stuk der schrijftaal zoo weinig eensgezind
zijn, zal dit citaat wis genade vinden.
« De tongval, volgens Goethe's schoon woord « het bcstanddeel waarin de ziel haren adem schept D , is het aderstelsel eens
y olks, dat in het hart begint en tot het hart terugleidt. Helaas,
wanneer niet meer in de aderen het zelfvoortgebrachte bloed
vloeit, wanneer het aan het liehaam door inenting van buiten
moet worden toegevoerd. Dat in Zevenbergen de indringende
spraak (de Hoogduitsche schrijftaal) gees in den grond verschillende is, heft het uitwerksel niet op; want de klanken en grammatische vormen, de specifieke waarde blijven toch immer
verschillend... De schrijftaal heeft, niet alleen op den kansel en
in den rand, waar haar gebruik sinds lang noodwendig geworden
was, maar ook in het gezellig verkeer, ja in het huisgezin,
vooral in de steden de moedertaal ten deele reeds verdrongen , en
schiet haar wortelen, onbemerkt door het zorgelooze geslacht,
in het gebouw van het dialekt, en arbeidt aan zijn val. De spraak
der steden is reeds zeer sterk ontkleurd en vaak van de zinrijkste
wortels, woorden en klanken beroofd ; hoe nailer bij de steden,
hoe meer deze vervanging toeneemt, hoe meer de taal toon- en
karakterloos wordt; zij wordt effener en mist alle zinnelijk
sieraad; in dezelfde mate grocit ook haar ongeschiktheid aan,
om zich tegen vreemden invloed to verdedigen. »
Wie zou niet wanen, dat deze woorden geschreven zijn met
het oog op Vlaanderen? — Zet in plaats van de Duitsche schrijftaal een — dikwijls geradbraakt — Fransch, en welk dezer
verwijten zou niet evenzeer op ons vaderland toepasselijk zijn ?
Indien Muller zich niet in een zoo sierlijk Hoogduitsch
uitdrukte, zou men hem, wegens die gloeiende liefde tot
het dialekt, al licht verdenken, de princiepen onzer WestVlaamsche school to deelen. Op dit gebied heeft echter onze
Duitscher weer zijn op wetensehap gegronde bezadigdheid bij
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onze taalparticularisten voor. Zijn voorbeeld weze hun in bedenking gegeven I —
Muller toont aan, wat een groot gewicht de gewestspraak voor
een yolk heeft tot het behoud van zijn eigenaardig karakter.
Zoo long zij bloeit en door het yolk in eere gehouden wordt,
dreigt geen gevaar; « met haar verval echter gaat het verval der
zeden en denkwijze van het yolk hand aan hand. Het nieuwe
woord brengt vaak een nieuwe behoefte merle, en onder den
dekmantel der behoefte en onontbeerlijkheid verdringen de
« vorderingen des tijds eenvoud, rechtschapenheid, liefde tot
het gemeene welzijn, de deugden der voorvaders, en daarmede
natuurlijk de eigenaardigheid van het gezamenlijke volksleven ;
want een yolk is eigenaardig alleen zOolang, als zijn gedachten
op vaderland en familie beperkt blijven. Treedt het buiten
deze bergen, die de bronnen alle y volkeren besehntten, clan
wordt het effen als de stroom in de vlakte, geest zijn zelfbestaan
op, en verliest zich in den algemeenen levensstroom der
volkeren.
De achteruitgang der volkstaal heeft ook het verval der sage
ten gevolge; hierdoor verstaan wij, binnen de breedste grenzen,
al wat het yolk zegt, vertelt, zich overlevert : sprookjes,
sagen, gebruiken, rijmpjes, raadsels, enz., alle elementen in het
zieleleven eener natie, die zich vooral door het gesprokene
woord voortzetten en verspreiden. Nevens het sprookje neemt
de historische sage in den geest van het yolk een groote plaats
in. Muller zet haar wezen, hare natuur uiteen (p. I). Hierover
in bijzonderheden treden zou ons te ver leiden ; het zij genoeg
bier te herinneren, dat aan de sagen meestal een geschiedkundige kern tot grondslag ligt. Alleen door het toevoegen van een
wonderbaren trek, zooals Grimm het reeds in zijn « Deutsche
Sagen v aantoonde, houdt het yolk iets van zijn gesehiedenis in
't geheugen. De sage heeft een historische of een mytische basis.
Deze laatste aideeling bevat namelijk die overleveringen,waarin
ons ergens een overblijfsel van het oude hcidendom bewaard
bleef; het bovennatuurlijke heeft ze met het sprookje gemeen,
D
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doch onderscheidt zich weer van dit laatste hierin, dat zij zich
steeds aan' een bepaalde plaats of persoonlijkheid hecht, terwijl
het sprookje reeds door zijn begin er was Bens..... zijn algemeener opvatting te kennen geeft.
Terwijl voor het sprookje slechts de levende volksmond kan
geraadpleegd worden, heeft zich de sage, juist wegens haar
geschiedkundig-wonderbare kern, reeds vroeg in de letterkundige voortbrengselen van ieder yolk een weg gebaand. Kronieken
en andere geschriften hebben gretig die volksverhalen opgeteekend, die destijds — en soms nog — voor ware geschiedenis
golden. Zelfs werd met sagen smokkel gedreven, in dezen zin,
dat een kroniekschrijver, uit lust en iiefde om een naam te verklaren, zich niet zelden liet verleiden, zelf sagen te verzinnen,
welke alsdan door zijn lezers of afschrijvers meestal voor goede
munt en als uit het yolk stammende werden opgenomen. De
sage van het ontstaan der stall Antwerpen (Handwerpen) heeft
waarschijnlijk geen anderen oorsprong.
In beide soorten heeft Muller nog een betrekkelijk rijken
oogst gevonden. In de tweede uitgaaf in 1885 versehenen, telt
zijn verzamcling 620 nummers(1).
De mythische sage vloeit slechts spaarzaam in Zevenbergen,
De stof heeft er zich onder zeer verbrokkeldcn vorm voortgeplant. Aileen ru'inen treft men bier onder dit opzicht aan, waarvan men slechts door een breede vergelijking met de overige
Germaansche overleveringen en sagen den samenhang en de
betrekking met het oude heidensche volksgeloof kan bepalen. Op
deze verzwakking, welke bijzonder in het bijna volledig verlies
alle y namen te voorschijn treedt, heeft zonder twijfel de
afscheuring van het lokaal verband met het moederland den
grootsten invloed uitgeoefend.
Als een Bier verliezen kunnen wij vermelden het afsterven
van alle herinneringen aan de Duitsche mythische nationale
(1) Siebenbargische Sagen.Wien, Carl Graeser. (Siebenbargisch-deutsche
Volksbiieher, I Band).
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helden; geen der groote Germaansche middeleeuwsche heldendichten, uitvloeisels van sagencyklen, heeft bij de Saksen weerklank gevonden. In een ander soort zijn de sagen, waarin
elven en vooral dwergachtige wezens als handelende personen
optreden, eveneens uit het geheugen gewischt.
Toch spreekt nit de hier verzamelde bouwstoffen een echt
Germaansche oorsprong. Wij vinden er b. v. sporen in terug,
die de Saksen uit Zevenbergen rechtstreeks naar de Nederrijnsche
gewesten als hun vaderland verwijzen. Gemeen met gansch
Noord-Duitschland hebben ze Vrouw Holle, de Vrouw Berchta
van Zuid-Duitschland, terwijl het woord hune, waarmee ze een
reus bestempelen, ons aan sommige Noordnederlandsche gewesten herinnert. Ook de sage van den Pijper van Hameln
moot als een oud aandenken van het vaderland der eerste kolonisten aangezien worden.
De historische sagen zijn in grooter getal voorhanden. Heel
het leven der Saksen, door de eeuwen heen, staat daarin weergespiegeld. G. D. Teutsch heeft reeds met de benuttiging van
dien schat tot de historiographie zijns vaderlands een aanvang
gemaakt(I). Met richtig oordeel getoetst, is de sage voor den
geschiedschrijver een kostbare bron tot de kennis van het innerlijke leven van een yolk.
De onderscheidene volkeren, die zich op den bodem van
Zevenbergen verdrongen hebben, worden in de sage teruggevonden. Van de Daci&s, tot de aankomst der Szeklers (of
oudste Magyaarsche bewoners) en der Saksen, is de oogst
slechts schraal. Door Magyaarschen invloed hebben zich twee
Attilasagen voortgeplant. De aankomst der Szeklers in de oostelijke grensgebergten bracht aan de volkssage een nieuwe stof
aan ; doch eerst met het verschijnen der Duitsche landverhuizers
groeit de beek tot een stroom aan en vloeit met onverzwakte
kracht tot op den tegenwoordigen tijd. Hun strijden tot behoud
(I) D r G. D. Teutsch : Geschichte der Siebenbiirger Sachsen 2e Auti.
Leipzig 1874.
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plaatselijke helden gewagen : Hermann in Hermannstadt, Honterus in Kronstadt en Weisz, Eisenburger in Schassburg, het
Kleine Manneken den Legaat in Mediasch, den Rooden Koningsrechter in Reps, en andere.
In Mailers boek komen ook eenige nummers voor die niet tot
den eigenlijk Saksischen sagenschat behooren. Zij betreffen de
overige nationaliteiten in Zevenbergen, Magyaren en Zigeuners.
De reeds genoemde Haltrich vergenoegde zich niet met in zijn
navorschingen tot kennis van zijn vaderland alleen het gebied
der sprookjes to omvatten. Gedurende zijn lange loopbaan (hij
stierf op 17 Mei 1886), had hij zoo wat al de onderwerpen aangeraakt, die eenigszins met den volksaard in verband stain. De
vruchten zijner studien liet hij in Saksische en vreemde tijdschriften verschijnen. De Weener uitgever Carl Graeser, zelf
cen Saks uit Zevenbergen, en met de edelste vaderlandsliefde
bezield, liet de zeer verspreide stukken van Haltrich in 4885 in
cen boekdeel vereenigen. Om gezondheidsredenen kon Haltrich
2elf den bundel niet aan een herziening onderwerpen ; het bock
verseheen dus door de zorg van J. Wolff, zelf een vakman op
dit gebied, die het ook op de hoogte der hedcndaagsche wetenschap bracht. (1)
Haltrich toont, in dit boek, welk een fijn gevoel hij bezit voor
al wat den volksgeest aangaat. Behalve zijn reeds vermeld «essai b
over het dierensprookje, bevat de bundel stukken over de
volgende onderwerpen : de Zigeuners in den Saksischen yolksmond; Saksische volksgeest en -humor , de wereld der
sprookjes en der kinderen ; kinderspelen en -rijmen; stiefmoeders, stief- en weeskinderen; de macht en heerschappij van
het bijgeloof ; spreekwoorden, spreekwijzen, uitroepen en raadsels; opschriften.
(1) Zur Volkskunde der Siebenbiirger Sachsen, kleinere Schriften von
Josef Haltrich, in neuer Bearbeitung herausgegeben von J. Wolff, Wien
Carl Graeser, 1885.
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• Deze opstellen behooren tot de onderscheidene vakken van
het volkstamliche. Daarin heeft Haltrich niet slechts gezameld;
hij heeft ook getracht uit die bloemen den honig te trekken, en
die oorkonden tot de psychologie van zijn yolk te doen strekken.
De nietigste Bingen hadden voor hem waarde, zooals blijkt nit zijn
alleszins merkwaardige verzameling van opschriften, en uit zijn
stuk over volksgeest en -humor. Zelfs de kindertaal heeft hij
afgeluisterd, en ons de populaire vertalingen van natuurgeluiden
(zoogenoemde natuursternmen) opgeteeke n d.
Ook op de overige nationaliteiten sloeg hij acht, voor zoover
zij tot de kennis van het Saksische volksleven of het verstand
van den Saksischcn volksgeest van belang waren. De Zigeuners
inzonderheid bestudeerde hij met voorlielde, en sehilderde met
cchten humor de levenswijze van dit zoo primitieve, doch
weinig bekende yolk.
Met betrekking op de wetenschappelijke studie der Saksische
volksbegrippen, hoeft hier nog vermeld, dat Haltrich steeds een
aanhangsel op zijn Mtirchen had in uitzicht gesteld. Hierin, als
in het III deel van Grimm, moesten zijn bronnen en varianten
aangeduid en de opgeschreven sprookjes met andere verzamelingen vergeleken worden. Zijn belofte heeft hij niet molten
vervullen. Het is te hopen, dat zijn bekwame uitgever J. Wolff
ook die studien van den ijverigen navorscher aan de geleerde
wereld zal schenken.
Andere werkers waren intusschen niet onledig gebleven ; doch
ik moet mij vergenoegen met hunne names aan te duiden, daar
hun arbeid of in tijdschriften verscheen of minder toegankelijk is.
Joh. Karl Schuller was reeds lange jaren op folkloristisch
gebied werkzaam ; Fr. W. Schuster liet in 4865 een verzameling
van volksrijmen verschijnen. De oudste der Saksische vorschers
zijn reeds ter rust gegaan ; onder de jongeren kunnen wij
noemen Gust. Heinrich, J. Wolff, en den predikant van Agnetheln, Fr. Fr. Fronius. Deze heeft zich doen kennen door een
eigenaardig bock, dat onze aandacht verdient om meer dan eene
reden en waarbij wij een oogenblik willen stilstaan.
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In zijne ambtelijke bezigheden had hij, zoo zegt hij in dQ
voorrede, dikwijls gelegenheid de boerenzeden, dat levendig
archief van onschatbare waarde, gade te slaan. De ['melte, in
Bien zin aangewend, moest onbetwijfelbaar een rijke mijn
opener', hoewel de Saksische boer sedert ruim zeven honderd
jaar midden onder vreemde elementen woont, toch heeft hij, met
een taaiheid waarvan gewis weinig voorbeelden bestaan, geloof
en volksaard, gebruiken en zeven, weten te verdedigen en te
behouden.
Een getuigenis, die dezen atgezonderden stam eere aandoet !
Mochten wij aan onze landgenooten denzelfden aangenaam klinkenden lof toesturen !
Fronius lette op de gebruiken en gewoonten bij de landbewoners, schreef ze getrouw op, en gaf zijn aanteekeningen, eerst
in tijdschriften, in 4878 under boekvorm als « beelden uit het
Saksische boerenleven i in 't Licht. ( 1 ) IN schetst oils het bestaan
zijner landgenooten van de wieg tot aan het graf. Een beschrijvingvan het Saksische boerenhuis, als schouwplaats der tooneelen
die volgen, dient tot inleiding; wij wonen de geboorte bij van
het kind, en zijn getuige van de zeer zonderlinge gewoonten die
de doopsplechtigheid vergezellen. Wij zien het kind opgroeien,
en deelen in de eenvondige spelen, twisten en schertsen der
zonnige kinderwereld. De schoolknaap ontwikkelt zich tot een
jongeling, de « Briiderschaft D neemt hem op , tot het huwelijk
'gerijpt, zien wij hem om zijn meisje vrijen, en volgen hem op
die wijze in de onderscheiden tijdperken zijns !evens. Ook tafereelen uit het gansche dorpsleven heeft de schrijver in zijn
boek opgehangen; zelfs voor de nietigste dingen, b, v. de gesprekken der landbewoners den zondag namiddag voor de deur,
weet hij ons als gemoedelijk verteller belang in te boezemen. Op
die wijze beschrijft Fronius een aloude eerwaardige Saksische
(1) Bilder aus dem sachsischen Bauernleben in Siebenbiirgen, ein Beitrag
zur deutschen Culturgeschichte. Wien, C. Graeser. (Siebenbiirgisch-deutsche
Volksbiicher, III Band).
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volksinstelling, de e Nachbarschaft ', Welke in een nog
betrekkelijk onbedorven maatschappij, als de Saksische, ware
diensten bewijst.
Dit bock werd overal zeer goed onthaald en beleefde onlangs
zijn derde uitgaaf. Voor de ethnographische studie der traditioneele gewoonten en gebruiken van dit gewest is bet van hoog
gewicht. Tot hiertoe werd dit vak weinig beoefend en soortgelijke
werken behooren nog tot de zeldzaamheden. Vermelden wij ook
in 't voorbijgaan de Coutumes populaires de la Haute-Bretagne,
van den ijvcrvollen P. Sebillot, die zijn vaderland onder 't zelfde
oogpunt als Fronius bestudeerde.
IV.
Hiermede nemen wij van onze broeders uit Zevenbergen
.afscheid. Op volledigheid maakt doze schets volstrekt niet aanspraak : niijn doel was door cenige voorbeelden op een geschiedkundig vak de aandacht to roepen. In het hooger meegedeelde
zagen wij een Germaanschen volksstam aan 't well, die in
nagenoeg gelijke politische omstandigheden verkeert als wij :
door zijn Magyaarsche meesters wordt zijn volksbestaan met

uitroeiing bedreigd, en die onrechtvaardige verdrukking schijnt
nog to willen toenemen. Ook in Belgie wordt door velen, die
voor Vlaanderen een Fransche toekomst droomen, tegenover
onzen scam hetzelfde doe! vervolgd. In beide gewesten bestaat de
strijd met hetzelfde oogwit : behoud van taal en volksgeest.
Ik heb de natuur der pogingen, door de Saksen in Zevenbergen aangewend om hun volkskarakter voor vernietiging of
•ontaarding te beschutten, in 't breed uiteengezet, juist omdat wij,
volgens niijn beschciden meening, uit hun voorbeeld nut kunnen
trekken. Ik heb er op gewezen, hoe de Saksen de studio der
volkssage als een gewichtig, zoo niet het gewichtigste middel
aanzien tot bewaring van het nationaal karakter. Uit het geschetste wordt klaar, dat wij bier nog een door en door gezonden
volksstam voor ons hebben.Worden ook door vaderlandslievende
mannen klachten geuit wegens het verdwijnen der geweste-
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Iijke taal, toch mag men aannemen, dat een yolk, welk een zoo.
grooten voorraad overleveringen, een erfgoed uit ouder tijd, nog,
zoo . trouw aanhangt, welk zijn oorspronkelijke gebruiken en
zeden zoo ongeschonden heeft bewaard als ons Fronius toonde,
niet aan lichamelijke noch aan verstandelijke verslapping lijdt :
waar zooveel frissche bronnen van aloud en eigenaardig leven
spruiten,staan nog sterke dammen tegenover vreemden invloed.
Zulk een yolk is nog niet tot den ondergang gedoemd.
Ons zelven kunnen wij niet zooveel lof toezwaaien. Onze
volksaard lijdt verliezen sedert eeuwen, en ook op onzen tijd
nu onze herleving zich zelfs krachtig doet gevoelen, hebben wij
niet de verzekering, dat het verlorene wordt teruggewonnen.
Met cijfers leerde ons onlangs Prayon-van Zuylen, in een studie,
in dit tijdschrift verschenen (1), dat wij eerder achter- dan
vooruit gaan.
Wanneer wij bedenken dat alleen in de afgeslotenheid het
nationaal karakter eens y olks zich staande houdt, dan zal het ons
klaar worden, hoezeer het noodzakelijk moet verzwakt zijn in
Vlaanderen, gelegen op de grenzen van Germanic en Romanic,,
tusschen Welke het dreigt eon menggewest to worden.
Ten gevolge van dat mengen der rassen smeedde, sedert langen
tijd, iedere eeuw nicuwe schakels in de keten der verfransching,
en juist die omstandigheid maakt onze taak zoo moeielijk. In ons
zelven, in de onverschilligheid, die voor zoovelen een erfgoed
is en hun het willen onmogelijk maakt, dAdr ligt de oorzaak,
waarom zoo weinig veld gewonnen wordt. Dat verkankeren der
volksziel laat zich historisch vervolgen. De Fransche invloed,
reeds aan het hof der Graven van Vlaanderen onder den vorm
van Leliaarts vernielend werkzaam, heeft in de volgende eeuwen
slechts toegenomen; de vreemde overheersching, nu van Spanje,
dan van Oostenrijk, deden niets dan het kwaad sterken : het
verval van onzen scam, eens aan de spits der beschaving, sprak

(I) Jaargang 1885, afl. 7-9.
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luide uit de zoo goed als volledige werkeloosheid op verstandelijk gebied. En de jaren, die op de Fransche omwenteling volgden, waren niet van aard om de meer en meer
ingrijpende verfransching te keer te gaan. Niets kan beter de
verbastering van ons nationaal gevoel schetsen, dan de zoo
betreurenswaardige scheuring van 1830, toen de Vlamingen zich
bij hun erfvijanden schaarden om stambroeders te bestrijden, die
zooveel tot hun herlevende welvaart bijgedragen hadden. En
waarom sprongen zij in 't harnas? — Om tegen windmolens te
schermen. Achter dat schrikbeeld der t Hollandsche vreemde
taal . stak een paap en een Waal ! De Vlamingen verkregen nu
wat ze gewild hadden : de eigen moedertaal hadden ze, wegens
een dialekt-verschil, als een vreemde indringster uitgedreven, en
joist die omstandigheid geeft den maatstaf hunner achterlijkheid
in beschaving. Natuurlijk werd het Nederlandsch nit de inrichting van den nieuwen Staat geweerd. Nu een vijftigjarige
vredevolle ontwikkeling ons echter tot inkeer heeft gebracht en
ons de begane tout in Naar gevolgen heeft doen voelen, hebben
wij mane den wensch : terugwinnen wat in 1830 vriprillig weggesmeten werd. Toch mogen wij niet, zooals ik reeds hooger
zei, rusten, wanneer wij de volledige en eerlijke gelijkstelling
onzer taal met het Fransch zullen verkregen hebben : ons doer
ligt verder. Ons volkskarakter moet weer opgebeurd, weer
nationaal, weer uitsluitelijk Vlaamsch gemaakt worden. Bij alle
de standen, is het noodig onze taal weer in ecre te brengen
Onze scam hoeft zich te herinneren, dat hij niet cerder weer
een plaats in de rij der beschaafde volkeren zal bekleeden,
vOor hij zijn onderbroken ontwikkeling, door eigen taal, eigen
letterkunde, eigen aard en zeden, zonder . vreemden en vooral
antinationalen invloed, weer zal opgenomen hebben : het aandenken van vroegeren roem moet weer opgefrischt, het lijden
en strijden onzer voorouders weer verkondigd, onze Oudvlaamsche eenvoudige en zuivere zeden weer in 't licht gesteld,
en aan ons nog niet gansch verbasterd yolk ter bewondering
gegeven ! Onze oudheid, onze letterkunde moet opgegraven, ea
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het intieme leven onzer voorouders doorgrondt in een woord :
Vlaanderen moet weer zich zelf worden,
Vlaamsch van hart, en Vlaamsch van aard!

Het leere dus zijn verleden kennen, met al wat op den yolksaard zijn bijzonderen stempel drukt. Daar ligt onze taak, zooals
Grimm ze opvatte. Ik haalde zijn vocrbeeld aan in Duitschland,
ik toonde zijn volgelingen in Zevenbergen ; wie zal mij de namen
doen kennen van hen, die in Vlaanderen zijn voetsporen
drukten? —
Tot bereiking van dit zoo edel doel is het de plicht van alle
vaderlanders steeds voor de princiepen in de bres te springen, en
thans wellicht mecr dan ooit; nu in de laatste tijden de hooger
vermelde onverschilligheid, in voile borst aangegrepen, zich
als de gevaarlijkste vijand deed kennen, is het meer dan ooit
plicht voor de vaderlandsche partij in werk- en waakzaamheid
te verdubbelen.
Ik meen dus er op te moeten wijzen, dat wij, over 't algemeen,
een voor ons streven hoogst gewichtigen faktor vrijwillig al te
zeer verzuimen : de studie der volkssage is met de wetenschap
onzer oudheid innig verbonden. Aan het doorgronden van het
populaire, is de herleving van den Duitschen volksgeest te
danken. De ondervinding heeft bewezen, hoe gewichtig de
kennis der volksziel is voor het behoud van de eigenaardigheid
van een yolk! Dezelfde stof zien wij, in alle besehaafde landen,
het voorwerp der teederste zorg uitmaken. Terwijl wij dagelijks
under dit opzicht verliezen ondergaan, laten wij schuldig de
schatten onbenuttigd, die nog op den bodem van onzen volksaard
I igge n
Het is, meen 1k, van onzen kant een groote nalatigheid. Wij
hebben tot plicht, al die ecrwaardige overblijfselen van ouder
geloof en gebruik in Vlaanderen te verzamelen. Reeds meermaals, en reeds voor veertig jaar, slaakte Johann Wilhelm Wolf
den noodkreet voor Vlaamsch zelfbestaan. Hij stuitte op de
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algemeene onverschilligheid. Nog is veel te redden, doch het
wordt tijd; want reeds geraakte veel, door de alles gelijkmakende
beschaving in 't vergeetboek.
Moeten wij het ons niet tot schande aanrekenen, dat alleen
vreemdelingen ons op de eigenaardigheden van ons yolk
opmerkzaam maakten ? Niet fang geleden nog gewaagde een
Fransch reiziger, Henry Havard, in zijn . hoogst belangwekkend
boek La Terre des Gueux, van den rijken oogst, lien WestVlaanderen voor mytholoog en ethnograaf beide zou opleveren.
Dat men niet voorwende, dat onze gewesten niets meer
bijzonders aanbieden, dat alles aan gelijkvormigheid lijdt! Wie
zoo spreekt, heeft geen zin voor het populaire of kent ons yolk
niet. Wie schildert ons bij voorbeeld de zeden onzer kustbewoners? Wie leert ons de bevolking kennen van de boschachtige
omstreken van Eekloo, waarop Huyttens in zijn Etudes sur les
Mceurs, les Superstitions et le Langage de nos Ancétres (les Mënapiens) in 4864 onze aandacht vestigde ? Wie verschaft ons nadere
inlichtingen omtrent de bevolking van Zele, bij welke Bargoensch gesproken wordt? — Wie over de zoogenoemde Teuten
in het noorden van Limburg? — Ware er niet een schat van
opmerkingen bijeen te brengen in het « Hoppekwartier D, wanneer er de a Pluktijd D een menigte werklieden uit alle dorpen
verzamelt? — Wie schrijft ons de gebruiken en gewoonten, de
spreuken en zegswijzen op, die nog bij hen alien in voege zijn?
— Wie onder ons durft beweren, dat hij de duizend en eene
bijgeloovigheid kent van den Vlaamschen hoer ?
Dat nog genoeg, en niet het minst buiten de even aangehaalde gewesten, te zamelen is, stoat vast. Wij hebben, om ons
in het bereiken van dot Joel behulpzaam te zijn, nogmaals het
voorbeeld in de laatste twintig jaren, door Germaansche en
Romaansche landen gegeven. Overal zien wij, dat geleerde
genootschappen de zaak ter harte nemen : in Zevenbergen het
« Verein fur Siebenbiirgische Landeskunde D, in Weenen, de
c Anthropologische Gesellschaft D, in Luxemburg het « Institut
Royal-Grandducal v enz. Op andere punten vormen zich maat-
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schappijen om de volksbegrippen op te teekenen : Engeland,
Frankrijk, Denemarken, Spanje, bezitten er alle ten minste
eene. Deze nieuwe wetenschap heeft in de laatste tijden, onder
den naam van folklore, een ongemeene uitbreiding genomen.
Waarom zou ook in Vlaanderen niet een maatschappij als
beschermengel der volkssage optreden? Zij isgansch aangewezen :
door zijn talrijke vertakkingen, door zijn grolit getal leden,
door zijn vrijzinnigeri geest, den sleutel tot alle onafhankelijk
onderzoek, is het Willems-Fonds het best tot die taak berekend.
Op praktischen weg is het zainelen der folkloristische begrippen zonder veel moeite te bewerkstelligen. Een vraagboek,
dat den vorscher over de voornaamste punten Halt verschaft,
waarop zijn onderzoek zal betrekking hebben, is hier een
behoefte, waarin echter gemakkelijk kan voorzien worden. Als
voorbeeld kan de zeervolledige Sadslavischer Fragebogen dienen,
door D r Fr. Krauss voor de Anthropologische Maatschappij vanWeenen samengesteld. Toch meenen wij, dat wegens de onverschilligheid, welke tot heden tegenover de studie van het yolk
getoond weed, het noodig is aan het vraagboek nog een
ander bestanddeel toe te voegen : vele personen, wier medewerking gewenscht of A elkom ware, zouden gewis het echte
karakter der gevraagde inlichtingen niet recht begrijpen; en,
mocht men al op hun goeden wil rekenen, zeer dikwijls zott
men, bij nailer onderzoek, moeten vaststellen, dat hun antwoord
nevens de kwestie is. Het ware derhalve een noodzakelijkheid,
de vakken waarin men tot zamelen wil aansporen, door
concreete voorbeelden genoegzaam toe te lichten. Een dergelijk
vraagboek, met het oog op Vlaanderen bewerkt en in menigte
verspreid, zou zonder twijfel bij velen eene gevoelige snaar doe!'
trillen, en de medewerkers zouden met ontbreken.
De bestgeplaatste onder deze zullen immer de dorpsonderwijzers zijn. Het springt in 't oog, waarom juist zij als meewerkers
moesten gewonnen worden. Het is wel op den buiten, dat de
begrippen, waarvan bier spraak is, het levendigst zijn bewaard
gebleven : bier worden de oude liederen, sprookjes, legenden
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nog in eerc gehouden; hier zijn de kinderrijmpjes nog talrijk
bekend, de raadsels een gewoon tijdverdrijf na afgedanen
arbeid: De onderwijzer of I meester
zooals hij veelal genoemd wordt, is dagelijks met de dorpelingen in betrekking;
beter dan iemand is hij met hun zeden, gebruiken, denk- en
spreekwijze vertrouwd; niet zelden gaan zij hem raadplegen en
luisteren naar hem als naar een orakel. Zonder moeite kan de
onderwijzer lien tot het openbaren hunner geheimste gednehten
brengen. Van een anderen kant zal hij, reeds door het gadeslaan
van het spel en onschuldig gesnap der leerlingen, een schat van
dingen machtig warden; en dan, wanneer het zoo vaak in de
dorpsschool nog bestaande vertellingsuur slaat, hoeveel sprookjes
van de beste soort zal hij niet uit den mond der kleinen vernemen !
Leeraars van alien graad kunnen op die wijze bijdragen
leveren; en meer dan een verzamelaar vond, ook bij mere in
jaren gevorderde jongelieden, een krachtigen steun. Verder,
wegens het algemeen karakter der volksbegrippen, en het aandeel dat ze in de meest verschillende wetenschappen hebben, is
iedereen, welke ook zijn heroepsbezigheden zijn, in slaat tot
die veelomvattende taak mee to werken.
D ,

Meer dan eens echter werd mij, aangaande het doel dat
deze wetenschap zich voorstelt, een tegenwerping gemaakt, die
ik hier wil herhalen, juist omdat de gedachte daarin uitgedrukt,
zeer verspreid en toch niet gegrond is.
Velen schijnt het namelijk, alsof hij, welke die dingen uit den
ouden tijd tot voorwerp zij tier studie maakt, noodzakelijk eraan
moet houden, dat ze eeuwigonder de bevolkingen blijven bestaan,
hun verlies of verzwakking betreuren, en luide klachten moet
laten hooren wegens de vernieling, die de beschaving onder die
middeleeuwsehe begrippen aanricht; in andere woorden, dat die
man noodzakelijk een domper moet zijn. En inderdaad heb ik
vaak de liefde, waarmede de particularistisehe Vlaamsche tijdsehriften Rond den Heerd en 't Daghet in den Oosten sprookjes en
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andere folkloristische stof mededeelen, als een grief tegeri deze
studie hooren aanhalen. Van daar, dat tinders zeer verlichte personen de bewering opperden, dat de wetensehap der folklore
zonder praktisch nut is.
Tegen deze meening kom ik krachtig op. Het valt niet te ontkennen, dat de folklorist, telkens dat hij een sprookje, een
legende, een raadsel, een sage, een bijgeloovigheid, ja, een
kinderrijmpje of een spreckwijze kan machtig worden, die met
een ware vreugde aanteekent. Dat is wel zoo! doch, het is
het genoegen dat de botanist gevoelt, wanneer hij een nieuwe
plant ontdekt, zij het dan een viooltje of een distel, een sneeuwklokje of een paddestoel, hem tot dan onbekend, en in zijn
herbarium een nieuw nummer kan voegen.
Beide echter zijn hem welkom ; het een zal hij met evenveel
zorg drogen en vasthechten als het andere, en aan beide een
waar genot smaken. Ook zoo de folklorist. Ontdekt hij een dichterlijk sprookje of een domme bijgeloovigheid, een geurig
viooltje of een giftigen paddestoel, beiden biedt hij een gunstig
onthaal, en schrijft ze nauwkeurig op. Zal hij evenwel het
uitsterven van beide met hetzclfde gevoel vaststellen? Voorzeker niet. De spijt, welke men gewoonlijk bij de verzamelaars
uitgedrukt viadt, wegens het verdwijnen dier begrippen « uit
den ouden tijd b, heeft geenszins betrekking op alles wat ons, op
het populaire gebied, van geslacht tot geslacht overgeleverd
werd. Men verlieze niet uit het oog, welke de oorsprong is van
de stollen, die wij willen zamelen. Zij behooren tot de huidige
ontwikkeling onzer minder bevoordeelde standen; in vergelijking
met de beschaving der betere, Belden gene te recht voor verachterd.
Het eigenlijke yolk bleef, van een zeker tijdstip dat wellicht reeds
in de 1 3e eeuw aanving, vreemd aan de immer toenemende beschaving van adel en gegoede burgerij, welke van dan of dat voorrecht
boven de lagere klassen bewaarden. Deze behielden dus
het geloof, de denkwijzen en gebruiken van vroeger tijd, en
ontwikkelden zich door zich zelve; zeer langzaam evenwel,
want slechts van tijd tot tijd drong een lichtstraal uit hooger
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sfeer tot hen door. — Doch, ook de betere standen gingen met
den stroom der nieuwe gedachten, meer en meer gegrond op
vrij onderzoek, niet mede, zonder dat hun van hun vorigen
gedachtenschat.veel bleef aankleven.
Natura non facit saltus ! en zoo komt het, dat wij een
menigte feiten konden opnoemen, ontleend aan onze hedendaagsche verlichte samenleving, waarin overblijfsels nit een vorig
tijdperk moeten erkend worden, en welke door den zoo machtigen invloed der gewoonte tot op heden onveranderd werden
overgeleverd. Men begrijpt nu, waarom bij de lagere standen die
overblijfsels of survivals (gelijkTylor ze genoemd heeft), zoo veelvuldig voorhanden zijn, en waarom zij een zoo taai leven hebben.
Daarom ook is het juist bij de plattelandbewoners, welke het
meest buiten onze besehaving blijven, dat men die oude begrippen nog het talrijkst, en het minst gewijzigd, aantreft. Wil men
nauwkeurig den trap van beschaving dier bevolkingen kennen,
welke de overgroote meerderheid uitmaken, dan moet men
beginnen met hun begrippen op te zoeken en op te schrijven.
Wij zullen in die nasporingen veel goeds nevens veel kwaads
vinden : en, ontdekken wij bier een lied, dat ons aangenaam
ontroert door zijn naieve frischheid, daar een sprookje, welk
ons, indien ons hart ecnigszins kinderlijk gebleven is, een schat
van poezie onthult, elders zullen wij stuiten op een domme
spookvertelling, die een zieke verbeelding verraadt, of op een
dwaas geloof, waaruit slimme en inhalige bedriegers hun voordeel zullen trekken. Alle vormen nochtans moeten opgespoord,
alle opgcteekend worden.
En wanncer wij nu betreuren, dat het volkslied — wij verstaan natuurlijk ons Oudvlaamsch, in den grond poetisch yolkslied — voor afschuwelijke straatdeunen plants maakt, dat ons
sprookje, met zijn sehatten van humor, waarheid en gemoedelijkheid, een voorwerp van verachting wordt, dan zal ons gewis
niemand voor een vijand van het licht houden. De vernielende
invloed, dies de beschaving, en vooral de positieve geest onzer
eeuw op die scheppingen, zoo rijk aan frissche oorspronkelijk-

— 80 —
heid, uitoefent, mogen wij betreuren en te keer gaan. Van een
anderen kant heeft de nieuwe wetenschap tot plicht, bet
onkruid, dat in de onmondige verbeelding der lagere klassen
zoo weelderig opschiet, uit te roeien. Op praktischen weg kan de
studio der folklore dus stellig vruch ten afwerpen ; terwijI ze de
frissche en geurige woudbloemen, die aan de nog onvervalschte
en jonge fantazie van het yolk een waas van poezie verleenen, aan
geheel de natie terug moet schenken, zal ze, eveneens, een
menigte bijgeloovigheden, door een historische en vergelijkende
verklaring, best van al tegenwerken. Met richtig oordeel toegepast, zal ze er toe bijdragen het hart te vormen, en zedelijk en
vcrstandelijk te verbeteren. Op deze wijze kan en moet ze een
machtig beschavingsmiddel worden.
Uit een wetenschappelijk oogpunt hebben soortgelijke aanteekeningen het gewicht van oorkonden : en dat zijn ze inderdaad, tot in de kleinste bijzonderheid, namelijk voor de
geschiedenis der beschaving. Verdwijnt eenig gebruik of geloof,
hoe ongerijmd, hoe dom het ook zij, het moet toegelaten zijn te
betreuren, niet dat het verloren ging, maar dat de wetenschap
het niet in hare jaarboeken inschreef. —
1k meen er op gewezen te hebben, hoe vreemd wij aan het
karakter onzer eigen nationaliteit blijven. Wet wij allerminst
kennen, is ons eigen Vlaamsch yolk. Wij zij n beter vertrouwd
met de klassieke en vreemde letterkunde dan met de onze ; onze
studeerende jeugd kent tot de darstelste liefdegeschiedenissen
der Grieksche goden, doch van ons Oudgermaansch geloof, van
onze heidensche heldengestalten, daarvan heeft men haar nooit
een woord gerept. Trotsch mocht de Griek zijnen Homeros
lezen ; hij las zijnen dichter in zijne teal, zijne goden, zijne
helden traden hem daarin te gemoet, verheerlijkt in het licht
der poezie. Wie zijn die onder ons, die met gelijken vreugdigen
trots, onze groote en hcerlijke epen lezen en verstaan? Wel
weten onze beschaafde standen wat de Grieksche bard zong,
maar van onze rationale zangers weten zij geen woord. WiJ

— 81 —

vinden geen tijd om ons met ons verleden bezig te houden ; wij
willen Vlamingen zijn, en zijn in ons vaderland allerminst te
huis ! Wij wenschen, dat de boom van ons volksbestaan frisch en
krachtig groeie en bloeie, en leiden zorgvuldig de bron af, die
aan zijn wortelen ontspringt.
Een streven, zoo zeer gegrond op yolk en volksaard als onze
Vlaamsche beweging, mag een zoo vaderlandsch studieveld als
dat van de volkssage niet onbebouwd laten. In den bodem van
ons eigen nationaliteit dienen de sterke wortelen onzer kracht te
liggen. Het moet voor ons een edele tack zijn, de intieme geschiedenis oozes y olks na te gaan ; het moet ons aan het hart liggen,
de volkszie/ met behulp der volkspoezie te doorgronden. Met onze
jeugd weer in onze oudheid terug te leiden, zullen wij er hoar
belong voor inboezemen, en haar leeren aan het vaderlandsche
genot te smaken.
In ons oordeel gesterkt door het voorbeeld onzer buren,
mogen wij, met vast betrouwen op de innerlijke waarde dezer
pogingen, in dien zin voortwerken, overtuigd dat het vaderlandsehe eindelijk weer in zijn recht zal hersteld worden.
Ath.

AUG. GITTIlE.

6

TWEE GEDICHTJES(1)
VAN

'MINE SWARTH.

I.
VERLANGEN.
In de nachtlijke stilt van mijn droomen,
Als geen windeken ruizelt in 't groen,
Als geen vogelken fluit in de boomen,
Wekt mij telkens het zelfde vizioen.

Langs de ronding der reuzige bogen,
Stort haar zilveren stroomen de mann
Op de golven, zich heffend ten hoogen,
Waar de sterren to vonkelen staan.

Ach! de maan is zoo hoog aan de kimme!
Ach! zoo laag, in haar bedding, de zee!
Hoe zij smacht, hoe zij tracht, hoe zij klimme,
Onverhoord lilijft haar brandende bee.

(I) Behoorende tot eenen bundel: Lone Bladen, bij den uitgever
onder de pers.

An. HOSTR

- 85 En zij kan tot haar liefste niet komen
En haar liefste niet dalen tot haar....
In de nachtlijke stilt van mijn droomen
Stijgt mijn ziel met de ziedende baar.

Doch al rijze ook mijn zwellend verlangen,
Als de wellende golven der zee,
En al stapele ik zangen op zangen,
Ik bestijg er den hemel niet mee!

II.

DE ZONNIGE KAMER.

Waar ik mijne oogen wende of keer',
Zie ik die zonnige kamer weer,
Vol geuren van hyacinthen,
Voel ik den wind, half ruw, half teer,
Die speelde in mijn lokken en linten;

Voel ik den blik, op mij gericht,
Den blos, die brandde op mijn aangezicht,
Mijn hart, hoe het klopte als een homer,
En,heel het verleen, dat begraven ligt
In die vroolijke, zonnige kamer!

Blauw was de lucht en het loover malsch.
Vrij zwierden mijn lokken tangs mijn hals.
0 siddrende, blozende liefde!
Blauw was zijn oog en zoet, doch valsch,
De blik die mijn ziel doorkliefde.

- 84 Schuchter, met bloemen in de hand,
Leek hij den pries uit Feeenland,
Die 't Slaapstertje in 't woud kwam wekken.
Ze ontwaakte en zij bloosde, in liefde ontbrand,
Toen zijn stemme doorklonk de vertrekken.

'k Hoor het nog, of ik wil of niet,
't Weggestorvene morgenlied,
Die droomen, nog zie ik ze Bolen.
En al wat mij er van overschiet
Is een bosje verwelkte violen !

W ETENSCHAPPELIJK OVERZICHT.

Wij stellen ons voor in dit tijdschrift zoo dikwijls mogelijk
cen overzicht te geven van de voornaamste gebeurtenissen op
wetenschappelijk gebied. Dc letterkundige voortbrengselen
der natuurwetenschap zijn talrijk genoeg, op dat wij nooit
door gebrek aan stof in verlegenheid zouden gebracht worden,
maar die rijkdom is juist wat onze taak moeielijker maakt.
Een wetenschappelijk overzicht mag inderdaad niet bestaan
uit eene bloote opsomming van titels en inhoudstabellen , er
moet eene keus gedaan worden; niet alleen zijn vele wetenschappelijke uitgaven van belang ontbloot, maar vele werken
van hooge waarde zijn, door den acrd van het onderwerp, of
door de ongenietbaarheid van den vorm, voor den leek
een gesloten boek; de schrijver eener wetenschappelijke
kroniek moet zich somwijlen veel moeite getroosten om uit
een langdradig opstel de gedachtenkern of te zonderen, en
in verstaanbaren vorm onder de oogen zijner lezers te
brengen.
De middelen, die in de verschillende landen aangewend
worden om de natuurwetenschappen buiten den engen kring
tier specialisten in het publiek te verspreiden en te doen liefhebben, zijn o. i. in 't bijzonder onzer aandacht waardig. In
ons land worden sedert eenige jaren pogingen aangewend,
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die van vele zijden overdreven genoemd worden : op het
papier is men wellicht, in sommige gevallen, te verre gegaan,
maar in de werkelijkheid heeft men zich, in vergelijking met
hetgeen elders geschiedt, geenszins aan overdrijving plichtig
gemaakt. Een enkel voorbeeld zal ons toonen hoezeer de
zaak van het wetenschappelijk volksonderwijs in zekere Ian-.
den behartigd words, niet alleen door de Regeering, maar
ook door bijzondere personen : het Zoologisch-Botaniscli
Gezelschap te Weenen, eene der voornaamste natuurhistorische vereenigingen van Europa, houdt zich sedert een paar
jaren bezig met wetenschappelijke schoolverzamelingen
bijeen te brengen en aan onderwijsgestichten te schenken.
Uit het laatste verslag vernemen wij dat in 1885 een aantal
herbaria, ieder 200 zorgvuldig bepaalde plan ten bevattende,
door de leden der vereeniging werden samengesteld en door
de zorgen van het bestuur aan scholen geschonken. Laatstgenoemd bestuur heeft al de leden tot medewerking aangespoord, en hun tevens eene lijst medegedeeld van allerlei
voorwerpen (planten, insecten, enz.), in 't bijzonder geschikt om in schoolverzamelingen plaats te nemen. Op
dergelijke wijze kan veel nut gesticlit worden met een beetje
goeden wil, en met weing geld.
Eene zijde der natuurwetensbhap, die vooral voor folkloristen belang oplevert, is de studie van de legenden,
vooroordeelen, overleveringen omtrent planten en dieren
bij de verschillende volkeren, alsook de plaatselijke yolksnamen van wilde gewassen, vogels, insecten, enz. Dergelijke studien kunnen alleen door verdeeling van het werk
tot goed einde gebracht worden : het verzarnelen der bouwstoffen vergt inderdaad natuurhistorische kennis, en is het
werk van een natuurvorscher; de wetenschappelijke hewer-
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king der bouwstoffen gaat integendeel met geschied- en
taalkundige kritiek hand in hand, en is de taak van den
eigenlijken Folklorist. Gewichtige bijdragen op dat gebied
is de wetenschap verschuldigd aan A. Treichel. Die schrijver
leverde verleden jaar( f ) eene nieuwe verzameling volkslegenden, spreekwoorden, gebruiken, enz., omtrent een groot
petal planten, bijeengebraclit in W est-Pruisen. Eenige voorbeelden zullen een denkbeeld geven van den aard der bouwstoffen, door Treichel in gemeld werk vereenigd.

llazelaar. Vrouwen mogen geen nootjes met twee kernen
eten, anders krijgen zij een tweeling.

Beuk. Wratten aan harden of voeten kan men doen verdwijnen door ze to wasschen in het water, dat in een uitgerotten beukentronk verzameld is; bij het heengaan en het
terugkeeren rnag men zich echter niet omdraaien.

Aardbezie. De witte kroonbladeren worden afgeplukt, gedroogd en als the gebruikt.

Y las. Wanneer tussehen kerstdag en nieuwjaar de ijskegels aan het dak lang zijn, wordt het vlas het volgend jaar
ook lang.

Spreekwoord : Groen was ik in mijne jonge dagen ; daarna
werd ik van vorsten en graven gedragen; ben ik ten slotte
niets meer weerd, dan kan ik nog \Norden zeer geleerd.
(lett. vertaald.)

Boon. Spreekwijzen : hij is lang(mager) als een boonstaak.
1k geef er geene boon voor.
Gij zijt geene vijf boonen waard. 1k geef geene vijf boonen
voor U.
Hij is grof als boonenstroo.

(1) Schriften der Naturforschende Gesellschaft in Danzig, 1886, Bd. Vi.,
Heft 3, p.-139-181.
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Rogge. Wie den broodklint krijgt, zal welhaast (de eerstel
uit het huisgezin) . trouwen..
Aardappel. Wanneer bij . het planten der aardappelen
zware wolken in de lucht hangen, zullen de ardappelen groot
warden.

Spar. Wanneer het y our van sparrenhout knettert en
kraakt, zal er bezoek komen.

Dr ERNST HUTH geeft, in de gedaante van kleine brochures,
eene reeks natuurwetenschappelijke voordrachten uit,
waarin de hedendaagsche staat der wetenschap omtrent
bepaalde onderwerpen in populairen vorm voorgedragen
wordt. De laatstverschenen voordracht handelt over mieren

als plantenbeschermers( 1 ), een titel die menigen lezer vreemd
zal voorkomen. Het is inderdaad algemeen gekend, dat de
mieren voor de meeste planten zeer schadelijke vijanden
zijn : door hunne onvermoeibare bedrijvigheid, door hunne
vraatzuchtigheid en die runner jongen zijn zij in onze tuinen
gevreesde ;asters, voor wier rooverijen sehier geese plan tendeelen gespaard blijven. Ook zijn eene menigte inrichtingen
gekend, waardoor zekere plan ten zich zelve tegen.de mieren
bevrijden : de stengel van Silene armeria bijv., eene sierplant
die in al onze tuinen gekweekt worth, draagt onder ieder
paar blaadjes een kleverigen gordel, waarin de mieren verward geraken, zoodat zij hun weg naar de bloemdeelen niet
kunnen voortzetten; en vele andere planten zijn op gelijke
wijze tegen de rooftochten der mieren bevrijd.
Het feit, dat mieren, in zekere omstandigheden, aan de
planten diensten bewijzen en nl. bescherming verleenen

(1) Ameisen als Pflanzenschiitz, Verzeichniss der bisher bekannten myrmecophilen Pflanzen ; Berlin, Friedlander and Sohn, 1886.

— 89 -is dus in strijd met de algemene aangenomen gedachten.
Men weet nochtans, sedert langen tijd, dat eenige planten,
uit warme streken, in hunne holle stammers of takken, of in
bijzondere uithollingen van hun knollig verdikten stengel,
of zelfs in holle doornen gansche mierennesten herbergen ,
de gastvrijheid die zij aan deze diertjes verleenen wordt
rijkelijk beloond : worth de plant door eenigen vijand aangerand, zoo komen de mieren in dichte gelederen te voorsehijn, om hunne bedreigde woning te verdedigen, en de
smartelijke steken van hunne scherpe wapens hebben
welhaast den vijand op de vlucht gedreven. De jongste
reisverhalen van TREUB, FORBES, SCHOMBURGK, BECCARI en
anderen hebben geleerd dat het petal der myrmecophile
(mierenbeminnende) planten veel grooter is dan men vroeger
dacht, en dat hunne verhouding tot de mieren niet altijd zoo
eenvoudig is als die van woning tot inwoner. Eene der
merkwaardigste mierplanten is Myrmecodia, op Java en de
Molukken te huis. Deze plant is een kleine struik die,
evenals onze mistel, op boomgewassen woekert. Zijn stani
is aanzienlijk gezwollen, en bevat eene menigte door elkander verwarde, tot een doolhof samenhangende holten,
waarin mieren Leven. Deze holten zijn niet door de mieren
gegraven, maar ontstaan natuurlijk in de plant, want
Myrmecodia's, nit zaden gewonnen, en buiten het bereik der
mieren gehouden, vertoonen joist dezelfde gezwellen, met
dezelfde holten erin.
Niet alleen verstrekken de mieren der plant tot bescherming, maar door hunne tegenwoordigheid veroorzaken zij
eene voortdurende prikkeling van het gezwel van den stam,
waardoor zij den groei tier plant zouden bevorderen. Eindelijk wordt door Beccari de vermoeding uitgesproken, dat de
uitwerpselen der mieren en de afval van hun voedsel door de
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plant als mest benuttigd worden ; de echtheid dezer laatste
veronderstelling worth echter door Dr Huth betwijfeld.
Verder bevat de brochure de lijst van de voornaamste
tot heden beschreven mierplanten : daarvan zijn omtrent
80 soorten bekend.
Eene ontdekking, die ten zeerste het belang der natuurvorschers verwekt heeft, maar ongelukkig weinig geschikt
om bier met vele bijzonderheden besproken te worden,
werd verleden jaar door Ilermann von Jhering in Brazilie
gedaan. Vroeger hadden Azara en Burmeister reeds gewag
gemaakt van eene volksmeening, in zekere deelen van
Zuid-Amerika zeer verspreid, volgens welke bij een Gordeldier (Praopus hybridus, Mulita) al de jongen in dezelfde
dracht geworpen, tot hetzelfde geslacht zouden behooren.
Von Jhering hoorde in Brazilie, door de inwoners zelve,
dezelfde meenirig uitgesproken worden, en besloot de editheid ervan te beproeven. Hij onderzocht twee zwangerc
wijfjes van voormelde diersoort, en voild telk ens 8 jongen in
de baarmoeder : het waren in beide gevallen aclit mannetjes.
zonder een wijfje. De jongen, in dezelfde baarmoeder bevat,
bezitten ieder een afzonderlijk amnion, maar een gemeenschappelijk chorion. Wanneer door de vrouw een tweeting
voortgebracht wordt kunnen twee gevallen voorkomen :
I . ieder kind heeft een afzonderlijk chorion; dan is het
geslacht beider kiuderen al of niet hetzelfde, zonder vaste
regel ; 2. er bestaat een gemeenschappelijk chorion, hetgeen
altijd met gelijkheid van het geslacht gepaard gaat. Men
neemt aan dat, in dit laatste geval, een enkel ei in twee
gesplitst werd, en aldus tot twee nieuwe individuen aanleiding gegeven heeft.
Hetgeen bij den mensch bij uitzondering voorkomt is bij
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Praopus de regel : de verdeeling van het ei wordt bij deze
snort echter veel verder gedreven, zoodat acht en meer
jongen uit een enkel ei kunnen ontstaan. Die waarneming is
van de hoogste beteekenis, daar zij nieuw licht werpt op de
,vraag naar den oorsprong van het geslacht, waarvan • de
oplossing met zooveel iever vervolgd wordt. Daardoor schijnt
o. a. duidelijk bewezen te zijn, dat het geslacht van een
individu reeds in het ei bepaald is, en niet naderhand ontwikkeld wordt, vermits verscheidene individuen, uit hetzelfde ei gesproten, steeds tot hetzelfde geslacht behooren.
De uitdrukking insectenetende planter is door Darwin's
onderzoekingen algemeen verspreid geworden. Men kent
inderdaad reeds talrijke voorbeelden van gewassen, die door
bijzondere uitrustingen in staat zijn gesteld kleine kerfdiertjes
te vangen en als voedsel te gebruiken. De zonnedauw
(Drosera),een klein kruidje, dat in onze heiden bij miljoenen
voorkomt, is daarvan een klassiek voorbeeld : de lepelvormige
blaadjes dezer plant zijn tot eene rozet vereenigd en tegen
den grond aangedrukt; hunne bovenvlakte is bewapend met
talrijke kleverige, roodachtige uitgespreide haartjes. Komt een
kerfdier, door het aantrekkelijk uitzicht der haartjes aangelokt, met een blaadje in aanraking, zoo geraken zijne ledematen in de haren verward; het wordt als het ware gelijmd,
en door dewanhopige beWegingen die het volbrengt om los te
geraken worth het blaadje geprikkeld : de haren neigen samen
naar het midden, bet blaadje wordt toegevouwen, en het
diertje blijft onherroepelijk gevangen genomen ; het bezwijkt
weldra, en zijn overschot verstrekt het kruidje tot voedsel.
Nieuwe onderzoekingen van Kerner von Marilaun en Wettstein von Westerheim (Sitz. Akad. Wiss. Wien, Abt. I,
Bd. 93) hebben onlangs toegelaten, twee nieuwe soorten
bij de — alleszins korte — lijst der Europeesche insecten"
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etende planted te voegen, nl. Bartsia alpina en Lathrcea
Squamaria. Deze laatste snort is in ons land, o. a. in de
omstreken van Ronse en Audenaerde, zeer gemeen. Zij
bloeit in Mci en Juni; hare bloemen zijn groot, maar
Meek, en daardoor weinig in 't oog loopend; zij is geheel
van bladgroen beroofd, en hare bladeren hebben de
gedaante van kleine schubjes. De rugzijde dezer schubjeg
vertoont kleine uithollingen, inwendig met haartjes bekleed..
De diertjes, die in deze holten geraken en aldaar omkomen,.
worden, evenals bij Drosera, door de plant als voedsel gebruikt. Men heeft er zeer kleine wezens(infusorien en mijten'
in gevonden, en wel in den herfst meer dan in de lente,
hetgeen sclujnt in verband te staan met de ornstandigheid,
dat de zuigwortels der plant in de lente wel ontwikkeld zijn,
en in den herfst te gronde gaan, zoodat de plant alsdan tot
nieuwe middelen van onderhoud hare toevlucht moet nemen.
De onderzoekingen van L. BRIEGER omtrent de zoogenoemde Ptomainen behooren zeker tot de gewichtigste
werken der twee laatste jaren (1).
Wat zijn PtomaInen?
Zooals algemeen gekend is, nemen de eiwitstoffen( 2), van
dierachtigen zoowel als van plantaardigen oorsprong, onder
den invloed van ontbinding en verrotting, giftige eigenschappen aan. Sedert men weet dat de verrottingverschijnselen, waar zij ook voorkomen, door bacterien en andere
(1) 1. Ueber Ptomaine, Berlin, 1885. — 2. Weitere Untersuchungen iiher
Ptomaine, Berlin, 1885. — 3 Untersuchungen tiber Ptomaine, dritter Theil.
Berlin, 1886. — Lie ook Biologisches Centralblatt, Bd. VI, 1887, 15 Januari,
N° 22. p. 685.
(2) Men geeft dien naam niet alleen aan het eigenlijke eiwit, maar aan eene
menigte stollen die met dit laatste min of meer verwant zijn : het vleesch,
de kaas, en zelfs het brood enz. bevatten eiwitstoffen.
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Micro-organismen veroorzaakt worden( 1 ), heeft men de
ziekteverschijnselen, door lijkvergiftiging(2) teweeggebracht,
eveneens aan de rechtstreeksche werking van bacterien
toegeschreven. De ongegrondheid dozer vermoeding werd
aangetoond door PAUMA (Virchow's Archl y , Bd. 60, p. 301),
die proefondervindelijk bewees dat al de teekens der lijkvergiftiging op de werking .van cene giftige stof, van een
chemisch gift wijzen, en door de tusschenkornst van welkdanige bacterien geenszins kunnen uitgelegd worden. De
eigenschappen van dat chemisch gift werden door Paume,
en na hem door eene menigte andere geleerden, bestudeerd.
Dat gift zelf, dat later ptomaine genoemd nerd, words
door de verrottings-bacterien uit eiwitstoffen bereid, nagenoeg op dezelfde wijze als druivensuiker, in gekiemd
tarwegraan bevat, door stokersgist in alcool omgezet worth.
De Ptomainen hebben ten zeerste de aandacht der geleerden
op zich gevestigd, daar zij eene merkwaardige overeenstemming vertoonen met zekere plantaardige giften (alcaloiden).
Deze omstandigheid heeft inderdaad, in gerechtelijk opzicht,
eene hooge beteekenis, en kan op de uitspraak van het
vonnis in zekere strafzaken een doorslaanden invioed nitoefenen. Een berucht proces in zake van vergiftiging, voor
eene Italiaansche rechtbank, heeft in der tijd doer inzien
hoe gewichtig de Ptomainen-kwestie was : de eerste experten

(I) Wanneer men eene flesch vleeschsap tang genoeg laat koken, om er de
kiemen van bacterien in te dooden, en daarna de flesch dicht smelt, om het
binnendringen vat, nieuwe bacterien uit de lucht te voorkomen, kan het
vleeschsap jaren lang voor bederf gespaard blijven.
(2) De inenting van de geringste hoeveelheid zelfstandigheid, van een in
ontbinding verkeerend lichaam afkomstig, kan de noodlottigste gevolgen na
zich slepen. Eene wonde, toegebracht met een ontleedmes dat tot eene
lijkschouwing gediend heeft, kan voldoende zijn om na weinige dagen den
dood van den onvoorziehtige te veroorzak en.
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hadden inderdaad, in het lijk van het slachtoffer, plantaardige alcaloiden, nl. Delphinine, Morphine en Strychnine
meenen te vinden, terwijl SELMI, op zijne beurt als expert
geraadpleegd, het bewijs leverde dat Beene enkele dezer
stoffen voorhanden was, maar wel Ptomainen, die na den
dood natuurlijk ontslaau waren, en door hunne eigenschappen aan alcaloiden geleken. Selmi stelde voor die lijk-alcaloiden met den naam Ptomainen (van verop-a, geslacht dier) te
bestempelen.
Ondanks de hooge verdiensten van Selmi en anderen was
men, tot y am weinige jaren, met de eigenschappen en de
kenmerken der Ptomainen onvoldoende bekend gebleven.
Men vergenoegde zich rottende stoffen (lijken, bedorven
spijzen, enz.) met a lcool, aether of eenige andere vloeistof
uit te trekken, het extrakt tot stroopdikte in te dampen, op
de overblijvende massa de herkenningsmiddelen der alcaloiden te beproeven, en hare physiologische eigenschappen
door proefnemingen op dieren te bepalen.
Pogingen, om de Ptomainen uit het alcool- of aether-extrakt of te zonderen, te reinigen, en hunne chemische eigenschappen op strenge wijze te bepalen, werden eerst in 1876
door NEUCKI lang genoeg voortgezet om tot bevredigende
uitkomsten te leiden. Door dezen geleerde wend de eerste
Ptomaine in toestand van scheikundige reinheid verkregen
en ontleed. Daarna werden door GAUTHIER en ETARD (ComptesRendus de l'Acadêmie des Sciences de Paris, vol. 94, p.1601)
twee verschillende Ptomainen uit rottende makreelen afge-.
zonderd ; E. en H. SALKOWSKI bereidden eene stof van denzelfden aard uit rottend vleesch en bloed. Eindelijk hebben
de driejar:ge onderzoekingen van BRIEGER onze kennis der
Ptomainen aanzienlijk uitgebreid. Deze scheikundige is erin
gelukt eene reeks duidelijk gekenmerkte Ptomainen te berei-
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den : daaronder zijn eerie menigte nieuw, en velen zijn
giftig. Evenals andere onderzoekers heeft BRIEGER gevonden,
dat giftige PtomaInen alleen gedurende het eerste tijdperk
der verrotting tot stand komen; na 8 of 10 dagen kon hij er
geene meer ontdekken : dan zijn zij, naar alien schijn, op
hunne beurt ontbonden.
Verdere bespreking van BRIEGER ' S theoretische uitkomsten
ware bier minder op hare plaats. Het zij genoeg bier
nog bij te voegen dat de groudige kennis der Ptomainen
van groot belang is, omdat zij ons vele veropenbaringen
belooft omtrent de leefwijs der bacterien, waaraan de PtomaInen haar bestaan te danken hebben. De geneeskunde
blijft tegenover de lijkvergiftiging ongewapend, zoolang zij
geene nadere kennis bezit van de vijanden die zij te bestrijden heeft. Eindelijk verwacht de scheikundige, die met een
gerechtelijk onderzoek gelast worth, van de studie der PtomaInen de middelen, om tusschen natuurlijke ontbindingsproducten van het lichaam, en giften, door eene misdadige
hand in het lichaam gebracht, onderscheid te leeren maken.

BOEKBEOORDEELINGEN.

Die Frithiofs-Sage. Das Lied von Frithjof dem Kiihnen fair
das deutsche Elaus. Nach den Quellen der alten islfindischen und der Tegn6r i schen Frithiofs-Sage bearbeitet von
EMIL ENGELMANN.

Mit seeks Lichtdruckbildern und vielen

Illustrationen im Text. Preis geb. M. 6, — eleg. geb.
M. 7. — Stuttgart, Verlag von Paul Neff.

Vast is het geenen enkelen lezer van dit tijdschrift onbekend,
dat de doorluchtige bisschop-dichter Esaias Tegner de stof van
zijn waereldheroemd dichtverhaal, Frithjofs-Saga -- in 1848
voor de eerste maal verschenen, — gevonden had in eene
IJslandsche sage van het einde der dertiende of het begin der
veertiende eeuw, waarvan de tekst in 1737 door E. J. BjOrner in
zijne Nordiska Klimpadeter, in 4829-1830 door C. C. Rafn in
zijne Fornaldar-Sligur IYordrlanda, in 1843 doorF. E. C. Dietrich
in zijn Altnordisches Lesebuch uttgegeven, weldra door onderscheidene Deensche, Noorsche, Zweedsche, Engelsche en Duitsche
geleerden vertaald en toegelicht werd.
Frithjof de Stoutmoedige (het 1Jslandsch woord frcekr beteekent eigenlijk frech, doch wordt meestal door verwegen of kuhn,
audax, door enkelen, doch ten onrechte, door stark weergegeven), schijnt, voor zooveel men het berekenen kan, volgens
sommigen, ongevcer Brie menschenleeftijden voor de aankomst
der eerste Noorsche volkplanting op IJslands kusten (874), vol-
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gens anderen tusschen de zesde en tiende eeiiw, volgens eene
derde groep geleerden, doch op minder goede gronden, tusschen
de derde en tiende eeuw onzer tijdrekening geleefd te hebben.
Ofschoon de sage, welke ons de lotgevallen dezes helds verhaalt
en door de beste Noorsche geschiedschrijvers tot de oudste
historische bronnen van hun land wordt gerekend, sleehts in
ongebonden styl tot ons gekomen is, mag men toch aannemen,
dat zij, als de meeste werken van dezen aard, allereerst in
vaerzen was geschreven, zooals de talrijke allitereerende stroplien, that's nog in den tekst voorhanden, schijnen te bewijzen.
Dat Tegner, zich niet tevreden stellende al wat de aloude
sage aan dramatische of roereiide trekken behelst, in zijne eigen
schepping op te nemen, cr zich ook heeft op toegelegd, rond deze
zeker belangrijke kern, niet alleen de landschappen en zeeen
zijns vaderlands, maar ook de oorspronkelijkste en dichterlijkste
beelden uit het zwervend leven der Wikings of Zeekoningen, in
eene enkele omlijsting saam te vatten, kan wel voor niemand
als lets nieuws gelden.
De dertien hoofdstukken van den oorspronkelijken tekst dijdden onder zijne hand nit tot vier en twintig zangen, waarvan
alleen II, IV, V, X, XI, XIII, XIV, XVII, XVIII, XIX, XX, aan
evenveel kapittels der aloude sage herinneren.
Tegelijk naar de IJslandsche lezing en Tegntir's meesterstuk
bewerkt, schijnt de inhoud van Engelmann's Frithiof toch veel
meer van gene dan van deze bran of te wijken.
Evenals deze laatste bestaat zijn arbeid uit vier en twintig
g Gestinge p , waarvan alleen de opsehriften, de vaersbouw, de
dichterlijke voordracht, doch nagenoeg nergens de inhoud, van
de oorspronkelijke bewerking verschillen. Zoo groot was de
invloed, door den grooten Zweed op zijnen jongsten Hoogduitschen navolgcr geoefend, dat deze aan enkele hoofdstukken, in
Tegners werk als dialoog behandeld, den dramatischen vorm
getrouw heeft behouden.
En geen wonder ! i Tegners Dichtung zu unseren valeta Eigentum,sie fur uns Deutsche ganz zur deutschen zu tnachen p, ziedaar
7
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het doel, dat Engelmann zieh ter bereiking voorstelde. Hij
achtte zich overtuigd, dat het er in de cerste pl a nts op aankwatu
overal den geest van sage en dichtstuk beide ongeschonden en
levendig weer te geven, en alleen den uiterlijken kunstvorm in
zooverre te vijzigen, als zulks, met bet oog op den letterkundigen smaak van het Duitsche publiek, mocht noodig schijnen.
Zoo werden o. a. de classieke hexameters en jambische trime•
ters, in den tweeden, derden en vier-en-twingtigsten zang,
door rijmende Germaansche vaerzen vervangen. Men kan inderdaad niet loochenen, dat deze beide door Tegner verkozen
meters « fur ein altgermanisches Heldenlied nicht recht

geeiqnet z

heetcn kunnen.

Om den lezer in de .-eletienheid te stellen zich van de voortreffelijkheid van Engelmann's arbeid te overluigen, dcelen wij
hies een pan zonder vent zoeken gekozen passages mede.
Uit zang IX, « Ingeborgs Klage

D

schrijvcn wij deze vaerzen

over :
« Fort Lenz und Lust! Wogend hebt hock sich des Meeres Brust.
Ach wie so gerne da drauszen host' ich es brausen !
Sasz lang am Strand, sah wie in Westen sein Segel entschwand,
Gliicklich ist's, dart in die Weiten Frithjof geleiten.
Wage so blau, schwill nicht so hoch,wenn ich ihn dir vertrau,
Leuchtet deni Segler, ihr Sterne, mild in der Ferne!
Wenn Lenzwind weht, kehrt en einst heim, doch die Liebende geht
Nicht Jan entgegen im Saale, nimnier im Thale!
Ziehier een viertal strophen uit zang XVII, Frithjof bei KOnig

Ring :
Jeszt scholl ein Horn, und Stine ward da mit einemmal :
Die Zeit war's der Gelubde. Herein trug in'den Saal
Frei's Eber man; den Apfel im Mund, am Bug den Kranz,
Fiillt' er die Silbeischiissel gebog'nen Kuiees ganz.
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Und Klinig Ring schritt nieder vom Ilochsitz in den Kreis,
Des Ebers Stirn' heriihrend, gelobte taut der Greis :
« Frithiof will ich besieger, wie stark der Held auch sei,
. Dazu steh' Frei und Odin und Asathor mir bei!.
Da hebt sick troszig Ihcheind der Fremdling von dem Sitz,
Ihm fltegt tun Stirn und Wange des lieldenzornes Blitz;
Sein Schwert schl5gt aut . den Tisch er, dasz Taut tier Saal erklang,
Und von den Eichenbanken jedweder Zecher sprang.
Nun bore du, Herr KOnig, auch mein Geliibde Kier;
Mein Freund ist jener Frithiof und wie ein Bruder mir.
« Itch saw& : Gen dich und alle schirm' ich den Recken went.
. So helfe mir die Norne, dazu mein gutes Schwert!
D

In het zeer belangrijke aanhangsel deelt de schrijver cenige
door eenvoud en duidclijkheid van styl nitmuntende aanteekeningen merle over oorsprong en dichters dezer sage, over Esaias
Tegner, en eindelijk over de Germaansche godenIcer. Ook het
Runen-alphabet en het Glossarium van alle verklaring behoevende eigennamen, zullen velen welkom wezen.
Al wie zich de veelgeprezen bewerking van het 217,beleingenen het Gudrunlied door denzelfden sehrijver heeft aangeschaft,
zal ongetwijfeld ook de Frithio fs-Sage willen bezitten.
Als drukwcrk verdient het bock niels dan lof. De photogravure!) zijn overschoon.

POL DE MONT.

von Palermo. Aus dem Sicilianischen
von Ferdinand Gregorovius. Mit einer geschiehtlichen
Skizze der poetischen Nationalliteratur Siciliens. — 2 e verbesserte Auflage. — Leipzig, Brockhaus, 1886.

Lieder des

GIOVANNI MELt

JOSEF KISS '

Gedichte (1868-1881). Deutsch von Dr Joseph

Steinach. — Wien, Georg Szelinski, 1886.
Al behoort

Giovanni Meli gecnszins tot die genian der

waereldliteratuur, wier gewrochten elk bcschaafd mensch het
zich tot plicht rekent te bczitten en te kennen, toch bevatten
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zijne gedichten zooveel merkwaerdigs, dat wij cr den begaafden
vertaler, die ze thans door zijne fraaie Duitsche bewerking vow)
eenen ruimeren lezerskring toegankclijk maakte, van herte
dankbaar voor zijn.
De grootste aantrekkelijkheid en voorzeker ook de voornaamste eigenaardigheid van Mcli's pazie berust in het verrasend
verschijnsel, dat deze liederen en idyllen, orschoon in de tweede
helft der achttiende ecuw geschreven, zich door opvatting en
vorm beide zeer nauw aansluiten bij de Helleensche lyriek van
voor meer dan twintig eeuwen.
Bij het lezen van enkele der door Gregorovius meegedeelde
ode n, Die Geburt Amor's, Die Locken, Die Auqen, Die Lippe,
vcrkcert men in den waan vertalingen, niet nit het Siciliaansch
van Meli, mane nit het Grieksch van Auakreon of eenen zijncr
navolgers, voor oogen to hebben.
Dit classieke kenmerk komt nog duidelijker uit in Die Vier
Jahreszeiten, een tuiltje allerbevalligste idyllen, waarin de
Fischer-Idylle en de Winter-Idylle ons de genrigste en kleurrijkste bloemen scliijnen. De geest van Theokrutos, Sophron en
de andere bukolische paten der Oudheid, bezielt deze uitmuntende schetsen.
Zooals Gregorovius zeer terecht opmerkt, is dit bij Meli geenc
maar veeleer eene « wirkliche
hole arkadische Spieleret
Lebensausserung des sicilianischen Wesens
Was Sicilie de bakermat der classieke bukoliek, bereikte deze
kunstsoort aldaar haar hoogste toppunt van bloei, Been wonder
dan ook, dat, schier op onzen tijd, de herderspoezie nog beoefcnaars vindt in eene streek, waar men « die idyllischen Fluren
mit Schafer und Rindern bedekt, und die Hirten in derselben
Gestalt wieder sieht, wie sie der griechische Dichter gesehen hat.D
Benevens de Oden en Idyllen, bevat het bundeltje nog Canzonen, Sonette, eenen Dithyrambus, voorts Fabelu en Elegieen.
De canzone Die Fischer is een waar meesterstukje. De dithyrambus, Der Sicilianisehe Weinschwelg, weegt op tegen de beste
plaatsen nit Villon en, in den laatsten tijd, van Richepin. Er is
D.
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lets in dit stuk, dat aan den galgenhumor van Callot doet denken ! —
Ook Joseph Kiss, een der voornaamste dichters van Hongarije,
verdient vele lezees te vinden.
Kiss vermeit zich in het malen van stille, huiselijke tafereeltjes, als Am Winterabend, of bezingt in weemoedvolle strophen
de afgestorven moeder, als in Ein Grab. Hij vertelt op geestige
wijze de treurige geschicdenis van Hanzi, den kanarievogel van
eene zijner vriendinnen, of schetst ons in diepgevoelde vaerzeu
zijn eigen lief en teed, als in Theure Spuren en Krank. Van
zijne gedichten in Oosterschen trant, Orientalia, bevallen ons
Persisch en Der Kass het meest.
Het beste deel zijns arbeids zijn de Traglidien, eene reeks
ballades, waarin zich en het populaire leven en de nationale
pazie zijner geboortestreek op vele plastsen weerspiegelen. Hier
is nict alleen locale kleur, hier is ook verbeelding, leven en
hertstocht. Das Lied von armen Arje, Lea Esther, Fraulein
Agathe, Schiin Frau Bato, vooral Kiitchen Kerekes en Judit
Simon, verdienen de eervolste melding.
Pot, DE MONT.

Daredjan. Mingrelisehes Sittenbild von A. G.
—

VON SUTTNER.

Muncher, Otto Heinriehs, 1886. 264 blz.. —

Wat de Hoogduitsche romandichter het lezend publiek onder
dezen titel schenkt, is nict slechts eene uitmuntende schildering
van zeden en gewoonten cener ver van ons verwijderde bevolking, maar veel meer en bovenal de psychologische ontleding
van een vrouwenkarakter, zoo voortreffelijk en zoo onder alit,
opzichten geslaagd, als men zulks van de beste hedendaagsche,
ik zeg niet Duitsche, maar Fransche realisten — deze meesters
in het vak — verwachten mag.
Ofschoon hier van geene navolging kan spraak zijn, is het
toch duidelijk, dat de talentvolle schrijver zich in de studie zijner
beroemdste Fransche vakgenooten verdiept heeft. Evenmin als
dezen is het er hem om te doen, zijn verhaal door eene opeen-
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volging van sehokkende romantische gebeurtcnissen bociend te
maken ; evenmin als zij legt hij er zich op toe, geest en gemoed
des lezersdoor eene verheugende ontknooping op te beuren ; evenmin als zij stelt hij ons zijne personages voor, zonder ons tegelijkertijd hunne geheele omgeving, het zoowel aerdrijkskundig
als rnaatschappe!ijk midden, waarvan zij den invloed ondergaan,
te doen kennen ; evenmin als zij schrikt hij er voor terug ons
zedelijke evengoed als lichamelijke gebreken in hunne vaak
alstootende naaktheid te doen aansehouwen, en ons met onverbiddelijke gestrengheid al de gevolgen van verzttim, misstap,
zonde of schelmstuk te doen bijwonen.
In deze laatste opmerking schuilt het geheim van de groote
zedelijke waerde van Daredjan.
De gevolgen eerier mislukte opvoeding, of, zoo men wil, het
verhaal, hoe eene half kokette, half aan hysteric lijdende vrouw
tot de allerlaagste der karwaaien stap voor stap afzinkt, ziedaar
den inhoud van dezen roman.
Alzoo,ecne Mingrelische Madame Flaubert, denkt de lezer. —
In geenen deele!
Een wezen als Daredjan kan alleen geboren worden en zich
ontwikkelen te midden eerier gansch bijzondere, van de Fransehe,
beter nog, van de West-Europeesche teenemaal verschillende
samenleving; zij is de ziekelijke vrucht van eenen kloeken, nog
half wilden bodem, waarop de moderne beschaving nog slechts
enkele zaden, vecleer van op onrustbarende wijze voortwoekerend
onkruid dan van rustig voortticrende planten mocht verspreiden ;
zij is het slachtoffer van eene opvoeding, die haar, niet alleen
ontrukt aan haar natuurlijk en passend midden, maar haar
daarenboven aan de verleidingen ecner waereld, waarvan zij
alleen de uiterlijke schittering vermag te begrijpen, zonder verdediging prijsgeeft.
Munt de hoofdheldin door oorspronkelijkheid van winding en
door kracht van teekening uit — en het zou voorzeker slechts
weinigen gelukken cen aanschouwelijker, vollediger beeld te
seven van eene aan pronkzucht en zinsgenot alles opofferende
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vrouw —, ook de andere in het verhaal optredende personen
worden ons op zulke wijze beschreven, dat hun beeld ons levendig vOor den geest staat. Niet alleen op den twistzieken, ruwen
Jason Gobaschwill, Daredjans vader ; op Ivan Petrowitsch, den
groverbezintuigden en enkel op winstbejag verslingerden ingenieur, haren echtgenoot; op den hebzuchtigen pope Bessarion,...
alien karaktervolle typen nit de pittoreske streek, waar het verhaal zich ontrolt, — maar ook op den wulpschen vorst Levan, op
de prinses Nina, op den Franschen schilder d'Ovray, op al de
andere vertegenwoordigers van het gladde, oppervlakkige, glinsterende high-life nit Mingrelie, zijn deze woorden ten voile
toepasselijk.
Aan gebeurtenissen arm, boeit de levensgeschiedenis van
Daredjan evenzeer als de meest ingewikkelde avonturenroman.
Als eene idylle, te midden eener weelderig bloeiende landstreek,
vangt zij aari; als eene tragoedie, waarin bet Noodlot door de
menschelijke verdorvenheid zou vervangen zijn, eindigt zij.
Daartusschen in ligt, zooals Wilhelm Loewenthal het uitdrukte,
diese sozusagen dramatische Steigerung mach unten. )
A. G. von Suttner behoort ontegenzeggelijk tot die uitheemsche
schrijvers, welke verdienen bij ons publiek ingeleid te worden.
Mogen deze weinige regelen er enkelen toe overhalen, op hunne
beurt met zijne fraaie werken kennis te maker.
P0L DE MONT.

BELGIE'S STRIJDMACHT.
(Vervolg, z. Nederlandsch Museum, 2e Reeks, 3. Jaarg., li e en 12 , Afl.)

II.
DE BURGERWACUT ALS LANDWEER.

In het eerste gedeelte van deze studie hebben wij uiteen
gezet hoe dringend noodig het is het tegenwoordig stelsel der
rnilitieloting door den algemeenen en persoonlijken dienstplicht te vervangen, niet alleen om redenen uit de grondbeginselen van ons staatsrecht en de eenvoudigste begrippen
der rechtvaardigheid geput, maar ook — en wij zouden
haast zeggen vooral — met het oog op de noodwendigheden
van 's Lands verdediging, waarin onze hedendaagsche legerinrichting slechts op eene zeer ontoereikende wijze voorziet.
Wij hebben verder, zonder in nuttelooze bijzonderheden
te treden — dat punt client men aan de vakmannen over te
laten, — aangetoond, hoe de invoeririg van den algemeenen
dienstplicht het cijfer der jaarlijksche lichting op minstens
dertig duizend man zou brengen, die het voldoende zou
wezen, dank aan eene betere inrichting en tijdverdeeling,
gemiddeld slechts achttien maanden onder de wapenen te
houden.
Eindelijk bebben wij voorgesteld het eigenlijke leger
8
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slechts uit de vijf eerste militieklassen samen te stellen, hetgeen, na aftrek van het onvermijdelijk tekort, in geval van
mobilisatie de sterkte van het leger te velde het cijfer zou
doen bereiken van ruim honderd en dertig duizend man,
't is te zeggen het minimum door onze krijgsoverheden gevraagd om ons grondgebied behoorlijk te kunnen beschutten.
Het is echter zeer twijfelachtig of dat minimum volstaan
zou, nu dat het zoo goed als besloten is, langs de Maas, bepaaldelijk rondom Luik en Namen, nieuwe vestingswerken
aan te leggen, welke natuurlijk sterke bezettingen zullen
vereischen, wil men beletten dat zij spoedig in de handen
vallen van den vijand en door hem tegen ons worden gekeerd.
Van daar de noodzakelijkheid om naar het vormen van
eene nationale reserve of, last ons het Germaansch woord
gebruiken, van eene, landweer uit te zien.
Die landweer, wij hebben het gezeid, dient in eene doelmatige herinrichting der Burgerwacht gezocht en gevonden
te worden.
Mogelijk zal men zich afvragen waarom wij niet eenvoudig
voorstellen dat, de algemeene dienstplicht ingevoerd zijnde,
het leger en dezes reserve niet uit vijf klassen, maar wel uit
de acht of zelfs uit de ties eerste klassen zouden bestaan, in
welk geval onzelandmacht op oorlogsvoet het beduidend cijfer
van 200,000 man stellig zou overschrijden. Zulks immers
schijnt veel practischer, veel doelmatiger en zou ons de
moeite sparen om naar middelen te zoeken, waarmede men
bet beoogde doel, de herinrichting der Burgerwacht, zou
. kunnen bereiken.

wij antwoorden dat ons eenig bezwaar tegen die oplossing van bet vraagstuk is, dat zij de feitelijke afschaffing der
Burgerwacht na zich sleeps, vermits deze van al de jeugdige
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bestanddeelen, die er de kern en de kracht van dienen uit te
maken, zou beroofd worden.
Nu, in onze staatsinrichting is het bestaan van een lichaam
gelijk de Burgerwacht eene noodzakelijkheid, en het is hetgeen het Nationaal Congres heeft begrepen, Coen het bij
art. 122 der Grondwet bepaalde dat er eene Burgerwacht
moest zijn.
De Burgerwacht, men vergete het niet, is de gewapende
burgerij, eene vereeniging dus van mannen, die weten dat
het hun plicht — en hun belang — is, van den eenen kant,
orde en veiligheid tegen de onruststokers te beschermen,
van den anderen kant, onze openbare vrijheden tegen moge..
lijke aanslagen van onze gezagvoerders te handhaven.
Het is een geijkt cliché geworden te herhalen dat de
Burgerwacht het bolwerk is van onze instellingen. Maar die
volzin, welke zoo koddig in onze ooren klinkt omdat wij hem
zoo dikwijls in bombastische off cieele redevoeringen hebben
ontmoet, is niettemin de uitdrukking der zuivere A aarheid,
en het ware niet moeielijk in de geschiedenis der laatste
dertig . jaren menig geval aan te halen, waar onze «Blauwen »
en « Groenen » door hunne kloeke houding onschatbare
diensten aan de zaak van orde en vrijheid hebben bewezen
en misschien onherstelbare ongelukken voorkomen.
Overigens, men is het eens over het feit dat, wat het
handhaven der orde betreft, de Burgerwacht verre haven
het leger te verkiezen is, dat zij am zoo te zeggen altijd er
in gelukt baldadigheden te beletten zonder zich verplicht te
zien het geweld der wapenen ernstig te gebruiken, terwiji
de tusschenkomst van het leger bijna onvermijdelijk tot
bloedige botsingen aanleiding geeft.
Ons besluit is dus dat eene inrichting van 's Lands verdediging, welke het practisch wegcijferen der Burgerwacht
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zou veroorzaken, als hoogst gevaarlijk dient bestreden te
worden. Want men mag 'lit het oog niet verliezen dat het
eene schuldige verblinding zou wezen enkel aan de noodwendigheden van eenPn mogelijken, maar gelukkig niet
gansch onvermijdelijken krijg te denken en geene rekening
te houden van hetgeen onze toestanden in vredestijd
vereischen.
Wie zich bijgevolg met dat gewichtigste van alto vraagstukken, de doelmatige inrichting van onze strijdmacht,
onledig houdt, dient zorg te dragen dat Ilij noch het leger
aan de Burgerwacht, noch de Burgerwacht aan het leger
opoffere, maar zijne voorstellen derwijze schikke dat beiden
Diet alleen behouden, doch ook versterkt en ontwikkeld
worden, en, hetzij afzonderlijk of vereenigd, in al de noodwendigheden, zoowel van den oorlog als van den vrede,
behoorlijk voorzien.
Het is het doel dat wij ons gesteld hebben.
Laat ons beginnen met in breede trekken de tegenwoordige inrichting der Burgerwacht te beschrijven.
Theoretisch gesproken maken alle Belgen van 21 tot
50 jaar deel van de Burgerwacht.
Werkelijk zijn er nog geene 40,000 burgers, die antlers
dan pro forma zijn ingeschreven.
Op 1 e Januari 1886 was de werkdadige Burgerwacht
slechts in dertig gemeenten ingericht en veelal op eene zeer
gebrekkige manier. Sedert de onlusten van Maart van hetzelfde jaar, die de noodzakelijkheid der Burgerwacht zoo
helder hebben doen uitschijnen, werd zij nog in achttien
andere gemeenten, meestal in de Waalsche Kolenstreek
gelegen, actief verklaard. Maar om redenen, Welke stellig
met onze verwenschte kiesbelangjes iets te maken hebben,
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ziet men nog een aantal gemeenten van boven de Lien duizend
zielen, bijvoorbeeld Borgerhout, Berchem-bij-Antwerpen,
Ledeberg-bij-Gent, enz., enz., waar er van het inrichten
eener dienstdoende Burgerwacht geene spraak is.
Er zijn dus heden niet meer dan acht en veertig gemeenten,
waar er eene min of meer ernstige Burgerwacht bestaat. In
alle overige gemeenten is er ook eene Burgerwacht.... op het
papier : men kiest officieren, maar de mannen zijn Hoch
gekleed nosh gewapend en worden nooit bijeengeroepen.
Zelfs in plaatsen waar de Burgerwacht actief is, blip het
getal der burgers, die er deel van maken, in den regel zeer
gering. ledereen worth ingeschreven, maar alleen zij, die
verondersteld zijn de middelen te bezitten om zich op eigene
kosten uit te rusten, worden ingelijfd, De anderen stort men
in de reserve, en die reserve worth slechts o bij uitzonderlijke
omstandigheden u, 't is te zeggen nooit, opgeroepen.
En aangezien de wet de minimumsterkte der kompanien
op het bespottelijk cijfer van zestig man, leader begrepen,
heeft vastgesteld, wordt er bij het aanduiden der dienstplichtigen door de plaatselijke overheid zoo willekeurig omgesprongen, dat men bij voorbeeld te Ronse, eene bloeiende
stad van ruim 15,000 zielen, slechts 186 dienstdoende
burgerwachten heeft gevonden, die een bataljon van drie
kompanien vormen !
De Burgerwacht wordt arzonderlijk in iedere gemeente
ingericht, zoodat er tussehen de verschillige korpsen geen
het minste verband bestaat. In de meeste plaatsen is er
slechts een bataljon van drie tot zes kompanien; in de
anderen, een legioen van twee of drie .bataljons; eindelijk,
in de vier groote steden, te Brussel vier legioenen, te Antwerpen, te Gent en te Luik twee, elkeen van drie bataljons.
Bovendien heeft men nog in vele steden, en zelfs in
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eenige volkrijke buitengemeenten, bijzondere korpsen uit
y rijwilligers samengesteld : jagers-verkenners, artillerie,
ruiterij en pompiers.
Het is het College van burgemeester en schepenen, dat
gelast is met het inschrijven der dienstplichtigen. Fen onderzoek- of recenseeringsraad, samengesteld nit den opperbevelhebber der Burgerwacht en twee bijzitters, benevens eenen
secretaris, door den gemeenteraad aangeduid, moet bepaaldelijk voor het opmaken van de lijsten der dienstdoende
wachten zorgen. Tegen zijne beslissingen mag men voor de
Bestendige Deputatie van den Provincieraad in beroep gaan,
terwijl dan nog de voorziening in verbreking open blijft.
Alle vijf jaren moeten telkens al de officieren, widerofficieren, korporaals of brigadiers herkozen of herbenoemd
worden.
Ter uitzondering van den sergeant-majoor, die door den
kapitein wordt benoemd, worden in iedere kompanie (batterij
of ruiterij-afdeeling) al de officieren, onderofficieren, enz.
door de wachten gekozen.
De officieren van een bataljon kiezen den majoor en de
veldartsen, en de officieren van gansch een legioen den
vaandrig en den legioensdokter.
De kolonels, luitenant-kolonels, adjudanten-majoors en
kwartiermeesters worden door den Koning benoemd uit eene
tiriedubbele lijst door de officieren aangeboden. In den
regel wordt de eerste candidaat aliijd aangesteld.
De kolonel benoemt de bataljonsadjudanten, den tamboermajoor en de tamboer-meesters.
Wanneer eene plaats van oflicier, enz. voor het einde van
met vijfjarig termijn openvalt, worth de nieuw gekozene
slechts voor den tijd aangesteld, dien zijn voorganger to
voleinden had.
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Van de candidaten wordt Been het minste bewijs van
1)ekwaamheid geeischt. Maar binnen de zes rnaanden na
hunne benoeming moeten zij een practisch examen afleggen,
dat zoo eenvoudig en gemakkelijk is dat het feitelijk weinig
meer dan een ijdele pleegvorm is geworden.
De dienst is zeer licht. Buiten eerie uitdrukkelijke toestemming der plaatselijke overheid — lets dat natuurlijk
alleen in gansch uitzonderlijke omstandigheden kan worden
gevraagd — mogen er telkenjare slechts ache wapenoefeningen plaats grijpen en iedere mag niet Langer dan twee
wren Buren. De wachten die meer dan 35 jaren oud zijn
of zij die een onbeduidend examen hebben afgelegd, komen
er met eene wapenoefening 's jaars van af. Die laatste
bepaling is op de leden der bijzondere korpsen niet toepasselijk.
Bovendien zijn er nog twee inspecties en twee wapenschouwingen of algemeene bijeenkomsten.
De burgerwachten, die aan het vervullen van hunne
Oaten te kort blijven, worden voor eenen tuehtraad
gebracht, die hen tot de boet (van 2 tot 15 frank) en zelfs
tot het gevang (van I tot 5 dagen) kan verwijzen, welke
straffen, in geval van hervalling, mogen verdubbeld worden.
De leden van den tuchtraad worden door het lot aangewezen.
Zooals wij het reeds hebben aangestipt, moeten de dienst{loende wachten zich op eigene kosten hunne uitrusting (ter
uitzondering van het geweer) aanschaffen. Die uitrusting,
wat de bijzondere korpsen betreft, is betrekkelijk nog al duur,
maar alleszins goed en volledig. De uniform van het voetvolk
daarentegen is goedkoop, doch, hoe gemakkelijk ook, een
weinig te eenvoudig; daarbij is zij zeer onvolledig — overrok, drinkflesch en ransel ontbreken -- terwijl de zwart-
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taken broek zelfs dP mogelijkheid van eenen werkdadigen,
velddienst uitsluit(1).
Eindelijk client er vermeld te worden dat de uitgaven voor
den dienst der Burgerwacht vereischt door de gemeentekas
moeten betaald worden. Die uitgaven betreffen bepaaldelijk
het kleeden en betalen der tamboers, eene geringe schadeloosstelling voor verslaggevers, adjudanten en kwartiermeesters, de drukkosten, alsook het warmen en verlichten
der gebouwen door de Burgerwacht gebruikt. Zij zijn ten
slotte zeer onbeduidend en het mag zonderbaar heeten dat
zij telkens vanwege de gerneentevaders met eenen geest van
zuinigheid, wij zouden haast zeggen van gierigheid, tot de
uiterste paten der wettelijke mogelijkheid worden beknibbeld
en besnoeid. Het princiep, in zake van Burgerwacht, schijnt
dezelfde te wezen als 't referein van 't oud liedje . : de Boer
zal 't al betalen. De 4 Boer, » of liever de « Beer, » is hier
het officierenkorps en naarmate men hooger klimt, des te
dieper mag men in zijnen zak tasten. Echt demoeratisch !
Uit die vluchtige sehets blijkt reeds duidelijk hoe het
kornt dat de Burgerwacht, zooals zij tegenwoordig is ingericht, hoegenaamd niet berekend is voor de dubbele taak,
welke de wet haar oplegt : de verdediging van het grondgebied en het handhaven der openbare orde. \Vat dit laatste
punt aangaat, heeft zich tot hiertoe de Burgerwacht, dank
aan den uitmuntenden geest, die hare leden bezielt, betrekkelijk goed uit den slag getrokken. Maar het is geoorloofd
zich met bekommering of te vragen wat er gebeuren zou,
indien de Burgerwacht eenen gewapenden opstand moest
('I) De wachten mogen nu, indien het hun lust, zich eenen overrok
aanschaffen, maar de meesten maken van die toelating geen gebruik, zoodat
de toestand feitelijk dezelfde is gebleven.
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dempen, gelijk lien van het Parijzer gepeupel in Juni i 848 of
in Maart 1871.
Deze vrees, welke men om redenen, die het gemakkelijk
is te reden, niet altijd onbewimpeld verkiest uit te drukken,
blijkt genoeg uit het feit dat de noodzakelijkheid eener grondige herinrichting der Burgerwacht seders lang niet meer
betwist wordt, en indien men tot hiertoe er nog niet in gelukt
is eene keus te doen tusschen de menigvuldige ontwerpen,
die reeds het lido hebben gezien, dan is het alleen om de
eeuwige reden, welke in ons land in den weg staat der dringendste evenals der onbeduidendste hervorming : de zucht
om toch niets te doen, dat den afval van*een paar dozijnen
kiezers en bijgevolg den ondergang van het ministerie zou
kunnen te weeg brengen.
De gebeurtenissen der laatste maanden hebben echter aan
velen de oogen geopend en er bestaat een schijn van hoop,
een flauwe, zeer flauwe schijn, dat men eindelijk jets zal
wagen om de Burgerwacht op de hoogte van hare plichten
te brengen. De toekomst zal ons leeren wat er van die verwachtingen zal worden.
lntusschen dient hij; die de middelen ter hervorming der
Burgerwacht wenscht te zoeken, zich eerst vooral wel overtuigd te houden dat alle maatregelen, welke men voorstellen
zal, zonder uitwerksel zullen blijven, indien men niet begint
met de vele gebreken, die heden de gansche instelling verlammen, kloekmoedig aan te tasten en uit te roeien.
De voornaamste dier gebreken zullen wij bier in het kort
opsommen.
1° De dienstdoende Burgerwacht bestaat slechts in
48 gemeenten.
Die toestand is in strijd met het grondbeginsel van de
gelijkheid der Belgen voor de wet. 1k woon te Antwerpen
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ik ben burgerwacht. 1k verhuis naar Borgerhout, 't is te
zeggen naar eene andere wijk derzelfde stall. Ik ben van
alien dienst ontslagen. Is dat niet dwaas?
Daarbij zou tegenwoordig eene mogelijke mobilisatie der
Burgerwacht volstrekt onuitvoerbaar wezen, daar er tussehen
die verspreide en, wat de sterkte betreft, zee' ongelijke
bataljons en legioenen, niets gemeens is : de Burgerwacht
van eene gemeente blip volkomen vreemd aan die van
andere.
2 0 De wijze waarop de inschrijving der wachten geschiedt
geeft aanleiding tot de ergerlijkste misbruiken. In alle onze
steden telt men bij honderden, de personen, die, dank aan
de beseherming van dezen of genen invloedrijken vriend —
weeral kiesbetangjes! — aan den dienst weten te ontsnappen. flier vooral is eene radicale hervorming noodig(1).
3° De titularissen van alle graden worden (behalve de
onbeduidende uitzonderingen, die wij vermeld hebben) rechtstreeks of onrechtstreeks door hunne onderhoorigen gekozen
en moeten zieli alle vijf jaren aan eene herkiezing onderwerpen.

(1) Ziehier wat wij daaromtrent in het Gentsch weekblad het Vollcsbelang
(nummer van 12 iIaart 1887) lezen :
Volgens ambtelijke opgaven, die ons medegedeeld worden, waren er to
Gent in het jaar 1850 niet minder dan 3394 burgerwachten op eene bevolking
van 106704 zielen. In 1885 waren er 143242 inwoners, dus zou de sterkte der
Burgerwacht, om in dezelfde evenredigheid met het cijfer der bevolking te
blijven, 4554 man moeten bedragen. Welnu, met inbegrip der bijzondere
korpsen, beloopt het gezamenlijk getal van onze burgerwachten slechts tot
2889 man, met andere woorden er is een te kort van zestien honderd vijf en
..z,stig men I!!
Wij zijn benieuwd om te hooren hoe men het aan booed zal leggen om
ons te doen begrijpen waarom, terwijl de bevolking met 36538 inwoners (dus
met ongeveer 35 I.) vermeerderde, er in de Gentsche Burgerwacht eene vermindering van 511 man of ruim 15 0/o wordt vastgesteld. Zijn missehien die
36538 nieuwe Gentenaars allemaal kreupelen of bedelaars ? 0
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Of het Nationaal Congres voorzichtig gehandeld heeft door
in de Grondwet eene bepaling te lasschen, waarbij alle
grades in de Burgerwacht tot en met dien van kapitein van
de keus der wachten afhangen, is te betwijfelen. Het Congres, in zijne lofwaardige zucht om het grondbeginsel der
volksopperheerschappij overal door te drijven, heeft nit het
oog verloren dat bedoeld princiep tiler niets te maken had.
Buiten de technische bezwaren, waar wij straks zullen op
wijzen, bestaat er even weinig reden om door de burgerwachten hunne officieren te laten kiezen als om aan de
inwoners eener stad de benoeming der plaatselijke aminenaren op te dragen. Het juridisch grondbeginsel is dat het
soevereine yolk den Koning met het uitvoerend bewind (dat
hij bij toedoen van zijne ministers uitoefent) bekleedt. Dat
verder de Vorst de personen aanstelt, wier medewerking hij
noodig heeft oh dat uitvoerend bewind uit te oefenen, is
niet alleen geene schending van het dogma der volksopperlieerschappij, maar integendeel eene rechtstreeksche gevolgtrekking ervan. In recite berust dus de uitzondering, welke,
wat de Burgerwacht betreft, werd bekrachtigd, op geene
aannemelijke gronden. Het was eene betreurenswaardige
toegeving aan de dwaze vooroordeelen, die destijds in Frankrijk — en natuurlijk ook in het naapend Belgiê — gevierd
werden . als men te Parijs luidkeels den roem zong van de
soldats-citoyens en van tie bayonnettes intelligenles, moesten
de brave Belgen onvermijdelijk volgen.
Het kwaad ware nochtans zoo groot niet geweest, hadde
men zorg gedragen die ongelukkige bepaling der Grondwet
geene uitbreiding te geven, die de onheilzame gevolgen
ervan vertiendubbelen. Het was niet genoeg de keus der
officieren, enz. aan de wachten te laten: men besloot
daarenboven dat het op die wijze opgedragen mandaat
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slechts tijdelijk zou wezen en alle vijf jaren zou moeten
hernieuwd worden !
Het is een rechtsregel dat de lasthebber van den lastgever
afhangt. Ook valt het niet te loochenen dat, in de Burgerwacht, de offieieren feitelijk onder de bevelen staan van hen
over wie zij verondersteld zijn den staf te zwaaien. Want zij
weten dat indien zij lets doen, dat aan hunne onderhoorigen
niet behaagt, deze bij de eerstkomende kiezing dien ongehoorzamen hoofdnian eenvoudig aan de deur zullen zetten.
En het schoonste is dat hij, die gisteren nog kapitein was en
niet herkozen werd, morgen als simpele wacht met het geweer
op den schouder in het gelid zal moeten staan naast hen,
welke hem zooeven hebben afgesteld.
Onder zulke omstandigheden is alle krijgstucht onmogelijk en wordt het gezag der officieren zuiver nominaal. Het
is ook een feit dat de meesten verplicht zijn hunne wachten
gestadig naar de oogen te zien en zij, die te onafhankelijk
van karakter zijn om daartoe te kunnen besluiten en hunnen
plicht doen zonder zich om de gevolgen te bekreunen,
kunnen zich niet ontveinzen dat zij aan een draadje hangen
en groote kans hebben niet herkozen te worden.
Dat noch het eene noch het andere alternatief aan velen
behaagt laat zich begrijpen en daarom ook is bet dat het
dikwijls zoo moeilijk blijkt passende candidates voor
officiersplaatsen te vinden.
Men kan het niet luide genoeg verkonden : in eene legermacht moet het gezag niet van onder, maar van boven
----iomen en zoolang men eene krachtdadige maatregelen zal
genomen hebben om, door eene beperking van het kiesrecht, dat grondbeginsel in de Burgerwacht toe te passel),
zal het nutteloos zijn aan eene ernstige herinrichting van
die instelling te denken.

-117-4. Bij de kiezingen in de Burgerwacht worth er van de
candidaten gees bewijs van bekwaarnheid gevergd.
De keus is vrij, onbeperkt vrij. De wachten kiezen Wien
zij willen, al was het de grootste dommerik van het korps.
En hij is er voor zes maanden. Het is waar dat hij na dien
tijd een examen moet afleggen, maar hij zou inderdaad een
dubbele ezel moeten wezen, indien hij die proef niet kon
doorstaan, want het is bijna onmogelijk dat hij die het minste begrip heeft van de eenvoudigste revels der ecole de coinpagnie zich niet uit den slag trekke. Ook gebeurt het zelden
of nooit dat een candidaat geweigerd of zelfs uitgesteld
wordt.
5° De diensttijd in de Burgerwacht is te lang : hij duurt
van 21 tot 50 jaar en de wachten, onverschillig hoe oud zij
zijn, staan naast elkander in hetzelfde gelid. Het spreekt van
zelf dat er in zulk eenen bonten troep geene eenheid kan bestaan, te meer daar vele personen, als zij den veertigjarigen
leeftijd bereikt hebben, de viugheid van leden en de sterkte
van licliaam niet meer bezitten, die voor den krijgsdienst
eene eerste vereischte zijn.
6° De bepaling van de wet, die het petal wapenoefeningen
op acht per jaar vaststelt en tevens voorschrijft dat zij niet
Langer dan twee urea zullen mogen duren, maakt het volstrekt onmogelijk aan de wachten, die niet reeds in het
leger of elders eene voldoende militaire opleiding zouden
gekregen hebben, zelfs de eenvoudigste grondbeginselen van
den krijgsdienst behoorlijk aan te leeren. wij zullen nog
verder gaan en niet aarzelen te verklaren dat, met het oog op
de wijze waarop de wachten tegenwoordig worden afgericht,
de uren, welke men aan wapenoefeningen besteedt, meestal
als een eenvoudig tijdverlies mogen beschouwd worden.
Daar hebben wij dus de bijzonderste hinderpalen, die in
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den weg staan van eene doelrnatige hervorming en het is niet
te ontkennen.dat het moeite en volharding zal kosten om ze
ter zijde te schuiven. Die taak komt ons zelfs zoo netelig, zoo
gevaarlijk voor, dat wij het nutteloos achten hier nog eene
menigte kleinere struikelblokken te vermelden, die het gelukkig gemakkelijker zou wezen kwijt te geraken. Laat ons
de anderen los worden en alles zal wel gaan.
Nu dat wij de tegenwoordige inrichting der Burgerwacht
hebben beschreven en de gebreken aangeduid die het onmogelijk maken, indien men die inrichting behoudt, in tijd van
oorlog of zelfs van ernstige binnenlandsche onlusten, eenig
nut uit eene antlers zoo aanmoedigingswaardige instelling te
trekken, — nu is het oogenblik gekomen om zoo kort mogelijk de hervormingen uiteen te zetten, welke wij zouden willen zien invoeren.
Ferst vooral moeten wij de aandacht van den lezer op het
feit rocpen dat het plan van herinrichting der Burgerwacht,
dat wij aanbevelen, in noodzakelijk verband staat met de
invoering van den algemeenen persoonlijken dienst volgens
het voorstel, hetwelk wij in het eerste gedeelte van deze studie hebben ontwikkeld. Beiden immers zijn onafscheidbaar
van elkander.
Wij gaan dus van de veronderstelling of dat alle voor den
dienst geschikte Belgen van 20 tot 25 jaar, dus gedurende
vijf jaar, deelgemaakt hebben van het leger, zoodat, in ons
plan, de Burgerwacht uitsluitend uit gewezene soldaten zou
worden samengesteld.
Pit goed begrepen zijnde, stappen wij tot het uiteenzetten
van bet ontwerp in zijne voornaamste bijzonderheden.
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A lgemeene inrichting.
De Burgerwacht zou niet meer bij gemeente, maar wel bij
provincie worden ingericht. ledere provincie zou eene
krijgsafdeeling vormen, onder het bevel van eenen generaalopzichter en in een zeker getal aanwervingskringen verdeeld
worden. De aanwervingskringen zouden elk ruim 75000
inwoners bevatten en de wachten binnen de paten ervan
woonachtig zouden een legioen vormen van drie (of in uitzonderlijke gevallen van vier) bataljons.
Diensttijd, inschrijving, enz.
Al de Belgen van 23 tot 40 jaren oud, die deel gemaakt
hebben van het leper, zouden in de Burgerwacht moeten
dienen. Deze zou dus in alle gemeenten des Lands worden
ingericht.
Nochtans zouden niet alle irigeschrevenen verplicht zijn in
vredestijd werkdadig te dienen. Evenals nu zouden de
manners, die de middelen niet bezitten om zich op eigene
kosten uit te rusten, in de reserve worden gestort. Die
reserve zou echter niet meer enkel op het papier bestaan en,
zooals wij het zien zullen wanneer wij van de mobilisatie der
Burgerwacht zullen spreken, zouden middelen voorhanden
zijn om, in geval van oorlog, de reserve geheel of gedeeltelijk onder de vaandels te kunnen roepen.
Daarbij om een misbruik te doen verdwijnen, waar wij
reeds op gewezen hebben, zou de minimumsterkte der
Burgerwacht in iedere gemeente 2 V. der plaatselijke
bevolking, dus een man op vijftig inwoners, moeten bedragen. Te Gent bij voorbeeld zouden er dus — indien men
aanneemt dat onze stad tegenwoordig ruim 145,000 zielen
telt, -- minstens 2900 burgerwachten moeten zijn.
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In plaatsen waar het getal der wachten, die zich op eigene
kosten kunnen kleeden, beneden het gestelde minimum
blijft, zou de gemeente verplicht zijn het noodig getal mannen onder de burgers te kiezen, welke ten minste gedeeltelijk
hunne uitrusting kunnen betalen, in welk geval de overblijvende uitgave door de gemeentekas zou gedekt worden.
In ieder legioen zou er een recenseeringsraad bestaan ,
met den zelfden werkkring als nu, doch hebbende het recht
zich de bevolkingsboeken te doen vertoonen. Van dies raad
zouden de kolonel, als voorzitter, en twee hoofdofficieren,
bij beurte zetelende, deelmaken, terwijl het ambt van secretaris door den kapitein-kwartiermeester zou worden waargenomen.
Tegen beslissingen van den recenseeringsraad zouden
beide partijen in beroep kunnen gaan, niet meer voor de
Bestendige Deputatie, wier tusschenkomst, de ondervinding
heeft het bewezen, tot hiertoe voornamelijk gediend heeft om
hare staatkundige vrienden van den dienst te ontslaan, maar
wel van eenen voorzieningsraad, samengesteld uit een lid
van de Bestendige Deputatie door dat college aangewezen,
als voorzitter, en twee kolonels of luitenant-kolonels, door
het lot gekozen, als leden. Eenen ambtenaar van het provinciebestuur zou de Bestendige Deputatie met de bediening
van secretaris gelasten.
Eindelijk zouden de generaal-bevelhebber der provincie
en de veroordeelde wacht het recht behouden om zich in
verbreking te voorzien.
Kiezingen en Benoemingen.
De titularissen van alle graden zouden benoemd of
gekozen worden voor den ganschen tijd van hunnen dienst in
de Burgerwaeht, zoodus totdat zij hun ontslag geven of den
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ouderdom bereiken, waar zij van ambtswege kunnen ter zijde
gesteld worden. Dien ouderdom zou men voor korporaals,
brigadiers en onderofficieren op 45 jaar kunnen bepalen ,
voor onderluitenanten, luitenanten en kapiteins, op 50 jaar;
voor hoofdofficieren, op 53 jaar, en voor generaals, op 65 jaar.
Het spreekt van zelf dat zij, die langer in dienst zouden
willen blijven, zulks zouden mogen doen, mits toelating van
den generaal-bevelhebber der provincie.
Dewijl de Grondwet het voorschrijft, zouden in elke
kompanie alle graden van de keus der wachten blijven
afhangen, maar met dit belangrijk verschil dat alleen zulke
personen zouden mogen worden gekozen, die in het bezit
zouden zijn van het diploma van adspirant-officier of (voor de
plaatsen van onderofficier, enz.) van adspirant-onderofficier.
Dat zulke personen in genoegzaam petal zouden gevonden
worden is zeker, indien men, zooals wij het veronderstellen,
den algemeenen dienstplicht en den eenjarigen vrijwilligersdienst in het leger invoert. Dan zou men immers, volgens
hetgeen de Heer d'Oultremont in zijn ontwerp uiteenzet, de
eenjarige vrijwilligers, jongelingen dus die eene hoogere
opvoeding hebben genoten, derwijze africhten dat zij in staat
zouden zijn om later naar behooren als reserve-officieren of
onderofficieren te dienen.
De hoofdoflicieren der Burgerwacht, alsmede de adjudanten-majoors en kwartiermeesters , zouden door den
Boning benoemd worden zonder voorstelling van candidaten. Doch, ten einde alle misbruiken te voorkomen, zouden
zij onder de officieren of ten minste onder de andere
leden van het legioen moeten genomen worden, die het
diploma van adspirant-officier bezitten. Die bepaling heeft
ten doel te beletten dat men de hoogere graden in de
Burgerwacht aan op pensioen gestelde officieren van bet
9
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leger zou geven, een maatregel, die, om redenen welke men
reeds dikwijls heeft doen gelden, den noodlottigsten invloed
op den bloei der instelling zou uitoefenen. Die menigvuldige
redenen zullen wij bier niet herhalen. Genoeg zij het to
herinneren dat zij, die het in het leger niet verder gebracht
hebben dan den graad van luitenant of van kapitein — en zij
zijn het alleen die in aanmerking zouden kunnen komen —
zelden als uitstekende officieren molten worden beschouwd,
zoodat hun zedelijke invloed op hunne onderhoorigen zeer
gering zou wezen, terwifi het overigens twijfelachtig is of zij
wel zouden begrijpen dat men burgerwachten niet precies
gelijk lotelingen of plaatsvervangers kan behandelen. Eindelijk zou het stellig zeer nadeelig werken indien de kompanie
officieren der Burgerwacht alle hoop op eene verdiende
bevordering moesten opgeven.
De bataljons- en legioendokters zou men bij voortduring
door de officieren van het bataljon of van het legioen laten
kiezen. Deze zouden ook den vaandrig benoemen.
De overige bepalingen der tegenwoordige wet betrekkelijk
de kiezingen en benoemingen zouden behouden worden, ter
uitzondering natuurlijk van het examen door art. 54 voorgeschreven, iets dat nu gansch overbodig zou worden.

Bijzondere korpsen.
Tegen het behouden der bijzondere korpsen heeft men
vele bezwaren ingebracht.
Men heeft onder anderen doen opmerken dat zij ja
veel nut hebben kunnen stichten, zoolang de eigenlijke
Burgerwacht in eenen toestand van feitelijke ontbinding
verkeerde, doch dat juist door de doelmatige herinrichting
der Burgerwaeht hunne êênige reden van bestaan zal

verdwijnen.

— 125 —
Verder heeft men nog in het midden gebracht dat die
korpsen eene bevoorrechte stelling hebben ingenomen, die
met reden het misnoegen der legioenen verwekt, dat zij zich
als onafhankelijk beschouwen en feitelijk niets antlers zijn
dan geslotene maatschappijen met eene bijzondere inrichting en eigene grondslagen, maatschappijen, waar men
enkel bij middel van eerie balloteering worth in toegelaten,
zoodat ze onvermijdelijk een politiek kleur aannemen,
zonder te spreken van de persoonlijke quaesties, die er
natuurlijk eene groote rol moeten spelen.
Eindelijk wijst men op het feit dat die vrijkorpsen, wier
getalsterkte dikwijls hoegenaamd niet in verhouding blijft
met die der plaatselijke Burgerwacht, deze zonder het minste.
nut van hare beste bestanddeelen berooft en alzoo het aanwerven der kaders bijzonder moeilijk maakt.
Dat die klachten veel waarheid bevatten valt niet te
looclienen. Maar het felt, dat er in de tegenwoordige inrichting der bijzondere korpsen misbruiken zijn ingeslopen,
is geene voldoende reden om de afsehaffing van die korpsen
te vragen, zoolang het niet afdoende is gebleken dat de misbruiken onuitroeibaar zijn. Wat ons betreft, wij gelooven
het niet, en wij houden ons overtuigd dat de noodige
hervormingen hier geene grootere moeilijkheden dan in de
legioenen zouden ontmoeten. Daarbij nag men uit bet oog
niet verliezen dat eene legermaclit niet uitsluitend uit linietroepen kan bestaan. aril men dus de Burgerwacht op de
hoogte brengen van de taak, welke haar wordt opgelegd,
men zorge dat er ook in haar midden scherpschutters,
artilleristen en kavaleristen worden gevonden. Maar, indien
wij bet behoud in de Burgerwacht vragen van de zoogenaamde
bijzondere wapenen, zijn wij Loch met onze tegenstanders
volkomen Bens dat men in geen geval het bestaan van
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vrijkorpsen (corps francs) mag toelaten, die, de gesehiedenis
is daarom het ons te leeren, nooit eenigen dienst hebben hewezen en integendeel door hun voorbeeld den verderfelijksten
invloed op de krijgstucht eener legermacht uitoefenen.
In 1830 haastte zich ons Voorloopig Bewind de ontbinding
der vrijkorpsen te bevelen, die onder and eren door hunne
tuchteloosheid het bombardement van Antwerpen hadden
veroorzaakt. En gedurende den Franseh-Duitschen oorlog
van 1870-71 zijn het stellig niet les Enfants du Desespoir of
les Chasseurs sans merci, die eenigen dienst hebben bewezen.
Wat men dus beletten moet is dat eene bijzondere kompanie
langzamerhand het karakter aanneme van een vrijkorps.
Met het oog op dat grondbeginsel zouden wij aan den
Koning het recht laten om in den school van ieder legioen,
waar zich een voldoend getal vrijwilligers zouden aanbieden,
het vormen toe te staan van eerie kompanie jagers-verkenners, van eene batterij (of halve batterij) geschut, van een
korps ruiterij en van eene genieafdeeling. Deze laatste zou
met voordeel de pompiers vervangen.
De maximumsterkte van die korpsen zou bepaald worden,
voor de jagers en de artillerie op ISO man en, voor de ruiterij
en het genie op 110 ieder.
Het spreekt van zelf dat alle bijzondere korpsen zouden
deelmaken van het legioen en onder het bevel staan van den
kolonel. Van eene afzonderlijke inrichting, van een eigen
reglement, van eenen eigenen bestuurraad zou er geene
spraak meer zijn. Even weinig van eene balloteering : bij
den kolonel zou het recht berusten om de candidaten, die
zich aanbieden, aan te nemen of of te wijzen. Eindelijk zou
ieder bijzonder korps, wat het inwendig bestuur en de kiezingen betreft, aan een der bataljons worden gehecht.
Op die manier zouden de bijzondere korpsen al de diensten
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bewijzen, die het mogelijk is van hen te vergen, terwiji er
tevens van de misbruiken, die men zoo vaak reeds heeft aangeklaagd, geen spoor meer zou overblijven.
Onder die omstandigheden mag men zich afvragen of het
vormen van bijzondere korpsen door het Gouvernement
dient aangemoedigd te worden. wij aarzelen niet toestemmend te antwoorden, op voorwaarde echter dat die aanmoedigingen nooit in het verleenen van voorrechten ontaarden.
Nochtans., aangezien, zooals wij het verder zullen uitleggen,
in geval van mobilisatie, alle leden van een bijzonder korps
zonder onderscheid te velde moeten trekken, zouden wij er
geen bezwaar in zien te bepalen dat hij, die den ouderdom
van 53 jaar heeft bereikt en minstens sedert acht jaar
deelgemaakt heeft van een bijzonder korps, voortaan van
alien dienst in de Burgerwacht zou worden ontslagen.

Wapenoefeningen en Bijeenkomsten.
De Burgerwacht, voortaan alleen samengesteld zijnde uit
gewezene soldaten, zou het volstrekt nutteloos worden hare
leden telkenjare te verplichten eene reeks wapenoefeningen
bij te woneri. Eene of twee wapenoefeningen, iedere van drie
of vier uren, behalve twee inspecties en twee wapensehouwingen, zouden stellig volstaan, althans onder gewone omstandigheden.

tlitgaven.
De uitgaven der Burgerwacht zouden als nu door de gemeenten worden gedragen. Doch, aangezien zij heeft opgehouden eene plaatselijke instelling te wezen en bij provincie
words ingericht, zouden voor ieder legioen begrootingen en
rekeningen aan de Bestendige Deputatie van den Provincieraad
ter goedk€uring worden gezonden. Dat college zou vervol-
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gees de uitgave onder de gemeenten verdeelen, die deel maken van de omschrijving, iedere in evenredigheid van hare
bevolking.
De schadeloosstelling, die aan enkele officieren door de
tegenwoordige wet worth toegekend, is waarlijk te gering.
Wij zouden voorstellen dezelve te brengen, voor den verslaggever op 100 fr. per maand, voor den kapitein-adjudantmajoor en den kapitein-kwartiermeester op 90 fr. ; voor den
luitenant-adjudant-majoor op 80 fr.; voor den luitenantkwartiermeester (die nu niet bezoldigd is) en voor den
adjudant, op 50 fr.
Aan de sergeanten-majoors, die nu niets ontvangen en
nochtans veel schrijfwerk hebben, zouden wij 25 frank per
maand gunnen.
Eindelijk zou het loon van den tamboer-majoor, van den
tamboer-meester en van de tamboers, die nu respectievelijk
fr. 15,12 en 9 per maand bedraagt, op de som van fr. 25, 20

en 15 dienen gebracht te worden.
Mobilisatie.
De Grondwet voorziet dat in zekere omstandigheden de
Burgerwacht zou kunnen mobiel gemaakt worden, maar zij
bepaalt dat de rnobilisatie alleen krachtens eene wet kan
geschieden (art. 123).
Die wet bestaat niet. Om dezelve in geval van nood voor
te stellen, door de Kamers te doen stemmen, door den Koning
bekraelitigen, door het staatsblad afkoudigen en eindelijk om
de practische maatregelen ter uitvoering ervan te beramen en
nit te voeren, zou er tijd, veel tijd noodig zijn. Intusschen
zou de vijand op zijn doode gemak ons land kunnen overweldigen, alle onze steden, behalve misschien twee of Brie
vestingen, in bezit nemen en alzoo aan de voorgenomen

— 127 —
mobilisatie en overigens aan de Burgerwacht zelve een einde
stellen.
wij Leven niet meer in den tijd toes er tusschen de
,00rlogsverklaring en eenen vijandelijken inval weken en sours
maanden verliepen. Oat was goed als er noch spoorwegen,
noel' telegrafen bestonden. Het geltit tegenwoordig, wat
Belgie betreft, een paar dagen, misschien zelfs eenige uren,
want zijn wij in staat niet om aan 's vijands lichte troepen
den weg of te snijden, dan zou het niet larger duren dan
zes uren, om bij voorbeeld de Fransche ruiterij en bereden
artillerie te Gent en te Brussel te zien aankomen.
Hieruit volgt dat het noodig is eene bestendige inricbting
te bezitten, waarmede het volstaan zal een telegrafisch bevel
uit Brussel te zenden om dadelijk in weinige uren eene veldmacht, uit burgerwachten samengesteld, op de been te
brengen, talrijk genoeg om ten minste voorloopig onze
grenzen te beschutten ; hetgeen hierop neerkomt dat alle
inaatregelen ter mobilisatie in de organieke wet der Burgerwacht dienen opgeson-id te worden.
Ziehier Welke die maatregelen zouden moeten zijn.
Aan den Koning zou het recht toegekend worden om, in
geval van dringend nationaal gevaar, bij een eenvoudig
koninklijk besluit de Burgerwacht, hetzij van gansch het Rijk
of van enkele provincien, te mobiliseeren en derzelver
reserve under de wapenen te roepen.
Met het oog op eene mogelijke mobilisatie, zou de Burgerwacht (evenals de reserve) in twee bans verdeeld worden,
den voorban, samengesteld uit de wathten van 25 tot 30
jaar, en den achterban, die de overigen zou begrijpen.
Beide bans zouden kunnen gemobiliseerd worden, maar
hunne rol zou in dat geval dezelfde niet wezen. De achterban
zou voor het handhaven der orde zorgen en, indien de

-928-gelegenheid zich voordoet, 's vijands lichte troepen beletten
het land te overrompelen, bruggen en ijzerwegen te vernietigen, belastingen te heffen, requisities te doers, enz.
Waar in ieder burgerwachtskanton een paar kloeke bataljons
onder de wapenen zullen zijn en de strategische punten
bezetten, is er geen gevaar dat men, evenals in Frankrijk
in 1870, groote steden door vier hulanen zonder slag noch
stoot zal zien innemen.
TerwijI dus de achterban feitelijk ter plaats zou blijven of
in elk geval zich weinig van zijne haardsteden verwijderen,
zou de voorban in den volsten zin des woords gemobiliseerd
worden en als reserve en ondersteuningskorps van het leger
te velde optreden.
De voorban van ieder legioen zou een marschbataljon
vormen, doch in geval van oorlog zouden alleen de ongehuwde wachten en reservisten van 23 tot 30 jaar met het
marschbataljon moeten oprukken. Bleek het echter dat hun
gezamenlijk getal beneden de acht honderd bleef, zoo zou
men het bataljon voltallig maken door het oproepen der
getrouwden, met de jongste beginnende.
Ten einde de mobilisatie te vergemakkelijken zou, ook in
vredestijd, het marschbataljon eenen bestendigen kader
hebben, door den kolonel onder de officieren, onderofficieren
en korporaals van zijn legioen gekozen. Kader en wachten
zouden niettegenstaande, buiten het geval van mobilisatie, in
hunne plaatselijke bataljons en kompanien dienen. Maar
bovendien zouden telkenjare de marschbataljons van ieder
legioen in de hoofdstad der provincie worden vereenigd en
gedurende twee of drie opeenvolgende dagen onder de
vaandels gehouden. 't Is hetgeen sedert lang door de
Engelsche vrijwilligers worth gedaan — en met uitstekende
gevolgen.
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Het spreekt van zeif dat niet alleen de dienstdoende
wachten, maar ook de reservisten van den voorban aan die
bijeenkomsten deel zouden nemen.
Het is hier de plaats om een woord van de reserve te
zeggen. Wil men eene reserve hebben, die het mogelijk
ware in een gegeven geval op te roepen, dan client zij gekleed
en gewapend te zijn. Uniformen en wapenen zouden door
den Staat worden geleverd en door hem in magazijn gehouden
totdat men ze noodig heeft. Wat men voor de in onbepaald
verlof gezonden soldaten doet, kan ook hier gedaan worden.
Mocht echter de daardoor veroorzaakte uitgave te aanzienlijk voorkomen, zoo zou men kunnen beginnen met wapenen
en uitrusting alleen voor de reservisten van den voorban in
gereedheid te houden(1).
Wat nu de getalsterkte der Burgerwacht aangaat, volgens
het ontwerp dat wij ontwikkeld hebben zouden er in gansch
het land ongeveer 80 legioenen zijn, dus in geval van mobilisatie 80 marschbataljons van 800 tot 1000 man beschikbaar
wezen.
In vredestijd zou de gezamenlijke sterkte der dienstdoende
(1) Men weet dat eerlang het leger met repetitiegeweren zal gewapend
worden. De tegenwoordige Albini's — een voortreffelijk schietwapen, bijna
zoo goed als het Comblain der Burgerwacht en hetwelk met dezelfde kardoezen
wordt afgeschoten — zullen dus beschikbaar worden. Hoeveel Albini's heeft
de Staat in zijne magazijnen ? Stellig boven de honderd duizend Welnu, daar
heeft men reeds geweren genoeg om een veertigtal legioenen (met inbegrip
der reserve) te wapenen ; want niets belet enkele legioenen met het Comblain
en anderen met het A lbinigeweer te voorzien, vermits de schietpatronen
dezelfde zijn voor beiden. wij zouden zelfs er bijvoegen dat, voor plattelandslegioenen, het Albini te verkiezen ware, aangezien het onderhoud van dat
wapen niet zooveel zorgen vereischt als dat van het nieuwe Comblain, hetwelk bijna als een liefhebbersgeweer mag beschouwd worden.
Wat de eigenlijke uniform betreft, zou men voor de reserve de vareuse
ter zijde kunnen laten en zich met den overrok tevreden houden, die, zoowel
bij warm als bij koud weder, door de mannen met grooter gemak dan Welke
andere kleeding ook kan worden gedragcn.
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Burgerwacht 2 V„ der bevolking of omtrent 116,000 man,
dus gemiddeld 1450 man voor ieder legioen bedragen. Het
oproepen der reservisten zou die getallen ten minste verdubbelen.
Daarbij zou men nog de bijzondere korpsen (jagers,
kanonniers, ruiterij en genie moeten voegen, welker leden
alien zouden beschouwd worden als deel makende van den
voorban.

Overg angsmaatregelen.
Die maatregelen zijn van belang. Immers mag men uit het
oog niet verliezen dat het door ons aanbevolen stelsel eerst
na twintig jaren in voile working zou kunnen treden, naar
gelang de toekomstige militieklassen elkander telkenjare
opvolgen, eerst in het leger en dan in de Burgerwacht.
Bepaaldelijk zouden er vijf jaren moeten verloopen eer
eon enkel man in de Burgerwacht zou worden ingelijfd
en dan zou men nog een vijftal jaren moeten wachten om in
ieder legioen slechts eon ordentelijk bataljon te hebben. Het
ware eene tijdelijke opheffing der Burgerwacht en zulks
ware Hoch mogelijk, Hoch wenschelijk.
Wij zullen in het kort de maatregelen vermelden, die ons
van aard schijnen om in die moeilijkheid behoorlijk te
voorzien.
De bestaande Burgerwachten zouden ontbonden worden
en de nieuwe aanwervingskringen gevormd.
Tot den dienst zou men alle burgers van 20 tot 35 jaar
oproepen, die zich kleeden kunnen en geen deel maken van
het leger. Zij die nu meer dan 35 jaar oud zijn, zouden
verschoond blijven.
De getalsterkte der dienstdoende Burgerwacht zou op
minstens 2 V. der bevolking bepaald blijven.
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Van eene reserve zou er voorloopig geene spraak zijn.
Deze zou alleen feitelijk ingericht worden, naarmate de
klassen,

het leger hebben voleindigd,
in de Burgerwacht zullen worden ingelijfd.
die hunnen dienst in

Voor de eerste benoeming der kaders zou het diploma van
adspirant-officier of adspirant-onderoffici,er niet gevergd worden. De tegenwoordige proef — ietwat ernstiger gemaakt
— zou, gelijk nu, zes maanden na de kiezing geschieden.
Maar de titularissen van alle graden, die binnen de vijf jaren
het door de nieuwe inrichting vereischt diploma niet zouden
verworven hebben, zou men eenvoudig als ontslaggevers
beschouwen en vervangen.
Ten einde aan de wachten de grondbeginselen eener goede
niilitaire opvoeding te kunnen inprenten, zouden er
gedurende het eerste jaar dertig wapenoefeningen zijn,
ieder van drie uren, en bovendien nog een zeker getal
avondlessen, door het legioenshoofd onder goedkeuring van
den generaal-bevelhebber der provincie bepaald.
Op het einde van het eerste dienstjaar zouden alle
wachten van ieder legioen gedurende acht opeenvolgende
dagen onder de wapenen worden gehouden, ten einde zich
in den veld- en bezettingdienst te oefenen.
De volgende jaren zouden er slechts acht wapenoefeningen
plaats grijpen, waarvan enkel eene verplichtend zou wezen
voor hen, die in het leger hebben gediend.
Die overgangsmaatregelen zouden, wat de wapenoefeningen
betreft, gedurende ruimvijftien jaar in twang moeten blijven.
De wachten die dan den ouderdom van 35 jaar hebben
bereikt, zou men van alien verderen dienst desnoods mogen
ontslaan en in het vervolg de nieuwe wet eenvoudig en in al
hare bepalingen toepassen. Men ziet dat de overgangsperiode
noodzakelijk nog al langdurig zou wezen.
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Ziedaar op welke manier wij onze Burgerwacht zouden
willen zien herinrichten. In bijzonderheden hebben wij
natuurlijk niet kunnen treden, maar wij vertrouwen dat de
hoofdlijnen van het ontwerp, zooals wij dezelve hebben
ontwikkeld, voldoende zullen zijn om eene volledige gedachte
te geven van het stelsel dat wij aanbevelen en van dezes
practische gevolgen.
De invoering van den algemeenen dienstplicht zou ons een
voortreffelijk leger van 130,000 man geven, terwij1 eene
doelmatige inrichting der Burgerwacht in geval van hood dat
leger met de ± 75000 man van den voorban zou versterken,
zoodat onze strijdmacht het belangrijk cijfer van 200,000
man zou overschrijden, zonder den achterban der Burgerwacht mede te rekenen, die stellig ook gewichtige diensten
zou kunnen bewijzen.
En zulks zou zonder meldingswaardige vermeerdering van
lasten kunnen geschieden, want de begrooting van oorlog zou
onveranderd blijven, terwijl de Burgerwacht aan de gemeenten
slechts weinig zou kosten : de jaarlijksche uitgave voor
gansch het land zou, alles daarin begrepen, nog geen millioen
bedragen ( I).
De eenige rede waarom onze onafhankelijkheid gedurig in,
gevaar verkeert, is eenvoudig dat onze machtige naburen
onzen toestand goed kennen : zij weten dat wanneer het
bun zal lusten ons land in te palmen, er vanwege de Belgen
geenen ernstigen wederstand te vreezen is. 0 ja, ons legertje,
hoe slecht samengesteld ook, zal zich dapper weren, dat
weten wij genoeg. Maar vat kunnen onze 100,000 man —

(1) Het is zeker dat voor ieder legioen de onvermi jdelijke uitgaven, na
aftrek der inkomsten, bezwaarlijk meer dan een tiental duizend frank zouden
vereischen, dus jets, gelijk Lien of twaalf centiemen per inwoner!
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waarvan de helft binnen de muren onzer vestingen werkeloos
zal moeten blijven —, wat kan die kleine hoop tegen de
overmacht? Niets voorzeker, ten zij misschien met eere
sterven. Doch zal dat het verlies van ons bestaan als yolk en
de onberekenbare stoffelijke en zedelijke rampen, door eenen
zegepralenden vijand te weeggebracht, in het minst vergoeden?
Mocht Belgie integendeel tot het bewustzijn komen van
hetgeen plicht en gezond verstand gebieden ; was onze strijdmacht in evenredigheid met onzen rijkdom en met het cijfer
onzer bevolking , 't is te zeggen konden wij desnoods eene
legermacht van 200,000 man op de been brengen, wie zou
het wages ons aan te vallen? Het is eene wet der natuur
dat de zwakken overal en altijd het onderspit moeten delven : wee hun, die sterk zijn knnnen en toch niet willen!
Op onze bestuurders en op ons kiezerskorps weegt eene
zware verantwoordelijkheid. 's Lands toekomst is in hunne
handers. Mdge de lamlendigheid van een flauwhartig ministerie en de kleingeestige zelfzucht eener kortzichtige burgerij
den ondergang van onze nationaliteit niet voorbereiden !
A. PRAYON-VAN ZUYLEN.

ADEMBEWEGINGEN BIJ DE KERFDIEREN,
DOOR

F. PLATEAU,
Hoogleeraar te Gent.

Vroeger reeds hebben wij er op gewezen, dat professor
Plateau tot onderwerp zijner persoonlijke studies en opzoekingen de levensleer der Wervelloozen heeft gekozen. Vrij
talrijk zijn de mededeelingen die hij daaromtrent in het licht
heeft gezonden; een der merkwaardigste verscheen in 1884
en is getiteld : a Recherches exp6rimentales sir les mouvements respiratoires des insectes D . In de volgende regelen
stellen wij ons voor in korte woorden deze studie te ontleden.
Het schijnt ons wenschelijk, eerst met een paar woorden
te herinneren hoe dea demhaling bij den mensch geschiedt ;
op die wijze zullen de proefnemingen, waarvan vender spraak
is, en hunne uitkomsten gemakkelijker te begrijpen zijn.
De ademhaling brengt in ons lichaam de zuurstof, een der
bestanddeelen der lucht, noodig tot de verbranding waarvan
onze organen de zetel zijn, en verwijdert uit het lichaam het
koolzuurgas dat van die verbranding voortkomt. Er is dus
eene inademing en eene uitademing ; hoe geschieden beiden
bij den mensch? Ons ademhalingsstelsel kan men gemakkelijk
met eenen blaasbalg vergelijken : het Iichaam van den blaasbalg verbeeldt iedere der longen, de buis verbeeldt de luchtpijp. Wanneer wij de twee plankjes van den blaasbalg van
elkander verwijderen stroomt de lucht door de buis near
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binnen; worden zij integendeel nader bijeengebracht, zoo
worth de lucht, door de ontvangen drukking, naar buiten
gedreven.
De longen zijn bevat in de borstkas, wier wanden bestaan
uit de ribben, het borstbeen en de wervelzuil : deze deelen
zijn onderling door spieren verbonden. Van onder is de
borstkas door eene naar boven gewelfde spier, het middelrif,
begrensd, zoodanig dat de borstkas eene langs alle zijden ingeslotene ruimte daarstelt.
Al deze spieren trekken zich bij de inademing samen en
daardoor wordt de borstkas grooter : immers zoo wordt het
middelrif min gewelfd, het borstbeen en de ribben worden
opgeheven en vooruit gebracht( 1 ). De daarin opgesloten Iongen zijn veerkrachtig en, nu niet meer gedrukt zijnde, zetten
zij zich uit en de buitenlucht stroomt erin. Wanneer nu
de samentrekking ophoudt, keeren de spieren tot hunne
eerste houding terug : het midderif wordt opnieuw zeer naar
boven gewelfd, borstbeen en ribben dalen, worden dichter bij
de wervelzuil gebraclit. Met een woord, de borstholte vermindert, hare wanden drukken op haren inhoud, d. w. z.
op de longen. Juist als bij den blaasbalg wordt de lucht langs
de buis (bier de luchtpijp) naar buiten gedreven, uitgeademd.
De uitademing wordt volbracht door de samentrekking der
spieren, zij is dus actief ; de inademing integendeel is passief
want zij is een gevolg van de ontspanning der spieren, den
lijdenden terugkeer tot hunne eerste houding.
De bouw der ademwerktuigen is zeer verschillend volgens
de dieren. De kerfdieren o. a. ademen niet door longen, maar
door luchtbuizen. Wanneer men eenen meikever de vleu(I) Dit laatste kan eenieder bij zich zelven gemakkelijk waarnemen. Men
behoeft daartoe enkel gedurende eenige oogenhlikken zijne borst gade to
slaan.
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gels afsnijdt, kan men op den rand van het achterlijf openingen, zgn. luchtgaten of stigmaten ontwaren. Het zijn de
openingen van buizen, die zich van daar in het lichaam
verspreiden, en er zich in uiterst fijne takjes gaan verdeelen. De lucht dringt fangs die openingen in de luchtbuizen ; door de uiterst dunne wanden hunner takjes, kan
de gaswisseling plaats grijpen tusschen de lucht en het bloed.
Hoe zullen hier de adembewegingen volbracht worden ?
Ziedaar een der punters, door Plateau onderzocht en opgehe lderd .
Het lichaam der kerfdieren bestaat uit een aantal op
elkander volgende ringen. Op een dwarse doorsnede van
het lichaam kan men vaststellen dat de huid van iederen
ring bestaat uit twee boogvormige deelen, den rug- en den
buikboog, die rechts en links vereenigd zijn, zoodat zij samen
als het ware een hoepel vormen, waartusschen de ingewanden en andere weeke deelen begrepen zijn.
wanneer men op het achterlijf van een kerfdier drukt,
bemerkt men dat de rugbogen dichter bij de buikbogen gebracht worden : zij zijn dus tegenover elkander beweegbaar.
Prof. Rathke had reeds onderzoekingen gedaan omtrent
de ligging der spieren en hij had, te recht, de uitademing
toegeschreven aan de samentrekking van loodrechte spieren,
die rechts en links tusschen de rug- en buikbogen als zullen
geplaatst zijn.
Doch hij had daarvan geene afbeelding gegeven, en
niet onderzocht of geene inademingspieren voorhanden zijn.
Aan Plateau komt de eer toe de vraag volledig te hebben
opgelost. Uit zijne proefnemingen blijkt ten stelligste dat
de uitademing enkel door samentrekking van spieren
geschiedt; wanneer de rug- en buikboog dichter bijeenkomen , worden de tusschen hen gelegen ingewanden,
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this ook de luchtbuizen, samengedrukt : de wanders der
buizen zijn veerkrachtig, en de lucht worth naar buizen
gedreven. Bij de inademing zijn geese spieren werkzaam :
de uitademingsspieren ontspannen zich bij de inademing;
de luchtbuizen, eene mindere drukking ondergaande, zetten
zich uit en de lucht dringt binnen; de inademing geschiedt
dus passief, de uitademing actief : juist het omgekeerde
van hetgeen wij bij den mensch waarnamen.
Benevens deze voor de vergelijkende levensleer zeer
belangrijke vraag heeft Plateau nog de volgende punters
onderzocht.
1 . Vorm der in- en uitademing.

2° Gedeelten van bet lichaam daaraan deelnemend.
3° Invloed van eenige deelen van het zenuwstelsel op de
adembewegingen.
Daar het ons frier niet te doen is om wetenschappelijk en
breedvoerig Plateau's werk te bespreken,zullen wij enkel de
uitkomsten van den natuurvorscher mededeelen :
1° Bij de inademing worden de lichaamsringen de eene
in de andere geschoven (d. w. zeggen, dat het lichaam
korter words) en de rugboog nadert tot de buikboog.
2° De adembewegingen hebben hoofdzakelijk hun zetel in
bet achterlijf.
3° Het zenuwstelsel* beheerscht de werkzaamheid der
ademwerktuigen; na het wegnemen of het vernietigen van
het geheele stelsel of van een gedeelte daarvan, ziet men de
adembewegingen in geheel het lichaam, of alleen in zekere
lichaamsringen ophouden.
Het oplossen van zulke vraagstukken mocht wel menigen
lezers zeer eenvoudig voorkomen; zoo is het nochtans niet,
en gelijk uit het volgende blijken zal, behoeft de natuurvorscher geduld, vernuft en opmerkingsgeest om te gelukken.
10
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In zijne voorrede noemt Plateau niet min dan 35 geleerden,
die zich met die vragen reeds ophielden. De methoden, die
men gevolgd heeft, ziju natuurlijk met den tijd verbeterd,
want vroeger vergenoegde men zich met het bloot oog of eene
eenvoudige loupe te onderzoeken, en het is dan ook natuurlijk dat deze primitieve methoden tot onnauwkeurige en
onvoldoende uitslagen leidden. De registreer- en de
projectiemethode hebben in de laatste tijden veel vooruitgang
gedaan, maar toch vragen zij van wege den opzoeker veel
beleg om tot nauwkeurige uitkomsten te leiden.
Registreermethode( 1 ). Deze methode om te gelijker tijde
bewegingen van alien aard op te schrijven, is van het grootste
nut : zij vergemakkelijkt in hooge mate de studie der levensleer. Kleine dieren,zooals insecten, physiologische werktuigen
aanpassen, om hunne regelmatige adembeweging te registreeren, is echter geene gemakkelijke task; want benevens
deze zullen er zich bij het gekwollen diertje ook ordelooze bewegingen van alien aard voordoen en de registreering
grootelijks verhinderen of in hare uitkomsten vervalschen.
Dit is ook de klip, die eenige natuurvorschers niet hebben
kunnen vermijden ; vandaar de onjuistheid hunner uitkomsten. Plateau is er in gelukt de diertjes zoodanig in
hunne natuurlijke houding vast to maken, dat zij stil en heel
regelmatig hunne levensverrichtingen volbrachten en de
lichte toestellen op hun lichaam duldden zonder ordelooze
bewegingen te maken. Ook mag men zijne uitkomsten als
bevredigend beschouwen. De aan de proeven onderworpen
insecten droegen eene strookje Bristolpapier, op kunnen rug
vastgemaakt; dit kon aan een zijner uiteinden vrij rond eene

(1) Voor de registreermethode. Zie Natura 5, jadrgang.
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as draaien, terwijI het andere puntig uiteinde op een daartoe
zwart berookt papier schreef. Dit gebeurde daardoor ("at het
strookje de bewegingen volgen moest van de rugboog, die,
zooals wij hooger zagen, zich loodrecht van de buikboog
verwijdert (inademing) of vernadert (uitademing).
De registreermethode is Plateau zeker van groot nut
geweest; doch de projectie-methode is ongetwijfeld verkiesbaar, daar zij meer algemeen op alle kerfdieren kan
toegepast worden : daarom ook heeft de geleerde professor
ze veel gebruikt.
Hutchinson heeft het eerst deze methode in de levensleer
der wervelloozen gebruikt, zich waarschijnlijk herinnerende,
zegt Plateau, dat de Ouden hunne portretten op loodrechte
oppervlakten teekenden, door eenvoudig den omtrek der
schaduw te volgen( 1 ). Plateau plaatst het kerfdier in eenen
grooten tooverlantaarn en maakt het daar zoodanig vast dat
hem, buiten de ademing, alle bewegingen onmogelijk zijn.
Daarbij wordt nog gezorgd dat het dier door de warmte niet
gehinderd worde. Op een scherm bekomt men eene vergroote
afbeelding, waarop men de adembewegingen met de grootste
nauwkeurigheid volgen km). Op het scherm is een blad
papier vastgemaakt, waarop het dier in zijne verschillende
houdingen wordt afgeteekend. wij verwaarloozen natuurlijk
in deze korte opgave de kleine bijzonderheden van uitvoering, om het princiep zoo helder mogelijk te maken.
C. DE BRUYNE.

(1) Volgens eene grieksche overlevering door Plinius verteld, zou de
dochter van Dibutadus van Sicyoon, op die wijze het hoofd van 'wren minnaar
op eenen muur geteekend hebben. Volgens eene andere zou de ontdekking
der teekenkunst aan Saurias van Samos toekomen, die op gelijke wijze de
schaduw van zijn paard op eenen muur afteekende.

LETTERKRONIEK.
OVERZICHT VAN DE DRIE EERSTE MAANDEN VAN 1887.

Wel tegen onzen dank heeft de Letterkroniek een onderbreking geleden. Nu echter hernemen wij ze, met de hoop
ze regelmatig te kunnen voortzetten.
Daar zij zich dus niet aan een voorgaande aansluit, zullen
wij somwijlen hare palen overschrijden, om een of ander
merkwaardig felt aan te halen, vallende in de tusschenruimte, die aan de onderbreking beantwoordt.
Immers een letterkroniek in Maart 1886 begonnen, mag
den dood niet onvermeld laten van onze romanschrijfster
Mevr. Bosboom Toussaint (+ 13 April 1886), van onzen
criticus C. Busken Huet (1- 1 Mei 1886), van den dichter
Scheffel (t 9 April 1886), den Germanist W. Scherer
(6 Augusti 1886) en den geschiedschrijver L. von Ranke
(23 Mei 1886). Het verlies, dat wetenschap en letteren door
dit afsterven moesten lijden, is te groot, opdat niet bij elke
gelegenheid de arbeid Bier meesters dankbaar herinnerd
worde.
Het jaar 1887 is ook onder treurige omstandigheden
begonnen. Nauwelijks was te Londen op 10 Februari d. j.
de sympathieke en veelgelezen novelist Mrs Henry Wood
(geboren Price), meer gekend onder den naam van the author

of East Lynne (I ), on tslappn, of te Nieder-Ingelheim bij Mainz

stierf als balling Nederlands grootste denker, eigenaardigste
prozaist, Multatuli (E. Douwes Dekker), juist den dag (19
Februari) waarop datzelfde Nederland jubelend den 708ten
verjaardag vierde van zijn koning(2 ), die thans nog in dezelfde
voorwaarden als toes Multatuli zijn Max Havelaar schreef,
Keizer is van dat « prachtig rijk Insulinde, dat zich om den
evenaar slingert als een gordel van smaragd.
Verblijdender is het dat de talentvolle kunstenares
K. Beersmans niet ophoudt jong te blijven voor de kunst
en dat haar jubileum van 25 jaren tooneel niet een eindpaal,
maar een merkpaal in haar loopbaan is.
Van anderen, en wel bonten, d. i. treurigen en kluchtigen,
dus humoristischen aard is een ander gebeurtenis, de stichting namelijk van de koninklijke Vlaamsche Academie van
Taal- en Letterkunde, die den 10 October 1886 te Gent
plechtig werd geopend. De partijdigheid der benoemingen
en kiezingen maakte de instelling tot een uitdaging tegenover
het liberaal flamingantismus; de bekrompcnheid dier aanwervingen heeft tot gevolg dat de instelling zonder gezag is,
zelfs tegenover de politieke partij, waartoe hare meerderheid
behoort.
Seder meer dan vijf maanden aan 't werk, heeft de
Academie nog niets geleverd, tenzij de lijst van zes prijsvragen, die de verwachting niet hebben te leur gesteld van
degenen, die het voile besef hebben van hare politieke en
wetenschappelijke waarde.
Overgaande tot de opsomming der letterproducten, denken
(1) Haar meest gelezen roman, in 't Fransch vertaald onder den titel van
Lady Isabelle.
(2) Die plechtigheid heeft een reeks gelegenheidsstukken doen gehoren
worden, waarover De Portefeuille (nr 47) een en ander bericht, en waarvan
de Nederlandsche Bibliographic (nr 2, 1887) de lijst geeft.
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we in de eerste plaats aan de « vervolgwerken. » De Catalogus van de Maatschappij van Nederlandsche Letterkunde to
Leiden door D r Petit (niet in den handel) is reeds in zijn
tweede deel: hij is een onontbeerlijke bron voor inlichtingen
over Nederlandsche bibliographie. De 2de uitgave van de
Geillustreerde Encyclopedie van Winkler Prins heeft het
bijna tot het einde van het Oda deel gebracht. Onze
Hedendaagsche Letterkundigen door D r J. ten Brink zijn
gekomen aan de 21 $te aflevering, de Romantische Werken van
Dr J. ten Brink aan het laatste, die van Van Lennep aan
het 6 de , die van Mevr. Courtmans aan het 1 2de deel. De
Werken van den Ouden !leer Smils, uitgegeven door zijn
vriend Mulder, zijn aan de 20"e aflevering, en van Professor
Burgersdijk's meesterlijke Vertaling van Shakespeare hebben
we reeds de deelen I a 6, 8 en 10; er ontbreken er maar
vier meer. Ook gaan de Geschiedenis der Nederlanders op
Java door M. L. V. Deventer en Naurnann's Geillustreerde
Jluziekgeschiedenis, bewerkt door J. C. Boers, goed vooruit.
Hetzelfde kan men niet zeggen van GrObers's Grundriss
der Romanischen Philologie. Dit standaardwerk, waarvan,
volgens de beloften van het prospectus, nu reeds vier
afleveringen van de zes hadden moeten uitgekomen zijn, is
slechts aan de tweede geraakt; wij weten wel dat het
moeielijke van de onderneming die vertraging kan verontschuldigen, maar ook het begrijpelijk ongeduld der stutleerenden vraagt voldoening.
A propos N van Romaansche Philologie, willen we hier
ook vermelden L'enseignement de la Philologie Rornane
Paris et en Allemagne (1383-813). Rapport a M. le Ministre
de l'Int6rieur et de l'Instruction publique par M. Wilmotte,
professeur A 1'Ecole Normale des Humanites (Bruxelles
Polleunis). Dit geestdriftig verslag wont hoeveel we nog

— 143 —
bij den vreemde voor sommige vakken te leeren hebben, en
doer ons te meer betreuren, niet alleen dat van zoovele
onontbeerlijke onderwijsvakken geen spoor in ons Hooger
Onderwijs te ontdekken is, mar dat niet meer toekomstige
leeraars na hunne universiteitsstudien naar den vreemde
gezonden worden : sedert vijftieu jaar hebben slechts twee
leerlingen van de Ecole Normale des Humanites reisbeurzen
gekregen, en daarbij was niet een leeraar van levende talen!
III de bellettrie zijn aangekondigd Noord en Zuid door
P. De Mont (Maatschappij Elzevier, Rotterdam), Aquarellen
en Eisen van Helene Swarth (Hoste, Gent), Langs Naakte
Dreven door Is. Albert (ibid.) en Gedachten door K. Van de
Putte. Maar die drie maanden gaven ons ook lets anders dan
beloften. In de tooneelletterkunde kregen wij De Schoonmoeder van A. Hendricx, de reeds zoo hoog geprezen
Parisina van F. Gittens en van P. De Mont zijn eersteling
in dit vak Zanna (verschenen in het Leeskabinet). Het
Davids-Fonds gaf uit Bloemen en Bladeren door Hilda Ram
en The Song of Hiawatha van Longfellow, vertaald door G.
Gezelle niet in 't Nederlandsch, noch in 't Westvlaanisch,
maar in de schrijftaal van den vertaler. Bij den uitgever
Hoste verschenen Gelukkig door G. Segers en Grauw en
Blauw, podzie van Pol Anti, en bij J. Vuylsteke Nieuw
Licht door Henri Desire, alsook een tweede uitgave van
zijn eigen Gedachten. In het noorden zagen het licht van
Fiore della Neve (NI. Van Loghem) Mijne Rust naar
Carmen Sylva (te Sneek bij Pijtersen), van M. Coens (W. L.
Penning) Schakeering (te Haarlem bij Gosler), van Helene
Swarth Kindersprookjes (te Groningen bij Wolters) en van
C. van Rees Varia Novellen als Iv 166 van de Guldens-Editie
Cs Hage, Ewings), terwiji bij A. van Kalveren te Amsterdam
een vrije, naar het Fransch bewerkte vertaling uitkwam van
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Monroe's Engelschen roman : Clarisse of het leven eener
blanke slavin in de negentiende eeuw. Gedeeltelijk tot de
bellettrie behoort de aangekondigde uitgave van de Werken
van K. van Mander door L. Plettinck.
In Frankrijk is de massa bellettristische werken steeds
onafzienbaar. Ook deriken we er niet eens aan om met een
opsomming, al was het maar een begin te maken. Wij willen
alleen wijzen op de uitgave van de Aventures merveilleuses
de Fortunatus, avec une preface par Henry Fouquier et 120
dessins dans le texte par E. de Beaumont (Paris : librairie
des bibliophiles),-- en verder op een eigenaardige,katholieke
onderneming, eene Nouvelle BibliothéquePopulaire, bestaande
uit deeltjes van 32 blz. aan 10 centiemen, en tot Joel hebbende de meesterwerken te geven van alle letterkunden,
zoo niet in hun geheel, dan toch in hunne hoofdtrekken.
Een gebeurtenis op het gebied der taalwetenschap is het
verschijnen van het 1 ste deel van de Grundriss der vergleichenden Grammatik der lndogermanischen Spraehen door
K. Brugmann (te Straatsburg bij TrObner), bevattende de
klankleer. Brtigmann was sedert lang als de geschikste
aangeduid om ons een stelselmatige uiteenzetting te geven
van de moderne taalwetenschap, zooals ze geworden is na de
riehtingingegaan te zijn, waarheen de Junggrammatiker haarhebben gebracht.
Terwiji Sievers ons een tweede uitgave bezorgde van zijn
degelijke Anyelsiichsische Grammatik, sclionk ons Braune de
eerste goede Oudhoogduitsche spraakleer, een meesterstuk
van spraakleer eener Oudgermaansehe taal (beide in de
Sawnlung kurzer Grammatiken Altgermanischer Dialecte).
Tegenover die werken, welke de linguistiek slechts eer
aandoen, stellen wij het boekje van Ledain : La linguistique
vulgarisée, dat alleen zou behooren wat geestiger te zijn om
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Latijnsche spraakleer van Havet ( 1 ) is daar om te toonen dat
ook de ernstige taalwetenschap in Frankrijk gehuldigd
wordt; echter zal de eigenaardige methode van het boek niet
alle opvoedkundigen voldoen.
De onvermoeibare D r Van Helten heeft, daar hij zijn
Middelnederlandsche Spraakleer afwerkte, een uitgave voorbereid van Reinaert den Vos, onlangs in de Bibliotheek van
Middelnederlandsche Letterkunde verschenen. De jongste
uitkomsten der tekstcritiek zijn er in benuttigd en de voorrede
heeft zich ten Joel gesteld, te bepalen wat deelen aan de
Fransche « branche ) ontleend werden.
Een ander uitgave van een Nederlandsch klassiek werk is
die van Vondels Jozef in Dothan door A. M. Verstraeten
S. J., om zoo te zeggen in 't dubbel verschenen, eerst wider
den titel van Studien over Vondel en zijn Jozef in Dothan
en nadien als Jozef in Dothan van Vondel, taal- en letterkundig verklaard. De beer Verstraeten is een keener en
bevconderaar van Vondel ; zijne uitgaven hebben vele
verdiensten, en zijn des te meer welkorn daar gepaste
aanteekeningen en studien voor ooze klassieken ontbreken.
Am. Joos, leeraar aan de bisschoppelijke Normaalschool
van St Niklaas, heeft zijn Schatten uit de Volkstaal Iaten
drukken. Voor eenige maanden waren er reeds twee hoofdstukken van verschenen. Het boek is opwekkend, omdat het
niet alleen beter laat oordeelen over schatten die verzameld
zijn dan over degene die verspreid liggen, maar ook laat
vermoeden wat er nog na te lezen is.
Van het Nederlandsch-Fransch Woordenboek van Van de
Velde, Sleeckx en Dodd is een tweede uitgave begonnen, en
(1) Abrege de gramm. latine. Paris : Hachette.
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van de Bo's meesterlijk Westvlaamsch Idioticon, is er eene
aangekondigd, die de eerste nog in bruikbaarheid moet
overtreffen, maar die bij gebrek aan inschrijvers schijnt te
zullen achter wege blijven, evenals de ontworpen uitgave
door J. Samyn van Dc Bo's Kruidwoordenboek.
De beroemde Phonetiker D" Victor, hoogleeraar te Marbach,
heeft ook het genoegen, een tweede uitgave van zijn Elemente
der Phonetik te mogen voorbereiden. Dit werk is een physiologische studie der Duitsche, Engelsche en Fransche spraakklanken, aan alle leeraars van levende tales onontbeerlijk.
De lettergeschiedenis is met een merkwaardig werk
verrijkt, zooals wij er nog geen in Belgie mochten zien
verschijnen. Hoogleeraar J. Stecher, wiens leven als geleerde
aan Luik behoort, maar die door geboorte en opvoeding een
Vlaming, en dan nog wel een Gentenaar is, heeft de vruchten
van jaren studeeren en verzamelen aan den dag gebracht,
en ons onder den titel van Histoire des Lettres Merlandaises
en Belgique een lettergeschiedenis gegeven, die in eigenaardigheid voor die van Jonebloet niet moet onderdoen.
Prof. Steelier verheerlijkte met zijn gemoede!ijke geleerdheid gedurende jaren den leerstoel van Nederlandsche
lettergeschiedenis te Luik. Dit herinnert ons dat niet een
der Hoogleeraars van Nederlandsche taal in de Vlaamsche
Academie geroepen werd, tenzij juist de professor van
Nederlandsche letterkunde der Katholieke Hoogeschool van
Leuven.
Max Ortner heeft te Weenen bij C. Konegen uitgegeven :
Die Nibelungen, d. i. een poging tot oplossing der Nibelungen, frage of der vraag over den oorsprong en de samenstelling van het vermaardeeepos.
Ook in het gebied der lettergeschiedenis behoort het
Biograpisch Woordenboek der Noord- en Zuid-Nederlandsche
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Letterkunde, waarvan de tweede uitgave voorbereid worth.
Het is niet noodig den lof te spreken van dit degelijk en
nuttig werk.
De aanhaling van dit boek diene ons tevens als overgang
tot de eigenlijke geschiedenis. Hier hebben we te vermelden
de Courte Ilistoire de Napoleon I, par J. R. Seeley, traduit
de l'anglais par J. B. Baille. Seeley is zeker that's de beste
geschiedschrijver van Engeland. Bedoeld boek is niets dan
de vertaling van het artikel Napoleon uit de Encyclopedia
Britannica.
Van meer gewicht voor ons is het boek van prof. Seresia :

Kerk en Staat onder de Frankische koningen der X V P eeuw,
uitgave van het Willems-Fonds. Met dit werk heeft de
geleerde schrijver en het volkslievend genootschap, dat het
uitgaf, een dienst bewezen aan de ware geschiedenis, aan de
gezonde rechtsgeleerdheid en aan de vrije gedachte.
Voor de Folklore, een wetenschap in Engeland gedoopt,
in Duitschland gevoedsterd, is thans Frankrijk vooral werkzaam. Bij Henninger te Heilbronn, ofschoon van Franschen
oorsprong, verscheen het Ilide deel der Kpurra3loc, een verzameling van vertelsels, spreekwoorden, enz. tot de Folklore
betrekkelijk, die zooals de titel laat verstaan, voor het groote
publiek verdoken moet blijven. Middelerwijl gaf H. Gaidoz
bij Picard te Parijs uit La Rage et St Hubert, met vele inlichtingen over de heiligen en hunne relikwien als wonderdoctors.
Be sociale, philosophische en theologische wetenschappen
hebben eigenaardige voortbrengsels aan te wijzen. La France
Juive levant l'Opinion van Drumont en Le Monde des Prisons
van den almoezenier G. Moreau : twee werken die veel
opgang gemaakt hebben, en Loch niemands goedkeuring
onvoorwaardelijk verdienden. Introduction

a l'histoire 0116-

.4-ale des religions is de titel van een boek van graaf Goblet
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d'Alviella, dat een kort begrip moet zijn van het eerste deer
van zijn leergang van vergelijkende geschiedenis der gods-.
diensten op de Hoogeschool van Brussel. Het is een boek
dat veel geprezen en veel aangevallen zal worden en reeds
werd.
Op het gebied der paedagogische wetenschappen wordt
steeds veel geschreven. Een boek, zooals er sedert lang geen
uitkwam, is N. Gillet's De l'Amelioration des etudes litteraires
en Belgique. De Neer Gillet, ofschoon men met al zijn
gedachten niet kan instemmen, heeft daar een werk verricht
van gezond verstand en van moed. Aileen, hij is wel naIef
als hij, gelijk men op het einde van zijn boek tusschen de
lijnen lezen kan, hoopt dat men hem van zijn loffelijk
streven rekening zal houden : de bestuurlijke slenter zal het
hem antlers wijsmaken. Hij heeft vergeten dat de leeraars
daar zijn, niet om aan het Bestuur raad te geven en nog
min om het te beknibbelen, maar om slaafs ten uitvoer te
brengen wat het voorschrijft.
De kunstliteratuur is steeds vruchtbaar, en de werken op
het gebied der krijgskunst waren deesmaal zeer talrijk, gezien
de nieuwe waarschijnlijkheid van een bossing tusschen
eenige personaliteiten, die zich inbeelden Duitschland en
Frankrijk te zijn. Maar beide reeksen van schriften vallen
buiten onze bevoegdheid en buiten ons bestek.
Wij zullen dus onze kroniek besluiten, en wel met
hetgeen waarmee ze had moeten beginnen : de tijdschriften
en de almanakken.
Onder deze laatsten hebben we vooral opgemerkt de
studenten-almanakken van Groningen, Utrecht, Amsterdam,
en van de 't Zal-wel-ganers te Gent.
Voor eenige maanden heeft Dr. M. Koch de uitgave
aangevangen van een Zeitschrift fiir vergleichende Literatur-
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geschichte. Het doel van dit tijdschrift blijkt nog niet
duidelijk : het schijnt echter zich vooral te w illen bezig
houden met vergelijkende Folklore.
De vereeniging der Belgische leeraars van levende talen
heeft haar orgaan gesticht : L'Enseignement des langues
modernes. Wij hopen dat dit blad niet zal voortgaan met het
voorbeeld van de Federation des professeurs te volgen en
zich te veel met de kwestien van jaarwedden en pensioenen
op te houden. Een leeraarskorps ; dat zijne stoffelijke belangen
verdedigt, zal alleen dan aangehoord worden, als het met
doorslaande bewijzen van zijn intellectueele en pwdagogische degelijkheid een ieders ontzag zal afgedwongen hebben.
°rider den titel van Sociaal Weekblad komt sedert
1 en Januari 1.1. te Haarlem een blad uit, « aan de bespreking
van maatschappelijke belangen gewijd. » « Allerwege, —
zegt het, — openbaart zich in die kringen, waar met
handenarbeid het veelal schamele brood wordt verdiend, de
ernstige wil om een grooter aandeel te veroveren in de
stoffelijke en geestelijke vruchten der beschaving , » en de
redactie heeft 4 de overtuiging dat het huidige geslacht met
rusteloozen ijver heeft te werken » aan « de verbetering van
den stoffelijken toestand van de groote meerderheid des
yolks, aan de verhooging van haar geestelijk en zedelijk
peil. » De hoofdopsteller is M. A. Kerdijk, en onder de
medewerkers tellen we M. J. Buijs, M. B. Pekelharing en
M. H. Quack. Het blad is alleszins rnerkwaardig ; ook is het
een teeken, zeggen we maar, een gunstig teeken des tijds.
20 Maart 1887.

V.

GUUSTJE EN ZIENEKEN.
SCHETSEN UlT HET BOERENLEVEN.

I.
DE KERMIS VAN ONDERDAELE.

« Eiwel? D
Dit was nu zeker al... hoeveel...?... al wel de derde maal
op lien septembermorgen, dat boer De Vliegher, van achter
't houten schutsel het hoofd in zijne keuken stekend, Zieneken, zijn lief en jeugdig nichtje, dat voor het kleingeruite
venster zat te naaien, aldus met half verwonflerden, half
aanmoedigenden glimlach toesprak. Maar ditmaal trail hij
ten voile binnen, zette zijne glanzende, net afgeveegde spade
in den hoek tegen het schutsel, deed zijne klompen uit,
waarin hij barrevoets ging, en kwam, zijne broekbanden
lossend, gelijk iemand die zich bereidt van kleeding te
veranderen, voor 't meisje staan, met zijne ondervraging op
't gelaat, wel besloten, naar bet scheen, ditmaal een voldoende en beslissend antwoord te bekomen.
Bij die zoo eenvoudige vraag was schielijk een stake blos
op 's meisjes aangezicht verschenen en blijkbaar was zij er
door ontroerd, want even twijfelachtig en bedeesd als hares
glimlach klonk ook al voor de derde maal haar antwoord :
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K Wel, nonkel, ik weet niet; mijne plaats is daar niet, ik
herhaal het, ik heb die menschen nooit gezien, ik ken.
ze niet. D
De oude boer glimlachte stil en schudde 't hoofd, als kon
hij zulke wederspannigheid niet begrijpen en wellicht ging
hij op nieuw aandringen, toen het binnenkomen van een
derden persoon de woorden op zijne lippen tegenhield.
Mochten de kleuren, die eerst des lieven meisjes wangen
verfden, rozen heeten, thans verdienden deze, door die
verschijning schielijk te weeg gebracht, wel den naam van
pioenen.
Het was een jongeling van rond de vijf en twintig, groot
en kloek, gezond van kleur, met open, glimlachend en toclt
ietwat bedeesd gelaat, een Bier jonge Vlaamsche boeren, in
wier gansch voorkomen als het ware jets van den blonden,
milden grond doorstraalt, op welken zij zijn groot gekweekt.
Hij was geheel in 't zwart gekleed, met een gouden horlogeketting in de ondervest en droeg een klein, rond hoedje,
immers op zijn uiterst best( i ), een onloochenbaar bewijs
dat hij was uitgedost voor eene uitvaart of eene kermis, die
beide groote plechtigheden van het boerenleven, voor welke
dezelfde kleeding, dezelfde gebruiken en vooral dezelfde
lust om zich eens wel te avermaken worden aangewend.
Thans echter scheen hij onder den slag eener diepe
verbazing ; nauwelijks had hij bij het binnentreden het
geijkte : « Is er geen belet?

D

geuit en a Elk 'ne goén dag! »

gewenscht, of hij was roerloos op Zieneken en op hare alledaagsche kleeding blijven staren, en, evenals De Vliegher,
met de ondervraging

a

Eiwel?

D

die bier een ganschen toe-

stand scheen samen te vatten, dringend vooruitgekomen.

(1) Paaschbest.
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Het meisje boog beschaamd het hoofd, met eene uitdrukking, die tevens voor treurig en misnoegd kon doorgaan, en
nog eens meer viel haar hetzelfde besluiteloos aritwoord van
de lippen :

a

Och, ik weet niet, ik geef er Diet em, ik zou

!lever thuis blijven. » Ongetwijfeld kon, of wilde zij de ware
reden niet uitbrengen.
De jongman scheen verslagen.
« Ei maar, Zieneken! D sprak hij schier smeekend tot
het meisje naderend, dat nu ernstig door het venster keek;
« 't was immers al geschikt, en Siednie CO staat alreeds
gekleed en ik ga seffens gaan inspannen. »
Zieneken aarzelde. « Ja, 't is waar, Guustje, » sprak zij,
« maar...

D

en zweeg weêrom.

De oude hoer, wien een fijnen glimlach om den mond
speelde, bekeek strak en sprakeloos de beide jongelieden.
Het is somtijds genoeg iemand op ernstigen toon van een
besluit terug te willen brengen, om hem, al voelde hij zelfs
inwendig lust van uwen zin te wezen, uit een gevoel van
valsche schaamte in zijne eerste meening te does volharden.
Ook voldoende is sours eene van pas, door een in de zaak niet
betrokken persoon uitgebrachte klucht, om den wederspannige het belachelijke zijner houding te toonen en zijnen
weêrstand, tegen welken de rede on'machtig bleef, te over-winner). Het was de barbier van den wijk, tevens houtzager
en herbergier, die, binnentredend om boer De Vliegher te
scheren en met het geschil bekend gemaakt, door een grappig
voorstel 's meisjes aarzelingen wist van kant te schuiven
« Ha! Zieneken heeft geenen lust naar Onderdaele-kermis
meé te gaan, » schertste hij, het meisje schalks aanschouwend; c wel, dat geeft niet, dat zij haren onkel schere,

(I) Sidonie.
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1k zal ik in hare plaats meégaan. D En terwip de aanwezigen
in een gullen lath schoten, legde hij grimmend zijn koperen
scheerbekken, met het wit en blauw geruite dock en de
schaarzen er boven, op Karen schoot neder.
Zieneken was overwonnen; zij kon zich niet houderi van
ook luidop te lachen bij de gedachte dat zij hare!) oom zou
scheren. Ja, zij zou meegaan, aangezien men het toch
volstrekt wilde en al vond zij het toch zoo zonderling, bij
menschen, die zij nog nooit had gezien, naar de kermis te
gaan. En, terwip de jonge boer verrukt heenstapte, zeggende
flat hij binnen een kwartiertje met zijne chees terug zou zijn,
en de barbier op zijne ruwe en verweerde hand het schaars,
waarmede hij boor De Vliegher scheren wou, begon te
wetten, trok Zieneken naar haar slaapkamertje nevens de
keuken, om er zich aan te kleeden.
Gaan wij met haar in het plekje maar mede, en vernemen
wij ook Pens wie dat Zieneken A as en waarom zij eerst zoo
ongraag naar Onderdaele-kermis scheen te willen medegaan.
Zij was achttien jaar oud. Eenig kind van welstellende
boeren, teederlijk bemind door hare ouders, lief en gezond,
schenen haar het leven en de toekomst aan te lachen,
toen eensklaps het onheil order eene verschrikkelijke
gedaante op haar huisgezin gevallen was. Hare ouders hadden
nagenoeg al hun gewonnen geld op de bank van LangrandDumonceau geplaatst. Het springen dezer bank, die bijna
algemeene ramp voor 't dweepzuchtige Vlaanderen, bracht
plotselings hunnen ondergang te weeg. Haar vader kon zich
in dit ongeluk niet stellen, hij stierf; hare moeder, door
deze beide ruwe slagen onherstelbaar terneèrgedrukt, volgde
hem weldra in 't graf, en zij, het ongelukkig weeskind,
bleef alleen, zonder ondersteuning, zonder nog andere verwanten op aarde dan haar voogd en vaders broeder, haar
11
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ouden oom De Vliegher. Deze, gelukkiglijk tot het diepste
medelijden voor zijn nichtje bewogen, had haar met vaderlijke teederheid onder zijne bescherming genomen, alles wat
zij nog bezat does veilen, en haar met de enkele duizenden
franken, die zij er nog uittrok, bij hem, te Meerhem, op zijn
klein pachthofje laten inwonen.
Somber en treurig verliepen daar echter voor Zieneken de
eerste tijden, hoezeer de oude beer en zijne oude meid Marie
zich ook beijverden om hare droefheid te verzachten. De
mindere bedrijvigheid van het klein pachthofje, de verandering van woorist en omgeving, zoowel als de treurigheid
der korte winterdagen, onderhielden lang, in de droevige
stemming van haar gemoed, de smart van het onherstelbaar
verlies, dat zij had ondergaan.
Nochtans er komt een einde aan de hevigheid der smart.
De liidenskracht van den mensch is nietzonder palen ; als het
oog is uitgeweend, de boezem uitgezucht, komt er een oogenblik van bewustloozen stilstand en keert allengs, als bij
lichamelijke genezing, het gemoed tot zijn natuurlijken staat
terug.
Als zulke stond voor Zieneken gekomen was, begon zij,
tot groote vreugd van hares oom, op de hoeve alles wat ter
harte te nemen, zooals zij bij hare ouders deed, en, naarmate
hare bezigheden heur verdriet verstrooiden, daalde ook, met
een stil gevoel van onderwerping, een zachte vrede in heur
hart terug. Weldra zag men hare verbleekte wangen met een
lichten blos kleuren, een flauwen straal herleven in heur
uitgedoofde oog, en haar verzwakte lichaam weérom de
rondheid en de veerkracht van de frissche jeugd bekomen.
Toen ook begon zij eerst met hare geburen zoo wat kennis
te maken. Deze waren niet talrijk; corn De Vliegher's koeplaats stond op een afgelegen wijkje van het dorp en, behalve
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enkele werkmanshuisjes, die hem toebehoorden en tier
huraars sores bij hem werkten, had de Boer daar geene
andere geburen dan de bewoners van een groot pachthof
tangs den overkant der straat, namelijk de weduwe Lootens
en hare kinderen. Op den buiten, onder zoo nauwe en zoo
van andere afgezonderde, aan denzelfden stand behoorende
geburen, ontstaat er schier onvermijdelijk of vriendschap
of vijandschap, geene onverschilligheid. Hier waren het
vrienden ; ten alien tijde had er eene welwillende overeenkomst en eene wederkeerigheid van goede diensten bestaan
tusschen de Lootens en de De Vlieghers. Wanneer De
Vliegher, bij voorbeeld, eenen boom te halen had of een
schip mest te lossen aan de vaart, dan stelde de weduwe
Lootens hare wagens en paarden te zijner beschikking,
en hij, van zijnen kant, die fijne kenner was van hoornvee,
had heur reeds dikwijls uit den flood geholpen en haar de
onkosten van een veearts gespaard bij het kippen of ziek
worden barer koebeesten.
De weduwe Lootens was maar eene oude, ziekelijke
vrouw en had sinds lang het beheer barer hoeve aan hare
kinderen overgelaten. Deze waren, na het huwelijk van
Triphon den oudste, nog gedrieen thuis : Guustje, Sidonie
en Kamiel.
Als Zieneken 's avonds van moeders begraving voor de
eerste maal binnen de woning kwam, waar zij voortaan zou
leven, zaten zij alle drie met Marie, De Vliegher's oude meld,
in de keuken bij een tafeltje te kaarten. Zij hadden hun spel
gestaakt, terwij1 Zieneken weenend in de slaapkamer trail,
en haar een stillen u goén avond » gewenscht. Oom had
gepoogd haar te troosten.4 Dat zijn de kinderen der weduwe
Lootens, onze geburen, » had hij gezegd; a zij zijn zeer braaf
en komen bier des winters schier elken avond kaarten ;
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Guustje heet de oudste, Kamiel de jongste, en Siednie, het
meisje, is van uwe jaren ; gij zult al gauw al te zamen goede
vrienden zijn.

D -

En zoo gebeurde het. — Hoezeer ook

Zieneken zich in den eerste van hare jonge buren afgezonderd hield, hoezeer zij soms, om in haar beddeken alleen
met hare treurige gedachten te gaan weenen, tersluips de
keukenplaats verliet, waar al de anderen luidruchtigspeelden,
toch was allengerhand de dag gekomen, op welken zij van
verre eens glimlachend het spel afgekeken had, op welken
zij er zelve belang in had gesteld, op welken eindelijk zij
tot alter vreugd in plaats van Marie voor de eerste maal de
kaarten ter hand had genomen.
Van dan af was het ijs gebroken geweest ; van dan af had
zij elken avond meêgekaart en waren haar allengs het spel en
het gezelschap barer jonge buren eene behoefte geworden.
WTeldra kon de grijze winterschemering niet gauw genoeg het
lage keukentje versomberen, het zuinig avondmaal niet gauw
genoeg genus zijn, om het met een doek afgeveegde dischje
bij den warmen haard te schuiven, onder den gelen blik van
't olielampje aan de schouw, nevens De Vliegher's zetel in den
hoek, die, het pijpje in den mond, den fijnen glimlach op
't gelaat, op zijn gemak de ontknooping van het jasspel volgde
en soms door raad of opmerking een klein geschil, eene
lachwekkende misgreep, te rechte wist te brengen. En van
zelven waren ook die avondstondjes steeds vroolijker geworden, naarmate de jongelieden elkaar beter kenden. Van 't jassen was wel eens c 't Pijke-zot-jagen » genomen, van 't Pijkezot-jagen, 't voor panden spelen. Toen speelden Boer De
Vliegher en Marie ook meê, en zelfs Basle' en Leo, de beide
zonen uit de werkmanshuisjes. Op Dertienavond ( 1 ) waren zij
(1) Drie Koningenavond.
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wel met tien of twaalf geweest, en, God ! wat zonderlinge,
lachwekkende toevallen hadden zich dan sours niet voorgedaan ! Wie had dan niet moeten proesten van 't lachen, toen
Marie, om zich uit te panden, met geveinsde ernstigheid
en de p anden gevouwen, heur « akte van armoê » had
moeten opzeggen :
Mijn Heer en mijn God,
'K en hebbe geen brood in mijn kot,
'K hebbe nog vijf cens in mijn hand,
'K moet z' uitgeven zonder verstand,
Twee cens koffie en twee cens suikerijen,
En 'ne cens om er naar Lauwegen omme te rijen.
Blootshoofd en in mijn hemdemouwen,
Had ik het geweten, 1 en wilde van mijn leven trouwen.
Naam de paling,
Droogen haring,
Puipke toebak,
'K zal 't ontsteken als ik geeten heb.

En voor Basiel dan met zijn « Dronkaard's Onze Vader : a
Onze Vader die in alle herbergen zij t,
Geheiligd zij de bitter en de klare (1),
Laat ons toekomen waar er wel te zuipen is,
Geef ons onzen dagelijkschen koelen (2),
En zie dat hij wel vol is,
Vergeef ons onze schulden,
Gelijk wij vergeven aan de bazen die ons geplakt hebben,
En leidt ons niet in den kerker,
Maar wel in de kantienen.
Amen.
Heeren gierigheid,
Boeren bottigheid,
Boeren stoutigheid,
't Zal Buren tot in der eeuwigheid.

(1) Brandewijn.
(2) Druppel.
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Wel! was dat een gejuich! En daarna voor Leo, Leo met
zijn a Brugschen Ommegank( 1 )! 0 Hij had noch Siednie,
noch Zieneke mogen kussen, omdat hij tabak pruimde en
zijn baard te erg stak, schaterden zij. Daarom was het ook
zeker wel dat wanneer zij, Zieneken, op hare beurt boven den
gootsteen in het achterhuis moest gaan staan :
Steen, steen, blauwe steen,
Die mij liefst ziet
Zal er mij of leen,

en Guustje er haar met het verplichte g piepertje a (2 kwam
afhalen, Leo, nit sluwe wraak, haar toeriep of de baard
van Guustje ook zoo hard stak als de zijne. Zij was toen
Loch zoo beschaamd geweest en alien schaterden zoo luid,
dat zij er sinds nog meermaals aan gedacht had.

H.
Aldus had Zieneken alflra goede kennis gemaakt met hare
jonge buren en waren zij in elkanders vertrouwelijkheid
geraakt. Ook De Vliegher had haar, door 't aanhalen van
enkele bijzonderheden, nagenoeg de levenswijze en den
toestand van de Looters leeren kennen. Thans NNist het
meisje reeds dat Triphon, de oudste zoon, het jaar te
voren Valerie Van Daele, zijn eigen nichtje, had gehuwd
en dit zeer tegen den wil van 's meisjes vader, die, veel
rijker dan de weduwe Lootens en te Onderdaele een
prachtig, eigen pachthof bewonende, eerst zijne toestemming geweigerd had ; loch, dat de gedurende eenigen
tijd hieruit ontstane vijandschap van lieverlede was ver-

(1) Rondom tafel het gansche gezelschap kussen.
(2) Een kus.
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zwonden, om weérom . voor eene goede vriendschap plaats
te makes, tot zooverre zelfs, zei men in 't dorp, dat hoer
Van Daele zou str peetje » worden van Valerie's eerst te
komen kind. « Wat wellicht ook gebeuren zal, » had hoer
De Vliegher nog gezegd, eens dat hii daarover vertrouweljik
met zijn nichtje zat te praten, a is, dat Guustje de jongste
dochter van Van Daele, Emerance, zal opdoen. 0
« Ik geloof wel niet, ) sprak hij, Zieneken het bolletje
breikatoen teruggooiend, dat haar zoo eventjes van den
schoot was gerold, a dat Guustje zeer veel van haar houdt,
want zij is zoo maar een aardig( 1 ) ding; doch ik meen dat
het(2) door zijne moeder, die het voor hare kinderen nog al
hoog in 't hoofd heeft, eenigszins aangeprikkeld worth om de
jonge boerendochter op zijnen kant te krijgen ; althans,
sedert de Lootens met Van Daele weer in vriendschap levers,
trekt Guustje, dat weet ik, nu en dan eens 's zondags naar
Onderdaele. Het gaat daarom wel niet altijd bij oom Van
Daele naar; doch gewis maakt het gebruik van zijne kennis
met zekeren stoker bier van Meerhem, die te Onderdaele veel jenever levert, om aldaar met dezen de herbergen
rond te gaan, en wel eens, geloof ik, als de gelegenheid er
zich toe aanbiedt, Emerance in te roepen en haar te tracteeren. »
Blozend en nieuwsgierig luisterde Zieneken naar die uitleggingen en, juist alsof Guustje hierdoor voor haar van
grooter belang ware geworden, lief zij weldra geene gelegenheid meer voorbijgaan, zonder door allerlei omwegen het
gesprek met oom op dit onderwerp te brengen. Aldra ook

(1) Zonderling, leelijk.
(2) In Vlaanderen ten platte lande worden veelal de jongelui, 't zij knapen
.,of meisjes, met het onzijdig lidwoord het aangeduid.
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voelde zij den grootsten lust die Emerance eens te zien. e lk
kan mij niet inbeelden hoe zij er uitziet, D sprak zij soms tot
De Vliegher, als ware dit voor haar van groote aangelegenheid geweest; 0 ik denk altijd dat zij toch veel sneller (1)
moot zijn dan gij het meent of zeggen wilt, onkel. » Maar
Coen de oude Boer, verwonderd over zulk aandringen, haar
met zijn eigenaardigen glimlach dan een oogenblik zwijgend
aanstaarde, veranderde zij spoedig van gesprek en boog 't
blozend hoofd, als iemand die schielijk beseft dat hij zijn
diepste geheim, welk hij best wil bewaren, aan 't verraden is.
Niettemin, sinds zij dit alles vernomen had en naarmate
hare betrekkingen met der weduwes kindereri nog inniger
werden, vond Zieneken er weldra een schalksch vermaak in
Guustje soms met zinspelingen en kwinkslagjes op zijn
verkeer(2) te plagen.
« 't Is een zwartje, Guustje ! b riep zij wel eens lachend
uit, wanneer de jonge Boer onder 't kaarten Pijkenvrouw
troef maakte.
Zieneken had vernomen dat Emerance zwart van haar
was. Toen ook lachte Guustje, die hare zinspeling verstaan
had, en werd rood, doch schudde 't hoofd, bewerend dat er
Diets van was. Zoo plaagde Zieneken hem hoe Langer hoe
sterker; maar eens kreeg Guustje de gelegenheid zich hierover te wreken en, wie alsdan wel zweeg van Emerance,
was Zieneken. Zekeren avond dat zij naar gewoonte aan bet
kaarten waren, had Guustje weèrom al Pijkenvrouw troef
gemaakt, en Zieneken, die zulks niet licht voorbij lief gaan
zonder eens schertsend te zeggen : « Emeranske, Guustje, »Zieneken was op hare heart ook aan den deel geraakt en

(1) Mooier.
(2) Vrijaadje.
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had nu Pijkenzot omgekeerd. «-Zieneken! n schaterde Guustje,
spottend naar het bladje wijzend, « Zieneken, kijk eens,
Lowie Billiet! » — Een luid gelach ontstond en alien keken
op het meisje, dat in eens zeer rood geworden was. « Ha!
ha ! » riep Guustje zegepralend, « gij meent dat ik van niets
weet, he! » En het geschater herbegon. Zieneken, verbluft,
wist niet wat antwoorden, maar prettig was de scherts toegegaan , dat was stellig. Inderdaad, een jongman, Lodewijk
Billiet, in den omgang Lowie genoemd, die sinds den flood
van zijne moeder alleen op eene schoone hoeve zat en naar
een vrouwmensch(1 ) zocht, was vOOr eenige dagen Zieneken
in huwelijk komen vragen.
Het meisje Miter had geweigerd, en haastig, zonder eenig
onderzoek geweigerd, — hetgeen De Vliegher zelfs nog al
verwonderd had, daar de pretendent, wel is waar met zijn
vuurrood aangezicht en zijne stotterende uitspraak niet al te
verleidend van uiterlijk, doch van een anderen kant nog a! rijk
en van aanzienlijke boerenfamilie was. — Maar zeker meende
Zieneken toch wel, dat zij en haar oom de eenigsten ter
wereld waren die van de zaak iets wisten en onmogelijk kon
zij begrijpen, hoe Guustje het vernomen had; althans, zoodra
zij zich sinds dien dag nog eene zinspeling op Emerance
veroorloofde, kreeg zij er onmiddellijk van wege Guustje eene
op Lowie Ballet terug.
Zelden is de gemoedsstemming er nader bij tot zwartgalligheid over te gaan als wanneer zij door geveinsde blijdschap
opgewonden is. Was het niet zonderling, dat die herhaalde,
wederzijdsche kluchten, in plaats van de beiden jongelieden
tot nauwere vertrouwelijkheid te leiden, van lieverlede eene
zekere gedwongenheid, eene soort van vervreemding tus(I) Landelijke zegwijze : Echtgenoote.
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schen hen te weeg brachten; dat Guustje sours Pen ganschen
avond zijne opgeruimdheid kon verliezen, wanneer Zieneken
wat al te hardnekkig beweerde, dat hij heel zeker op
dien of dien zondag namiddag naar Onderdaele moest
geweest zijn; dat Zieneken, toen iemand opwierp dat, lief
en Jong gelijk ze was, zij vroeg gehuwd zou zijn, er als het
ware eene bittere moedwilligheid in stelde om te zeggen dat
zij simmer trouwen zou; en dat, toen beiden, Zieneken
en Guustje, als door eene zwijgende overeenkomst, het
schertsen en zelfs het spreken over al deze dingen schielijk
staakten, er nietternin, en al bleven hunne betrekkingen
steeds zeer vriendelijk, eene koele, onuitgelegde ernstigheid
tusschen hen bleef bestaan, zoo verschillend van hunne
vroegere vertrouwelijkheid, dat eenieder tot De Vliegher's
het met verwondering opmerkte ? Was hun lach6n en
schertsen dan slechts gemaaktheid geweest ? hadden zij
elkander door woorden gekwetst, elkaar jets misdaan?Guustje
had toch eens gezegd : « Hoar, gij zult mij van naar Onderdaele te gaan niet meer moeten verdenken, want ik zal
opzettelijk des zondags 't hof niet meer verlaten. 0
Ofwel was het enkel sehaamte, schaamte en bedeesdheid,
dat zij in elkanders tegenwoordigheid gevoelden ? God! wat
waren zij toch in korten tijd veranderd!

Zoo was de koude winter been, alsook weldra de lieve lente,
en met den feestelijken zorner waren de dorpskermissen
aangekomen. Gedurende enkele weken had her De Vliegher
in de vertrouwelijkheid vaak eene vraag op de tong gehad :
K

Zou Boer Van Daele dit jaar de Looter's naar zijne kermis

vragen of zou hij niet? » Hij, De Vliegher, was als oude
vriend steeds genoodigd geweest, zelfs het jaar te voren, toen
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de Lootens uit hoofde van 't geschil door Triphon's huwelijk
met Valerie ontstaan, t'huis Madden moeten blijven ; maar de
rijke boor was somtijds « een vies man, D zoo zei De Vliegher,
en wel in staat, al ging het thans veel beter tusschen hem en
de Lootens, nog een jaartje over te schrikkelen. Zoo was het
echter niet gegaan. Op zekeren achternoen, een dag of veerlien `'óór Onderdaele-kermis, was een roode en dikke, rosharige jongeling op een bruin, dik boerenpaard De Vliegher's
hoeve komen opgereden ; het was een van Van Daele's
stalknechten; met de

K

kobbelementen » van zijn baas

kwam hij hoer De Vliegher en het nichtje, dat zijn baas
vernomen had bij hem thans in te wonen, naar Onderdaelekermis nooden, zegde hij. En zonder van zijn ros te willen
stijgen, of den druppel of 't glas bier, waarop Zieneken hem
onthalen wilde, te aanvaarden, was hij rechtstreeks naar de
hoeve der weduwe Lootens getrokken, om aldaar ook zijne
boodschap of te geven.
Zieneken's eerste gevoel bij die tijding was eene onvrijwillige blijdschap geweest; bet tweede, eene soort van

treurigheid en den lust deze uitnoodiging van de hand te
wijzen; het derde, een gevoel van twijfel en de herhaalde en
tegenovergestelde aarzeling of zij aanvaarden zou of niet.
Natuurlijk werden deze aarzelingen door De Vliegher en
Marie bestreden, en al hare voorwendsels, dat zij die
menschen niet kende, dat zij even graag tehuis zou blijven,
enz., als van geener waarde zijnde weérlegd. Ook Guustje
had zich zeer ijverig getoond om haar te doen aanvaarden en
er zelfs, tot Zieneken's verwondei ing, een gansch uitzonderlijk belang aan schijnen te hechten ; doch ik weet niet, wel
waren al hare redenen onjuist en ongegrond tegenover die
van Karen oom en vrienden, maar niettemin zij had als een
geheimen weêrzin gevoeld; dat vooruitzicht eener kermis
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had haar deze, die zij vroeger in haars ouders huis bijwoonde,
doen herdenken en dan van zelfs alles wat er sinds in harer
toestand zoo al veranderd was, en steeds was 't bitter einde
harer innige redeneeringen het zelfde geweest : « Jawel, ik
versta het voor Guustje, die daar bij zijn lief zal zijn, alsook
voor oom en Siednie, die vrienden en familie gaan bezoeken ;
maar wat zou ik gaan doen op eene kermis, waar ik niemand
ken en waar ik gansch alleen zal zitten? D
Zulks waren de onbepaalde en schier instinctmatige
beweegredenen die, met eene soort van weemoedige gemoedsstemming gepaard, haar tot op den laatsten morgen toe,.
alhoewel zij 's avonds te voren halvelings toegestemd had,
nog deden aarzelen, — aarzelingen en redenen echter, die
slechts oppervlakkig bestonden, daar de luimige grap van
den barbier voldoende was geweest om ze alien in eens te
overwinnen en haar, eens heur besluit genomen, tot oprechten vermaaklust te stemmen.
IV.
Zieneken, gansch op haar uiterst best gekleed, in 't zwart,
met witten schitterenden onderrok en witte frissche kousen,
met goudwerk op de borst en in de ooren en een bloemrijk
hoedje op het hoofd, stond reisvaardig in de keuken bij
‘ haren oom, toes Guustje met de Aces, waarin Kamiel en
Sidonie reeds zaten, aan het hofgat kwam.
Boerenmeisjes hebben slechts geringen tijd en middelen
om zich saloon aan te kleeden, en vaak is hare malsche
gezondheid haar hoogste sieraad ; edoch, wanneer zij, reeds
van zelven lief en door het vooruitzicht van een harer grootste
vermaken op voorhand opgetogen, in haar lachend feestgewaad verschijnen, hebben zij wel iets frisch, jets verleidend
over zich, dat onvrijwillig oog en hart verrukt en als het ware
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aan de geurige roos harer bloemtuintjes, aan de dagende zon
in het oosten, aan den dauw op het land, aan de vogels in
't veld, aan ik weet niet wat al bekoorlijke Bingen doer
peinzen.
Of het een deter denkbeelden was dat in Guustje oprees,
toen het blozend meisje, hem met eenen straal harer
sprekende oogen begroetend, heur kleed opraapte om met
medehulp van zijne hand in het rijtuig to stijgen, weten wij
niet; mar dat Guustje zeer rood en bewogen werd, en tot
tweemaal toe zich omkeerend vroeg, of alien wel *gezeten
waren en niet eenmaal het herhaalde antwoord : Ja, rijdt
maar voort, » kon verstaan, werd door eenieder der gasten,
en door De Vliegher bijzonderlijk, schertsend opgemerkt.
Zij reden voort. — September, en vooral het chide
van september heeft soms van die dagen, Welke beginners
met een blauwen nevel in 't verschiet, met eenen dauw
van zilver over 't land en met eene frischheid in de lucht, die
alle harten opbeuren en verkwikken en alle gemoederen tot
gemeenzaamheid. en opgeruimdheid stemmen. Zulk een
morgen hadden zij gelukt; door de malsche Vlaamsche velden peen voerde hen het open rijtuig; het koren was weg of
stond in schelven op het land ; maar in de plaats tintelde het
reeds jeugdig rapenloover en rechts en links golfden de
bruine omgewrochte akkers. De boer verstaat niet zooals wiJ
de schoonheid der natuur, edoch, wanneer hij bij een heerlijk weder eene vruchtbare streek doorreist, wanneer hij
prachtig vet vee in de weiden en rijke oogsten to velde aantreft, dan heeft hij opmerkingen van goedkeuring, uitdrukkingen van bewondering, schattingen over veronderstelden
opbrengst; dat is zijn poezij. Zoo wezen . Guustje en De
Vliegher aan elkaar de schoone hoeven, hier den rijkdom
der landen prijzend, daar de kennis van den boer aanhalend,
K
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en de rneisjes luisterden, ook al eene opmerking wagende,
alles af, een vluchtigen goeden dag knikkende tegen de
wiedsters op het veld, die enkele stonden zang en werk staakten, om hen met afgunstige nieuwsgierigheid na te kijken.
Naarmate zij nochtans op het grondgebied van Onderdaele
kwamen, viel het onderhoud van zelfs op den rijken hoer
Van Daele en zijn huisgezin en poogde De Vliegher, steeds
opgeruimd en spotziek, om de meisjes te does lachen, met
Guustje over Emerance te spreken, iets waarin hij echter
mislukte, daar Guustje enkel, en dat hardnekkig, met des
boeren schoone beesten ingenomen scheen.
Zij naderden. Het dorp, dat zij op zijde lieten, stak reeds
in het verschiet boven de boomer zijnen spitsigen toren uit;
zij volgden eene lange, overlommerde dreef, waar het
gedruisch yen bet rijtuig als het ware eenen weerklank had
en waar de schielijke koelte — want in de vlakte begon het
verschrikkelijk warm te worden — hen goed deed, kwamen
luider rammelend weer op den kasseiweg, lien zij nog eens
een eindje verder verlieten, om schier onmiddellijk aan het
uiteinde van een met lange eiken afgezoomden slag, voOr
een witgeverfd, tusschen twee grillig gevormde pilaren hangende hek te blijven stilstaan.
Zij waren er. Het geblaf en gejoel der driftige honden,
een stalknecht die haastig het hek kwam opener en een
reusachtig man in hemdsmouwen, die met groote gebaarden
en rood, lachend gelaat, van uit het woonhuis over den
boomgaard gestapt kwam, heetten den gasten al te zamen
het a welkom. n Het was aidra zichtbaar wie bier de baas
was. Nauwelijks hadden de dikke hoer en het rijtuig elkander
ontmoet, of de verwarde kreten g Ha! dag nonkel, dag Ivo,
dag 4 peetje, D dag baas Van Daele ! h klonken verheugd en
verward uit de chees, terwijl de reus, in eenen en zelfden
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groot al zijne gasten vereenigende, met donderende stem het
voor een Boer, die zijne genoodigden gui en hartelijk
aanvaarden wil, onontbeerlijk. : c Jongens, gij zijt altemaal
welgekomen op de kermis ! » liet hooren.
Maar na den eersten stond bleef zijne gansche aandacht
op Zieneken gevestigd. « Is dit het nichtje dat bij u is komen
wonen, Bruno ? » vroeg bij, met eene soort van naieve
bewondering het blozend meisje aanschouwende. « Ja,ja't, »
antwoordde De Vliegher, lachende om des Boers verbazing.
« 't Is het van eigen; is het er misschien niet wel genoeg
voor ? ' De dikke pachter stak de hand uit tot 't beschaamde
meisje. « Mijn zoetekind, » herhaalde hij afzonderlijk voor
haar, en het aangezicht onder een reusachtigen glimlach
ontloken, « gij zijt welgekomen op mijne kermis, zult-de ;
maar ik ben eenigszins verlegen voor u, want ik vrees
waarlijk dat gij met alzoo een « muiltje D - en hij tikte haar
lichtjes met de andere hand op de wang — « te Onderdaele
zult gestolen worden. D En, luidop lachend om zijne eigene
klucht, stapte hij naar het woonhuis vooruit, a om zijnen
gasten den weg te toonen, » schertste hij.
Er zijn van die menschen, welke groot, vet en grof, er
in gelukken het afstootelijke en misvormige van hun lichaam
en zelfs het ruwe en onbeschaafde hunner manieren te doen
vergeven, door hun opgeruimd en vriendelijk karakter. Zoo
was Boer Van Daele. Hij was vijf en vijftig jaar oud en had
het hart van een van driemaal zeven; hij woog iets meer Jan
honderd vijf en twintig kilos en zou nog de uitspanningen
hebben gedeeld van een, die er maar zestig droeg.
• Zijne uitdrukkingen waren slechts eene aaneenschakeling
van ruwe, soms zeer sterk gewaagde grappen en bij gelegenheid zou hij ook wel eens iemand « den kop in gezegd hebben, D want lichtgeraakt was hij nog al, gelijk meestal de rijke
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boeren en spotte ook zeer graag; doch, niets was bij hem zoo
gauw vergeten als een smaad, -- getuige zijne spoedige verzoening met zijne ongehoorzame dochter — en, moest een
buurman eenen dienst van hem ontvangen, kwam er een
arrne duivel aan zijn hofgat bidden, kijk, daar in de stallingen stonden wagens en paarden en Binds in de keuken, bij
het vrouwvolk, was er vleesch en brood. Maar wie vaak
iemand begekt, staat ook vaak aan begekking bloot, en hieraan
ontsnapte Van Daele niet steeds, al geschiedde dit immer
derwijze dat hij er in 't oog zijner geburen met alle eer van
afkwam. Sinds enkele jaren was hij weduwenaar en daar hij
nog zoo oud niet was en zeer vermogend, mocht het wel
zonderling fleeter] dat hij van geen hertrouwen sprak; ook
werd hem door zijne buren soms schertsend verweten, dat
hij geen a vrouwmensch D meer krijgen zou. Maar toen kon
Van Daele eens lachen! Hij, geen vrouwmensch meer
krijgen? Sorns vergenoegde hij zich met daarvoor de schouders op te halen, maar andermalen, toen men in den twijfel
te volharden scheen, haalde hij uit zijn binnenzak eene
lederen brieventesch te voorschijn, legde die op tafel open en
haalde er grirnmend enkele door inkt en vet gevlekte brieven
nit, welke er in staken. Of men daarop eens het oog wilde
slaan? vroeg hij toen. He! en wat men er van dash t? Of men
haar kende die weduwe Corijn, van Baevel, die hem sinds
meer dan twintig jaren « geerne zag » (1 ) en hem daags na
de begrafenis van zijne vrouw dezen brief geschreven had :
« 1k laed u weten alsdat ik nog altijt streus en gezont ben ;
ik ireb ooren zeggen daad gij eergisteren in et verlies van
uwe vrouw gekomen zijd en ik wil geenen tijt laeden voorbij
gan om u te laeden weden alsdad zulke verlizen hied oner............■■•••■••■•••••■•"1.

(1) Beminde.
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stelbaer zijn en daad ik ook niet beder vraagt als van mij in
,et verlies van mijnen man te troosten en dad als gij er nog
(voren zijt, dad gij wel weed aisdat gij aan mij op geen
menieren zilt bedrogen vaalen, enz. enz. »
He ! — En deze dan van Louise Vermeulen :
« Baes Van Dale,
« Ik neem de pen in de hand om u met den koeier te laeden
'weden aisdat gij uwe crazie ( 0 ) niet mood laden vaalen in den
staet warin gij u bevind en dat ik u de kobbelmenten (2) doe
als daad ik noch altijd jonk hen en dad als waneer gij begeirt
te ertrouwen ik gereet ben, enz. »
He! — En dan nog deze en deze en deze !
Ha ! hoer Van Daele zou geen « vrouwmensch

I)

krijgen?

Indien hij maar wilde, .... twintig daags zou hij er hebben!
Maar boer Van Daele was niet zot : « Gepresenteerd goed is
niet aanveerd. » Maar als boer Van Daele zich 't hertrouwen
Bens in 't hoofd zou steken, zou hij wel weten waar naartoe
en bovendien nog zelf zijne keuze doen....
Zoo sprak dan boer Van Daele en daar zulke en andere
getuigenissen niet enkel den rijken boer nog hooger in den
eerbied zijner medeburgers deden klimmen, maar ook al de
mogelijkheid van zijn hertrouwen lieten vermoeden, begon
het in het dorp alom bekend te zijn, dat boer Van Daele
slechts wachtte naar een vrouwmensch, dat hem behagen
zou, om een tweede huwelijk aan te gaan.
Zieneken had met moeite den tijd gehad rechts en links
een bewonderend oog te slaan op de prachtige schuren en
stallen, waar jonge veulekens den kop over de halve deuren

(1) Van 't fransch courage.
(2) Van 't fransch compliment.
12
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§taken, en overden riiken boOrngatird, wwar ernevens hunne
chees nog twee andere uitgespannen stonden, tten ,zij voor
het niet minder heerlijk boerenhuis kwamen.ineur hart joeg
hevig bij het binnentreden; zelfs deed 'haar -eene zekere
schuchterheid de hatste van allen • komen en reeds hadden in
de ruime keuken allerlei nieuwe welkomsgroeten tusschen
de aldaar sands enkele stonden aanwezige en de nieuw
ingekomen gasten herklonken, vooraleer zij in het gejoet
Emerance, de rijke boerendochter, kon onderscheiden..Het
was Van 'Daele zell, die ze haar voorstelde : g *Mijn
zoetekind, lachte hij met de eene hand op Zieneken's
schouder kloppend, terwijl hij met de andere naar ' Emerance
wees, die, klein en zwart, met scherpe schitterende oogen
en rood gelaat, half op haar best, half naar heur werk
gekleed, in 't midden van de keuken stond; u dat is mijn
jongste dochter, zie, (lie bezig is met ons de fijnste kermistafel
gereed te maken, welke gij nog ooit zult genus hebben.
Het is toch wonderbaar hoe ons het enkel eerste zicht van
een persoon somtijds bevallen of mishagen en ons zoo spoedig een indruk laten kan, die schier nooit geheel meer nit te
wisschen is. Geen het minste vooroordeel had 't goede
Zieneken tegen de boerendochter, die zij niet kende; gem
minste ook kon Emerance hebben jegens iemand,'waarvan
zij zelfs nog nimmer hooren spreken had, en toch ...... toch,
voelde de eerste onniiddellijk eenen afkeer van de tweede,
zonder dat zij zeggen kon waarom, en keek de tweede,
terwiji zij haar een vluggen goeden dag terugzond, strak en
vreemd op de eerste, als stond zij voor een verholen vijand,
met welken zij later zou te kampen hebben , En zie,Zieneken,
die eerst oprecht verwonderd had gestaan over de koele,
schier gedwongene manier op welke Guustje en Emerance
-- want zij had het zeer wel opgemerkt
elkander ontmoet
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hadden, Zieneken mocht nu te rechte verbaasd wezen, toen
zij eensklaps de rijke boerendochter tot Guustje zag naderen,
hem luid schaterend aanspreken en, vooraleer zij de keuken
verliet om in de zaal daarnevens teljooren op tafel te gaan
scliikken, met half gebiedenden, half stouten glimlach nog
eens naar hem omkeek en hem iets toeschertste, dat zij niet
begrijpen kon.
Op het aandringen van den boer had zich eenieder
thans ne sérgezet en was Melanie, zijne meid, aan de nieuwingekomenen druppeltjes kriekensap beginnen uitsehinken. Daaromtrent al de gewone, jaarlijksche kermisgasten
waren in de keuken aanwezig en Zieneken, nog eenigszins
verbluft en vreemd in dit haar nagenoeg gansch onbekend
gezelschap, was wat dichter bij Sidonie geschoven, die haar
een voor een de namen van de haar on bekenden toefluisterde.
Het waren, na Triphon en Valerie, de schoonzoon en de
oudste dochter van Van Daele, oorzaken van den vroegeren
twist tusschen dezen en de Lootens, tante Fiene, boer Van
Daele's zuster, eene zwaarlijvige, zestigjarige vrouw me t
zeer van elkander verwijderde oogen en altijd hijgenden
mond, die ongehuwd en rijk in het dorp op haar goed
leefde; kozijn Van de Walle, van Baevel, des boers broèrs
wijfs zusters oudste zoom zaliger, een bloedrood, mager
jongeling met eenen hazemond; de twee nichten De Coster,
van Axpoele bij Meerhem, beiden geel en mager en in
't zwart gekleed; kozijn De Vreese, van Hulste, verschrikkelijk rood en opgeblazen; nicht Pauwels, van Lauwegem,
met Theophiel en Charles-Louis, haar beide kleinen; nog
enkele andere verdere verwanten en eindelijk baas De
Windt, baas Kneuvels en boerken Van Heule, des boers
naaste geburen, en, zooals De Vliegher zelf, zijne goede
vrienden; al te zamen misschien een twintigtal personen.
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Op Emerance's aanmaning 4 dat alles gereed was, ), ging
het gezelschap in de eetzaal. Boer Van Daele kon het niet
luide genoeg uitroepen en herlialen hoe verheugd en te vreden hij was eens te meer alle zijne verwanten op zijne kermis
te vereenigen; maar, dat hem vooral het gezelschap van
Zieneken aangenaam was, en hij hoe langer hoe meer in het
gesprek met haar vermaak scheen te genieten, dit hadden de
genoodigden sinds den eersten stond reeds opgemerkt. Hij
wilde volstrekt — en zij kon, hoe beschaamd ook, er niet
aan ontsnappen — volstrekt, dat het lief meisje nevens hem
aan tafel plaats zou nemen. Ziet ge wel, voor de eerste maal
dat hij de eer had zulk een lief kind op zijne kermis te zien,
wilde hij niet, dat, schuchter als ze was, haar iets zou
ontbreken ; hij zelf zou haar van alles wel bedienen, met
haar schertsen en redekavelen, haar met een woord eerie
aangeriame kermis verschaffen.
In de heldere, met bleekkleurig papier behangene eetplaats, waar door de hooge vensters eene schitterende,
soms aan het oog onverdraaglijke klaarte stroomde,
heerschte aldra de luidruchtigste opgeruimdheid.
Bouillonsoep met balletjes, gezoden rundvleesch met
worteltjes, saucietjes en « karmenaden D met savooien, kiekens
met gestoofde peren, alle onvermijdelijke gerechten eener
rijke boerenkermistafel, waren reeds onder het onophoudend
gerinkel van messen en glazen en het verward gejoel der
samenspraken genut, — en thans, vooraleer • de taart te
snijden en den wijn -- ja zeker, den wijn, er was er steeds
op Boer Van Daele's kermis — te ontkurken, bleef men
blazend en rood, — het vrouwvolk, de rijkkleurige linten
harer mutsen los over de schouders, de kleinen, met oogen
vol lust tot overdaad, en het mansvolk, de broekbanden
verwijd en den rug achterovergeleund, -- een ademtje halen
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en klonken, onder den invloed der verzadiging, de gesprekken eenigszins stiller en ernstiger. Boer De Vliegher en bans
De Windt, — die evenals Van Daele, het bovenvest had
afgelegd — koutten ernstig over koeien en mest, kozijn
De Vreese en nicht Pauwels over heeren en pachters en
over den tijd, die nu hoe langer hoe slechter werd, sinds al
dat gespuis van geuzen en socialisten, en vat moist men al, zoo
hardnekkig 't hoofd opstak en priesters en kloosters wilde
uitroeien, hetgeen door tante Fiene met het dwalen harer
wijde, stijve oogen, en door de nichten De Coster met het
toenijpen harer dunne, preutsche lippen, beraamd werd —
en ook kozijn Van de Walle, van Baevel, hield met de
moeielijke uitspraak van zijn hazemond een oogenblik de
algemeene aandacht gaande, door het verhalen eener echt
vreeselijke, daags te voren in zijn eigen dorp nog voorgevallene gebeurtenis : een oud wijvetje namelijk had, bij het
kuischen eener eetkast, een klein, door haren man eertijds
gedeeltelijk gebruikte medicijnenfleschje gevonden , met de
gedachte dat zulks toch te duur was om verloren te laten
gaan en ook gewis geen kwaad kon, daar het voor de
gezondheid was gegeven, had het vrouwtje in eens, want het
drankje was vrij slecht om nemen, den overschot ervan uitgedronken, waarbij het schier onmiddellijk gestorven was.
Maar aan wien Zieneken — tegen wie Van Daele schier nog
niet opgehouden had te redekavelen en te lachen ., — geenen
rechten kant rneer vond, was Guustje. Eerst nog al
bedwongen en sprakeloos nevens Emerance gezeten, die
hem — Zieneken had het bemerkt — nevens haar had,
does komen, was het eensklaps tot eene luidruchtige opgewondenheid overgegaan. Het zag zeer rood, veel rooder
dan naar gewoonte, en toen bet, in de tussehenpoozen)
van zijn schertsen met Emerance, de ooged op Zieneken
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sloeg, lag er lets zoodanig zonderlings, als het ware lets zoo
valsch, zoo ongemeens in zijne blijdschap en in zijnen aanblik, dat Zieneken er onvrijwillig van ontroerd was en hare
kermisvreugd er door verbitterd weed.
Heeft het misschien te veel gedronken? veronderstelde
zij, misnoegd op Emerance kijkend, die luid lachend en
schaterend zijn glas schier onophoudend volschonk. « Wat
is dat toch oprecht eene aardige, zooals het onkel zegt, D dacht
zij toes weer, door hares afkeer jegens de boerendochter
overweldigd. Doch, hoe groot was Zieneken's verbazing,
als, het maal geeindigd en eenieder op Van Daele's voorstel
« eens om de beenen te verwakkeren tot aan het dorp den
eierkoers te gaan bezichtigen, » van zijne plaats opgestaan
zijnde, Guustje haar in het voorbijgaan op schimpenden toon
vroeg, tegen wanneer men nu te Meerhem zelf, op boer
De Vliegher's hof, ook eene zoo groote kermis mocht
verwachten, eene, waarover de burgemeester en de pastoor
der gemeente eerst eens hunnen « veus( 1 ) zouden gestreken
hebben.
wat? ..... eene kermis, waarover de burgemeester.... Mar Guustje was reeds grimmend weg en
Zieneken, bemerkende dat haar oom, die half en half verstaan had, heur met zijn schalksch oog beloerde, keek
beschaamd en blozend ten gronde en bleef een heele wijl
ernstig en stilzwijgend die woorden overpeinzen, zonder den
zin ervan te kunnen vatten.
De achtermiddag was schitterend Coen de genoodigden
buiten kwamen.
« Oef! ...., is dat warm ! . riep Van Daele, blakend in
de zon kijkend, a men Lou waarachtig duizelig worden van
zoolang aan tafel te zitten! »
D

Hoe?.....

I I) Een veus strijken : een oordeel uitbrengen.
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Het, duarde ook eenigeu tijd eer men tot den aftocht klaar
was. De rijke boer wade volstrekt eerst aan Zieneken,
alsook aan degene ziiner gasten, (tie zulks begeerden, eene
zeldzaamheid zijner hoeve laten zien, namelijk eene veulenmerrie met hare twee kachteltjes. Met hunnen glans van wellust op 't gelaat, sornmigen, met hunne pijp tusschen de tandem
en de pet order) hoed op het oor, trokken zij in den reuk va4
het nest den veulenstal binnen en keken er naar het geuredelijk tafereel der kloeke, bruine merrie, die, vrij van alien
band en haren schoonen kop half omgewend, terzelfdertijd
hare twee jonge veulentjes, gelijkende aan twee hertjes zonder hoornen, te zuigen gaf. Allen prezen lang en luid; enkelen,
zooals kozijn Van de Wane, van Baevel, die driftige paardenliefhebber was, de bovenlip der merrie omhoogtrekkend,
om aan het getal heurer tandem haren ouderdom te erkennen; anderen, met hunne ruwe handen de gladde kopjes
der kachtels van de moederspenen duwend, om zelven te
voelen of de oude wel degelijk gezogen werd. Daar men
toch aan 't rondgaan was, trok men eens voort — terwin
eenige der nichten een oogenblikje van kant op den molligen
boomgaard, waar paardebloem en madeliefjes bloeiden, afzonderlijk gingen voorover- of ne6rhurken, — door de andere
prachtige stallen en schuren der hoeve, die meestal met
elkaAr gemeenschap hadden. Men bezocht den ruimen koestal,
met zijn gerinkel van ijzeren ringen, gemurmel van koeienherkauwing en warmen melk- en muskusgeur vervuld; de
nauwe, zuurriekende verkenshokken met vuile grollende
zeugen op stroo en nette, rooskleurige viggetjes, die driftig
naar buiten wilden; den kalverstal, den paardenstal, den
stierenstal, en, zijnde een schaapgoed, den schapenstal,
waar nit de rijen blatende, als gestrafte scholieren lungs
Irunne kribben vastgebonden schapen, een doordringende
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bokkengeur steeg, — en bewonderde dan de gebouwen,
in ijzer, in steen of arduin opgemaakt, e zelfs met steepen
welfsels en ijzeren balken omhoog, . wees hun de trotsche
Boer, en gekomen aan het zoogenoemde braskot( 1 ), achter
welks gevel eensklaps een luid kindergeschrei ontstaan was,
bleef men lachend en schertsend v6Or nicht Pauwels staan,
die, haastig daarheen geloopen, schielijk met Karen kleinen
Charles-Louis te voorschijn kwam, wiens afhangende broek
zij wederom hielp aandoen.
Eindelijk geraakte het gezelschap bijeen en stapte langzaam heen, vooraan de vrouwen met bare bontkleurige linter
om het hoofd, de mannen achterna, en gansch vooruit, gelijk
de reus van 't hof, de struische hoer met Zieneken, die,
oprecht beschaamd, Sidonie nevens haar had doen blijven.
Hun tocht door de straten, toen zij met het toestroomend
yolk het dorp binnenkwamen, waar talrijke lieden op stoelen
v6Or hunne met vlaggen en wimpels versierde woningen
zaten, wekte niet weinig de nieuwsgierige bewondering der
dorpelingen. « Wie is dat meisje nevens Boer Van Daele?
hoorde Zieneken nu en dan halfluid in het voorbijgaan
vragen, terwij1 de wezens en de stoelen bij elkander schoven.
Een sterke blos was toen haar antwoord; maar de boer,
hoogst gevleid over de aldus op hem gevestigde aandacht,
had telkenmale eenen lach van trots en vreugd op 't gelaat
en stelde er als het ware moedwilligheid in,door overdrevene
voorkomenheid jegens De Vliegher's nichtje de domstoute
nieuwsgierigheid der dorpelingen nog te prikkelen. Naarmate
zij in de lange en breede, voornaamste straat van Onderdaele
drongen, waar in enkele fraaie huizen welgekleede heeren

(1) Afzonderlijke plaats, waar men op de groote hoeven het beestenvoeder.
kookt en bereidt.
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dames met kinderen voor de vensters zaten, namen krieling
en gejoel toe, en werd hunne slenterende vaart nu eens door
eene heele bende lui voor hen stappende en lui pijpenrookende jongelingen vertraagd, dan door het ontmoeten van
allerlei vrienden of kennissen volkornen onderbroken.
De eierkoers was . reeds begonnen; op ongelijken afstand
van elkaar, hier reehts, daar links der straat, lagen, midden
een hoopje zand, de aan stukken te rijden eieren op de
kasseide; rond elk ei bewoog zich, uitgelaten, een drum
boeren en boerinnen; de cheeses, ieder door een lomp,
zwaar boerenpaard bespannen en bezeten door twee mannen, welke zich beurtelings, ingevolge de ligging der
eieren, de lijn overmaakten, kwamen op draf van den
eenen karat der straat naar den anderen gewaggeld, en
aan de niet twijfelzinnige kreten der aanschouwers werd
het kenbaar of de kamper er in geslaagd was of niet, met
het wiel van zijn rijtuig bet ei te verbrijzelen; de mannen
der chees, welke aldus het grootste getal eieren brak,
behaalden den eersten prijs. Gedurende eenige stonden
staarden de langs heen de huizen geschaarde gasten dit
schouwspel aan,— een der bekoorlijkste die er bestaan in de
oogen van den Boer, en bier, nog aantrekkelijker gemaakt,
door de waarde der prijzen en door de omstandigheid, dat
te Onderdaele steeds echte, goede eieren en niet houten
of ijzeren voorwerpen voor den prijskamp dienden, — en
gingen dan voort, al over de dorpsplaats, waar kramen en
paardekensmolens voor het oogenblik schier verlaten stonden,
en verder al over de brug der vaart, welke het dorp in twee
verdeelde, tot aan de herberg, waar de prijsuitreiking
geschieden zou en waar al het yolk als van zelven heenstroomde. Boer Van Daele was tot den hoogsten graad der
opgewondenheid gekomen.
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e Willen \Vij eens Jansen, mijn, zoetekind? » riep hij
verrukt door het geluid des orgels, welk daarbinnen kermde,
en een gebaar makende om Zieneken in de lender" te vatten.
En zich tot een der dienstmeisjes keerende, welke haastig en
zweetend in de stikkende herbergzaal tusschen hem en eene
door vrijers bezetene bank poogde te geraken : a He,
Fientje! » schaterde hij, « breng ons ook eens een fleschke
Leuvenseh, voor mij en mijn liefje; de anderen moeten het
niet al alleen hebben. » Deze scherts, door ieder der gasten
gehoord, vergrootte nog de algemeene vreugde en toen het
« reiske » pinten, dat Van Daele voor heel zijn « compenietje » gevraagd had, opgebracht werd, tikte Guustje, thans
de vroolijkste van alien, op de gezondheid van de twee
nieuwe vrijers. Allen schaterden en juichten, uitgenomen
Zieneken, die in de klucht geen bijzonderen smaak scheen te
vinden.
Het was eerst toen de eierkoers geheel geeindigd was en
't y olk al wat uiteen gedreven, toen men nog twee, drie
andere herbergen bezocht en tante Fiene met hare stijve,
verdwaalde oogen, die maar slecht meer gaan kon, had laten
hooren, dat zij niet verder zou geraken, en toen Theofiel
en Charles-Louis, de kleinen van nicht Pauwels, betrekkelijk
een onder hen te deelen greepje notes handgemeen geworden, in elkanders aangezicht geschrabt en gespuwd hadden,
wat natuurlijk eene wederzijdsche schreipartij te weeg hracht,
dat er gewaagd werd van weer naar huis te gaan, om voor
't vertrek nog iets te nutters.
Eene zaehte, aangename lucht had de drukkende hitte
van den dag vervangen, wanneer zij op 't pachthof wederkwamen. Men zette zich op nieuw aan tafel en nuttede —
alhoewel, om boerke Van Heule's spreuk aan te wenden,
saucietjes en kiekens op de maag nog lagen te vechten --
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hesp met eierkoekboterhammen en bier. De samenspraak
liep thans op de vermaken van den dag en alien waren het
eens om te verklaren, dat zij zich uiterst wel verheugd en nog
nooit zooveel yolk in Onderdaele gezien hadden. Een zekere
ernst nochtans begon bij 't naderend uur van afscheidnemen
de gasten te bevangen ; zelfs Van Daele was schielijk verstild
en toen de avondzon al door het dichte boorngaardloover
hare steeds goudkleuriger wordende pijltjes in de kermiszaal
begon te schieten, en men nog eens de pijpen aangestoken en
de karafen bier geledigd had, stonden de genoodigden langzaam recht en verklaarden dat het tijd werd van vertrekken.
Van Daele poogde te vergeefs hen nog langer te houden;
enkelen, zooals boer De Vliegher en de Lootens, waren vrij
verre van huis en alien overigens nioesten nog dienzelfden
avond eens rond hunne stallen gaan, om na te zien of de
knechten in hunne afwezigheid de beesten niet verwaarloosd
hadden. Men wenschte elkaar den goeden avond. Nicht
Pauwels en hare kleinen trokken met kozijn De Vreese, met
de nichten De Coster, kozijn Van de Walle en nog anderen
naar het gemeentehuis, waar hunne cheeses uitgespannen
stonden, en de rijtuigen van Guustje en Triphon, die
nagenoeg een zelfden weg te volgen hadden, werden reisvaardig gemaakt. Menige handdruk werd gewisseld, en
Van Daele vergezelde al koutend beide cheeses tot aan het
uiteinde van zijne dreef.
« Koint gij binnen kort niet eens naar Meerhem, boer
Van Daele? » riep De Vliegher, zich nog omkeerend, terwij1
het paard reeds begon te draven.
u 't Kan wel zijn, » antwoordde de boer met luider stem.
0 Met eene week of drie misschien, » riep hij nog luider,
naarmate 't rijtuig zich verwijderde, en, de hand zwaaiend
.als laatste groet aan zijne gasten, die zich in de cheeses ook
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nog eens omkeerden en « goên avond . knikten, verdweert
hij achter de boomen zijner dreef, gelijk de beide gespannen,
rammelend en klepperend over den steenweg begonnen te
rijden,
De avond daalde glansrijk over 't eenzaam veld, toen zij,
uit Onderdaele kwamen.
« Hier is het tocli stil, D sprak boer De Vliegher.
Een heelen tijd reden zij sprakeloos vooruit en staarden
rechts en links over de rijke akkers, terwijl de duizende
geruchten van het feest allengs verstierven in een vluchtend
verschiet, van waar somtijds nog een kort gezang, een scherpe
kreet, een ver muziekgeschal 'gehoord werd. Dat schielijk
kontrast van die woeling in 't dorp en die rust op het veld
wekte in hun gemoed een onvrijwillig gevoel van stille
overpeinzing en Zieneken voelde weêrom alle neiging tot
lach en tot scherts haar verlaten, om zich met inniger
gedachten bezig te houden. Zij keek op Guustje, ter sluips ,
het keek peinzend naar de chees van Triphon, die waggelend vooruitreed door een gonzenden muggenzwerm omfladderd.
Het peinst op Emerance ! . sprak Zieneken inwendig.
Zij ook keek mijmerend voOr zich al over de landen. Welk
een schoone avond ! De prachtige septemberzon zonk vurig
achter de verre boomen, tintelende goud- en zilverglansen
wemelden door de bladeren der groene rapenvelden en,
\TOOL- een donker dennenbosch ter zijde van den weg, stond
eene reeks dunne jonggeplante populierkens, wier loover
reeds zoo geel was, dat zij als flikkerende kaarsjes op
't duistergroen van 't woud schenen te branden.
't Zijn juist gelijk de lichtjes op het hoogaltaar, des
avonds in het lof, » dacht Zieneken.
En hoe zonderling toeli ! Na zulk een vreugdevollen (lag,
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terwij1 zij zwijgend hunnen weg vervolgden, kwam allengs
een treurig en nog niet vergeten tafereel voor 's meisjes
oogen opgerezen : de brandende kaarsjes in de schemerige
kerk rondom de zwarte lijkbaar harer moeder... En zoo van
lieverlede zweefde hare gedachte voort in weemoedvolle
droomen, welke 't gegons der muggers wiegde, terwijl het
avondlicht steeds daalde, en kwamen allerlei treurige beelden
uit 't verleden, waarin enkele gebeurtenissen van den dag
met de gedaanten van Guustje, van Emerance, van Van
Daele zelf samensmolten, haren geest voorbijgesneld, en,
toen zij aan De Vliegher's hofje kwamen, veegde zij eenen
traan van stille ontroering uit haar oog.
CYRIEL BUYSSE.
(Wordt voortgezet).

BOEKBEOORDEELING.

Maim, en Grauw. — Poezie van Poi Anri. — Gent,

A. Hoste, 1886. Klein 8° van 99 bh.
Een bundel gedichtjes — eerstelingen van cen jongen
sehrijvcr, die veel beloven en, wat nog beter is, reeds veel
genietbaars aanbieden.
Ernstige onderwerpen komen er weinig in voor. Nog slaat de
dichter geene breede vlerken nit ; nog waagt hij zich minder op en
in de duizelingwekkende hoogten en diepten van den hobbeligen
weg des ]evens. Immers, het oog der jeugd gaat zelden buiten
den nuchteren kring, waar wij ons alien eens zoo wat dwepend
bewogen, waar wij de voile levenssymphonie meenden gevonden
te hebben in de lucht en haar blauw, de rozen en haar gear,
(le vogels en hun gekweel, de vlietjes en hun gekabbel, den dauw
en zijne traantjes, — de donzen lippen en hare malsche kusjes.
Gelukkige tijd, voorwaar, waaruit wij nog gaarne eens
klanken hooren, — hoewel wij doorgaans maar naklanken
krijgen, want nieuws is er nog weinig van te dichten, en daarom
is het misschien ook dat die trant vrij gauw bij « gezette lui , tot
verveling stemt.
En nochtans heeft dat alte neue of dat neue alte, zooals de
heer Anri het meerwerf moist in te kleeden, ons nog al gesmaakt.
Hij gevoelt wat hij uitdrukt, drukt het weer dan eens uit in keurigen, zangerigen vorm, wekt liefgekleurde beelden op, en en
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komen hem gestadig gelukkig gevonden alliteration in de pen,
die zooveel vloeiendheid aan een vers geven. Meer dan Bens
glimmen in zijne stukjes spranken van het g echt i heilig vuur.
Daarbij schrijft hij eene zuivere taal; hij heeft leeren teekenen
voor hij zich aan 't schilderen zette en zulke hebben attijd, in de
a edele dichtkunst » veel op anderen voor.
Dat wil niet zeggen dat wij in-den bundekeene zwakhcden
hebben aangetroffen, , dat alle prozalsche uitdrukkiugen — dit
stinkend onkrnid tin de dichtgaarde — genoegzaam werden
gewied en geweerd.
Doch, laat ons niet vitten; wij hebben haast om op eenige
lieve dingen uit het boekje te wijzen, en allereerst op Blauw en
Grauw, een kleine uitweiding op den door den schrijver gekozeit
titel, met zijne keurige slotstrophe :
Danken en zuchten, — juichen en treuren, —
Kozen en vreezen, — lieven en lijden,
Dat is 't leven : Blauw en Grauw.
En daarom gaarde ik ook in mijn kransje
Zonnigen schijn na donkere wolken,
Donkere wolken na zonnigen schijn.

Is dat niet pittig en dichterlijk gezegd?
Heel frisch is ook het Te Hutis, eene vrijerij, waar Anri der
schoone kunne dat aardig compliment maakt :
0 vrouw, gij zijt het babbelende beekje,
wiens schuimend golfjen alles laaft en opbeurt,
wat felle zomerhitte Borst verschroeien; —
o vrouw, gij zijt het frisch, weldadig windje,
dat alles trust en koost, en door zijn adem
alomme leven toovert en bekoring.

De dartelingen van het minnend paartje loopen uit op een
heeten kus D van haren g malschen mond a ; zij meenen het
gansch ongemerkt gedaan te hebben, maar
a

De eerste ster, die fonkelt aan den hemel,

lonkt 't twectal toe : 1k heb het wel gezien!
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Wie zulke verzen vindt, wanhope niet aan zijne riddersporen
to geraken.
Onder de beste stukjes zullen wij nog noemen : het sonnetvormig Genie!!, het gevoelvol In zijn Nopjes, het gernoedelijke
Sprookjes en Droomen, — Voor het Ilekken en Bij het Brugje,
beiden frisch gekleurd, en Vrouweneeden.
Natuurlijke gang ligt in al deze en andere gedichtjes, en zelden
gaat schrijver zich bczondigen aan gezochtheid of kunstmatige
rijmelarij Een stuk, de Ouderwetsche Keuken, maakt hierop
uitzondering :
...Men hoort het vuurken kraken
in de ouderwetsche keuken,
terwiji de grijze twee hun smousje maken
in de ouderwetsche keuken...

En zoo komt die a ouderwetsche keuken, , op een paar dozijn
verzen, aan dezer staart veertien keeren eentonig rammelende
terug! Dat is geene kunst, 't zijn kunstjes.
PèchOs de jeunesse! Maar wie bedreef er geene? Zij zijn den
heer Anri olgaarne vergeven, daar hij ons genoegzaam toont, in
dezen zijn eersteling. dat hij een man van smaak en talent is,
en van zulk gehalte, dat, blijft hij zijne natuurlijke gaven ontwikkelen en louteren, hij onder de Nederlandsche dichters eene
fraaie plaats zal innemen.
W. R.
Ni

PRUDENS VAN DUYSE.

(Prudens Van Duyse's Nagelaten Gedichten, in 't licht gegeven
door Florimond Van Duyse, onder toezicht van Jan Van
Beers en Emanuel Hiel. — Roeselare, De Seyn-Verhougstraete, 1882-1885. 10 deelen in-8°.)
Van Duyse's Nagelaten Gedichten verschenen in tien
lijvige bundels, welke des dichters oudste zoon, door
kinderlijken eerbied en toewijding aangespoord, in het licht
gaf, onder toezicht van Van Duyse's trouwsten vereerder
Emanuel Hiel en van Vlaanderens grootsten dichter Jan Van
Beers. Er is geen vriend onzer letteren, die dezen trits
mannen niet dank zal weten hunnen tijd en hunne moeite
besteed te hebben om ons Van Duyse beter te doen kennen
en om voor ieders oog zoo menig pareltje te doen schitteren
als er bier verspreid liggen door de tien bundels.
En toch, wij hadden iets meer gewenscht. De Nagelaten
Gedichten verschenen zonder een wooed toelichting; noch
inleiding aan het begin des werks, noch aanteekeningen
bij de afzonderlijke stukken : niets! Het is wel wat weinig,
{bar men toch gaarne vername, hoe het komt, dat Van
Duyse niet zelf deze gedichten, al ware het slechts gedeeltelijk uitgaf, en daarbij hadde willen hooren, wat hij voornemens was te doen met deze zijne pennevruchten; wanneer
/5
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zij gemaakt werden ; welke aanleiding er hestond tot het
schrijven van zoovele hunner, die blijkbaar gelegenheidstukken zijn. V4T erden er soms geene verzen uitgegeven,
die de dichter niet hadde laten verschijnen? Mag men wel
een oordeel vellen over den schrijver, afgaande op werken, die
hij misschien zelf zijner onwaardig achtte? Ziedaar zooveel
vragen, waarop de lezer gaarne eenig antwoord hadde
bekomen. En, zoo dit niet op alle punten kon verstrekt
worden, ware het immer eene bevrediging geweest te
hooren, dat men gepoogd had voldoening te geven aan deze
zeer gewettigde nieuwsgierigheid.

I.
Van Duyse werd geboren in 1804; hij stierf in 1859.
Op dien weinig gevorderden ouderdom had hij een twintigtal boekdeelen in verzen, zeven tooneelstukken en verscheidene wetenschappelijke werken uitgegeven ; in tijdschriften
had hij een overgroot petal bijdragen geleverd. En zie! daar
verschijnen van hem nog Lien boekdeelen onuitgegeven
gedichten : een deel Lyriek, een Dichtverhalen, een Luim,
een Liedekens en Kinderdichtjes, twee Verscheidenheden,
drie Vertalingen en een Rijminvallen, alles te zamen, naar
de matigste berekening, zestig duizend verzen.
De hoeveelheid ware groot genoeg voor een paar dichters
van gewone bedrijvigheid; voor Van Duyse is het slechts
een toemaat, een deel van den letterschat, dien hij achterliet, na zijn leven Lang het publiek kwistig van zijnen rijkdom medegedeeld te hebben. Inderdaad, niet alles is nu
reeds gedrukt. Buiten het tiental verschenen verzenbundels
blijft er van hem, naar het schijnt, nog eene onoverzienbare
reeks onuitgegeven prozaschriften achter.
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Na het lezen der nagelaten gedichten herhalen wij wat
wij vroeger van Van Duyse zegden : hij was een improvisator, met al de goede en de minder goede eigenschappen
onder dies naam begrepen. Hij was het in den eigenlijken
zin des woords en toonde het gaarne. Ik heb hem slechts
eens gehoord en gezien. Het was bij de begrafenis van
Zetternam op het kerkhof van St-Willebrords, te Antwerpen.
Wij stonden rond den open kuil geschaard : de priesters
hadden hun gebed geeindigd en op weinige stappen afstand
zetten de klokken in den toren hunne klaagtonen nog voort,
toen de dichter het terpje uitgedolven grond besteeg om te
spreken. Op dit oogenblik hield het luiden op en, zonder zich
te bezinnen en zonder eene seconde te laten verloopen
tusschen de laatste 'jambe van het treurgeklep en de eerste
van zijn eigen vers, begon hij :
De klokken zwcgen....

en ging voort met voor de vuist zijn berijmde lijkrede uit te
spreken.
In zijne schriften bleef hij zijn leven lang wat hij als
rijmende spreker slechts in uitzonderlijke gevallen was. Hij
was bezeten met den onbedwingbaren lust om dadelijk over
alles wat hem trof zijne indrukken aan het papier toe te vertrouwen ; en alles trof hem. Ik heb nooit gehoord, dat hij op
zijne levensbaan iets bijzonder heugelijks ontmoette, en heeft
hem eenig gelukkig of smartelijk voorval sterk geschokt,
hij heeft er over gezwegen. Maar de duizend alledaagsche
feiten, waarmede een gewoon menschenleven gevuld is,
leverden hem eene onuitputtelijke stof op : zijn vaderlijk huis
en zijn eigen gezin, het lief en teed zijner vrienden, de
staat- en letterkundige gebeurtenissen van den dag, het
nieuws uit de gazet, de aardigheden uit den almanak, wat
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taal, wat hij zag op reis, wat hij dacht of droomde, wat hij
wenschte of verwenschte, alles, alles moest zonder uitstel
op het papier gebracht worden.
Komt hij te huis en vindt hij vrouw en kinderen bijeen,
hij is gelukkig en gevoelt behoefte er een spoor van na te
laten ; komt hij van de reis terug en is het huis ledig, zijne
teleurstelling wordt in verzen uitgestort.
Als een staaltje van zijne vlugheid verhaalde zijn vriend
Willem Rogghê, die toes redacteur der Gazette van Gent
was, mij eens, dat Van Duyse dikwijls op zijn bureel nakwam
om de couranten te doorloopen en dat telkens, wanneer hij
in den Moniteur of in een ander blad een nieuwsje aantrof,
dat zijne vurige vlaamschgezindheid krenkte, hij naar de pen
greep om er met een hekeldicht op te antwoorden. En dan,
op juist zooveel tijd als de vlugste hand zou noodig gehad
hebben om de woorden te schrijven, leverde hij eene halve
of eene heele kolom berijmde copie voor het nummer van
den dag.
Geene stof is hem te groot of te klein : hij paraphraseert
Joh in verzen, die als het oorspronkelijke rollen met het
forsch gedreun en den ontzettenden sprong der lawienen ;
hij bezingt de hoogste onderwerpen in de stoutste beelden
en hij brengt van Alphen's fabels in rijm en keuvelt als de
nederigste met de kleinen ; de onstuimigste ode wisselt met
het nuchterste gelegenheidsgedicht af, en verder gaande dan
Ovidius, die maar over dag in verzen sprak, droomde hij
's nachts in rijmen, zooals hij aanteekent bij een stuk, dat in
de pas uitgegeven bundels voorkomt. (De Appelboom, N. G.,
VII, 153.)
Fen ander dichter zingt op de heugelijke dagen zijns
levees, als het lied hem in de keel stijgt en hij zich ge-
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vervuld is, aanzijn en vorm te geven aan wat hij gevonden
en geschapen heeft; op de gezegende oogenblikken, wannecr
de gedachte met lichten vleugelslag opstijgt, de gezichteinder verruimt en hemel en g arde toch nog te eng blijven
voor de zwerftochten van zijn ontboeiden geest.
Voor van Duyse was elke dag een dier hooggetijden en lag
er in alles, ook in het meest gewone, bezielende kracht.
De beste urea van den dag en een deel van den nacht bracht
hij aan zijn schrijftafel door en bijna dagelijks gebeurde het,
dat hij het bed verliet om de invallende gedachten op het
papier te brengen. Wat de dichter van de Godin uit de
Noordsche fabelleer zegt, dacht hij van zich zelven, al wat
hij lachte rozen en at wat hij weende parels wanende.
Van jongs of ging hij door voor een vreemdslachtig wezen,
voor iemand, die, afgezonderd van de wereld en afgetrokken,
met zijne gepeinzen en zijne boeken leefde; een die dingen
wist en schreef, welke boven een gewoon menschenverstand
gaan, maar -die dan weer geen verstand had van veel wat
een gewoon mensch ken t.
Wat de goede Dendermondenaars over hunnen zonderlingen stadgenoot dachten, briefde Conscience in 1835 aan
Theodoor van Rijswijck over ( I ). Maar al waren NN, ij het op
die wijze niet te weten gekomen, wij hadden het wel geraden. Voor de Gentenaars, zijne latere stadgenooten, bleef hij
zijn leven tang een wonderlijk verschijnsel, met ongemeen
rijk gestoffeerde hersens, die aan de gewone wereld en de
gewone taat niet genoeg had. Wat die vrienden van « Tolle
en leute » hem voor onmetelijke en onmogelijke woorden
toegedicht hebben, hoe zij hem hebben doen rijmen, ook op
het ongerijmdste, is ongelooflijk.
(1) J.

STAES :

Een blik in het verledene. B1. 13.
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Hij was voor hen de vertegenwoordiger der vaderlandsche
poezie, iemand, die meer in de Iucht dan op de aarde leefde,
die voor niets ter wereld zijne hartstochtelijk geliefde moedertaal met een basterdwoord zou ontsierd hebben en de
koddigste woordkoppelingen waagde om de meest eenvoudige dingen toch maar met hunnen gewonen Franschen
naam niet te moeten noemen.
Onvrijwillig brachten die kwinkslagen eerie hulde aan den
man, aan den dichter, en in eerbiedigeren vorm stemmen wij
met dezen onwillekeurigen lof in. Van Duyse verpersoonlijkt
de liefde voor zijne kunst en zijne taal; hij leeft voor haar en
door haar, zij maakt hem tier en naijverig, gelukkig of ongelukkig. Hij eerbiedigt de poezie niet enkel om haar zelve,
maar ook om haar Joel; zij dient hem om het goede en het
schoone te verheerlijken, om voor zijne taal en hare rechten
te strijden, om geestdrift te verwekken voor het voorgeslacht.
Er ligt alles bijeen genomen iets eerbiedwaardigs en
roerends in dien man, die door het leven ging, dichtend
en droomend van schoone dingen : van het groote Nederlandsche vaderland, van de verheffing zijns yolks, van de
liefde voor zijne kinderen, van den naam. dien hij zich door
zijne schriften zou verwerven, van den godsdienst, dien hij
in den reinsten verhevensten vorm opvatte, van de vrijheid
en het geluk, die hij ieder gunde.
Ails dichter was hij in de eerste plaats een lyrieker. Hij
ontvlamt licht, hij verheft zich gemakkelijk; en eens dat hij
de aarde heeft verlaten, drijft de wind der begeestering hem
met den minsten zucht naar alle vier de hemelstreken merle.
Wanneer hij de sluizen zijner verbeelding heeft opengezet, springer de beelden en gedachten in onstuimig gedwarrel
te voorschijn; de eene sleeps de andere merle, en hoe meer
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hij er . doorlaat hoe meer er zich nog verdringen om hun
plaatsje onder de Ton te veroveren. Zijne vruchtbaarheid in
het scheppen is even onuitputtelijk als zijne toegevendheid om aan elk kind van zijn brein het levenslicht te
gunnen.
Hij is daarbij een man van gevoel; hij laat zich ontroeren
door elk aandoenlijk voorval,door elken innemenden toestand;
hij wordt week door het lijden of de vreugde van groot en
klein, hij bruischt op bij het zien eener onrechtvaardigheid
of laagheid ; hij geraakt in verrukking bij het overwegen
.eener schoone daad.
Zijn hoofd is rijk gestoffeerd ; hij heeft de letterkunde
van alle tijden, de geschiedenis van alle volkeren gelezen en
onthouden, en brengt dien schat gaarne te pas.
Hij ke p t zijne taal en hare hulpmiddelen ; hij heeft zich
geoefend en oefent zich zonder ophouden in haar gebruik.
Nooit laat zij hem in den steek : de woorden komen hem
even talrijk in de pen als de denkbeelden in het hoofd. Niet
minder bedreven is hij in verzenleer en verzenbouw ; hij
heeft er een bijzondere studie van gemaakt en overwint al
spelend hunne moeilijkheden.
Dit zijn voorzeker hoedanigheden genoeg om eenen dickter toe te laten een hoogen trap van volmaaktheid te bereiken, een onsterfelijken naam te verwerven. Wij zullen later
zien waarom Van Duyse niet zoo hoop steeg en geen zoo
onverdeelde bewondering verwekt als hij en wij het mochten
verwachten. Laten wij voor het oogenblik slechts bewijzen,
dat hij inderdaad de gaven bezat, die wij hem toekennen.
Wij vragen oorlof om enkele stukken van hem aan te halen.
Van Duyse heeft te veel geschreven om genoeg gelezen
te worden ; de wezenlijk uitmuntende gedichten zijn te
dun gezaaid in zijne ontelbare stukken dan dat de gewone
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man geduld genoeg bezitte om ze op te zoeken. *Door
de eenen worth hij uitbundig geloofd, door de anderen
goring geschat, maar alles te zamen gelooven wij, dat zijne
goede hoedanigheden minder gekend zijn dan zijne zwakke
zijden. Daarom willen wij in de eerste plaats eenige zijner
beste stukken overschrijven.
Ziehier uit zijn Lyriek een paar strofen, de aanhef van de
Afgevallen Dichter, die in gloed evenaren wat Tollens en
Helmers het kernachtigst over hun eigen kunst schreven.
DE AFGEVALLEN DICHTER.
Werd u daarom het hart geschonken,
Dat uitstroomt in een zangenvliet; —
De stem, die krachtig uitgeklonken,
Grootsch over lot en tijd gebiedt ;
Die, als een godspraak uit de wolken
Gedaald, zelfs uitgeroeide volken
Net eeuwge frischheid overleeft;
En, als de weergalm des Alhoogen,
Den sterveling houdt opgetogen,
Wiens ziel haar oorsprong tegenzweeft.
Wee, wee den Bard, die zich ontedelt,
Trots vrij- en onafhanklijkheid!
En dan een vloekbren goudklomp bedelt,
Den vuigen vleier toebereid.
0, zoo ik ooit mijn Tier verlage,
Dat dan Been licht voor mij meet dage ;
Dan zinke ik in een schandlijk graf,
in ballingschap, op woeste kusten,
En vet van waarmijn vaadren rusten,
En Neerlands vloek storte op mij af.
(Nagelaten Gedichten, 1, 75.)

In eene strofe, den ouden Ziener waardig, schildert hij
den Evangelist op Pathmos.
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In Pathmos' eenzaamheid geze ten
Omschaduwd van een hoogen palm,
En in een Godgewijden psalm
Verdiept, des aarderijks vergeten,
Bij 's echo's heilig nagegalm,
Roept, 't oog in 't diepst geheim geslagen,
Een ziener der aloude dagen
't Orakel van den hemel uit ;
En de eeuwen, uit Gods schoot gestegen,
Aanhooren, jubelen hem tegen
En zijn ten echo's zijner luit.

(N. G., I, 10.)

De natuur en de mensal, beschouwd als beelden en
bewijzen van Gods grootheid en goedheid, geven hem stof
tot een lierzang, waarvan de stoute vlucht aan da Costa's
gloed laat denken.
DE ONZICHTBARE KERK.
Wat zijt gij, stervling, in den luister,
Waarmede de onschuld u omringt !
Wat, bij den zelfgesmeden kluister,
Waarin u drift en misdrijf wringt?
Met d'ecliten diadeem ompereld,
Zijt gij de 'leer en vorst der wereld,
En heft u boven graf en nacht;
Maar, door de driften vastgeklonken,
Zijt ge ondor 't vuig gediert gezonken,
En slaaf in valsche vorstenpracht.
Neen, 'k zoek het beeld niet van den Schepper,
In u, wanneer uw majesteit,
0 ondermaansche vleugelklepper,
Verdween, met neevlen overspreid.
Ik zoek geen weerglans r an Gods glansen
In hem, die van de hemeltransen
't Oog afwendt, en 't aan de aarde boeit,
Te dieper d'afgrond ingevallen,
Dat hem, bevoorrecht onder alien,
Gods liefdevuur eens heeft ontgloeid.
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Het dier wroete in het stof, het voorhoofd naar die aarde
Gebukt, in welker schoot het eens tot stof vergaat ;
Het wentele in zijn draf, het dier wien hooger waarde
Niet glinstert in den blik, met spreekt op 't fier gelaat ;
Maar wij (wij, Christnen, met de knieen neergebogen,
Waar't scheppingrijk zich grootsch ontrolt aan onzen voet),
Erkennen overal het werk van 't Alvermogen,
En ieder ademtocht wordt bede en offergroet
Dit talloos starrenheir, aan oogen altijd wakker
Gelijk, in de open tent van 't onafineetbaar ruirn ; —
Die bosschen, als een schild der aard ; die welige akker
Als jonge bruid getooid; — die zeal ' woest tot schuim
Gegeeseld, als een ros aan 't steigeren ; 't licht en leven,
Die door den ochtend, op een zonnestraal verbreid,
Het breed heelal bezielt, zelfs d'afgrond ingedreven :
't Is alley liefde, pracht, verrukking, godlijkheid.
't Is alles 't beeld van God ; 't is hooger wellustbronne.
Dan zij, waar 't sterflijk oog steeds onverzaad in zwemt ,
En de opgetogen ziel droomt van de onzichtbre zonne,
Die onze onsterflijkheid tot lofgezangen stemt.
(N. G., I, IL)

Uit de Dichtverhalen kiezen wij eene legende, roerend en
ingetogen als een middeleeuwsch kloosterlied.
JEZUS TIEN VREUGDEN AAN 'T KIWIS.
Halfduister en volplechtig
Was reeds het heiligdom,
Waar't lampvat opgehangen
Voor 't outer zachtjes glom.

Mijn dochter lief, ge spreekt mij
Van al mijn kruisverdriet ;
Maar van mijn zielevreugden,
Daarvan en spreekt ge niet? »

En met een traan van liefde,
Ver van al 't aardsch gedruis,
Knielde, eenzaam in heur celle,
Een nonne vOcir het kruis.

— . 0 Heere, halt gij vreugde
In al uw kruisverdriet ?
'k En hoorde er nooit van spreken
'k En wete daarvan niet. a

Zij sprak tot Heere Jesus,
In wien ze een bruidgom vond,
Dien zij haar ziele wijdde,
En die haar ziel verstond.

— . Ja, 't was mij zoet en zalig
Te denken, dat voortaan
Mijn moeder lief mij niet meer
Zulk Teed zou zien doorstaan.
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4 3a, 't was mij zoet en zalig,

Dat, onder 't booste ras,
Mijn leven met Been logen
.Of list bevonden was,

c En dat ik in den rijke
Van 't eeuwig vaderland,
Als Heiland zoude zeetlen
Aan zijne rechterhand.

-a En dat ik, wat mijn varier,
Ike zwaar of niet, gebood,
Volbracht uit menschenliefde,
'Gehoorzaam tot den dood.

Ons Heere zweeg. De maged,
Door gloender liefdeschicht
In 't harte diep getroffen,
!held 't oog op hem gericht.

a Het was mij zoet en zalig,
't Aartsvaderlijk geslacht
Te redden, dat mij ceuwen
Beneden had verwacht.

Het starrenheer ontwaakte
En minzaam blonk de maan,
En aan haar cellevenster
Bleef lang de zuster staan.

a Het was mij zoet to denken,
Dat ieder wie getrouw
Mijn les en leer gelooven,
Mijn werken volgen zou,

De schepping was aanbidding,
De blaadren roerden niet,
De zuster zoud ten hemel
Een godlijk

Mijn aanschijn zou aanschouwen
Te midden van den stoet
Der uitgelezen dienaars,
Gezuiverd in mijn bloed.

En 't werd haar, of ze een antwoord
Van hover] stil vernam.
Nu weende zij niet !anger
Haar boezem stood in vlam.

a 1k wiste, dat ik blinkend
Na 't derde morgenrood,
Spijt al de grafbewakers,
Zou opstaan Ian den dood.

a 1k zie van ver den drernpel
0 Heere, van uw woon,
Maar ach, wanneer aanschouw ik
L'w aangezicht zoo schoon?

En dat mijn lrjf ontsluierd
Van aardsche nevelwolk,
[lit opgeborsten grave
Zou steigren voor het yolk.

Dc zon ging op en neder,
En zij, doodsvreemd aan de card,
Sliep in op Goeden Vrijdag,
De handekens gepaard.
(N. G., III, 130.)

Dat onder zijne luimige verhalen er ook wel voorkomen,
the luchtig en geestig ingekleed zijn, kan Cupido's Testament

(N. G., IV, 238) bewijzen.
Als proeve zijner meesterschap over den norm en der
plooibaarheid van zijn talent, leze men een zijner ouderwetsche liedekeus : Out ende Jong (N. G., V, 3).
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Wij vermeldden hooger de dichterlijke paraphrase op
Job. Wij halen er hier eene brok uit aan ten bewijze, hoe
van Duyse vertalen kan en hoe hij in zijne gelukkige oogenblikken op waarlijk bewonderenswaardige wijze meester
over den norm is. De bezieling der Bijbelsche dichters schijnt
in hem gevaren, hunne denkbeelden worden de zijne en hij,
een zoon der lauwe Westerstranden, vindt zonder inspanning in zijne taal tonen en kleuren, die stemmen met die
reuzenpoezie en doortinteld zijn van Oosterschen gloed.
GODS ALMACHT.
Maar uit een stormwolk spreekt Jehovah Job nu aan :
Wie is hij, tegen mij waanzinnig opgestaan,
Die 't ware en valsche mengt, en lof door blaam verduistert ?
Omgord de Iendnen u, sta pal en onversaagd,
Gelijk een man, wanneer ge naar mij luistert
't Is God die ondervraagt.
Verklaar 't mij, zoo gij 't weet : waar waart ge, toen ik de aarde
Vestte op een grond, die staat ,
Wie spande 't meetsnoer uit, bepaalde heure maat,
En trok haar zuilen op, in 't uur dat vreugden baarde,
Wanneer, in uitgeborsten glued,
Des hemels j ubelende zonen
Gezangen hieven, en de morgeustarrenstoet
Smolt van verrukking in bun tonen ?
Wie sluit de deuren van den grammen Ocea.n,
Wanneer hij voortbruist, door zijn kolken
Geboord, en ik hem kleed in wolken,
En, in een donkeren orkaan,
Gelijk in windeldoeken, bulk,
Wat onafmeetlijkheid zijn heerschappij vervulle.
Wie, die hem met een span beperkt, en in 't gebied
Des afgronds, met verschrikking overdolven,
Vastgrendelt, bij het woord : 0 Tot hiertoe! verder niet !
Hier sterv' de hoogmoed uwer golven ! P
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Gaaft gij, sinds 't uur waarop de zon het eerste school
Te voorschijn, uw bevel den morgenkimmen?
Deedt gij den dageraad zijn purpren wieg ontklimmen?
Deedt gij een ras, verwaand en snood,
Terwijl ge een zondvloed nedergoot,
Tot les van 't aardsche zaad verzwelgen?
Bewaart het aarderijk den stap nog van uw belgen,
En 't teeken van uw alverdelgen?
Wat andre die den arm, stout 't tegen starrenhof
Gerezen, velde in 't stof?
Zijt gij langs 't klippige des zeegronds voortgetreden,
En drong uw voet tot aan zijn eeuwge bronnen door?
Ontsloot de poort van 't rijk des doods zich voor uw schreden ?
Daagde op uw week zijn zwart en zwijgend schimmenkoor?
Welaan, zoo niets verschuilt voor uwen aangezichte,
Zeg mij, hoe breed het aardrijk is!
Geleid me bij de hand ten hove van den lichte,
Ter sluimerkoets der duisternis,
En toon mij beider grens. Of zaagt gij 't feestgeflonker
Des eersten morgeps van 't heelal?
Weet gij, wanneer het graf u zal
Stil overfloersen met zijn donkey?
Traadt gij de voorraadschuur des sneeuws bespiedend in?
Zaagt gij des bagels schatgewelven,
Voor d'onverlaat bewaard, die zijn schepper zelven
Bestormt met dollen zin?
Zeg, welke baan doorvliegt het licht bij 't leveed wemelen ?
Van waar golft de Oostenwind die over de aarde ruischt?
Wie richt den stormplas den breeden weg der hemelen,
En knelt den Bonder in zijn vuist?
(N. G., VI, 144.)

En vender de hymne aan het paard, een der heerlijkste
bladzijden uit de poezie der Hebreeuwen en nit de poezie
des nienschdoms.
Dankt dit heldhaftig Bier, dat d' oorlog tegenspoedt,
Den hals met maangegolf omvloten,
U zijn gebriesch, zijn vlammend oog, zijn Timed, zijn gloed?
Zult ge, als de sprinkhaan, 't op doen hupplen, fel van voet?
Het stof omwemelt hem, bij 't heer woest aangeschoten.

— 198 —
Zijn voet doorgroeft den grond; zijn hoogmoed, met den nood
Gestegen, tergt den schrik, de wapens en den flood.
Nu klinkt het schild, nu blinkt het zwaard, nu snort de flitse
En schuifelt heen; aan 't hoofd der spitse
Doorploegt het forsch den grond, den boezem uitgezet,
Nu schettert de trompet.
Hervoort! P. roept hij, en vliegt met uitgerekte spieren,
Verslindt de ruimte, riekt den krijg, bij 't voorwaart zwieren,
En, dronken van 't geschreeuw, geeft aan 't gewoel de wet!

(N. G., VI, 148.)
Wij moeten onze aanhalingen staken om de palen van
ons bestek niet te buiten te gaan. Niet echter zonder een
gediclit over te nemen, het schoonste wellicht, dat van Duyse
schreef, en een der schoonste, waarop voortaan onze jonge
letterkunde mag roemen.
ONTMOEDIGING.
DE DICHTER EN DE ZIEL.
DE DICHTER.
'k Ben diep ontmoedigd : zie, ik heb altijd geluisterd,
Illijn ziele, naar uw stem, als naar een hoog gebod.
En geen Sirenenlied heeft de ooren mij gekluisterd :

Ik ademde voor 't dichtgenot.
DE ZIEL.
Gij zijt ontmoedigd, en u dekt al zooveel jaren
De vaan, waar Nederland u 't hoofd mede overspreidt.
Of schonk u 's Heeren hand geen vadedandsche snares,
En leeft in 't lied geen zaligheid?
DE DICHTER.
1k heb mijn groene jeugd versleten
In de eenzaamheid der doodsche cel.
ik heb de liefde zelv' vergeten,
Voor 't onverpoosde breingekwel,
En, vreemd aan schuldelooze blijheid,
Verzaakte ik, zwoegend, vreugd en vrijheid,
En zeide aan rust en lust vaarwel.
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Vergoedde u 't zoet van bergen, dalen,
En beemden niet bet stadsgewoel,
En droomdet gij Beene idealen
Ter sehailw der eiken frisch en koel?
Wat geldt de vreugd een stond aan 't gloeien,
Bij 's jonglings dichtertraan, aan 't vloeien
Uit de eeuwge bron van 't rein gevoel?
DE DICHTER.
Mijn vrienden hebben mij vergeten en verraden,
En d' argelooze een dolk in 't minnend hart geplant.
Ik stap, het bnkkend hoofd met kommer overladen;
Diets dan de Toren groeit volwelig op mijn paden,
En 'k zucht bij 't woord : 0 Vlaanderland!
DE ZIEL.
Uw vrienden zijn de Heer, uw huis en uw geweten :
De Heer, die u beschermt — uw huis, dat u bemint,
En uw geweten, vrij van staats- en dweepzuchtketen.
Moet men benijd zijn om gelukkig mensch to hceten?
Noemt Vlaanderen u niet zijn kind?
DE DICHTER.
Ik had een tooverdroom gedroomd, ter schaim van 't loover
Des eikenbooms, die over mij beschermend boog.
Miju boezem stroomde zacht van hoop en zegen over :
Die zegen bleef een droom en al mijn hoop vervloog.
DE ZIEL.
Neen, zij sterft nooit de hoop, die van den hemel daalde.
Haar toortse blinkt als bask op 's werelds wijde zee.
Torquato sterft als 't Kapitool hem tegenstraalde,
Maar in zijn ziel is 't licht, is 't leven, lied en bee.
DE DICIITER.
Ik heb het zaad gestrooid van vriiheid en verlichting.
Ik tartte jaren lang die lamme moedontwrichting,
Die onverschilligheid van mijn landgenoot.
Ik heb jaren lang gekampt voor ziels- en geestontslaving :
De nacht drukt op de volksbeschaving,
De Vlaming hijgt naar 't morgenrood.
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Wat weet ge van Gods plan ?.. God, die verheven bronne
Van 't goed, verleende u 't lieht der ongeschapen zonne,
Een straal van zijnen glans, en sprak u: Stervling, zing!
Gij zongt ook in den nacht. Houdt die u nog omslagen,
Verhoop en bid; het Licht zal dagen,
Dat nacht verkeert in schittering.
DE DICHTER.
'k Heb als de wandelende Jode
Geen rust aan mijnen voet gejond ;
Nog tob ik voort, tot 's Heeren bode
Mij wenke naar een stillen grond.
Ach, had ik geene liefdepanden,
Die mij met hunne onnoozle handen
Vaststrengelen, geen wederhelft,
Die 't leven door bun teedre liefde
Mij kruiden, 'k hijgde, lang doorgriefde,
Naar 't rustbed, dat de graver delft.
DE ZIEL.
Kent ge iemand, met wiens lot en !even
Gij wildet ruilen op der aard?
God heeft u troost en kroost gegeven,
En liefde en lust aan 't lied gepaard.
Ilij zal u roepen t' zijner tijde,
En naast hem, wien ge uw offer wijdde,
Te ruste leggen, Vlaandrens zoos.
Uw huisgezin zal u beweenen,
Uw broeders zullen zich vereenen,
En wijden u een traan tot loon.
De zanger luisterde nog lang met diep ontroeren
Naar die verheven stem, die God ten gids ons gaf.
Nu heft hij weder 't hoofd, voelt aan zijn taak zich snoeren
Door hooger hand. ziet koel op korte schittriog af,
En zet de baan stil voort, waarhcen zij hem moog' voeren,
Bewust dat vree hem acht op d'oever van zijn graf.
(N. G., VII, I15.)
NV
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Het stuk is blijkbaar meer dan eene kunstige fantazie, het
is eerie brok tilt het leven van den dichter; hij stort er zijn
overkropt gemoed in uit en schildert zich zooals wij hem
leerden kennen, levend alleen voor zijne kunst, droomend
Nan roem en onsterfelijkheid, lijdend omdat de wezenlijkheld beneden de verwachting bleef. Flij meende het wel
met de wereld, hij had naar de stem van zijn gemoed
geluisterd als naar een gebod uit den hooge en had uit de
voile Borst gezongen voor wat hij schoon en goed achtte; hij
voelde daarbij lets in zich van den uitverkorene — en toch de
bazuin der faam klonk schraal, het uitzicht op onsterfelijkheld was onzeker. Wij begrijpen zijne teleurstelling, zijne
ontmoediging : deze .argelooze en diepgevoelde uitstorting
vindt weerklank in ons gemoed. Maar wij beseffen ook, dat
zijn twijfel al spoedig opklaart en zijn boezem verlicht wordt
door het schrijven dezer verzen, waarin hij zich zelven en
ons een voldingend bewijs levers, dat, wat ook de menschen
en het nageslaeht over hem dachten en zegden, hij toch wel
degelijk een zanger bij Gods genade was.
H.
Waarom moest een man, met zoo ongemeene gaven bedeeld, die oogenblikken van ontmoediging kennen en niet
zonder rede aan de uitspraak van tijdgenoot en nakomeling
twijfelen? Hoe komt het, dat hij zich werkelijk in de eerste
ranges onzer dichters niet de plaats veroverd heeft, waarop
zijn talent hem scheen recht te geven?
Het komt, omdat van Duyse in al te groote mate de
gebreken zijner hoedanigheden bezit. De verbeelding, la
folle du logis, heerscht bij hem oppermachtig. Eens dat hij
Naar den teugel vierde, rukte zij hem mede door alle sferen
en tijden, en fangs alle slingerpaden en heirbanen, waar de
14
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gril des oogenbliks haar henen dreef. Het gevoel was overstelpend bij hem en eens dat hij zekere snares aanroert,
verteedert hij en luistert met welbehagen naar de stem van
zijn verweekt gemoed. Hij weet veel en brengt het gaarne en
met gemak te pas. Met die gaven worth men een lyrisch
dichter van eersten rang en werd Victor Hugo het. Maar de
kunstenaar moet ze beheersehen; hij moet ze mennen en
besturen naar de wetten van rede en smack; hij moet dwang,
oefenen op .zijnen geest, het plan van zijn werk en den
gang zijner gedachten afbakenen en niet duklen, dat de
inval van het oogenblik, de klank van een woord, de noodzakelijkheid van een rijm hem van het spoor afleide, hem
doe afwijken op eindelooze en doodloopende zijpaden. En
dit kon van Duyse nict. Hij was de slaaf van het beeld, dat
daar bij hem opsteeg, van het woord dat hij door zijn hoofd
hoorde zingen of dat door het vorig rijm was uitgelokt,
van het felt, dat hem te binnen schoot en dat hij wilde
benuttigen.
De scherp en juist ziende denkkracht, die, met de weegschaal der waarheid en het zwaard der strengheid in de
hand, het gerecht spant over elk menschelijk doen en
laten, over de scheppingen zijner kunst, was bij hem zoowel
als over de uitspraken zijner wijsheid en geleerdheid, te
weinig ontwikkeld. Als het rnaar klonk en blonk bekreunde
hij er zich minder om of het samenhing en niet rammelde,
of de gloed al of niet door stroovuur, de glans al of niet
door klatergoud werd voortgebracht.
Waar hij zich weet in te toomen, wa'ar de inspraak
machtig en aanhoudend genoeg is om hem den draad zijner
gedachten zonder afdwaling te doen volgen, om alle bijzaken
te doen wegvallen voor de hoofdzaak, om alles stevig aan de
eenheid der opvatting te verbinden en te onderwerpen, daar

— 203 —
schrijft hij meesterlijke zangen. Waar dit niet het geval is, en
al te dikwijls gebeurde dit, daar verloopt hij, daar verwatert
hij, en vergroeit zijne schepping tot wanstaltigheid.
Zijne heerschende gaven maken hem tot een lyrieker; zij
beletten hem in de andere vakken eene meer dan alledaagsche hoogte te bereiken. Wat hij ook al voor dichterlijke
verhalen schreef, een verhaler was hij niet. Hiertoe ontbrak
hem de noodige objectiviteit; hij leefde te veel in zich zelven
gekeerd om met scherpen geest en met hooge belangstelling
de wereld daar buiten waar te nemen ; zij trok hem niet
genoeg aan, zij was hem onbekend, omdat zij hem onbemind
bleef. Voeg daarbij, dat het hem te veel aan den geest van
ineenzetting en afwerking mangelde om een verhaal op te
bouwen en er de Braden kunstig van dooreen te laten
spelen. Wat hem niet bij plotselingen slag kwam in den
geest gevaren, wat hij niet dadelijk kon uitspreken, gelukte
hem niet. Zijne dichterlijke verhalen zijn uiteenzettingen
van gekende onderwerpen nit de familie der schoolsche
ampliticaties of wel lyrische gedichten, waarvan de bonte
tinten niet versmolten, de verbrokkelde lijnen niet tot
aanschouwelijke beelden en de deelen niet tot een welgeordend, duidelijk en treflend geheel zijn samengevoegd.
In de , kindergedichten slaagde hij beter, omdat zijn gevoel
hem het spreken eener gemoedelijke taal licht maakte.
Waarom hij in het puntdicht uitmuntte zeggen wij verder.
Nog nit een ander oogpunt is Van Duyse ongelijk en
onvolledig. Zijn gave van improvisator schaadt hem meer
dan zij hem baat : hij wil of kan zich niet bedwingen
en dicht maar immer voort of de stof, die hij behandelt al
of niet bezingenswaard, de aandrang sterk of zwak is,
de ingeving voortduurt of ophoudt. Hij speelt de rol van
den zuiderlijken verhaler, die op markt of straat zijne toe-
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hoorders boeit door zijne onuitputtelijkheid, die moet
voortgaan, zonder schrappen of verbeteren ' en wiens eerste
plicht is niet te blijven steken. Hij weer niet te schiften wat
het uitspreken of afwerken waard is van wat het niet verdient, te kiezen tusschen zijne invallen, tusschen een gelukkiger vond, geschikt om door een dichter bezongen te
worden, en een alledaagschen, die nauwelijks volstaat om
een rijmelaar eenige regels aaneen te laten schakelen.
En zoo kwam hij er toe een goed deel zijner stukken te
schrijven zonder werkelijk aangegrepen en doordrongen te
zijn, of wel ze in zoo kortstondige opflakkering of te werken,
dat op een warmers aanhef een lauw middendeel en een
verkoeld slot volgt. Hij bezat den moed of de macht niet om
zijn onderwerp zoo lang in zich om te dragen en om
le keeren, totdat het gerijpt was en omkleed met den
best passenden en oorspronkelijksten vorm. Het geduld
is een der vormen van het genie, zegt iemand, en dit
is waar in zoo verre genie denkkracht is en dat denkkracht
niet enkel de gave is van snel en hel op te vatten, maar
ook van te overwegen en te blijven nadenken, totdat uit
den inval van het oogenblik al getrokken is wat hij bevat
en er Mies bijgevoegd is wat er aan ontbrak om evenwicht en overeenstemming in al de deelen en onderdeelen
des onderwerps te brengen.
En wat waar is van zijne gedachten en zijne vindingen
mag ook gezegd worden van zijne woorden. Van Duyse
heeft meer dan gewone taalkennis en beschikt over meer dan
een alledaagschen taalschat. Hij is bij Bilderdijk, Tollens,
Staring, da Costa school geweest en heeft van hen eene degelijke, alhoewel wat stroeve en soms wat holklinkende taal geleerd. H ij wasVlaming van geboorte en de levende volkspraak,
met hare hartelijkere spreuken, hare kleurigere woorden,
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hare lossere wendingen, had zijn levee Lang in zijn oor
geklonken en kwam hem uit eigen beweging in de pen.
Welnu, die twee kostelijke bestanddeelen vullen elkander
niet aan in zijne schriften; zij loopen eerder elkaar iti den
weg; eenheid ontbreekt ook in zijn norm. In zijne verzen
liggen keien van grof en zwaar proza nevens glinsterende
parels van poezie, hoogdravende noten klinken nevens
weeke, gemoedelijke tones.
De waarlijk treffend gebruikte of juist gekleurde woorden, de uitdrukkingen waarbij men stil blijft staan wanneer
men ze voor de eerste maal ontmoet en die men later niet
meer vergeet, zijn verbazend dun gezaaid in zijne talrijke
bundels. Evenals hij elke stof bezingenswaard achtte, waande
hij ook elk woord bruikbaar. Hij scheen een groote mate van
vertrouwen in zijne bevoegdheid van taalmunter te bezitten
en te meenen, dat het voldoende was, dat hij zijn stempel op
een uitdrukking prentte om van het meest verdacht metaal
gangbaar geld te slaan.
Dit leidde iiem tot het aanwenden van allerlei gewaagde
vormen, tot een menigte woordkoppelingen, die recht noch
cede van bestaan hebben. In den eersten zijner tien bundels
Nagelaten Gedichten treffen wij, bijvoorbeeld, de volgende
onhebbelijke samenstellingen aan : broederzielsakkoorden,
zelfgeloof, heillot, oogstraallonk, Godstroonwaart, hemelrouwtoorts, aanbiddingswreker, dagliehtstof, landsgeschiednisblad, zangtoonschepping, rederenegaat. Is het noodig
aan te stippen, dat onze taal, zoomin als eenige andere,
onbeptirkt plooibaar en kneedbaar is, dat zij aan wetten
gehoorzaamt, dat het niemand toegelaten is zijn willekeur
in de plaats dier wetten te stellen en dat, wie dit waagt, de
taal doet verwilderen en noodzakelijk de boete zijner schuld
draagt?
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Van Duyse gevoelde wel, dat hij voor de vuist geene
onberispelijke verzen schrijven kon ; hij kwam herhaaldelijk terug op zijne bewerking en iemand, die met zijne
bibliotheek bekend is, verzekerde mij, dat de randen
van de exemplaren zijner dichtbundels met verbeteringen
overdekt zijn en dat hij de vertaling van zijnen Reinaert de
Vos tot driemaal toe herdichtte en eigenhandig in haar
geheel herschreef.
Ook dit feit toont de bewegelijkheid, de koortsigheid van
zijnen geest. Hij zocht niet totdat hij een blijvenden vorm
gevonden had en, na er eenen waardig gekeurd te hebben om zijne scheppingen in te kleeden, veroordeelt hij hem
al spoedig daarna tot verdwijnen. Het lijdt voor ons geen
twijfel, dat indien hij zijn eigen werken hadde moeten heruitgeven, hij ze voor een goed deel zou herschreven hebben,
zooals hij die van Willems herschreef, toen hij ze naar den
flood van dezen herdrukken liet, en zooals hij die van
Mevrouw Van Acker hertoetste, voor dat zij in druk verschenen.
Van Duyse had werkelijk een ongemeen gemak om verzen te schrijven en rijmen te vinden; het een en het ander
was klaarblijkelijk een spel, geen inspanning voor hem. In
plaats van die gave te benuttigen om uit den vormenschat,
die hem ten dienste stond, alleen het keurigste te kiezen,
scheen al te dikwijls het eerste het beste of het slechtste hem
goed genoeg. Dat het rijm moot- gehoorzamen verstond hij
in dezen zin, dat wanneer hij het eene geschreven had, het
andere maar moest volgen, of het geroepen was door den zin
of niet, of het dezen versierde of verlamde, of het iets of niets
zegde. Iludibras' rijmrecept One for sense and one for rime
schijnt hij trouw gevolgd te hebben.
En zoo gebeurde het, dat de dichter, die dweepte met
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zijne kunst, zich liet verleiden tot het schrijven van zoo
menig stuk, dat weinig of niets met kunst gemeens heeft, en
.dat de Vlaming, die zoo fier was op zijne taal en haar zoo
vurig vereerde, zich liet medesleepen tot roekelooze vet-krachting harer wetten en miskenning harer eigenschappen.
Wij haalden hooger eenige zijner potsierlijke woordkoppelingen aan, wij laten nog eenige voorbeelden van
,zijne andere tekortkomingen volgen. Ziehier een staaltje van
zijne stoprijmen en stopwoorden.
VRAAG EN ANTWOORD.
Waarom ik ze blijf beminnen,
De geliefde mijner jeugd ;
Waarom ik, met ziel en zinnen,
Haar verheffe naast de deugd.
Waarom ik mij noel ontvonken
Door de schoone poezij,
Kuisch van lippen en van lonken
En den boezem crank en vrij.
Tranen lokte ze uit mijn oogen
Als ik nog een knaapje was,
En des jonglings denkvermogen
Blies zij aan tot gloed uit asch.
Redekunst was mij haar klaarheid
En welsprekendheid heur kracht ;
Eer en godsdienst mij heur waarheid,
En ze schiep mij Licht uit nacht enz.

(N. G., I, 5.)

Zoo wordt de schoone poezie geroemd door den vurigsten
harer vereerders; in zulke hortende, koele taal en met zulke
afgesleten beelden wordt de liefde van zijn levee uitgesproken ! Welke minnares zou zich niet beleedigd gevoelen
door zooveel oppervjakkigheid en gernaaktheid? De dichter
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heeft geen oorspronkelijk, geen aangrijpend denkbeeld, niets
dat zeggenswaard is, en lage er al een gelukkige inval in de
negen strofen, hij wordt versmoord in den stroom van alledaagschheden, waarin hij zwemt. Wat in twee regels kon
uitgedrukt worden worth tot vier uitgedijd : het derde en
vierde rijm zeggen door den band niets en staan daar enkel
als weergalmen op het eindwoord van het eersle en tweede
vers. In de vierde strofe is de gedachte onduidelijk, de
uitdrukking nauwelijks verstaanbaar. Er is daar wel spraak
in van Redekunst en Klaarheid, van Wclsprekendheid, van
Waarheid en Licht; maar geen van al deze hoedanigheden
vindt men in de verzen, die er van gewagen.
Ziehier nog eene strofe uit : Outerkrans voor de nieuw
ingewijde S t Annakerk to Gent :
't Was weinig, dat in onze dagen
Het ijzer d'aardbol, als ten vlammenwagen
Gerezen, krimpen deed en plaats en tijd;
Jehovah, onze God, der kunsten Opperheere,
Bouwkunstnaar van 't heelal, moest dan niet t'uwer eere
Het ijzer ook zijn toegewijd?
't Is in den wal der Gentenaren,
Dat Roelandts geest zoo'n tempel sticht
Ter eer van 't ongeschapen wezen,
Dat Gent bewaken bleef, met vaderlijk gezicht,
Sinds onze Belfroot, in de lucid vol glans gerezen,
Voor Beene acht eeuwen zwicht.
(N. G., I, 16.)

1k sta niet stil bij de deerniswaardige zwakheid van al die
verzen, maar vestig de aandacht op den dwaaltocht der
gedachten : de ijzerenwegen doen de ruimte krimpen (niet
den tijd, zooals de dichter zegt), het ijzer moet ook aan
Jehovah, den bouwkunstenaar van het heelal, gewijd worden;
in Gent bouwt Roelandt zoo een tempel (waar bet ijzer zeker
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een bescheiden rol in speelt); God wien deze tempel gewijd
wordt, bewaakte Gent, zoolang de Belfroot bestaat, dit is
sedert acht eeuwen (het Belfort is geen zeven eeu wen oud
en, voor het bestond, zal het Opperwezen de stall wel met
geen stiefvaderlijk oog aanschouwd hebben).
De dichter is meegesleept door een invalleud beeld of
woord en gaat voort op sporen, waar niemand moed of macht
heeft hem te volgen. Het toeval wil, dat het beeld zoo weinig
op zijn plaats is als een locomotief in een kerk ; geen nood :
hij geeft liet een draai en een wrong en het past dan Loch,
ten naasten bij. Het beeld roept een woord te voorschijn, dat
klinkt, en daar moet de aardbol « ten vlammenwagen rijzen.»
Door middel van een steenen kerk wordt het ijzer aan
Jehovah gewijd. Omdat het woord tijd rijmt op gewijd, doen
de spoorwegen den tijd krimpen. Om een rijm te bekomen
op sticht worth gezegd, dat God Gent bewaakt, niet alleen
sedert het Belfort bestaat, maar sinds het voor geen acht
eeuwen zwicht, dit is, volgens Willem Bartjens, sedert de
aanstaande eeuw.
Rubens, en het doet mij Iced, dat het nu juist die meester
moest zijn, heeft liet voorrecht genoten Van Duyse herhaaldelijk valsch te doen zingen.
Ziehier wat de dichter zegt van de opening van zijuen
tg rafkelder in October 1855.
Na ruim twee eeuwen was het plechtig uur geslagen,
Waarop in 't cinde een straal uit Rubens' grat zou dagen,
En Antwerps kunstgewijde zoon,
Met statelijken stap, viol sombre zaligheden,
Het onderaardsche rijk zou binnentredeu
in Gods aloude woon.
(N. G.,1, 110.)

Men zou denken, dat een straal in een grafkelder binnen-

— 210 —
dringt en er niet uit opdaagt; Antwerps « kunstgewijde
noon

D

is de kunstenaar of zijn de kunstenaars, die het

onderaardsche rijk, dat is het graf, bezochten ; vol sombere

zaligheden moet ik onopgehelderd laten : het rijmt op
binnentreden.
In de Vlaamsche kunst leest men :
Gij, stoute Rubens, dien het worstelperk doet groeien,
0 meester groot van naam, wiens puikpenseelen gloeien,
Die zonder teugel schept en zonder einde werkt,
't Heelal en zijn geschikte op 't kunstdoek doet ontwaken,
Paleis en Cathedraal van uwen luister blaken,
En met uw adlaarsblik het kunstvak overdekt.
(N. G., VII, 230.)

Onbeduidender van gedachte, onbestemder en onnauwkeuriger van uitdrukking ware het al inoeilijk iets te zeggen
van den grootsten der Vlaamsche kunstenaars. De helft der
slotwoorden staat ook bier klaarblijkelijk voor het rijm.
Ziehier nog een bewijs, hoe het rijm de woorden lokt .
Als ge op 't ombliksemde gebergt voor Isrels koren,
Almachtige, in uw woord een onverganklijk lieht
Deedt opgaan, klonk uw stem bun luid in sidderende ooren :
u Geen afgod voor mijn aangezicht, e
En Israel te vroeg dit hoog bevel vergeten,
Danste, verdierlijkt ras, condom het gouden dier,
En stelde diep verblind, zijn schandelijke keten,
Voor Gods verheven heilbanier.
(N. G., 1, 139.)

Zelfs dan wanneer hij zijne handigheid ten Loon spreidt en
wij deze bewonderen, is zij dikwijls meer schijn dan wezenlijkheid.
Ziehier een staaltje van rijmkunst door flikwerk ont.
sierd.
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DE JONGGEBOREN.
Wij zongen en sprongen, wanneer we u zoo blij
Eerst vonden omwonden, de leedjes niet vrij,
Zoo kleintjes, zoo reintjes, o hertekensdief,
Och Heertjes, zoo teertjes, met de oogjes zoo lief.
Lief kindje, zoet vrindje, uwe ouders tot vreugd,
Voor kusjes en lusjes, voor liefde en deugd.
Sa, moedig, loop spoedig, en speel met ons mee.
God spare u, beware u. Dit is onze bee.
(N. G., V, Laatste Kindergediehtjes, 65.)

Zoo zijn nog in het Dragonderkensspel, een prettig stukje
anders, drie van de vier rijmen op « trompet » stoprijmen.
Een tooneel, verward geteekend en slordig gekleurd :
De zonneschijf zonk vurig rood
Het Westen volheerhjk in den schoot,
En zedigjes keek zoo menige ster
Met goudenen oogen uit van ver.
Een boer, langs de baan,
Trad langzaam aan,
't Gebergte af, en zakte
Neer in de vlakte,
yol vrede
Bij bede
Zoo menige males,
Na 't Licht was aan 't dalen
Doorstapt, als hij op zijn gemak
Terugkwam naar zijn needrig rieten dak.
(N. G., III, 52 )

In de Taalburcht bezingt hij de moedertaal. Ware het hem
niet gemakkelijk geweest lets beters dan de verzameling
banale strofen daarover ten beste to geven, waarvan wij
slechts de eerste afschrijven?
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Wij zonen van het Vlaamsch geslacht,
Door leed noch last gebogen,
Wij trekken met vereende macht
Den taalburcht op ten hoogen;
Als vasten vrijheidswijk
Voor alien, arm of rijk.
Geen dag, of hij ziet steenen
Ten bouwe saamvereenen,
En langzaam stijgt hij hooger.
(N. G., V, Liedekens, 141)

Het zou ons veel te ver leiden moesten wij nit al de
bundels voor elke soort van tekortkomingen voorbeelden
aanhalen. Om een denkbeeld van de gemiddelde waarde der
gedichten te geven, achten wij het doelmatiger eene reeks
stukken te nemen zonder kiezen, en de eerste van den
eersten bundel wat van naderbij te beschouwen.
Het eerste van al is getiteld de Poezie en gewijd aan wat
den dichter het liefst was op aard. De stof was dus wel van
aard hem te begeesteren.
Ziehier hoe hij ze behandelt :
1k doorzocht met jongen lust
leder kunstgenot,
Dat een hemel in 't gemoed
Afstraalt, in 't verkwikte bloed
Als gedaald uit God.
'k Heb geluisterd naar de ziel,
Die in 't snaartuig zong,
En naar 't koor wien 't levend lied,
Dat gevoel en smaak verried,
Uit den boezem drong.
'k Heb de scheppingen gesmaakt
Van een Raphael,
Die een wereld, lang vergaan,
Weer voor de ougen op doet staan
Naar zijn kunstbevel.
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Ja, in al het wondrental
Dat natuur ons schenkt
Als zij met haar milde hand
Bloemen uitstort t' alien kant
En met heil ons drenkt
Vond ik niets zoo toovrend lief,
Als een schoon gedacht,
Rijk van vorm en forsch van toon,
Tot ons eigen zieleloon
Godlijk uitgebracht.

De dichter wil de poezie boven de andere kunsten verheffen en somt aller voortbrengselen op, aan de scheppingen
der dichtkunst den eersten rang toekennend. Eene gezonde
gedachte. Jammer dat de uitdrukking noch treffend noch
gelukt is : een kunstgenot doorzoeken; een kunstgenot in
't bloed gedaald uit God; luisteren naar een koor, wien het
lied uit den boezem drong; scheppingen smaken , het kunstbevel van Raphael : wat al uitdrukkingen van verdacht allooi!
En dan de voorlaatste strofe : de kunsten heeten bier wonderen der natuur, bloernen die zij uitstort als zij met heil ons
drenkt : hoe dit alles weinig past en sluit, hoe het rammelt !
En de laatste : in de wonderen der natuur en in de bloemen
door haar uitgestort vindt hij niets zoo toovrend lief als een
schoon gedacht tot ons eigen zieleloon godlijk uitgebracht.
Alles wordt ten naasten bij gezegd; niets is voldoende aanschouwelijk noch treffend in die vlottende woorden en
nevelige beelden.
Van het tweede stuk Vraag en Antwoord spraken wij
reeds. Halen wij er noch slechts de ongelukkige slotstrofe
van aan :
Aangeleerd, noch voort to leeren,
Lieve dochter der natuur,
Schenkt ze aan die bar niet onteeren
Haar onsterflijk hemelvuur.
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voortgeleerd kan worden ; deze dochter der natuur beschikt
over een hemelvuur, dat zij schenkt aan die haar niet
onteeren. Men zou nochtans denken, dat men om haar te
onteeren haar moet bezitten, en dat, wie haar bezit, met haar
hemelvuur begunstigd is. En indien het voldoende is de
poezie niet « te onteeren 0 om haar hemelvuur deelachtig
te worden, dan pent er geen klerk op een kantoor en meet
er geen winkeljuffer ellegoederen in een magazijn, of zij
behooren tot de bevoorrechte bezitters van het hemelsch
vuur : al deze brave lieden hebben to. ch nooit aan onteering
der lieve dochter der natuur gedacht noch gedaan.
Het derde stuk beet de Keulsche Dom. Het is een treffend
staal van dooreengewarde denkbeelden en van holklinkende
woorden.
De dochter heeft overal de alleenheerschappij van het
menschelijk genie gezien ; er is geen ander God, roept hij
uit. Ongeloovig komt hij te Keulen aan. Toen hij met moeder
ter kerke ging, had hem het hart geklopt ; nu niet meer. Hij
Is getroffen door het werk van den ongekenden bouwmeester,
die in God geloofde en wiens werk Gods lof verkondt. Hij
klimt op den toren, aanschouvvt het Rijnland, verlicht door
de ondergaande zon, en herkent dat er een godsdienst des
herten is.
Welaan, herzien wij 't plechtig outer,
Dat in 't reusachtig koor zich heft.
Licht dat het mijnen twijfel louter;
1k kniel van zelf er voor : mij treft
Weer diep de stenime mijner moeder,
Lang in mijns hoezems graf gesmoord.
Zij spreekt : Aanbid, o christenbroeder,
God heeft mijn bee voor u verhoord

En inderdaad hij gelooft weer
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Als toen ik kind was, rein, onnoozel
Vouw ik de handen weder saam.
'k Belijde weer, als bij 't gekoozel
Der beste moeder, 's Heeren naam.

Die dooreenwarreling van geloof en ongeloof, van grootsch
kunststuk en onbekenden kunstenaar ; die plotselinge
bekeering bij het aandenken der moeder en bij het zien
der ondergaande zon, vormen een overvloed van vluchtige
indrukken en schaduwbeelden, onbestemd gezien en onbestemd weergegeven in strofen, nu eens nuchter als proza,
dan weer uitstekend gedicht en innig gevoeld. Maar het
verband tusschen dit alles, de eenheid, het beeld stralend
van helderen glans, de aangrijpende gedachten ontbreken
of zijn slechts vluchtig en nevelachtig aangegeven.
De Onzichtbare Kerk is het verheven, eenigszins stroef
gezegdc, maar toch kracht- en gloedvolle gedicht, waarvan
wij reeds de eerste helft aanhaalden
Hierop volgt de Outerkrans voor de nieuwingewijde
St. Annakerk, waarvan wij ook eene brok overschreven. Het
kan in zijn geheel met de Keulsche Dom dingen naar
den prijs van overvloedige en onbekookte denkbeelden.
En zoo gaat het door al de bundels voort, een afwisseling van weinige uitgelezen stukken, stout van vlucht
of gemoedelijk van toon, kernachtig of liefelijk uitgedrukt, en van meerdere gedichten, waarin de denkbeelden
en woorden wel overvloedig aangebruischt komen, maar
onjuist of slechts ten naaste bij zeggen wat zij te zeggen
hadden; waar sevens bet echte goud veel meer klatergoud
blinkt en de korrels graan in handvollen kaf verloren
.
hggen.
Het is te laat om te vragen of het niet beter ware geweest,
dat de uitgevers zich strenger getoond hadden in de keus
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der uit te geven stukken ; het is niet te laat om den wensch
te herhalen, dien wij vroeger reeds uitspraken, dat een
bloemlezing van een of twee bundels worde samengesteld
uit Van Duyse's beste stukken. wij zijn overtuigd, dat de
schrijver en de lezer er evenzeer zouden bij winnen.

Afzonderlijk vermeld dient het tiende deel der Nagelaten
Gedichten. Het bevat onder den titel a Rijminvallen »zeven
honderd puntdichten en heeft eerie meer dan gewone waarde.
Van Duyse, die in den grond de goedhartigste en liefderijkste man der wereld was en dien wij ons moeilijk anders
voorstellen kunnen dan in de wolken levend, was ongemeen prikkelbaar, wanneer het zijn naam van dichter gold.
Zijn letterkundige roem was al zijn eerzucht en wie daar
aan tornde raakte bet teergevoeligste plekje zijner ziel. Gelijk
men het wel meer aantreft onder letterkundigen van andere tijden en landen, duldde hij geene kritiek, hoe gegrond
zij mocht wezen, in hoe zorgvuldig verzachtende vormen
zij uitgesproken was; met andere kunstbroeders had hij de
eigenschap gemeen van de redelijkste en gematigdste opmerkingen niet te kunnen verdragen en zelf in zijne
replieken en aanvallen van eene matehioze heftigheid te zijn.
Zooals hij het zelf schreef in zijn Vlaamschen Zangberg :
Die meest verslingerd is op bitse spotternij
Is altijd meest vergramd, raakt iemand hem nabij .

Tegen de heeren recensenten van zijnen tijd en van zijne
werken schoot hij dus natuurlijk zijne vlijmendste pijlen at e :
dan kwamen de kunst- en vakbroeders, de poetasters en
halve of kwaart geleerden, de voorbarig gedecoreerden, de
te hoog opgevijzelde letterkundigen en andere vrienden en
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kennissen van dien aard. Daarnevens staan de openlijke
vijanden ; de franskiljons, de ljdeltuiten en intriganten en
al wie hem tegen de borst stuit. Voor heel dit zoodje
heeft hij een trap en een knap, die in weinige yv. 00rden veel
zeggen en het zeggen zonder aarzeling, zonder duisterheid, zonder doekjes erom. Het mes gaat recht naar den
man, een flits, een slag, en kopaf! waar is de Van Duyse
van daar straks gebleven, die altijd aan het draaien en
dralen was, die met den mond vol woorden niet duidelijk gezegd kreeg wat hem op het hart lag of in het hoofd
zong, die pleisterde en slenterde en yerdwaalde Tangs alle
slingerpaden en zijwegen? Als improvisator moest het impromptu tot zijn yak behooren; door de ijzeren wet van
kortheid en knallendheid moest liet hem verplichten alle
belemmerende en verlammende langdradigheden of te
knippen en zich tot het kruimige en strikt noodzakelijke
te bepalen.
Indien wij ergens betreuren, dat de uitgevers zoo karig
met toelichtingen en verklarende aanteekeningen gebleven
zijn, dan is het wel voor dezen bundel, waar wij zoo gaarne
eenen naam of een datum zouden aangetroffen hebben bij
zoo menig stukje, doelende op bepaalde personen of feiten.
Om het pittige van vele der puntdichten te voelen moet men
de menschen kennen en de rede, welke Van Duyse had
om tegen hen verbitterd te zijn.
Men vergisse zich niet in den zin van dit woord : het
waren meestal letterkundige verbitteringen tegen den eenen
of den anderen bentgenoot, die minder gunstig over zijne
verzen dacht of die, zooals het tegenwoordig heet, hem wat te
hardnekkig doodzweeg. Van Duyse at zijne wraak liefst niet
koud, dadelijk waren de stekelige zetten gevonden en
toegeduwd. Hij liet ze niet drukken, maar zijne vrienden
15
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kregen ze te hooren en aan het papier werden zij toevertrouwd. Zevenmaal honderd stuks van dit posthuum gebroed
komen nu voor het eerst te voorschijn, gonsend, fladderend,
met veniju in den angel of honig aan de pootjes ; en wieweet of er nog niet enkele grossen in den korf gebleven zijn.
Hadde de dichter ze moeten laten verschijnen bij zijn
levenstijd, hij hadde zelf stof geleverd tot een nieuwen
o Oorlog op den Vlaamschen Parnassus D . Nu de aangevallenen met den aanvaller of verweerder te rusten liggen, mogen
wij onze letterkunde met de aanwinst der Rtyminvallen geluk
wenschen; zij mogen gerust nevens de puntdichten van
Staring en de Sneldichten van Huygens, nevens de Quicken
en de Rommelsoo van Roemer Visscher geplaatst worden.
Laat er ons een paar van aanhalen, met het wooed toelichting, dat de uitgevers ons onthielden.
Van Duyse had J. F. Willems' nagelaten gedichten uitgegeven en was op den inval gekomen, heel de verzameling te
herschrijven ; het was met goed inzicht gedaan, maar het
was dwaas. Doctor Frans Snellaert, terecht weinig ingenomen met doze vreemde handelwijze, drukte zijne afkeuring
uit in eene recensie van den bundel. Van Duyse antwoordde;
Snellaert drong aan. De zoon der Muzen nam het den vol
geling van Esculaap zeer euvel op en in de Rijminvallen
komen de speldeprikken en de mokerslagen in dichten
drone op het hoofd van Doctor Frans neer.
Wij halen er het meest malsche staaltje van aan
ONVERBETERLIJK.
Frans schreeuwt op mij fel Barrabas,
Omdat ik de eerste kranke dichten
Van Willems zaliger genas,
Als ik dien wilde eerie eerzuil stichten,
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Frans, autocraat van 't letterrijk,
Heeft bij zijn vit- nog rijmelvlagen.
Maar wie zal ooit diens dichtstal vagen?
's Mans vers is onverbeterlijk.

(N. G., X, 93 )
Doctor Van Peene had Van Duyse niet verborgen, dat hij
niet bijzonder gunstig dacht over de tooneelstukken van
onzen dichter. Van Duyse, die het niet eens was met zijnen
beoordeelaar, wreekte zich op den gekenden en verdienstelijken blijspelschrijver met het volgende kwatrijntje, dat
fang in het geheugen der Gentsche letterkundigen is gebleven en dat wij hier voor het eerst gedrukt vinden.
WONDERDICHTER EN WONDERDOKTER.
Jan speelt eene aardige rol :
Sangrado zonder water en Shakspear' zonder vuur.
Hij poeteert zonder Apol,

En geneest zonder mercuur.

(N. G., x, 231.)
De uitgevers drukken het laatste woord met een hoofdletter, Van Duyse schreef het met eene kleine, en daarin zit
hem het venijn : Van Peene toch gaf zich uit voor een
specialist in het genezen van zekere ziekten, waarvoor
anderen kwikzilver bezigden en waarvan hij zijne klienten
zonder mercuur bevrijdde.
Van Kerkhoven had in zijne 1Voordstar Van Duyse's
Rubens' menschlievendheid eenigszins ongunstig besproken ;
terstond wordt een ander vierregeltje op dezen derden arts
afgeschoten.
ZOO HIJ MAAR SCHRIJVEN KON.
Van Kerkhov' — welk een naam om recensent te wezen ! —
Ontsluit voor Pindus' nat een troeble waterbron.
'k Vergaf hem niet te kunnen lezen,
Zoo hij maar schrijven kon.
(N. G., X,210.)
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Van Duyse, die geen vriend was van blokken op een vers,
duwt zijne minder ongeduldige kunstgenooten de volgende
welgelukte omwerking van Van Alphens gekend kinderrijrnpje toe.
GEDULD.
Geduld is eene schoone zaak
Om eenig zware rijmeltaak
Gelukkig uit te voeren :
Dit zag ik laatst in een Poeet,
Die uren lang zijn nagels beet
Om op het rijm te voeren :
Hij rustte niet, voor hij lien schat
Gevangen in zijn klauwen had.
(N. G. X, 37.)

Voor wien het volgende bestemd was willen wij maar
niet raden , sloegen wij den nagel op den kop of sloegen wij
op een verkeerden, het ware al even onpiezierig.
LETTERSOEP.
De lettersoep, die gij ons biedt,
Is welgekruid : daar schort het niet!
Ze is naar 't recept van d'echten smaak
Vervaardigd : dat is niet de zaak.
Maar weet gij, waar 't aan schort, o vriend?
Zij wordt ons ijskoud opgediend.
(N. G., X, 103.)

Niet alles heeft betrekking op letterkunde, luimige zetten
en welgekruide spreuken van breeder beteekenis komen in
menigte voor.
VERLOREN MOEITE.
Gij spreekt bestendig kwaad van inij,
lk spreek van u bestendig goed.
Vergeefs gepraat, vergeefs getoet !
Geen enklen mensch bepraten mij.
(N. G., X, 73.)
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'T W AA ROM.
. Ei, Milton, wil mij toch verklaren,
Waarom men op zijn veertien jaren
Den schepter in ons Engeland
Alreeds mag semen in de hand,
En op zijn achttien enkel treden
In d'echt. 0 — L, Wel, tastbaar is de reden.
Een yolk, schoon soms ook ongetrouw,
Bestuurt men lichter elan een vrouw.
(N. G., X, 102.)
GEVOLGTREKKING.
'tZijn meestal ezels, al de kindren voortgekomen
Van ouders, om hunne kennis geeerd.
'k Heb van vader dit dikwijls vernomen.
— ,, Vriend, uw vader was vast geleerd.e
(N. G., X, 108.)
tt

Niet alles klinkt bitter en scherp.
Nevens de hekeldiehten komen er verzen voor, waarin der
verdienste warme hulde worth gebracht of een gernoedelijk
woord words gesproken.
AAN DEN LATLINSCHEN DICIITER HOFMAN PEERLKAMP.

Bij het zenden van de _flosschiana.
Aan u, die Hosschius omkransde
VOOr ik mijn blikken hief tot hem,
11, wiens Latijnsche tier a! glansde
VOOr ik, verwakkerd door zijn stein,
Den Bard, met ongeliike treden
Op 't schittrend dichtpad na dorst treden,
Zend ik deez' Ilosschiana, Bard.
De dichtkunst was mij niet ter baker,
Hoezeer geliefkoosd van mijn hart,
1k ben als hij Been Vales Sacer.
Licht scheurt ge em menig blad ook nit,
Onwaarde naklank zijner luit.
Maar dat dit blad ten minste bhjve,
Waar ik uw naam op 't voorhoofd schrijve,
0 Hosschius' eerwaarde spruit.
(N. G., X, 238.)
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CEIRISTUS" LEER.
Zoete godsdienst, vreugd en vrede,
Lust en liefde, band en bede,
Schut en schild bij smaad en smart,
Neen, uw glans schwa in geen boeken.
Wie ook met het brein u zoeken
'k Zocht en vond u met het hart.
In den werke, in geest en waarheid,
Niet in klanken, maar in klaarheid,
Niet in wijsgeerswet of brief,
Niet in twistelijk te handelen
Maar in christelijk te wandelen
Ligt en leeft ge, godsdienst lief.

(N. G., X, 74.)

Met deze verklaring van een verlichten geest en een
vredelievend gemoed, even goed gevoeld als gezegd, sluiten
wij onze wijdloopige aanhalingen. Wij zijn lang blijven
stilstaan bij van Duyse's werk en hebben er veel uit overgeschreven, omdat het zijn nut kan hebben met voorbeelden
duidelijk te staven wat wij te loves en te taken hadden.
Wij hebben met nadruk gewezen op de onvolkomenheden
in Van Duyse's werken, omdat zij volgens ons het treffendste voorbeeld leveren, dat onze jonge dichters kan voorgehouden worden, om hen te waarschuwen tegen alle toege
vendheid jegens zich zelven, tegen alle proefneming met de
poezie van « klinkt het niet zoo botse 't ». Wie zich meer
talent gevoelt dan Van Duyse en meer meesterschap over
de taal bezit, hem zouden wij misschien zeggen : “ Ga uw
gang; wetten en repels zijn voor geen genieen gemaakt ; die
scheppen ze zelven en leggen ze anderen op. » Misschien
zouden wij het zeggen. Waarschijnlijker nog zouden wij
ook den rijker begaafde in overweging geven, wat wij allen
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aanraderi, die zich geroepen voelen of achten in verzen te
schrijven, dit is een keurig denkbeeld, in eene keurige taal
gekleed, den menschen ter bewondering en genieting aan te
bieden. Wij zouden den meer zoowel als den min begunstigden dichteren op het harte drukken de kunst als lets heiligs,
als tempeldienst op te vatten en het outer niet te naderen
dan met schroom in het hart en met geloof aan wat zij
zeggen gaan, van geen taal over de lippen te laten komen, die
niet uit het gemoed vloeit, die niet de zuiverste is, welke zij
spreken kunnen ; in andere woorden, niets te schrijven dan
wat zij gevoelen, innig gevoelen en wat hen diep heeft
getroffen door zijne schoonheid, zijne waarheid, wat hun
boezem deed kioppen om het geluk van het vadersehap,
toen zij het schiepen. De Muzen zijn vrouwen en godinnen,
zij eischen ontzag en ingetogenheid ; zij wreken zich op hem
die haar te vrijpostig en oneerbiedig bejegent.
Poezie is geen alledaagsche bezigheid, het is zondagswerk
en hare- kinderen moeten in den fraaien, den onberispelijken
dos van zondagskinderen gekleed gaan. De vinding zij dan
grootsch of bevallig, tragisch of luimig, dat er kunst zitte in
de inkleeding en de uitdrukking, dat de vorm bewerkt en
getemperd zij, dat al het onzuiver er uit gebrand en gesmeed
worde, opdat de schepping dure en glanze als veerkrachtig
staal, als gedegen goud.
Een dichter moge warm van gemoed zijn, gemak van
zeggen hebben; indien hij zich zelven laat bekoren door het
geklikkak van zijn woord en rijm, indien hij zijn ingevingen
Diet toetst aan den goeden smaak en aan het gezond oordeel,
indien hij niet weet bet valsche van het echte te onderscheiden en of te scheiden, brengt hij geen genietbaar werk
voort, is hij geen volledige, geen ware kunstenaar.
Wij hebben eveneens doen uitkomen welke kostelijke
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gaven Van Duyse bezat en wat hij voor uitstekend werk in
zijne gelukkige oogenblikken voortbracht.
Als dichter was hij ongelijk; als mensch en als burger,
als vurige Vlaamschgezinde, die in al zijn doen en later
geen sterker drijfveer kende dan de liefde tot zijn yolk en
den ijver voor zijne taal, was hij al de uren zijns levens de
zelfde.
Hetzij wij dankbaar het schoone in een deel zijner scheppingen genieten, hetzij wij betreuren dat een ander deel
ongenietbaar zij, onze plicht is het immer in Van Duyse een
der oudste en trouwste baanbrekers der Vlaamsche Beweging te herdenken en te vereeren.
2 April 1887.

MAX ROOSES.

ZANNEKEN CRAEYNEST.
(1810).
TAT DE HERINNERINGEN WINER GROOTMOEDER.

T.
Elken avond, toen nog nauw'liks 't maantje,
als een' gouden roos, ontlook in 't Oosten,
sloop, wen alles op de hoeve in rust lag,
uit het woonhuis, waar geen licht meer brandde,
traag, schoorvoetend eene vrouwsgestalte.
Met haar' klompen in de handen trad zij
tot den bandhond, die haar' voeten likte,
streek een' pool zijn' zwarte yacht, en sloeg dan,
van het dier gevolgd, het enge pad in,
dat, ver achter 't bosch, ter weide voerde.
Rijker pachter dan Fik Craeynest was er
geen op 't dorp; doch even vrucht'loos bath ge er
een' gezocht, die, wat hij dens in 't hoofd had,
even krachtig als “ de Hardkop * doordreef.
Hoe gansch antlers Zanna, zijne dochter !
Deze slachtte moeder. u Melk en honig ',
zeide Craeynest zelf, a was heel heur herte ! »
Vluehtten, waar hij van zijne akkers keerde,
yaw zijn norsch gelaat der buurlui kleinen,
Zanna zette nooit den stapje buiten,
of — der duivenvlucht gelijk, die vroolik
roekedoeend rond de voedster neerstrijkt —
« trip en trap *, op alle wegskens stoof het
van de kleine, bloote kindervoetjes :
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hare knien, en teed're stemm'kens smeekten :
0 Kusjes, Zanna ! Mijn..., neen, mijn zij de eerste! »
IL
VOor zijn' hut, waarrond de nevels w almden,
op een 0 boo! • zit Vicus. In de stilte
hoort hij, wen ter kooi zijn' schapen blaten,
in de haag 't gezang der nachtegalen.
Hij, de vader- en de moederlooze,
hij, wiens heele schat de vrije lucht is,
die toch alien aad'men, hij, de slanke
achttienjariger met de azuurblauwe oogen,
drukt, elk' avond, 's meesters kind in de armen .
Zie, daar staat hij op, en door het wegsken,
dat, vaalkleurig, door de weide kronkelt,
zoekt zijn scherpe blik het naad'rend meisje.
Zie, blij grommend schiet, met kwispelstaerten,
's herders wolfshond voorwaarts door het duister,
en, terwijl het tweetal, zijde aan zijde,
op het 4 boot, * als elken avond, plaats neemt,
stijgt rond hen het droef gebiaat der schapen,
't hondgeblaf en 't eenzaam krekelsjirpen.

Wat, lien avond, bij de schapershutte,
door de twee gelieven werd gefluisterd,
hoorden slechts de sterren aan den hemel,
en de bloemen, tusschen 't klamme weigras.
Doch, toen beiden, aan de grens der weide,
met een' langen handdruk afscheid namen,
zwom het oog der maagd in zilte tranen,
stegen zuchten, klachten uit Naar' boezem :
« U slechts wil ik huwen, U, geen' and'ren!
Vader moge smeeken of bevelen!
Draal Diet !anger... Vraag mijn' hand : ik wil het !
Slechts mijn' blonden schaper kan ik minnen !
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Norsch, als nooit te voren, stond des pachters
stuur gelaat, toen, na het middageten,
wen, ter schuur, de knechts hun dutje deden,
sidd'rend half hem Vicus om a belet * vroeg.
Nauw'liks echter had de knaap, zijn' stroohoed
doelloos tusschen zijue handen wendend,
weenend schier zijn' boodschap uitgestameld,
of de baas, zijn' toren nauw'liks meester :
Dat 's wat nieuws, dat om des meesters dochters
de eigen schapers vrijen!.. Slecht berekend
is het niet, bij God; doch, om den duivel,
fijner nog zal 't net gesponnen, vriendje,
waarin Craeynest blind'ling zich laat' vangen.
Pak u weg... * — Doch, eensklaps kalmer wordend,
sprak hij, m reed spotlachend : a Bah ! wat maak ik
mij kwaad bloed; de zaak is om te schaat,ren!
Zeg eens, vriend ! gij telt nu achttien zomers...
Als de Keizer straks u voor den krijgsdienst
opeischt, zeg, wie schaft u 't noodig geld, om
in uw' plaats een' weerb'ren man te stellen ?
Ziede wel » — bier sloeg hij op des jong'lings
Breeden schouder, a ik..., ik wil voor Zanne een'
man, die geenen Keizer hoeft te dienen !
Ei! wat heeft mijn' dochter aan zoo'n krijgsman,
die nu hier, en morgen ginder heen moet,
heel vertrekt, doch arm- en beenloos weerkomt?
Hoor eens, vriend! 'k Heb 't land aan al dat krijgen...
Koop u los — en spreek mij dan van trouwen !.. *
V.
Moed'loos boog de jong'ling op zijn' boezem
't blonde hoofd, en keerde tot zijn' schapen.
Doch, dien avond, bleef zijn' plaats, aan tafel
onbezet, en toen weldra de maged
in het maangeglim de wei bereikte,
vond zij 't hutje leég, en, bij de schaapskooi
slechts den hond, die eenzaam ommedoolde....
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's Anderdaags, toen, voor den eersten schofttijd
reeds, de baas, blij damperid, naar zijn veld ging,
liep hij plotsling, langs de hooimijt tredend,
Vicus tegen 't lijf.
Des jong'lings wangen
waren bleek; zijn' rechterhand omklemde een'
versch gesneden boomtak, wen hij de and're,
in een' doek gehuld, op zijne borst droeg.
Need'rig sprak de jongen : a Oorlof, meester,
slechts een' stonde, bid ik, dat gij luistert;
ziet gij, baas, ik kende vaAr noch moeder,
maar in Zanna vond ik beiden weder.
Zanna is mij alles.... .
Schertsend viel de
boer hem in de rede : « Dat 's oud nicuws, jong' !
Gist'ren al vernam ik al die praatjes...
Hebt gij dan vergeten, dat hoer Craeynest
voor zijn' Zanna geen' soldaat tot man wil?,.. v
Traag hernam de knaap :
vrij ben ik voortaan... ),

a

Verschoon mij, meester,

-- a Gij vrij, wel, lummel,
die gij zijt, Wien denkt gij to bedotten ? »
a 'k Bid n, baas, aanhoor mij! D - en de jong'ling
rukte van zijn' linkerhand het doek los,
u vrij thans ben ik, daar ik onbekwaam ben.
'Toen ik, dezen morgend, in het boschje
voor mijn' herdersschup een' nieuwen staf zocht,
zie... mijn' voorste vingers... daar! a
Doch, dreigend
hief de boer zijn' gaffelstok, en woedend
dep hij uit : a Van hier, of ik verbrijzel,
rakker, dezen stok op uwe ribben...
Pak u voort !... Wat sjert mi.) uw' verminking?..
Zijt gij kreupel, zoek u dan een bruidje,
dat ook kreupel zij... Gij hoort het, hoop ik !
Heden nog met pak en zak mijn huis uit...
'k Jaag u weg! Ziedaar mijn antwoord,... schoonzoon )
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D'eigen dag nam, op de hoef, een nieuwe
schaper zijnen intrek. Op het dorp ken
moist daar geen, wat Vicus was geworden ! —
Tot zijn' dochter sprak van al 't gebeurde
de oude man geen wooed, doch — toen, des avonds,
Zanna, slaap'loos op heur' sponde woelde,
neschten droeve tranen hare peluw,
ruischten doffe snikken door de kamer :
« Had ik dat verdiend! o Vicus, licfste,
heengaan... zonder afscheid... Arme Zanna! ^
VIII.
Maanden vloden heen. De winternevels
smelten weg vOor milder zonnestralen.
Lenteboden zwermen, lustig kwiet'rend,
rood den dorpskerktoren, rood de boomen,
op wier kruin de frissche blaadjes reuzlen.
In den kleinen tuin, voOr Craeynests hoeve,
bloeien, blauw en rood, de vroegste bloemen...
Zachtjes, op den arm der dienstmeid leunend,
leliewit, als een', die, aan het 'even
't graf terugschonk, dwaalt, door de enge paadjes
Zanna heen.
« De Zomer, zei de doctor,
zal u 't vroeger blosje wederschenken. »
Neen, geen Zomer zal de maged heelen :
Liefde alleen geneest, wat Liefde wondde !
IX.
's Zondaags, langs den kerkweg, wordt de naam van
Vicus vaak, na Zanna's naam, gefluisterd.
In de drokke schaar van knapen, meiden,
is niet een, die aan 't nog wordend epos
van des meisjes lijden geen fragment voegt!
« Wie zou twifien, dat zij Vicus liefhad?
Wist men niet, hoe zij aan 's maalders dochter,
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Dan, dat onverwacht vertrek des schapers,
dien men, rinds weldra een jaar, niet weerzag !
Neen, hij had geen' neus, die bier geen lont rook ! p —
Enk'len wisten, dat « de Hardkop s, woedend
om de dwaze keuze zijner dochter,
d'armen wees, dien hij 'n verleider heette,
d'eigcn dorpel, onder eed, ontzegd had;
and'ren meenden : Vicus was in Vlaanderen,
boven Aalst of Lede, door de boeren
die naar Appels gingen bedevaren,
lang herkend; een' kleine schaar van zagers
had hem opgenomen, en met deze
reisde hij, van dorp tot dorpen, doelloos
om en rond, een treurig leven slijtend. —

X.
Zoo het volk ! — Dan, uit het lommerhuisken,
op het bergje, laat de lieve kranke
heur' gedachten over de akkers dwalen,
hier, langs frischbegroeide klavervelden,
ginds langs koolzaadakkers, die in knop staan,
verder nog het bosch door, tot de weide,
waar eens Vicus zijne kudde hoedde.
Doch, wat bleekt zij plots, en zinkt als maehtloos
neder op de bank, waarvan zij opstond ? —
Boort gij, wijd in 't bosch, die doffe klanken ?
Zagers zijn daar aan de taak : het breede
scherpgetande tuig gaat, regelmatig,
op en neer, en — wen een blanke regen
zandfijn meel in 't rood stuift, schiet het scherpe
lemmer vonken in het licht der zonne.
Plots'ling treft een vroolik lied hare ooren : —
bij d'eentoon'gen zingzang van het werktuig
paart zich vaers bij vaers van 't oude liéken,
dat zoo vaak voorheen haar oor trof. Luister !
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in 't veld staan dorschen,
wat mij zulk een wonder was !
Wonder, ja, wonder
zoo van boven als van onder,
dat die vorschen
zoo dorschen
konden.
't Was bij 't krieken van den dag,
toen ik dat zag !
toen ik dat zag !
'k Zag twee slekken
'nen voerwagen trekken,
wat mij zulk een wonder was !
Wonder, ja, wonder
zoo van boven als van onder,
dat die slekken
zoo trekken
konden.
't Was bij 't krieken van den dag,
toen ik dat zag!
toen ik dat zag! 0 —
X l.
Ziet, ginds door den bogaard, keert de pulite!)
't gaffeltje in de hand, zijn pijpken rookend,
hoefwaarts weer, wen aan zijn' zij de wolfshond
snuivend rondhupt.
Ei! wat spitst het dier zoo
eensklaps 't oor...? Wat snuift het vreemd in 't ronde... ?
— Forscher klinkt de stem : verstaanbaar schalt het
. klaasken P over de akkers : 0 Zulk een wonder! e
Vroolik blaft de hond, en eer de meester
tijd vindt om hem to berispen, stuift hij,
sneller dan een pijl, door hegge en heester,
recht naar 't bosch, dat grauwt in de avondzonne...
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Dagen zijn gevlan... Genezen is het
eenig kind des pachters! ills de bloezem
op bet rijpend ooft in 's vaders bogaard,
ligt het maagdenblosje, frisch als nimmer,
op heur' Wang. Des zondaags, langs den kerkweg,
's avonds in de u spinning », tot op de akkers,
waar de dorpsjeugd, plantend, wiedend, oogstend
saAmvergaarde, sprak men, in een' adem
Zanna's naam weer nit met Bien van Vicus,
die, op 't dorpken, weer had werk gevonden.
), Neen ! Dat kon men aan de gans vertellen,
dat de Zann' den liardkop niet to fijn was.
Duid'lik was 't : bleef Vicus op het dorp weer,
zulks geschiedde alleen — daar zij het wenschte.
bat ze elkander, 't zij bij licht of duister,
wat ook de oude bromde, trouw ontmoetten,
ieder wist het, schoon niet een 't gezien had,
ieder zei het voort, daar ieder 't wenschte.
Dagen vloden ! Sprokkelmaand, de gure,
spookte in 't woud : de naakte boomen schudden,
heimlik droomend aan de Lent, den ijzel

neder uit hunn' kruin' en dorre twjgen.
Hier en daar, de sporen aan de % oeten,
klouterde, het % hapken D aan den gordel
vast, een snoeier in de slanke toppen :
straks weerklonken op den stam de doffe
slagen van de bill, tot — met gekrikkrak —
de afgehouwen tak, traag zwijml'end, neerviel.
XIII.
Ook in 't bosch van Vicus' nieuwen meester
had de hip haar werk voltrokken. IJv'rig
raapte thans de knaap het rijshout samen,
hakte zeif de grootste takken over,
boog en wrong met stalen vuist de wijmen
rond den mutsaard, klam van vocht en sneeuw nog,
tot een' u mijt » de kleiner hoopen schikkend.
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alles stil, Het daav'rend vlegelklapp'ren
op den dorschvloer had nog niet hernomen,
waar, op bussels stroo, de werklui sliepen.
In de velden zag men paerd noch wagen ;
honden blaften beurt'lings in de verte.
Hadde, op dezen stond, de kopp'ge Craeynest
op kijkuit gestaan in 't eenzaarn boschje,
vast had hij begrepen, dat geen wilskracht,
hard als mariner, taai als staal, de liefde
in twee jonge zielen kan versmachten.
Zijde aan zijde, als eertijds, bij de schaapskooi,
hand in hand en wangen tegen wangen,
zaten, op d'onzachten mutsaard, 't rijke
pachterskind en de afgewezen schaper..
Zie, terwiil de wolfshond, die den meester, —
beeld der liefde, — niet vergat, naast beiden
kwispelstaertend in het ronde huppelt,
laat het meisjen op des minnaars boezem
vol vertrouwen 't blonde hoofdje 'listen.
Spreken ? — Waarom spreken, als men liefheeft ?
Is een' taal zoo rijk, een woord zoo boeiend,
dat zij 't hell des minnens openbaren ?
Schiet, o dorre woud, schiet groene twijgen ;
twijgen, hull u in een' krans van kuoppen ;
knoppen, zwachtelt los uw blank gebloemt, en
gij, o lentewind, schudt bloezems, bloemen
neder op die twee, die zoo beminnen!
XIV.
Schuchter, langs der maged rozewangen
laat de jong'ling zacht de rechter glijden...
Wee ! daar slaakt de meid een' gil : luidsnikkend
toont zij, vragend, zijn' verminkte rechter.
Dan, terwijl hij, rood van eerb're schaamte,
haar vertrouwt, hoe hij des vaders woorden,
zinn'loos als hij was van liefde en smerte,
had geloofd ; hoe hij, o ja, hij weet het,
16
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toen hij, in het bosch, een' nieuwe q schup a zocht,
door den Booze, neen ! door zijne liefde
overmand, met eigen hand verminkt had,
toen... toen sloot zij, met een' vloed van tranen,
d'armen wees koortsachtig in hare armen,
nokte en snikte, lachte en huilde tevens,
tot zij eind'lik, stikkend in haar weenen,
kij yend uitborst in de klacht : “ Gij, veinzerd,
moest gij 't mij, hoe kost gib 't mij verbergen ? a
XV.
Eensklaps gonst der dorpsklok zware stemme
tweemaal over de akkers. — God, die uren !... —
Hoort, dofschokkend rollen karren, wagens
langs de heirbaan; uit de schuren stijgt het
klip-klap-kloppen van de taaie vlegels;
bier en daar slaaft reeds een Boer op 't braakland...
En, men wacht haar thuis!... —
God, zoo haar vader... ! —
Doch, wat gromt die wolfshond? Stilte, Bruno!
Waarom bast hij nu? Zou iemand komen ? —
En, eer Zanna nog des jong'lings handen
tot vaarwel gedrukt heeft, ziet zij, sidd'rend
als een riet, den strengen vader naad'ren.
Radeloos, als aan den grond gespijkerd,
staat daar Vicus. Doodsbleek, aan zijn' zijne,
wringt de maagd de handen, onbewust nog,
of zij droomt, dan of het waarlik ernst is.
Vluchten ?Maar, wie vlucht, is schuldig; laster
zou zijn zwadder op hunn' liefde spuwen...
Zich verbergen ? — Maar, reeds sang heeft wader
hen bemerkt : nog kaal staan berm en struiken...
Waar een plekje ontdekken, dat haar.... —
Plotsling
schiet, met bliksemsnelheid, door haar binnenst
een gedacht.... Ja ! zij wil zijner waerd zijn..
Redden zal zij hunne liefde, toonen,
dat, wat God vereent, geen mensch kan scheiden.
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beven rukt zij uit het hout de bijle,
heft haar op, en... eer de minnaar, Wings
toegeschoten, haren arm terughoudt,
toont zij hem de wreed verminkte linker...
XV.
Juist verscheen de vader. Als een doode
bleek, met saamgepreste lippen,
had hij 't waagstuk, huiv'rend, zien volvoeren.
— Eerbiedvol, met neergeslagen blikken,
trad de maagd, den jong'ling nader weekend,
op den grijsaard toe, en smeekend sprak zij :
“ Wees niet !anger onvermurwbaar. vader !
Blijf niet !anger doof voor zooveel liefde. —
Leg te zaam deez' twee verminkte handen,
neem uw deel van onze zoetste kussen ...
En gij, Vicus, kom, verbind nujn' wonde,
deel gij vader mede, welke balsem
haar zal heelen, welke tooverwoorden,
zoo slechts vader wit, het al herstellen. 0
Op hunn' knieen, voor den ouden pachter,
zonken beiden, hand hi hand, ter aerde.... —
Neen, dat was te veel... — Een' stond nog. wendde
de oude 't barsch gelaat op zij; als aerelend
bromde hij onduidelike klanken ,
en — de strijd had uit —! In tranen smeltend,
sloeg hij zich voor 't hoofd, en kermde : . o Ileere !
ik slechts, ik ben schuldig, ik inisdadig. —
Wat God een maakt, kan Been sterv'ling scheiden ! » —
POL DE MONT.

G(JUSTJE EN ZIENEKEN(I).
SCHETSEN UIT IIET BOERENLEVEN.

V.
DE BRUILOFTPUT.

Des anderendaags zag Zieneken Guustje niet; den dag
nadien ook niet, den derden dag nog niet, den vierden,
terwiji zij voor haar venster zat, zag zij hem met zijne
paarden op straat voorbijrijden; Guustje knikte goeden dag
en glimlachte, maar stil, zeer stil. Dienzelfden avond kwam
het met Kamiel en Siednie eens binnen, loch sprak bijna
geen woord, en lachte niet eenmaal, en wilde veel vroeger
weg dan naar gewoonte; de voIgende dagen dier week,
alsook den zondag daarop volgende, bleef het voor Zieneken
onzichtbaar. Toen zag men Zieneken allengs weerom
kwijnen, toen bleef zij wederom, juist als in de eerste tijden
van haar verblijf bij oom, urea lang mijmerend voor het
kleingeruit venster zitten en lange stonden bewusteloos op
den gelijken slag van eenen vlegel in de schuur, of op het
eentonig gemurmel van een boven den hard hangenden ketel
luisteren ; en als De Vliegher en Marie, diep verwonderd
over deze nieuwe, zoo schielijke verandering, haar vroegen
wat er om Godswil met haar toch scheelde : « 0 ! niets, »
(I) Zie Nederl. Museum,

5de ML, 1887.
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was haar antwoord, « volstrekt niets, n en zij deed zich
geweld aan om te lachen, maar het oogenblik daarna zat zij
weerom te mijmeren. Evenmin verstond Siednie iets aan
Guustje. a Bemint gij Zieneken dan niet meer i » vroeg zij
wel eens, met de naIefheid harer jaren , doch wat was niet
hare verbazing, toen Guustje dan besehaamd en stamelend :
« Wel, ja, D antwoordde, maar spoedig heenging om het
gesprek hierover te staken. 0 Zij zijn beiden onnoozel
geworden of zij hebben elkander buiten mijnen wete « zottigheid gezegd, » was toen Siednie's meening, want als zij
Zieneken daarover sprak, kon zij volstrekt geene bepaaldere
uitleggingen bekomen.
Beiden echter, Guustje en Zieneken, voelden diep deze
wederzijdsche vervreemding en verweten inwendig elkaAr
daar de schuld van te zijn : . Zieneken is kwaad op
mij, » dacht Guustje, « en ik weet niet waarom. » En 't
meisje van Karen kant, zuchtte soms treurig : « Ik kan niet
peinzen wat Guustje tegen mij mag hebben, maar het wil
mij haast niet meer bezien. » Van Onderdaele-kermis, van
de aldaar door Guustje zoo zonderling uitgesproken woord en,
van alles wat er op lien dag geschied was, hadden zij met
elkander nog geen enkel woord gewisseld.
Aldus verliepen eenige weken.
Het was een buiigen namiddag van october. Zieneken
was na de vespers t'huis gekomen en met een oud versleten boek bij 't klein geruite venster gaan zitten. Oom
was als naar gewoonte in het dorp wat blijven kaarten en
de oude meid ook ergens uitgegaan, en dienzelfden dag
waren Sidoiiie en Guustje Lootens met hunne moeder eens
naar Axpoele gereden, om Triphon en Valerie te gaan
bezoeken.
Als wij zoo gansch alleen, bij sombere, treurige najaars-
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dagen t'huis zijn en er in ons hart jets ligt, dat ons bekommert, dan kunnen wij daar soms doelloos blijven zitten,
met een boek dat wij niet lezen in de hand, en in de stile
eenzaamheid, die ons omringt, onze gedachten laten gaan
en dwalen. Dan is het, als haalden wij in het geheim een
ander, eigen bock, een boek dat uit de gewaarwordingen
zelven van ons hart en ons gevoel vervaardigd is, te voorschijn,
en als legden wij er rondom ons vertrouwelijk de bladzijden
van open. Dan zijn wij geene menschen meer, maar geesten :
wij denken, wij gaan, wij spreken, wij reizen, wij weenen,
alles te gelijk en alles ondereen, en zoo helder ontblooten
wij dan gansch ons binnenste aan ons eigen, dat al onze
gevoelens om zoo te zeggen op ieder voorwerp, waarop wij
de blikken vestigen, voor ons te lezen staan. Wee dan den
ingedrongcne, die ons in onze zoete mijmeringen komt
storen ! Hij is ons als een dief, als een spioen die ons geheim
verraden komt, en wat hij ook aanwende om ons te behagen,
ons oor, te zeer met andere tonen bezig, luistert hem verstrooid aan, ons hart, te zeer gevuld, vindt hij gesloten.

Aldus zat Zieneken, het bock half toegevallen op Karen
schoot, met hare vingeren tusschen de bladzijden, het
blonde hoofd een weinig omgewend, zoodat de grijze weérschijn van dien treurigen octoberdag haar blank, recht
voorhoofd, hare lieve blauwe oogen, hare sinds korten tijd
verbleekte wangen, gansch haar innemend en ietwat weemoedig gelaat met flauw licht en schaduwlijnen omhulde.
Zij staarde droomend door het venster naar den grooten,
breeden waterput, welke, omringd van kromme wilgentronken en beschaduwd door een hoogen notelaar, die nu
en dan zijn bruinend loover schudde onder eene ruwe
windvlaag, nevens de stallen lag... naar de Bruiloftput!...
Zijne geschiedenis was haar bekend.
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VOOr lionderden jaren woonde op deze hoeve een oude
boer alleen met zijne jonge dochter. Deze was wonderschoon en een jongeling, dien zij ook liefde toedroeg,
beminde haar ; haar huwelijk met hem werd besloten en
de dag der bruiloft vastgesteld, Nooit echter zouden zij
-elkander huwen. Eens, op eenen avond, kwam een oude rijke
boer uit eene afgelegene gemeente op de hoeve aan, die door
de schoonheid van Helena — zoo heette't meisje — zoodanig
verleid werd, dat hij haar zijne hand aanbood. De bekoring
,tot fortuin en weelde deed haar aanvaarden en de liefde van
Alfons, den minnaar van heur hart, verwerpen.
Gansch het dorp vierde feest op den dag dezer bruiloft.
Daar kwam de schitterend versierde bruiloftwagen, door
zijne twee rijkgetooide paarden getrokken, met de beide
echtelingen het hof der hoeve opgereden. Geluk en vreugde
glansden op het overschoon gelaat der prachtig toegeruste
Helena. Maar, o! in Bens verbleekte zij. Daar, aan den
boord van den grooten, diepen put, stond een man, roerloos
en onheilspellend als een beeld der wraak.... Alfons, de
verlaten minnaar. Zijne fonkelende oogen straalden betooverend naar de paarden, en, o schrik! de paarden, als door
eene bovennatuurlijke kracht overheerseht, kwamen schielijk verwilderd met den wagen naar hem toegesprongen.
0 ijselijke stond! de wagen bij den put ! Een nave kreet van
angst weèrgalmde, de hinnikkende rossen, driftig op hunne
achterpooten gesteigerd, de maven to berge gerezen, schenen
in een oogenblik van onuitsprekelijke worsteling als over
den put to hangen; een dof, een akelig geplons deed het bruisend water spatter, men zag, men hoorde iets afschuwelijks, en den stond daarna was de schitterende wagen,
waarop de boever( i ) en de beide echtgenooten als verstomd
(I) Paardeknecht.
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van schrik genageld bleven, in den vreeselijken put verzonken, om er nooit meer uit te komen... Nooit... want
char, in de onpeilbare diepte des waters, ligt hij steeds nog,
met menschen en paarden, zooals hij er in gevallen is, en
daar ligt ook Alfons nevens zijne minnares, de sehoonemaar trouwelooze Helena.
Zoo luidde de legende van den grooten waterput, die
sedertdien de Bruiloftput geheeten werd ; en oude lieden
wisten er nog bij te vertellen, clan geen jong meisje meer op
deze hoeve heuren hartsminnaar verstooten zou om met een
anderen voor 't geld te trouwen, zonder hetzelfde lot te
ondergaan als de schoone Helena.
Zieneken sidderde. Oom loeg somtijds wel met haar,
omdat zij dit alles zoo licht scheen te gelooven, en zij wist
ook wel dat zulks zeer onnatuurlijk was, doch voor niets
ter wereld hadde zij water uit den put gehaald ; en ook de
knechten op de hoeve staken er van verre hun fang pomphout in, wanneer er water in den mestput voor de stallen
moest getrokken worden; ja, zelfs had eens een oude stalknecht zijnen dienst opgezegd, omdat De Vliegher hem in
't ijs van den Bruilofput een-e bijt wilde doen houwen, waar
de eendjes zouden gaan drinken.
Zieneken was recht gestaan en had wat dor hout over het
pruilend haardsteévuur gekraakt, dat schielijk nu op 't zwart
der schouw weèrlichtend danste, terwijl de avond reeds in
grauwe schemering door 't lage keukenvenster daalde.
a Boewoewoe! D blafte in eens met grove stem de oude
wachthond op het hof. Zieneken, half over 't vuur gebogen,
hield luisterend het hoofd naar de ingangdeur gewend. De
hond blafte op nieuw en deed zijne ketting rinkelen ; een
zware stap kwam tangs 't plankier genaderd. Het meisje rees
eenigszins verschrikt op, met nog een greepje droge takjes
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in de hand : « Och God ! » dacht zij,

K

dat is de stap vary

onkel niet en 'k ben bier gansch alleen op 't hof.

0

g Is er geen belet? 0 klonk eene luide, welbekende stem,
terwijl in 'I geklets van den regen de voordeur openging.
Een ros en wit gevlekt hondje sprong zoekend vooruit in de
keuken, door een geblaas van het katje begroet en vooraleer
Zieneken met haar nog gansch bedeesd : « Kom maar
binnen ! » geantwoord had, stond reeds eene hooge,
forsche en haar goed bekende gestalte in het midden der
keuken voor haar : « Och God ! boer Van Daele! » kreet
het meisje, van verbazing hare handen samenvouwende.
Een Lustig gelach weergalmde : « Gij zijt verwonderd mij
to zien, mijn zoetekind, geloof ik? » klonk het vreugdig in
de keuken, en de struische boer, zijpend nat, ondanks zijnen
regenscherm, kwam vuurrood en glimlachend tot Zieneken
genaderd en stak haar zijne breede hand toe. « Had ik het
dan niet gezegd, dat ik in 't kort naar Meerhem komen
zou? » lachte hij nog luider, herhaaldelijk hare hand
schuddende.
Zieneken ademde : « Ach ! wat had ze toch geschrikt!
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loeg zij nu ook, met nog van ontroering kloppend hert.
God ! en hare deur die zij niet toegegrendeld.had, als er
zoovele booswichten en dieven liepen, waarvan zij zoo benauwd was... « Maar zet u, boer Van Daele, » ging zij voort,
den dikken pachter bij den haard eenen stoel aanbiedende... « Let u. Wel! wat zijt gij nat! En onkel die nu
juist niet t'huis is! Hij zal zich na de vespers aan 't kaarten
wat vergeten hebben ; doch ik verwacht hem alle .00genblikken weer. » En zij keek werktuigelijk door 't venstertje of zij
hem wezenlijk nog Diet zag komen. Doch de boer schudde
het hoof(' : a 0! dat geeft niet, dat geeft niet, » herhaalde
hij,terwij1 hij voor den haard ging zitten en Zieneken Lang en
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als verrukt bekeek, « ik was voor hem toch niet gekomen.
Zieneken, weldra van hare beteutering hersteld en door de
komst van boer Van Daele uit hare droomerijen gewekten tot
de werkelijkheid terug geroepen, vroeg nu aan den dikken
pachter wat zij hem aanbieden mocht, eene schel hesp, wat
kaas met eenen boterham of wat koud rundvleesch — des
zondags hadden zij er steeds. Maar de boer schudde

het

hoofd en lachte haar voortdurend aan. « Neen, D sprak hij,
4 dank, noch kaas, noch vleesch. Anders niets dan een glas
bier; een glas uit uwe hand geschonken, zulde Zieneken,

D

voegde hij er met nadruk bij en achteroverheilende, om
haar nog beter to aanschouwen, Na nog herhaald aandringen, ging Zieneken hem dit uit den kelder halen .
« Hij is voor onkel niet gekomen, » dada het meisje,
terwiji zij het bier aan het tappen was; « voor wien komt hij
dan? 1k zal mij nog moeten opgeruimd en blijde toonen, »
zuchtte zij stil, « antlers zou hij wel denken dat ik onbeleefd
ben. .
Dit onverwacht bezoek beviel haar niet zeer.
De boer keek strak en glimlachend in 't vuur, terwiji
Zieneken in den kelder was. 't Was zonderling, hij scheen
verheugd en ook toch eenigszins verlegen. Met eene soort
van ongeduld, wreef hij ruw de harden samen, en Coen het
meisje bovenkwam, zag hij haar op nieuw met streelend oog
aan en, het ontsnapte hem schier onvrijwillig, terwiji zij
hem het glas toereikte : « Maar, Zieneken, » riep hij, haar
lichtjes met de hand over de lenden kloppend :c wat ziet gib
er toch verduiveld hoe hanger hoe sneller ( 1 ) uit ! D ,
« Maar, hoer Van Daele toch! 0 lachte ook Zieneken,
terwiji zij op eens sterk blozend achteruit week.
(1) Mooier.
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Verduiveld snel!

D

herhaalde de boer, verrukt het

hoofd schuddende met nog vooruit gestoken arm; « nog
sneller dan op Onderdaele-kermis ! » En hij deed haar vleiend
weer bij hem komen, en eens « bescheid . doen van zijn
bier. Er heerschte eene poos stilte.
Zieneken was bij het venster gaan zitten, en keek naar
het slecht weder buiten. De boer, werktuigelijk en eenigszins gedwongen in het vuur staroogend, streelde zijn ros en
wit gevlekt hondje, waarop Zieneken's katje strak, met ronde,
gele oogen en verdikten staart, van order tafel al grollende
keek. Beiden op het gerucht omkijkend, blikten met eenen
glimlach naar de twee vijanden. a Poes! » riep Zieneken op
half vermanenden toon en als om iets te zeggen , zij ook was
zoo wat onthutst, zonder te weten waarom. Van Daele boog
neder. « 't Is nog een dul( 1 ), geloof ik, » sprak hij, zijnen
regenscherm tusschen de pikkels stekende. a Vfoe! Vfoe! »
blaasde de poes en vluchtte weg met hoogen rug, door
't hondje achtervolgd. De boer en Zieneken moesten lachen.
Buiten regende het hoe langer hoe heviger.
« Is dat nu toch een weder ! D herbegon na eene poos
het meisje, terwijl zij ernstig over den grijzen boomgaard
tuurde, « al wie in de zware landen woont, moet waarlijk nu op zaaien niet meer peinzen. a
« Dat zal waar zijn, a antwoordde de boer, ongeduldig
haren blik volgend. « Wee voor de bulken( 2) fangs onze
kan ten ! » sprak hij. Zijne stern klonk verkropt en ontroerd
in zijne keel. Eensklaps stond hij recht. Hij kwam voor
Zieneken staan. Het meisje keek verwonderd op :
« 0! maar boer Van Daele, D riep zij met ware belang-

(I) Kwaadaardtg.
(2) Door elskanten ingesloten partijen kleiachtig land.
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stelling uit; . gij zult zeker wel in zulk een weder naar
huis niet gaan, gij zult toch wachten tot dat onket
kom t ? »
Een nog meer zonderbare glimlach speelde nu op het
vuurrood gelaat van den boer, wiens hooge en breede
gestalte schier tot aan de zwarte kepers van de lage keuken
reikte.
« Neen, peen, sprak hij, onrustig zijne dikke hander
heen en weer wrijvende, « ik, ik.... » Dat was toch zeldzaam! Maar, waarlijk, boer Van Daele was ontroerd en
't scheen als wilde hij lets zeggen dat er volstrekt niet nitgeraken kon; zijn hondeken, dat nevens hem gekomen was,
stond, als het ware ondervragend, in zijne oogen te kijken.
OZieneken, » sprak hij eensklaps, het meisje s p rak aanschouwende, << weet gij waarom ik vandaag naar Meerhem
gekomen ben? »
« Waarom gij vandaag naar Meerhem gekomen zijt? .
herhaalde Zieneken, den blik schielijk gevestigd op haar
katje, wiens groene oogen nu uit den sombersten hoek van
de keuken fonkelden. . Neen, boer Van Daele, dat zou ik
niet kunnen raden, niet waar? »
. Om te trouwen, P sprak hij kortaf.
« Om te trouwen, wel Heere! D kreet het meisje, ditmaal
ten hoogste verbaasd; en na een stond den boer met een
ongeloovig oog bekeken te hebben : . Vandaag toch zeker
niet? » schertste zij.
g Om een vrouwmensch te zoeken, » verbeterde de boer
dadelijk zeer ernstig. En, nu hem gewis het ijs gebroken
scheen, vertelde hij haar op statigen loon, dat het voor hem
niet langer zijn kon om weduwenaar te blijven; want, dat
zijne jongste dochter ook welhaast zou trouwen, en, dan
niemand van zijn huisgezin bij zich meer hebbende, het
D
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hem aan oppas zou ontbreken; overigens, dat hij nog veel te
jong was em op zoo eene schoone « occasie( 1 ) » als de zijne
gansch alleen te blijven, lets dat hij, wel is waar, niet
te vreezen had, daar hij schier onophoudelijk van welstellende boerendochters of weduwen tijding ontving dat hij
mocht komen als hij wilde; maar, zonder liefde zou hij
nooit trouwen. Kortom, hij zegde haar dat zij een meisje
was naar zijnen zin en die hij sinds den eersten stond
bemind had en dat hij haar thans vragen kwam of zij met
hem trouwen wilde.
Zieneken was, naarmate hoer Van Daele sprak, beurtelings bleek en rood geworden ; maar bij die laatste
woorden kon zij hare ontsteltenis niet meer verbergen en
bleef zij, tevens diep verwonderd en verschrikt, eenige
stonden voor zich staren, zonder een antwoord te kunnen
vinden.
De boer nochtans aanschouwde haar nu met streelende
teederheid : « Allo toe, toe, Zieneken, zeg maar van ja, »
smeekte hij schier en legde, voorover buigend, de hand op
haren schouder. Maar zij stond schielijk recht. « 0! neer),
neen, boer Van Daele, . sprak zij, hem met de hand verwijderende en hem nu ook in eens zeer ernstig en bijna smeekend aanstarende : « 0! neen, neen, dat kan niet zijn !

D

« Niet zijn ! Och! waarom niet? . hernam hij vleiend;
« gij zult zoo ri}k en zoo gelukkig zijn en over alles het
meesterschap hebben ; allo toe , Zieneken ! . En hij legde
weerom de hand op haren schouder en poogde haar eenen
kus te geven. Maar zij ontsnapte hem op nieuw en ging
midden de keuken staan : « Neen, neen; — wat peinst gij,
hoer Van Daele?
(1) Boerderij.

D

herhaalde zij angstig, met van ont-
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roering gloeiende wangen. t( Neen, neen, dat kan niet zijn ! »
Zij was zoo diep geschokt, dat haar de tranen in de
oogen stonden.
« 0! Zieneken, » smeekte nog de boer en deed eenen
stap nader.
Op dit oogenblik piepte de balie aan het hofgat en beiden,
werktuigelijk naar buiten kijkende, zagen in 't halfduister
boer De Vliegher, die, van 't dorp teruggekeerd, traagzaam
zijn hof opkwam. Zieneken verademde; de dikke pachter
haalde wanhopig de schouders op.
« Is het uw Iaatste woord? » vroeg hij haar haastig.
« 0! ja, hoer Van Daele, » antwoordde zij smeekend.
« Mag ik er aan onkel niet van spreken ?»
« 0 neen, !leen! »
De boer zuchtte. « Het spijt mij, » sprak hij,

K

mij diep; maar daarom toch geene kwade vrienden,

het spijt
D

en hij

drukte haar de hand. Zieneken trok de hare spoedig weg,
want boer De Vliegher kwam juist binnen.
Deze was niet weinig verbaasd zijnen vriend te zijnent aan
te treffen : « Kijk, kijk! » riep hij verheugd, « wat... » Maar
boer Van Daele lief hem den tijd tot ondervragen niet: « Ik
moest vandaag naar Meerhem komen uit hoofde mijuer
jaarlijksche houtvenditie, » sprak hij, zijnen vriend de hand
drukkende, « en 'k heb van de gelegenheid gebruik gemaakt
om eens tot bier te komen. »
« En gij hebt wel gedaan, zeer wel, » riep vroolijk hoer
De Vliegher; « 't is enkel jammer dat de Lootens ook juist
weg zijn; maar, zet u, Ivo, zet u; Zieneken, ontsteek eens
't licht; hoer Van Daele gaat eene schel hesp eten en
een... B
« Niemendal, als 't u belieft, » riep deze, naar de deur
gaande; « ik ben zeer haastig, 'k stond juist op 't punt om
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te vertrekken, als gij ingekomen zijt; ge weet, de wegen
-liggen vuil en 'k moet nog doen inspannen. » En De Vliegher
en zijn nichtje nog Bens de hand drukkende en gan avond
wenschende, trok hij tot groote verbazing van De Vliegher de
deur uit.
a Is dat verduiveld haastig zijn !

D

sprak de oude Boer, in

de keuken terugkeerende; a hebt gij hem wellicht den kop
in gezegd, Zieneken? » vroeg hij half lachend.
a Maar nonkel loch ! » antwoordde 't blozend meisje, nederbuigende over 't lampje, dat zij aan 't ontsteken was, opdat
haar oom hare ontsteltenis niet zou hemerken.
Sinds eenigen tijd maakte hij haar vaak zulke zonderlinge
opmerkingen en keek haar zoo peilend aan, dat zij somtijds
niet wist waar

di

oogen wenden van schaamte. Doch met

Marie, die ook juist birinenkwam, veranderde het gesprek
en weldra zetten zij zich alle drie aan tafel, om het avondmaal te nutten.
Dien nacht kon Zieneken geese rust vinden ; allerlei
sombere, onduidelijke droomen kwamen haren geest bevangen. Bui ten waaide en stormde het vervaarlijk en telkenmale zij wakker schrikte, meende zij het huis op haar te
voelen instorten of door den bij beken stroomenden regen
meegesleept te worden. In haren pijnlijken sluimer zag zij
Van Daele's heerlijk boerenhof, met zijne schoone, hooge
schuren, zijn net en pronkend woonhuis, zijne talrijke
beesten op stal of in de weiden en geld, veel geld en schoone
kleeren, alles met een woord wat weelde en rijkdom baart.
En Coen zag zij den Boer, rood en struisch, met zijn lachend
gelaat, die heur versierd en opgetooid kwam halen om haar
ter kerk te leiden. De ongeduldige paarden, met linten en
bloemen gekroond, stonden aan den prachtigen wagen
gespannen ; de boever deed met hoogmoed zijne zweep
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klappen, juichend yolk woelde om haar been. Blozend
van geluk en vreugd bereidde zij zich om op den wagen te
stijgen, maar, o schrik ! toen verrees schielijk voor haar een
indrukwekkend tafereel — de Bruiloftput! — En eensklaps
scheen het haar als daalde zij er sidderend in neder... als zag
zij daar, in de onpeilbare diepte, door de grijsgroene doorschijnendheid des waters, geheel het akelig tooneel ontstaan,
2ooals het hare inbeelding geschapen had.
De bruiloftwagen, met linten en bloemen versierd, half
verzonken in walgelijk slijk, de opgetooide paarden, hunne
manen te berge gerezen, als versteend in woeste razernij ;
de boever met onmachtig gebaar zijne rossen weerhoudende,
en op den wagen, half zijdelings geheld, als gingen zij er
afvallen en nochtans onbeweegbaar, de oude hoer en nevens
hem de schoone Helena, schitterend van pracht in hares verblindenden bruidstooi ; en daarachter nog, in een versmoord
verschiet, de dreigende Alfons, die als een wraakroepende
geest over dit gansche treurspel te gebieden scheen.
Een spookachtige grijnslach verwrong de vale lippen
hunner monden, een doodsche glans schoot schuins en
strak nit de vergroote glasachtige oogen van menschen en
paarden; en stomme visschen met traagsmakkende muilen,
grauwe weekdieren, aanstootelijk als wangedrochten, schenen traagzaam hangend en drijvend voorbij de drukkende
onbeweegbaarheid van dit aangrijpend tafereel te zweven...
En in eens scheen het haar nog, als werden schielijk die
gestalten door eene onvatbare gedaanteverwisseling in wezenIijke schepsels veranderd ; als werden die rossen de paarden
van boer Van Daele, die leidsman zijn knecht, als zat hij
zelf op den wagen, zij, o schrik ! nevens hem, en ginds,
daarachter, met zijne glanzende oogen, hoe zonderling
Loch... maar... Guustje... Guustje Lootens in persoon, die
daar grijnzend en dreigend op haar stond te kijken!
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Half ziek was 's anderendaags Zieneken. Zij had toch

7.ulk een vreeselijken droom gehad, zei ze tot oom; een
droom waaraan zij zelve niets kon verstaan.
De oude boer glimlachte stil. Hij ook had dien nacht
maar slecht geslapen; eene zonderlinge aaneenschakeling
van denkbeelden en omstandigheden had hem langen tijd
wakker gehouden. Waarom was boer Van Daele in eens zoo
haastig vertrokken? li r aarom zag Zieneken er zoo ontroerd nit?
Werktuigelijk was hij in zijn bed 'daaraan beginners denken en enkele bijzonderheden van Van Daele's feestmaal,
des boers dienstvaardigheid bij Zieneken, zijne neiging om
steeds nevens haar te zitten en te gaan, eene vraag
0 Verkeert uw nichtje niet? ” welke de pachter hem in
state bij 't vertrekken, wel in den schijn al schertsende,
maar in den grond misschien zeer ernstig had gedaan,
slit alles was hem als zoovele lichtstralen door het brein
geschoten, en een voorgevoel had hem doen raden dat boer
Van Daele.... ja, dat de rijke boer Van Daele Zieneken ten
huwelijke was komen vragen, en ...... dat Zieneken hem
van de hand gewezen had. — Waarom had Zieneken hem
van de hand gewezen?
Die vraag was zoo in eens bij hem opgekomen en eer hij
die had opgelost, hadden er zich nog allerhande nieuwe bij
de eerste gevoegd : a waarom had zij de hand van Lowie
Billiet geweigerd? waarom liep zij sinds Onderdaele-kermis
zoo bedrukt? waarom was zij ook sinds dien dag zoo koel
jegens Guustje? waarom was Guustje zelf....
lets, waarover zijne oude meid hem sinds maanden reeds
gewaarschuwd had, was hem dan schielijk weer in het
geheugen gekomen. o 't Is zeker, zij zien malkander
geerne, » had Marie met haar sluw vrouwendoorzicht hem
17
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eens gezegd, van Zieneken en Guustje sprekende. Toen had
hij dit niet geloofd ; maar, van dag tot dag de jongeliedert
gadeslaande, was hij allengs beginner) twijfelen en thats
was het hem eensklaps als eerie veropenbaring voorgekomen.
Klaar als de zon was het hem thans gebleken dat Zieneken
Lowie Billiet en boer Van Daele van de hand gewezen had,
omdat zij Guustje Lootens beminde; klaar ook, dat Guustje,
die Zieneken veel meer dan Emerance liefhad, hoer Van
Daele zoo voorkomend bij zijn nichtje ziende, hierover had
ergernis opgevat en daarom verbitterd scheen op het meisje;
klaar, dat Zieneken slechts treurde omdat zij Guustje boos
meende op haar ; klaar, kortom, dat zij elkaar innig beminden en er tusschen hen niets antlers dan een misverstand
was, dat overigens gauw zou effen kornen.
Hieraan was het dat boer De Vliegher gansch dien nacht
had liggen denken en niet zonder genoegen, want het voor
uitzicht van een huwelijk tusschen Guustje, die zoo braaf en
vlijtig was, en Zieneken, zoo lief en ook zoo vol verdiensten,
lachte hem zeer toe, daar hij overtuigd was dat het zoo tang
ongelukkig weeskind bij Guustje een trouwen steun en eene
heilzame toekomst zou vinden, en daarom was het ook dat
hij zoo schalks glimlachte, toen Zieneken hem zei dat zij
dien nacht sleeht geslapen had.
a Wonder, » sprak hij, 't meisje guitig aanschouwend,
“ of het waar zal zijn wat ik gisteren hoorde zeggen? »
« Wat, onkel?

D

vroeg Zieneken, blijkhaar ontroerd.

a Pat Guustje Lootens Emerance kwijt is, » hernam De
Vliegher ; a het schijnt dat zij met Lowie Billiet gaat trouwen; dit gerucht liep gisteren 't dorp rond.

D

a 0! ) riep onvrijwillig Zieneken en schielijk werd zij
rood tot achter de ooren.
De boer glimlachte voort : a Mij dunkt, Zieneken, 0
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tergde hij haar, met moedwillige traagheid sprekende?
« dat Guustje zot is van u ? »
a Maar, nonkel Loch !» riep het meisje nog rooder wordend.
« Ja, ja, en dood jaloersch van hoer Van Daele ; 't is
daarom en om anders niet dat het zoo droevig loops.....
maar alles zal wel geed komen.
Zieneken liep den huize uit, want voorzeker Meld oorn
den gek met haar, riep zij ; maar gansch (lien dag tiuppelde zij toeh zoo opgeruimd en blijde, en toen de kinderen der weduwe Lootens 's avonds kwamen kaarten -- met
de reeds (tinge herfstavonden en niettegenstaande de koelheid tusschen Guustje en Zieneken, geraakten zij nog nu en
dan eens aan het spel, — was zij weerom zoo gezellig en zoo
vriendelijk nls vroeger en had zij hare welgezindheid aan
alien willen mededeelen. Des te treuriger bleef eater
Guustje, die dozen avond zelfs met weerzin scheen te spelen.
Gewis weet bet reeds dat boer Van Dade bier gisteren
geweest is, » dacht De Vliegher. Dezes doel was ook niet
zulks to verbergen; hij vertelde het zijnen jongen buren.
. Ja, wij weten het, D antwoordde Siednie; a wij vernamen het bij het terugkeeren van Axpoele. »
« 't Was uit hoofde zijner houtvenditie dat hij kwam,
niet waar, boer De Vliegher ? » vroeg naIvelijk Kamiel.
« 'k Geloof van ja, » knikte de boer, en ging een solferpriemtje halen, terwij1 Marie nit haren hook oolijk. naar
Zieneken en Guustje blikte, die beiden beteuterd en sprakeloos in hunne kaarten keken.
c Of 't jaloersch is van Van Daele! » dacht De Vliegher,
zijn pijpje ontstekende ; « maar, pin! alles zal toch wel in
de goede plooi komen. i
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VI

OP IIET LAND.

November verspreidde reeds over dorpen en velden die
doodsche wintereenzaamheid, welke het hart der menschen
zoowel als de natuur met treurigheid veevult en al 't genot
des buitenlevens in den nauwer aangeknoopten familie- of
vriendenkring schijnt te sluiten, en nog was De Vliegher's
voorspelling niet verwezenlijkt. Vruchteloos had hij Guustje,
door allerhande zinspelingen en halfduidelijke woorden,
zooals hij zei « den pap in den mond gegeven; » het dierf of
wilde niet begrijpen. En even vruchteloos had Marie, ruwe
maar goede ziel en die stelseimatige vijandin was van allerlei
gedwongenheid of valsch gevoel, reeds meer dan eens, als
Guustje 's avonds binnenkwam, hem eenen stond achter
het schutsel houden staan en, hem met den elleboog in de
zijde stampend, haastig in het oor gefluisterd : « Toe, gij
dwaashoofd, klap er eens schoon tegen ; het (Zieneken) is
zot van u, ' — Guustje, verre van zulks te durven doen,
werd dan soms nog veel schuchterer en zat nog veel meer
dan eertijds — gelijk Marie het noemde « op de pijnhank.

D

De boer begon zijne schouders op te haler; Marie begon
op Guustje kwaad, ja oprecht kwaad te worden, Guustje zelf
liep gansche dagen als een gefolterde ziel op zijn hof, en
Zieneken werd alle dagen treuriger.
Maar vaak komt een geluk bij ons aankloppen, wanneer
wij reeds gewanhoopt hebben I
Zieneken was op eenen zaturdag namiddag naar het land
gegaan, oni tegen 's anderdaags wat eten voor hare konijntjes
te plukken en keerde met de schemering huiswaarts, wen zij
eensklaps aan den overkant der straat Guustje ontwaarde,
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die daar met ploeg en paarden eenen klaverstruik omwrocht.
Zieneken bleef stilstaan, met haar konijneneten in den
arm, onweerstaanbaar aangelokt om daar een oogenblikje
te vertoeven en te kijken. Het was zoolang geleden dat
zij Guustje niet meer zag zooals het eertijds was ; bij haar
was het of schuchter of misnoegd ; bier, gansch alleen,
zou het misschien weerom zich zelf zijn. Het scheen haar
als zou zij op zijne wezenstrekken kunnen lezen of het
wel oprecht boos was op haar, en ook, 't zij boos of niet,
zij voelde dat zij niet kwaad was op hem... en... niemand
zou haar zien, de straat was zoo eenzaarn en ledig, de
elzestruiken waren nog dicht genoeg en over de stifle natuur
daalde zoo heimvol de avondschemering, met enkel nog
die verre blonde streep in 't westen...
0 ja, zij moest hem eens zien.
Zij keek.
De beide bruise paarden, groot en kloek, kwamen
dampend, met gelijken tred, gereden over de lange partij
land, die naar het middenpunt eenigszins klom. De scherpe
ploeg, door Guustje's rechterhand bestuurd, boorde snijdend
door het verdorde klaverveld en keerde met den riester de
malsche schellen om, die fangs de lange rijen met een vetten
glans in 't dalend schemcrvuur blonken.
Zieneken voelde zich tot bewondering bewogen! g Wat
felle boor toch, b dacht zij, en instinctmatig, als begoocheld,
volgde haar blik de naderende vaart van ploeg en paarden.
Maar in eens verschrikte zij : a Indien het mij eens zag?
Het zou wel meenen dat ik hem kom bespieden! D En zij
deed eenige schreden huiswaarts. Doch zij vertraagde schielijk weer haren stap. a Nu moet het mij .gewis zien gaan, »
sprak zij inwendig; g zal het niet denken dat ik hem ontvluchten wil? .... lk moet hem toch goe'n avond zeggen. D
En zij hield weerom stil.
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Guustje had haar reeds ontwaard.
0 Goên avond, Zieneken, n sprak hij de eerste en hield
zijn gespan staan, terwijl hij flauw op haar glimlachte.
a Goe'n avond, Guustje, . was haar ontroerd antwoord en
zij sloeg het oog ten gronde.
't Was zonderling; maar Zieneken ging nog niet huiswaarts — nu zij echter den u goén avond had gewenscht,
en Guustje ook keerde nog zijne rossen niet, die krachtig
blaasden, om 't laatste stukje land te bewerken; er heerschte
een oogenblik vol drukkende stilte ; beiden schenen diep
ontroerd ; het was alsof zij beiden voelden dat zij malkander
toch wat meer te zeggen hadden, iets dat hen sinds lang op
't harte lag en er nu volstrekt of wilde.
Er lomt een stond in de liefde, op welken de schuchtersten tot stoutheid overgaan; een stond door de gelegenheid,
door 't uur en door de eenzaamheid begunstigd, en als het
ware opzettelijk geschikt om de voor elkaar geboren harten
in een gelijk gevoel, in eene zelfde beweging te vereenigen
en te verstnelten.
't Was Guustje, die den eersten stap deed. Met bevende
!land had hij de lijn zijner paarden aan de greep van den
ploeg vastgemaakt; met ontsteld gelaat was hij al over
't mennegat bij Zieneken gekomen.
a Zieneken! D sprak hij en er kropte schielijk iets in zijne
keel, dat er geen enkel woord meer uit het komen; maar
zijne hand — hij wist het zeker niet — lag op des meisjes
D

schouder.
Zij verbleekte op eens. 0 Wat is er, Guustje? vroeg zij
zaelit en nauw verneembaar en sloeg eens 't oog op hem en
keek dan weer ten gronde.
Wat er was?... Zie... Guustje zegde het haar... In eene
.taal, die hij nimmer geleerd had, met eene overtuiging waarD
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the hij slechts sinds eenen stond de kracht gevoelde, sprak hij

haar — zonder spreken, maar met den mond op Karen mond,
maar met het hart tegen heur hart, en met de hand in heure
handen, van hun lang gesehil, hun verdriet, hunne smarten,
liunne verzoening. Hij was als van zich zelven, hij begreep
Hoch zijne daad, Hoch zijne stoutheid, hij smaakte enkel bet
onuitsprekelijk geluk, waarmede zijne overborrelende liefde
hem het hart verzadigde.
Zieneken kwam eerst tot het bewustzijn weer; een zweem
van treurigheid veegde schielijk de geestdrift van haar
gelaat : « 0! Guustje, gij bemint Emerance! » sprak zij met
zacht verwijt.
De jongman trad een stap achteruit met een ontkennend
gebaar zijner hand : 4 1k heb ze nooit opreeht bemind,

•N

sprak hij « maar wat er vroeger ook bestond, is thans
geheel gedaan.

D

En ook met spijt op zijne beurt zijne

vriendin aanstarende : u Maar gij, Zieneken, » hernam hij
langzaam en ernstig, « gaat gij met boer Van Daele Diet._

0

« Zieneken! » riep schielijk eene scherpe stem in de
riebting van De Vliegher's hoeve.
a

OA God!

D

schrikte het meisje, spoedig haars minnaars

handloslatende ! « Marie roept, en het worth reeds zoo
laat, ik moet been...
« Waeht een oogenblik, 3) sprak Guustje, . ik ga meé. »
En in eens zijnen ploeg omkeerende, zette hij lien voor
de laatste maal op 't laatste nog te bewerken reepje grond,
en in gansch zijne moedige bonding, in den rasseren tred
zijner dampende, nog door het schernerlicht vergrootte
paarden, in de vruchtbare schel, die hare bruine flanken
openlegde om de kiem der toekomende oogsten te ontvangen, in 's nieisjes houding zelve dat, onbeweegbaar aan
den boord des akkers, het gansche schouwspel te bezielen
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scheen, lag er iets verhevens, iets bemoedigends, dat in de
eenzame bespiegeling van 't avonduur geheel dit landelijk
en vreedzaam tafereel als een zinnebeeld van stil geluk, van
hoop en liefde deed uitschijnen.
Zij kwamen aan De Vliegher's . hofje. Guustje lies zijne
rossen aan de balie staan en trok met Zieneken binnen
huize; het licht brandde reeds. Eene reusachtige gestalte,
met een bol, lachend gelaat en twee dikke, naar hen tiltgestrekte handen, dat was het eerste wat zij zagen : boer
Van Daele! Onvrijwillig deinsden beiden als verschrikt
achteruit en op hun gelaat, in hunne gansche houding
en manieren, lag zoo klaar hun geheim te lezen, dat boer
De Vliegher en Van Daele en Marie, alien terzelfdertijd
door eene gedachte overheerscht, de jongelieden roerloos
aanstaarden, op hunne uitleggingen wachtende.
Zij toefden slechts een oogenblik ..... Met eerie soort van
haast, als vreesde hij dat zij hem nogmaals kon ontnomen
worden, had Guustje 's meisjes hand gevat en was hij met
Naar tot bij oom genaderd :
« Boer De Vliegher, . sprak hij schier plechtig en den
grijsaard fielder in de oogen aanschouwende, « ik km u de
hand van uw nichtje vragen; wilt gij mij die toestaan ? .
De oude boer, eene groote verwondering veinzende, keek
lachend op zijn blozend nichtje : 0 Is het uw gedacht,
Zieneken ? D vroeg hij.
« Ja, ja 't ; 't is het van eigen ! D haastte zich de ruwe
Marie in Zieneken's plaats te zeggen, daar zij bemerkte dat
het meisje zoo diep ontroerd was, dat zij bijna niet spreken
kon.
Boer Van Daele, eerst zwijgend en wezenlijk verbaasd,
kwam nu weerom met zijne vette, purperen handen naar de
twee verloofden vooruitgestoken : « Heb ik bet u niet ge-
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zegd, mijn zoetekind, dat wij niettemin steeds goede vrienden zouden blijven ? » riep hij tot Zieneken, terzeltdertijd
ook voor de anderen zijn geheim klaar makende; d doch,
zeggen is maar zeggen, en luister hier wat beter is : Ik kom
u met uw aanstaanden man , en hij wees met den vinger naar Guustje — « op de bruiloft vragen van mijne
jongste dochter met Lowie Billiet en op de mijne »— en zijn
vinger bleef een heele wi eil op zijne Borst gericht, terwieil
zijne oogen bij het aanschouwen van Guustje's en Zieneken's nieuwsgierige verbazing van blijdschap fonkelden. -« Ja, op de mijne met de weduwe De Baere, van Merckegem, die stellig zeer met mij moet ingenomen zijn, daar zij
mij, als zijnde eergisteren voor de achtste maal, tijding zond
dat ik mocht kornen als ik wilde, — bruiloften, welke beide
nog voor het Nieuwjaar zullen plaats grijpen » .
Welke wederzijdsche gelukwenschen en proficiat's bij deze
laatste verklaring in De Vliegher's huis weerklonken, ware
moeilijk te beschrijven. De oude boer trok in zijnen kelder.
Hij kwam er weldra uit met eene zwarte flesch, die hij zegepralend naar het Licht hield: « Zieneken! 't is eene van de
laatste, . riep hij; « 't is nog eene van die, welke ik met uw
vader zaliger in den ouden pastoors venditie koclit, nu dertig
jaar geleden. Op uw gezondheid, mijn kind ! »
De wijn wend uitgeschonken, de glazen gingen tikken.
Zieneken weende.
e Baas Van Daele,

D

sprak De Vliegher, « ik noodig u

ook met uwe aanstaande vrouw en met uwe dochter en Naar
aanstaanden man, op de bruiloft welke ik bier, en ook voor
Nieuwjaar nog, voor Zieneken en Guustje houden wil ; en
dit zal dan de laatste kermis zijn die ik hier zal geven, daar ik
voornemens ben mijn boerderijtje aan die vlijtige, brave
joiigelieden over te laten, om dan in 't dorp, op mijn gemak,

— 258 —
de enkele jaartjes, die ik misschien nog te levee heb, te
gaan slijten. »
Nog eens werden de glazes volgeschonken, nog eens
bedankingen en gelukwenschen herhaald, en dan gingen zij
alien te zamen naar de weduwe Lootens.
« Zie! » sprak ;'Marie, toen Zieneken dien avond kalm,
rnaar volzalig van geluk in haar kamertje trok, a hadde het
met u beiden alzoo nog wat 'anger moeten duren, ik was er
hier van deur, want ik kon waarlijk uwe wederzijdsche
dwaasheid niet meer verdragen! »
Nevele, Februari 1887.

CYRIEL BUYSSE.

BOEKBEOORDEELING.

ilistoire de la litterature neerlandaise en Belgique, par
J. STECHER, professeur h l'universite de Liege, membre
de l'Aeademie. — Bruxelles, J. Lebegue et C ie (1887),
vol. in-8° de VIII et 370 pages.

Voor al wie geen vreemdeling is op het gebied der Nederlandsche en Fransche letteren is de naam van den heer Stecher een
Dude bekende, en cen week van zip handteeken voorzien, dient
niet te worden ontleed en aanbevolen, maar enkel aangekondigd,
orn zijnen weg tot het studievertrek van den geletterde te
vinden. Gedurende ongeveer de heeft cener eeuw heeft de Luiksche hoogleeraar talrijke gcwrochten van taal-, oordecl-, geschied- en letterkundigen acrd in het licht gezonden. Daar is
geene uiting van den vaderlandschen geest, of de beer Steelier
sloeg ze gade met helderen blik en leefde ze meé of juichte ze
toe met warm kloppend hart. Ook trok hij, van bij zijne eerste
schredc op de baan der letteren, moedig ten strijde voor al wat
zijn dierbaar heem, het beminde Vlaanderen, ten goede kon
wezen en de Vlaamsche beweging, die grootsche en hardnekkige
worsteling op Belgie's bodem voor het behoud van den Vlaamschen volksstam geleverd, vond in hem een harer kloekste voorvechters. Weldra was het hem eene onwrikbare overtuiging
geworden, dat er voor de Vlamingen geene volledige rechtsherstelling mogelijk was, zoo men er niet in slagen mocht de voor-
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oordeelen uit te roeien, welke tegen hunnen stain, of liever
tegen hunne taal, in het hoofd der Walen geworteld zaten.
Uit die overtuiging vloeiden de vele elkander snel opvolgende schriften voort, waarin hij, met moed en gloed, er zich op
toelegde zijnen Waalschen landgenooten het oog te openen voor
de billijke eischen der Vlamingen en hun te bewijzen, hoe het
Nederlandsch en het Fransch vrij en ongehinderd naast elkander
kunnen level] en tieren, en hoe het bestaan en gebruik dier
beide talen, wel verve van een

kwaad en een gevaar voor Belgie

tc wezen, veeleer Gene bron van stoffelijke welvaart hceten mag
en. de krachtigstc hefboorn tot een rijker en inniger zieleleven.
Aan Stecher's onverpoosde bemoeiingen om de Walen tot
verdraagzaamheid over te hales, om ze tot een gezonder begrip
hunner eigenlijke belangen en tot de juiste waardeering van de
rechten hunner noordelijke landgenooten te brengen; aan zijne
vurige begeerte om bij te deagen tot het stichten eener wezenlijke en duurzame eendracht tusschen beide rassen; kortom, aan
zijne hartstochtelijke liefde tot het Belgische Vaderland hebben
wij de verschijning te danken van zijne Histoire de la littërature

nierlandaise en Belgique. Doch, had de schrijver niet verstandiger gehandeld, indien hij zijn work in Nederlandsche taal had
opgesteld? Die vraag heb ik ergens hooren opwerpen, hoe
zonderling

ze ook klinken moge; maar het is, dunkt mij, over-

bodig een antwoord er op te geven. Immers voor Wien, en met
welk doel schreef

de heer Steelier zijn boa?

Is het niet opzette-

lijk voor zijne Franschsprekende medeburgers of landgenooten,
ten einde alien, die niet ziende blind en hoorende doof

zijn, het

vlies van voor hunne ooren te doen vallen en den blinddoek van
hunne oogen weg te rukken? Hoevelen zouden er, eilaas! onder
de Walen gevonden worden, die zijn boek lazen, indien het
niet in het Fransch geschreven ware? Maar waarom dan de
geschiedenis van heel de Nederlandsche letterkunde niet geleverd? Waarorn

zich tot Vlaamsch Belgie bepaald? De reden daar-

van hoeft men niet ver te zocken, want er gaat nauwelijks een
slag voorbij, of Fransquillons en Wale') lachen

en schimpert
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dat de Vlamingen noch letterkunde, noch schrijvers, noch taal
bezitten. Welnu, de heer Stecher laat, hun tot antwoord, zijne
geschiedenis der

NEDERIANDSCHE

letteren in

BELGIO

verschijnen,

en dat antwoord klinkt luid en welsprekend ter beschaming van
alien die, uit onkunde of met voorbedachten rade, de waarheid
loochenen of miskennen.
In vijftien hoofdstukken die, hoewel beknopt, ruim 353 bladzijden groot in-8° beslaan, schildert hij, met warme en schitterende kleuren, het grootsehe tafereel van de wording en de
ontwikkeling onzer taal en onzer letteren, in verband met de
staatkundige gebeurtenissen, welke hare ontluiking en haren
bloei bevorderden of vertraagden. Het leven van den Dietschen
volksstam vliet daar krachtig keen voor den blik van den lezer,
die met verbazing op al het groote en schoone staart door onze
vaderen ook op het gebied der letteren gewrocht. Want niet een
y olk heeft mecr geleden en gestreden, noeh een voller leven
geleefd dan het Vlaamsche voorgeslacht, en geen zucht steeg er
ooit op uit den benauwden boezem van dat y olk, geen vreugdekreet verhief zich ooit nit zijne borst ten hemel, of de
naklank ervan werd in dieht of ondicht voor het nageslacht
bewaard. Met voorliefde verwijlt de heer Steelier bij de indrukwekkende figuren der groote denkers, die door hun schrijvers en
drijven hunne stamgenooten hebben voorgelicht op de baan der
beschavi'ng en hun den schouder geboden in hunnen heldenstrijd,
hier, ter afschudding van het knellend juk der middeleeuwsche
burchten en kloosters, Binds ter verovering van het vrij onderzoek
en bet heilig recht om God to dienen naar de inspraak van eigen
geest en hart.
Maerlant en Boendale, de voorloopers en baanbrekers van
Luther op Vlaanderens bodem, met de hand Bens meesters door
den beer Stecher, nit hunne werken, als uit het leven gegrepen,
verrijzen daar voor onzen geest in den hellen glans van hun
roemrijk levea. en streven. ZOO treedt Marnix insgelijks levend en
sprekend op voor onzen blik, hij, de vriend en helper van den
grooten Zwijger in den strijd van Nederland tegcn het dwecp-
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al wat onze vaderen schoons en goeds hebben gedacht en gevoeld
en in hunne schriften verzinlijkt, leidt de schrijver zijnen lezer,
door de eeuwen heen, tot op den dag van heden, en dan schetst
hij hem, ten slotte, in breede trekken, bondig maar volledig,
het overvloedige geestesleven van 't Vlaamsche yolk sedert de
stichting van den onafhankelijken Belgischen Staat.
Moge dit schoone bock door alien worden gelezen, maar voornamelijk door hen voor wie het met opzet werd geschreven,
d. i. door hen die tot heden, uit onverstand of cigenbaat,
middellijk of onmiddellijk het Vlaamsche y olk in het duurbaarste
zijner rechten misdadig krenkten. En, al bracht de lezing ervan
slechts de verstandigsten onder hen tot inkeer of tot eenc
juistere kennis en beoordeeling van den huidigen toestand en de
mogelijke toekomst van ons land, dan nog zullen wij dies
uitslag verheugend heeten en den schrijver met dankbaarheid
toeroepen : Gij hebt niet vergeefs gearbeid het goede zaad door
gestrooid, is ten beste uwer stamgenooten gedijd!
Luik, April '87.

A. D. M.

HET KARAKTER VAN

a

LUCIFER ..

• ■•••••■•

TER HERINNERING AAN HET DERDE EEUWFEEST VAN
VONDELS GEBOORTE.

in zijn belangrijk werk « Op 't Eksterlaar » schreef mijn
uitstekende oud-leeraar, Vlaanderens keurigste romanschrijver, M. Sleeckx, reeds voor vier en twintig jaren : « De
schildering van het menschelijk hart was, en zal altoos het
hoofddoel der kunst wezen. 41 het overige is bijwerk, dat in
zekere mate de verdiensten van een gewrocht kan verhoogen,
maar nimmer alleen aan dit gewrocht genoegzame waarde
geven. »
Te alien tijde vonden dan ook de kunstrechters het reinste
genoegen in de studie van de karakters der helden, door de
groote meesters geschapen.
Waren de personages der letter- of schilderkunde waarlijk
menschen? Welke drijfveeren bezielden hunne daden? Had
de kunstenaar tot de verborgenste schuilhoeken van hun hart,
doorgeblikt? Kwamen hunne deugden of misdaden overeen
met den card van hun karakter? Was dit laatste het gevolg van
uiterlijke omstandigheden, erfrecht of opvoeding ? Verrieden
de daden eene oorspronkelijke geaardheid, en waren beide
Dimmer in tegenspraak met elkander? Verdiende dit karakter,
om de eigenaardigheid, onze belangstelling, zonder dat wij
18
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deze, bij gebrek aan waarheid, moesten weigeren? Wist de
meester het rein menschelijke in zijne helden te doen doorstralen, zoodat wij konden deelnemen in hunne vreugde, even
als in hun lijden?
Schilderden de gevoelens en gedachten ; de edele neigingen
en lage driften ; de glansrijke daden en booze schelmstukken,
den mensch zoo aanschouwelijk, zoo plastisch, dat wij hem
niet alleen duidelijk voor oogen zien, maar waarlijk met hem
leven kunnen?
Ziedaar vragen, welke de beminnaar van het s schoone zich
bij het genieten van een kunstwerk stelt, vooral wanneer hij
zelf zoo gelukkig is, de kunst te beoefenen.
Het is mijn plan heden den voornaamsten held, door
Vondels genie voortgebracht, in zijne drijfveeren en daden te
onderzoeken. Bij mijn wete werd dit tot nog toe niet, of
althans zeer onvolledig ondernomen ; meer dan Bens heeft
men den prins onzer dichters, onder dit oogpunt, al te oppervlakkig behandeld, hetwelk slechts uit te verregaande onwetendheid voortsproot.
Van al de personages, die de groote man, in zoo aanzienlijk getal, ten tooneele voert, is er gewis geen, Wiens karakter
hij zoo uitvoerig beschrijft, als dat van « Lucifer, » den
hoofdheld van zijn meesterstuk. Hij doer hem zelfs in twee
treurspelen optreden ; in beiden blijft hij zich zelven vol.komen gelijk ; het laatste is de noodzakelijke vollediging van
het eerste.
Ik voeg erbij, dat geen karakter zoo kunstig, en tevens zoo
waar; zoo afsehuwelijk, onder het oogpunt der zedeleer, zoo
treffend, onder dat der dramatische kunst, in onze letterkunde
worth aangetroffen.
Om dit te bewijzen, wil ik de rol blootleggen, die de hellevorst in beide treurspelen vervult.
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het eerst van al de geesten naijverig op het geluk des menschen was. Volgens Vondels voorstelling had hij wel een
voorgevoel van den heerlijken staat, waarin Adam leefde,
doch, als een echt practisch man, die slechts op feiten voortgaat, wil hij echte bewijzen hebben. Hij heeft dus een zijner
ondergeschikten, Apollion, naar Eden afgezonden, opdat
deze, met eigen oogen
Naeder kennis naem'
Van Adams heil en staet, waarin d'Almogentheden
Hem stelden.

De beschrijving van al de heerlijkheden des Paradijzes
aanhoort hij echter niet. Slechts dan vertoont hij zich, wanneer Gabriel aan de Engelen heeft medegedeeld, dat het de
wensch der Godheid is, de menschen te dienen. De gezant
heeft zorg Lucifer wel te herinneren, dat het zijn plicht is
den Schepper te gehoorzamen. Doch, het denkbeeld alleen,
dat aardsche schepselen boven hem begunstigd mochten
wezen, doet zijnen toorn ten top stijgen. In eene taal, waarin
onbegrensde hoogmoed, overdreven zelfschatting en bittere
spotternij doorstralen, geeft Lucifer zijn wroegende spijt
lucht. Oppervlakkig zou men kunnen meenen, dat de vorst
zoo zeer door eigenwaan is verblind, dat de opwellingen
zijner gramschap het gevolg zijn eener oprechte overtuiging. Dit is editor eene d waling. Aanstonds zal ik aan te
wijzen hebben, dat Lucifer op sommige oogenblikken uit bet
voile van zijn gemoed spreekt : de grond van zijn karakter is
echter veinzerij, voorgewende, gekrenkte waardigheid.
Onder het verstandelijk oogpunt is hij ver boven Belial,
Belzebub, Apollion en Asmodê verheven, die hij als werktuigen gebruikt. Deze laten geene gelegenheid voorbijgaan,
zonder hunnen veldheer in zijue eigenwaarde te vleien , hij
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houdt niet op te veinzen, dat de hesluiten des Heeren hem
ongelukkig makes, daar zij hem vernederen : hij drijft hen
aldus, als lijdelijke wezens, tot de dolste voornemens, die, in
zijne oogen, zijnen eigen hoogmoed slechts te stale moeten
komen.
De spottende toon, lien hij in het 2. tooneel, 2e bedrijf
reeds aanslaat, verraadt zijn oogmerk al te duidelijk :
Ons slaverny gaet in. gaet hene, viert en client,
En eert dit nieuw geslacht, als onderdane knapen.
De menschen zijn om Godt, en wij om lien geschapen.
't Is tijt dat 's Engels neck hun voeten onderschraegh',
Dat ieder op hen passe, en op de handen draegh',
Of op de vleugels voere op d'allerhooghste troonen :
Onze erfenis komt hun, als uitverkore zonen.
Ons eerstgeboorte leit nu achter in dit Rijck.
De Zoon des zesten daghs, den Nader zoo gelijck
Geschapen, strijckt de kroon. met recht is hem gegeven
De groote staf, waarvoor alle eerstgeboornen beven,
En sidderen. Hier Belt geen tegenspraeck : ghy hoort
Wat Gabriel bazuint voor 's hemels goude poort.

Zoohaast Belzebub echter de dienstvaardigheid herinnert,
waarin hij, ten gevolge van de schepping des menschen, is
vervallen, zoohaast hij hem het trotsche :
Naest Godt is niemant groot als ghy

heeft toegewierookt, spreekt Lucifer in vollen ernst. Geweldig
klinken zijne verwenschingen. Zijn besluit is genomen , hij
kept het gevaar der onderneming, doch de moeilijkheden
zullen hem niet doen terugdeinzen. In weerwil van de
wederspannigheid, die zijne woorden verraden, in weerwil
van den onbegrensden eigenwaan, die bijna altijd den mensch
hatelijk maakt, kan men een gevoel van ontzag, ja van
bewondering niet onderdrukken. Het is, dat het stug gemoed
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van Lucifer, zijn dorst naar daden hier alle veinzerij uitsluiten.
Dadelijk wordt men gewaar, dat men hier met geenen ijdelen
snoever te doen heeft, men is er op voorbereid, dat, wanneer
het gevaar zal losbreken, die trotschaard hetzelve niet zal
ontwijken, gelijk zoovele volksmenners, die zwakke geesten
hebben opgeruid. Neen, zijne zaak moge bezwijken; zij zal
dit echter niet, of hij zelf zal verpletterd wezen. Zijne taal
is die van iemand, welke zijne macht bewust is; slechts het
denkbeeld, dat men zijn gezag, in wat het ook zij, zou krenken, is hem een gruwel. Daarbij neemt hij immer den schijn
aan, alsof, naar zijne innige overtuiging, het recht aan zijne
zijde was; hij aarzelt ook niet den verheven rang, dien hij
bekleedt, op het spel te zetten.
Hooren wij overigens hoe Vondel hem doet spreken :
Ghy vat het recht : het past rechtschape heerschappyen
Geensins haer wettigheit zoo los te laten glyen :
Want d'oppermaght is d'eerste aen hare wet verplicht ;
Verandren voeght haer minst. ben ick een zoon van 't licht,
En heerscher over 't licht, ick zal mijn Recht bewares :
Ick zwicht voor geen gewelt, noch aertsgeweldenaren.
Laet zwichten al wat wil : ick wijck niet eenen voet.
Hier is mijn Vaderlant. noch ramp, noch tegenspoet,
Noch vloeken zullen ons vervaren, noch betoomen.
Wij zullen sneeven, of dien hoek te boven komen.
Is 't noodlot dat ick vall', van eere en stact berooft :
Laet vallen, als ick vall' met deze kroone op 't hooft,
Dien scepter in de vuist,clien eersleip van vertrouwden,
En zooveel duizenden, als onze zijde houden.
Dat vallen streckt tot eer, en overwinb'ren lof,
En liever d'eerste Vorst in eenig lager hof,
Dan in 't gezalight licht de tweede, of noch een minder,
Zoo troost ick my de kans, en vrees nu leet noch hinder.

In eene samenspraak met Gabriel, trekt Lucifer andermaal
het masker der veinzerij aan. Hij vraagt hem wat dit besluit
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der Godheid, krachtens hetwelk de engelen beneden de
menschen staan, beteekent. Overtuigd is hij, dat Gabriel, die,
den duist'ren gront van Godts geheimenissen
Door 't licht van zijn vernuft ontdeckt en openbaert,

hem de wettigheid van dit besluit zal bewijzen. Wat hem
betreft, hij is te onwetend om het te begrijpen, hij zou
wezenlijk gelukkig zijn, indien men hem alien twijfel kon
ontnemen.
Wij geesten zijn te prof om dit geheim te vatten,

verklaart hij in vollen ernst. Gabriel doet hem verstaan, dat
« veel weten, niet altijd kan vord'ren » ; integendeel « zomtijds schaden. » De plicht eischt dit besluit goed te keuren,
zonder er de reden van te onderzoeken. Lucifer geeft het
veinzen niet op. Het is voor de eer van God zelven, dat hij
ijvert. Zoozeer huichelt hij, dat hij niet aarzelt te zeggen :
Verschoon me, o Gabriel,
Indien ick uw bazuin, de wet van 't hoog bevel,
Een luttel wederstreve, of schiju te wederstreven.

Zijn toorn barst slechts los, wanneer hij stellig op de medewerking van zijne onderhoorigen mag rekenen. En, o wonder,
hij heeft deze zekerheid, wanneer hij bemerkt, dat Belzebub
rechtzinnig meent, dat Lucifer is verongelijkt. Wellicht
waant de dienaar, dat hij, door de mededeeling der besluiten,
die de vernedering des meesters inhouden, dezen aanhitst;
het is de meester integendeel, die aan zijne verkropte woede
lucht durft geven, nu hij zoowel heeft kunnen vaststellen,
dat Belzebub ten gronde is verschalkt. Overlezen wij overigens het zoo te recht beroemd tooneel.
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Belzebub.
De Stedehouder hoort waer dit plackaet op draeit,
Dat Gabriels bazuin zoo trots heeft uitgekraeit.
Hij gaf Godts ooghtnerck u, oock scherp genoegh, te ruicken
Men zal uw mogentheit aldus de vleugels fnuicken.

Lucifer.
Zoo licht niet : neen gewis, men kan' er in voorzien.
Geen minder droome hier zijn meerder te gebién.

Belzebub.
Hy dreight weerspannigheit ha er hooft en kroon te pletten.

Lucifer.
Nu zweer ick by mijn kroon het al op een te zetten,
Te heffen mijnen stoel in aller heemlen trans,
Door alle kreitsen hene, en starrclichten glans.
Der heemlen hemel 'zal my een palais verstrecken,
Dc regenboogh een troo p : 't gestarrente bedecken
Mijn zalen ; d'aertkloot blijft mijn steun en voetschabel.
Ick wil op een karos van wolcken, hoogh en snel,
Gevoert door lucht en licht, met blixemstrael en Bonder
Verbrijzelen tot stof, wat boven of van onder
Ztch tegens ons verzet; al waer 't den Veltheer zelf;
Ja, eerwe zwichten zal dit hemelschblaeu gewelf,
Zoo trots, zoo vast gebouwt, met zijne doorluchte bogen
Te bersten sprmgen, en verstuiven voor onze oogen ,
't Gerabraeckt aertrijck zien als een wanschapen romp ;
Bit wonderlijck Heelal in zijnen mengelklomp,
En wilde woestheid weer verwarren en verkeeren,
Laet zien wie Lucifer durf trotsen, en braveeren.
Men dage Apollion.

Ik acht het niet noodig in deze ontleding, zoo min op de
verhevenheid der gedachten, als op de schoonheid van den
norm te drukken van de brokstukken, die ik mededeel. Hier
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echter maak ik eene uitzondering. Meest al de bloemlezingert
bevatten deze aanspraak ; ik geloof echter niet, dat men de
leerlingen reeds genoegzaam op de overheerlijke pracht,
derzelve heeft opmerkzaam gemaakt. Er heerscht daar eene
stoutheid van voorstelling, eene grootschheid van beelden,.
en eene kernigheid van taal, welker gelijke ik, in welke
letterkunde dan ook, te vergeefs zoek. Men leze deze verzen
luidop, en men zal verstomd staan over den overweldigenden
indruk, welken zij te weeg brengen. Geen tijd kan dezen,
verzwakken.
Lucifers aanspraak geeft den zielkundigen toestand van
iemand te kennen, die besloten is over alle hinderpalen been.
te stappen. De omzichtigheid, waarvan hij vroeger zulke
treffende bewijzen heeft gegeven, werkt hier krachtig mede
om zijn karakter in waarde te doen stijgen. Men weet inderdaad, dat de uitvoering van deze stoute stukken niet buiten
zijn bereik is. Zijne woede grenst aan waanzin ; wij begrijpen
dit hierdoor, dat de andere geesten reeds mompelen, dat hij
zich eene vernedering zou laten welgevallen.
1k druk op dit onderscheid, hetwelk volgens mij niet uit het.
oog mag worden verloren. De Hellevorst laat zich niet door
Belial aanhitsen ; daartoe is hij zich te zeer zijne meerderheid
over dezen dienaar bewust, met wien hij, door gansch de
twee treurspelen been, naar welgevallen handelt. Overigens
zien wij reeds in het volgende tafereel Lucifer al zijne redeneerkracht en kalme welsprekendheid aanwenden, om tevens
Apollion onder de vaan des opstands te doen plants nemen.
Deze is min geestdriftig dan Belzebub ; vooral heeft hij schrik
van de groote legermachten, die men hem zal tegenstellen.
Michael, wiens onversaagde dapperheid en onstuimige drift
voor niemand een geheim is, zal de getrouwe scharerk
aanvoeren. Hij is een vreeselijke vijand. Lucifer, die zich
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door zijn scherp verstand onderscheidt, betwist de verdiensten
van den « Veldheer » niet. Hij verklaart echter, dat de titels
en pracht, die Michael zal ten toon spreiden, hier weinig
waarde hebben , « treken, van vernuft en loosheid uitgebroed

D

zijn er noodig. De vijand om den tuin leiden,

tweedracht in zijne gelederen zaaien, is het doeltreffendste
middel om te zegepralen. Dit zal beproefd worden. De Vorst
zal dit echter zelf nietondernemen : Belial en Apollion worden
ermede gelast. Men zal bemerken, dat het hoofd der opstandelingen bier weer eene ongeevenaarde sluwheid verraadt.
Hij doet uitschijnen, dat de verdeeldheid des vijands de voornaamste faktor is der overwinning, en verzekert Apollion, dat
hij tot het verschalken ongemeene talenten bezit. Deze zal het
stuk met Belial overleggen, welke eveneens tegen de zoo,
gewichtige taak wonderwel is opgewassen. Beide engelen
worden aldus niet weinig in hunne ijdelheid gestreetd, het
zekerste middel omhen tot slaven van hunnen vleier te maken.
Ghij zijt een Meester, tuck om geesten in te luien,
Ghij kunt bederven zelfs de vroomsten van de wacht;
En leeren weifelen wet noit op weiflen dacht.
Begin, wij zien Godts heir, gereten aen twee deelen;
De hoofden en de teen aen 't woeden en krackeelen ;
De meeste maght airee geblintdoeckt, en verdooft,
En Oversten en elck vast roepen om een hooft.
Indien ghe een vierde deel op onze zy kunt troonen,
Men zal uw kloeck beleit met eere en ampten kroonen.
Ga hene, en overlegh dit stuck met Belial,
Het moet'er duister zijn, Baer hij verdolen zal.
Zijn troni, gladt vernist van veinzen en bedriegen,
In 't mommen niemant kent, die haer voorbij kan vliegen.
Ick stijgh te wagen ; legh het over met u twee,
De Hofraet is vergaert, en wacht ons komst airee.
Men zal, zoodra ghy komt, u beide binnenroepen,
Heer Overste, hem aeck de Hofpoort met uw troepen.

Deze voorzorg, dit mistrouwen op den uitslag, Welk
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verheven denkbeeld men zich van zijne meerderheid ook
vorme, is een zeker bewijs van zedelijke kracht. Lucifer stelt
nergens de nederlaag buiten de mogelijkheid. Dit voorwaar,
maakt hem nog stouter, nog stagger in onze oogen. Hadde de
dichter hem als een theaterheld opgevoerd, die onophoudelijk
bluft en pocht, en niet eens twijfelt aan den uitslag, zoo kon
hij stellig het hooge belang niet inboezemen, hetwelk thans
het geval is, aangezien zijn besluit vooral lichtzinnigheid en
ijdele praalzucht zou verraden. Ja, hij verdiende niet eens als
de held van een treurspel op te treden ; zelfs, indien hij ware
dapperheid met ijdelen woordenpraal paarde, hetgeen niet
onmogelijk is, indien hij door zijne roemrijke feiten den lezer
verbaasde, zou hij op verre na niet bij Lucifer halen, gelijk
Vondel hem ons vertoont. Vooreerst zou hij noodzakelijk een
domkop wezen, en deze verdient nergens de belangstelling
van besehaafde lezers of toeschouwers. Vervolgens zou hem
slechts eene dapperheid bezielen, die ik het waag dierlijke te
noemen, aangezien leeuwen en tijgers ook dergelijke
verachting van het leven aan den dag leggen. Zulke onversaagdheid bevredigt het menschenhart niet.
Lucifer, daarentegen, die herhaalde malen de gevolgen eener
nederlaag voorziet, die zich een verheven denkbeeld vormt
van de strijdkrachten eens vijands, en toch niet aarzelt zijnen
benijdbaren staat op het spel te zetten, dwingt bewondering af.
Zijne kracht is niet alleen stoffelijk , zij bestaat in de onbuigzame voortvarendheid, trots alle hinderpalen en gevaren, in
een woord, in zijnen berekenden overleg. Belial aanziet den
strijd als een zegetocht. Evenals alle zwakke geesten, tracht
hij anderen en zich zelven gerust te stellen, door steeds de
macht zijner vijanden te verkleinen
'k Vertrou het derde deel des hemels houdt ons zy,
Is 't niet de halve streeck • want Michaels gety
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Verloopt alle ougenblick, en ebt aen alle kanten.
De helleft van de wacht en eerste hoftrouwanten
En leder Orden, van een ieder Hierarchy,
Verzweeren hunnen Heer, Vorst Michael, als wy.
Men ziet er Cherubyns, Aertsengelen, Serafynen
De vanen voeren. zelf het paradijs, aan 't quy nen
Geslagen van verdriet, verschiet zijn groente, en verf;
En waer men d'oogen keert, daer schijnt een wis bederf,
En boven 't hooft een buy en donckre wolck te hangers.
Dat voorspoock spelt ons hell : men heeft slechts aen te vangen.
Ghy draeght alree de kroon des hemels op uw kruin.

Apollion, van zijnen kant, raaskalt :
Heer Stedehouder, op ! het is Been tijd te marren :
De Veldheer Michael, in aentoght met zijn Starren,
De regementen, daeght u uit in 't vlacke velt.
De tijt gebiet dat ghy u in slaghorden stelt.
Treck op, treck op, wy zien den strijt gewonnen.

Lucifer laat zich echter door die ijdele woorden niet paaien :
Gewonnen ? dat 's te vroegh, de strijt is niet begonnen.
Men weegh dien zwaren slagh en oorlogh niet te Licht.

Slechts eenmaal zien wij dit gedacht aan eene nederlaag,
dit overwegen van het gevaarlijke der onderneming , bij
Lucifer tot weekheid overslaan. En zoo ergens, dan geeft
Vondel hier bewijzen van een ongeevenaard dichterlijk genie,
en eene verbazende zielkundige kracht.
Natuurlijk heb ik, bij het ontwikkelen van Lucifers karakter,
snel over de andere helden van dit treurspel moeten heenstappen. Rafael vormt de volkomen tegenstelling van den
Vorst der duisternis. De aartsengel is inderdaad de onderdanigheid, de gedweeheid, de openhartigheid zelven. Hij
wendt eene laatste poging aan om Lucifer van zijn besluit te
doen afzien. Hunne samenspraak verdient te recht onze
bewondering. Rafael is innig bedroefd , hij heeft, tot nog toe,
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Lucifer altijd hooggeacht, en weet, dat hij, die tegen God
strijdt, moet vallen. Men kan daarbij denken, dat het den
braven Engel, die, alles wat hem bevolen wordt, blindelings
aanneemt, in wiens oogen slechts het denkbeeld aan het
wederstreven van Gods geboden zonde is, medelijden moet
hebben met iemand, die niet terugschrikt in het hemelverblijf
de krijgsklaroen te steken, onder voorwendsel zich tegen een
besluit dcs Opperheers te kauten. Dit reeds is een onbegrijpelijke gruwel ; Lucifer waagt het echter de Godheid zelve den
krijg te verklaren. Rafael vleit hem insgelijks, loch er is een
overgroot verschil tusschen zijne loftuitingen en die van Belial
en Apollion. De goede Engel wendt alle pogingen aan om den
wederspannigen geest van zijn opzet te doen afzien ; hij denkt
niet beter te kunnen gelukken dan hem al het benijdenswaardige van den staat voor oogen te houden, waarin hij thans
verkeert. Men moet die ontboezemingen van beiden lezen.
Vondel toovert er waarlijk met de taal ; zij heeft in den mond
van Rafael die zoete, weemoedige tint, welke den braven
Engel kenschetst.

Rafael.
Och Stedehouder, mont van 't goddelijck gezagh,
Wat heeft u buiten 't spoor van uwen plicht gedreven?
Zoudt ghy den Schepper van uw glori' wederstreven?
Lichtvaerdigh weifelen, en wancklen in uw trou?
Dat hoop ick nimmermeer, helaes, ick zwijm van rou,
En blyve om uwen hals, beklemt, bestorven hangen.

Lucifer.
Oprechte Rafael.

Rafael.
Mijn blijdschap, mijn verlangen,
Ick bidd' u boor me.
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Lucifer.
Spreeck, zoo lang het u behaegh.

Rafael.
Genade, o Lucifer. verschoon u zelven : draegh
Geen harnas tegens my, die treurig smilte, en quyne
Van druck, om uwent wil. ick koom met medecijne
En balsem van gena, gestegen uit den school
Der Godtheit, die, gelijckze in haren Raet besloot
U, boven duizenden gekroonde lleerschappyen,
Gezalft heeft op den stoel van haer stadthouderyen.
Wat dolheit is het, die uw zinnen dus verruckt?
Zy had haer zegel en gelijckenis gedruckt
Op uw geheilight hooft, en voorhooft, overgoten
Met schoonheit, wijsheit, gunst, en wat er komt gevloten,
En stroomen, zonder maet, uit alter schatten bron.
Ghy blonckt in 't paradijs, voor 't aanschijn van de zon
Der Godtheit, uit een wolck van dau en versche roozen.
Uw feestgewaet stond stijf van perlen en turkoozen,
Smaragden, diamant, robijn en ]outer gout.
De zwaerste scepter welt uw rechte hant betrout.

Bij dergelijke stukken past slechts 6en woord : het is
prachtig. Bemerk, dat Lucifer in den begin waarlijk ontroerd
is door de openhartigheid en deelneming des engels.
Oprechte Rafael!

Welke kreet in den mond van Lucifer! En dan, als belooning, deze hartsuiting des goeden geestes :
Mijn blijdschap, mijn verlangen!

Het veinzen haalt weldra weder de overhand. Rafael
bemerkt het, en legt Lucifer onbevreesd ten laste, dat heerschzucht alleen de ware reden van den opstand is. De « Vorst a
wil zich verdedigen, en neemt weer tot de fijnste spitsvondig-
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heden de toevlucht. Rafael voorzegt hem welk ijselijk lot
hem te wachten staat, en vertrekt, na hem den vrede te hebben
aangeboden.
Dan moet Lucifer zelf bekennen, dat de woorden van dien
goeden, zwakken en teederen engel zijn hart hebben geraakt.
Immers, hij heeft zich kunnen overtuigen, dat ware deelneming met zijn lot alleen Rafael zoo treurig stemde, dat
eigenbaat niet in de verste verte had medegewerkt om hem
die ernstige waarschuwingen in den mond te leggen.
De verheven geest met zijn doortrapt verstand, zijn stugkarakter en grenzeloozen eigenwaan, die, riaar allen schijn,
door niets kon worden vermurwd, aarzelt. Het oogenblik om
tot laden over to gaan, is daar. Getrouw aan zijn verleden,
en, in overeenkomst met zijnen verlichten geest, voorspelt hij
zich al de gevaren, die op hem gaan nederstorten. Doch, in
tegenoverstelling met zijne vroegere overwegingen, waarin
het koele verstand immer had overheerscht, en waarin hij
tegenover de gevaren, immer de redmiddelen had geplaatst, is
hij thans waarlijk diep ontroerd.Voor de eerste maal beseft hij,
dat, hetgeen hij gaat ondernemen, eerie snoode ondankbaarheid is. Hij herinnert zich de weldaden, die hij van de Godheid
ontving, en erkent het gruwelijke zijner handelwijze, zooveel
gunsten met een open opstand te beloonen. Hij, die vroeger
zoo vruchtbaar was in het vinden van uitvluchten, zoo voorzichtig in het nemen van besluiten, als schrander in het zoeken
van maatregelen, ten einde ze door te drijven, weer thans
geenen raad. De opstand kan alle oogenblikken losbarsten,
hoe zich in dien benarden toestand gered ! Men meene niet,
dat het denkbeeld aan onderwerping, of het vragen van
genade een oogenblik in deze stugge ziel ingang vindt , dit is
hem gansch onmogelijk, en daarom is hij zoo diep ongelukkig.
Ik aanschouw den psychologischen toestand van Lucifer op

— 277 —
dit oogenblik als een der treffendste bewijzen van Vondels
genie.
Of ergens schepsel zoo rampzaligh zwerft als ick?
Aen d'een zy flaeuwe hoop, aen d'andre grooter schrick.
De zeghe is hachelijck, de neerlaegh zwaer te mijden.
Op 't onwis tegens Godt, en Godts banier to strijden?
Den eersten standert op te rechten teghens Godt,
Zijn hemelsche bazuin en openbaer gebodt?
Zich op te worpen, als een hooft van Godts rebellen,
En tegen 's hemels wet een wederwet te stellen?
Te vallen in den vloek der snootste ondanekbaerheit?
Te quetsen de genade en liefde en majesteit
Des rijcken Vaders, broil van alle zegeningen,
Die noch t' ontfangen staen, en wat wij reede ontfingen?
Hoe zijn we nu zoo wijt verzeilt nit onzen plicht!
IA zwoer mijn' Schepper af. Hoe kan ick voor dat licht
Mijn lasterstueken, mijn verwatenheit vermommen?
Hier baat geen deizen, neen, wij zip te hoogh geklommen.
Wat raet? Wat best geraemt in lees vertwijfeltheen?
De tijt geen uitstel lijt, een oogenblick is geen
Genoegzaemheid van tijt, indien men tijt magh noemen
Dees kortheit, tusschen heil en eindeloos verdoemen.

Rafael heeft intusschen duidelijk bemerkt, dat Lucifer een
oogenblik diep bewogen was ; hij bestatigt, tot zijne innige
smart, dat wanhoop hem tot het uiterste drijft
Helaas, hij stoat alreede in twijfel en beraet,
Nu voert hem wanhoop !

Wat ervan zij, Lucifer is besloten. VoOr het gevecht heeft
hij de kansen wel overwogen. Maar als de waarlijk sterken,
kent hij geene vrees meer, van het oogenblik, dat de strijd is
begonnen. Dan geeft hij blijken van eene onversaagdheid, die
zelfs zijne koenste vijanden met verbazing treft, zonder dat hij
zijnen berekenden overleg opgeeft.
Volgens zijne gewoonte laat Vondel door een der personages den gang en den uitslag van den strijd mededeelen.
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aan , Belial had het bevel over den linker ; Apollion droeg
den standaard.
De Stedehouder, nu Veltmaerschalck tegens Godt,
Verzekerde den buick des legers, om het slot
Der regimenten knoop in 't midden te bewaren.

Prachtig schoon, indrukwekkend, kwam Lucifer Gods engel
voor; men bemerkt, dat hij, door uiterlijke praalvertooning,
vrienden evenals vijanden zijne meerderheid wilde doen
gevoelen :
Omringt van zijn staftiers, en groene lievereien,
Hy, wrevligh, aengevoert van onverzoenb'ren wrock,
In 't gouden panser, dat op zijnen wapenrock
Van gloeiend purper blonck, en uitscheen, steegh te wagen,
Met goude wielen, van robijnen dicht beslagen.
De Leeuw, en Felle Draeck, ter vlucht gereet en vlugh,
Met starren overal bezaeit op hunnen rush,
In 't parrele gareel, gespannen voor de wielen,
Verlangden naer den strijt, en vlamden op 't vernielen.
De heerbijl in de vuist, de scheemrende rondas,
Waer in de morgenstar met kunst gedreven was,
Hing aan den shaken arm, gereet de kans te wagen.

Verschrikkelijk woedt de strijd, doch Lucifer wijkt geenen
voet; een oogenblik belet hij alleen, dat zijne drommen in
verwarring achteruitgedreven worden.
(Hy) stut de flaeute van zijn regiment zoo trots,
Gelijck het zeegedruis, al schuimend op een rots
Gestuit wordt, reis op reis, en niet meer uit kan rechten.

Zelfs aarzelt hij niet aanvallender wijs te werk te gaan. Zijn
leger is in gevaar, doch,
De trotse Lucifer, dan bier, dan Baer gedreven,
Schiet toe, op dit geschry, en geeft zich rustig bloot,
Om zijn groothartigheit, in 't nijpen van den noot
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Te toonen voor de vuist, op zijnen oorloghswagen.
Dat geeft den flaeuwen moedt. hij schut de wreetste slagen
En scheuten op 't gebit van zijn verwoet gespan,
De Leeuw en felle Draeck, aen 't woeden, vliegen van
Zijn hant, op elcken wenck, met vreeselijcke driften.
D'een bruit, en bijt, en scheurt, en d'ander schiet vergiften.

De oorlogsheld springt vooruit om Gods barrier te vellen,
wanneer Michael, zijn waardige tegenstrevcr, “ in 't schitt'rend
harrenas D verschijnt, en Lucifer tot een bijzonder gevecht
uitdaagt. De hemelsche ridder maant eerst den wederspanneling aan, standaard en wapens te strijken, doch deze woorden
doen de woede des verwaten ten top stijgen. Alle berekening
is geweken.
D'aertsvijant van Godts naam, hardneckig, onbewogen,
En trotser op dat woort, hervat in aller ijl
Den slagh tot driewerf toe, om met zijn oorloghsbij 1
Den diamanten schiet, met cen Godts naem, te kloven.

En, Vondel heeft wet zorg ons merle te deelen, dat Michael,
slechts door eene onmiddellijke tusschenkomst der Godheid,
overwinnaar bleef.
Maer, wie den hemel terght gevoelt de wraeck van boven.
De heirbijl klinckt en springt aan 't heiligh diamant
Aen stucken. Michael verheft zijn rechte hant,
En klinckt den blicksemstrael, gesterckt door 't Alvermoghen,
Dien wrevelmoedighen, door helm en hooft, in d'oogen
Al 't ongenadigh, dat hij achterover stort,
En uit den wagen schiet, die omgeslingert, kort,
Met Leeuw en Draeck en al, den meester volght in 't zincken.

Zoo slechts kon Lucifer vallen. Hij, die vroeger het fiere
woord had uitgesproken : En liever d'eerste in eenig lager hof,
dan in 't gezaligd Licht de tweede of nog een minder 1 voelde,
in zijne schandelijke nederlaag, in de akeligste gestalte, waarin
hij was verkeerd, eene voldoening, die ons doet ijzen. Wel19
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haast zullen wij zien, dat hij er zich op verheft, Gode naar de
kroon te hebben gestoken , houden wij thans een oogenblik
stil bij zijne walgelijke gestalte, gelijk Vondel die beschrijft. Ik
spreek er over, omdat onze dichter er bewijzen geeft van eene
stoute verbeelding, die nergens, zelfs niet bij Dante, wordt
overtroffen.
De gansche opvatting van het treurspel, dat ons bezighoudt,
is overigens een waagstuk, dat door niemand, buiten Vondel,
ooit werd ondernomen. Milton behandelde nagenoeg dezelfde
stof in een heldendicht , zijn Nederlandsche evenknie durfde,
niet alleen als hij, hemelsche geesten in menschelijke gestalten
opvoeren, maar daarenboven het gansche tooneel in den
hemel doen plaats grijpen. Het verwijt, deze hemelsche personages in menschelijke gedaante te doen optreden, en hun
menschelijke gevoelens te doen uiten, is niet ernstig. Vooreerst, is het volgens de eenvoudigstc wetten der zielkunde
volstrekt onmogelijk, zich iets te verbeelden, waarvan men
geene voorstelling heeft gehad. Men kan b. v. geen dier uitdenken, dat niet de minste gelijkenis met een wezenlijk dier
zou hebben : men kan slechts verbindingen maken. Gedachten
en gevoelens van eenen gansch anderen acrd, dan de menschelijke, kan niemand scheppen.
En veronderstellen wij het onmogelijke : dat een dichter
wezens konde voortbrengen, wier daden in geenen deele met
de onze overeenkwamen, wier deugden en driften ons gansch
vreemd bleven, zouden dergelijke scheppingen ons belang
inboezemen? Neen. Het is juist omdat de helden van Vondel
en Milton van den eenen kant zoo hoog verheven zijn, zich
door zulke schitterende gaven des geestes onderscheiden, en
van den anderen kant zich door hartstochten laten leiden, die
wij alien in min of meer hooge mate gevoelen, dat zij ons zoo
onweerstaanbaar treffen. De deugd, de misdaad, het verstand
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dezer helden zijn groot; het doel, dat zij durven nastreven,
vervult ons met ontzag; hunne drijfveeren voeren tot daden,
die ons verstommen ; hunne lichamen zijn heerlijk of afzichtelijk boven alle beschrijving ; doch zij blijven menschen;
daarom kunnen wij hen bewonderen, beminnen of hates ;
daarom kunnen wij hen begrijpen, deel nemen in hunne
vreugd of smart, en juichen bij hunnen ondergang.
Deze korte uitwijding houde men mij ten goede. Wellicht
is zij niet geheel te onpas bij de beschrijving van Lucifer, in
zijnen nieuwen staat. Vondel, ik herhaal het, geeft er het
bewijs eener bij uitstek stoute verbeelding, en nochtans zal
men bemerken, dat de grilligste bijzonderheden op de voorstelling van de stoffelijke zaken berusten :
Gelijck de klaere dagh in nacre nacht verkeert,
Wanneer de zon verzinckt, vergeet met gout te brallen;
Zoo wort zijn schoonheit oock, in 't zincken, onder 't vallen,
In een wanschapenheit, verandert al te vuil;
Dat helder aengezicht in eenen wreeden moil;
De tanden in gebit, gewet om stael to knaeuwen;
De voeten en de hand in vierderhande klaeuwen;
Dat glinstrend parlemoer in eene zwarte huit.
In a t kort, d'aertsengel, wien nogh flus alle Englen vieren,
Verwisselt zijn gedaente, en mengelt zeven dieren
Afgrijslijck onder een, naer uiterlijcken schijn ;
Een leeuw, vol hoovaerdij, een vraetig, gulzig zwijn,
Len tragen ezel, een rhinoceros, van toren
Ontsteecken, eene sim, van achter en van voren
Al even schaemteloos, en geil en hest van aert,
Een' draeck, vol nyts, een' wolf en vrecken gierigaert(I).
Nu is die schoonheit, maer een ondier, te verwenschen,
Te vloecken, zelf van Godt, van Geesten en van menschen.
Dat ondier yst, indien 't de blicken op zich slaet,
En deckt met damp en mist zijn gruwelijck gelaet.
(1) Onder de gedaante der zeven dieren, hier genoemd, worden de zeven
hoofdzonden bedoeld, alle in Satan vcreenigd. Zie VAN LENNEP : De Werken
van Vondel, in verband geb racht met zijn Leven, Vie deel, bl. 284.
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Verreweg de meeste dichters hadden met de nederlaag van
Lucifer ook het stuk besloten. Vondel handelde zoo niet. Zijn
held kan zich niet onderwerpen ; na zijnen val geest hij,
integendeel, de ongelooflijkste bewijzen van zijnen boosaardigen geest en zijne ontembare krachtdadigheid.
Het veinzen volgt weer op de open vijandschap.
Natuurlijk verwekt de schitterende zegepraal van Michael
onder de goede engelen niet weinig geestdrift; zij groeten
Gods veldheer met g lofzang en cimbaelen, schalmeien en
tamboer. a Eene mededeeling van Gabriel brengt echter de
verslagenheid onder de juichende scharen.
Onmiddellijk na de nederlaag had Lucifer bet verstrooide
heer bijeengerukt. Om het licht van het alziende oog te
schuwen, zette hij zich
In eene holle wolek, een duist're moordspelonck
Van nerlen, daer geen vier dan uit hun' blicken blonck ,
En midden in den ring des helschen Raets gebeten,
Hief uit zijn zetel aen, te helsch op Godt gebeten :

Lucifer deed in eene heerlijke aanspraak (onder het oogpunt
der letterkunde), zijnen ongeluksgenooten verstaan, dat er
wrack moest worden genomen. De Hemel zou vervolgd
worden g in zijn verkoren beelt a . De mensch zal worden
verleid. Nimmer zouden de nakomelingen van Adam
ten zetel innedringen,
Waaruit men ons verstiet.
Edoch, gebeurt het al,
Dat iemant bovenstijge, een kleen, een dun getal!

dit zal niet gebeuren, dan na allerlei schrikkelijke rampen. De
mensch, de eerste oorzaak van Lucifers val, zal hierom schrikkelijk boeten. Geene pogingen zullen verwaarloosd worden :
de val des menschen zal de weerwraak der overwonnen enge-
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len wezen . Het grootste genoegen van den Hellevorst zal zijn,
zijnen vijand in zijne verstandelijke vermogens gekrenkt te
zien :
vervreemt
In wil, geheugenis en zijn verstant ontluistert,
Het ingeschapen licht benevelt en verduistert!

Hij zal niet onsterfelijk blijven
En wat den dagh beschreit in 's moeders bangen schoot,
Gevallen in den muil der onvermijdb're Doot!

De Booze zal a de tyranny altyd stouter verheffen, zijne
dienaars zullen als Godheden op het outer, in kercken zonder
tal tot aen de lucht gebout, door zooveel menschen als geen
tong vermagh te noemen, offervee, wieroock en gout vereert
worden. »
Al wat Adam teelt zal, behoudens zeldzame uitzonderingen,
voor eeuwig verdoemd zijn :
Door gruwelstuck op stuck, Gods naem ten trots begaen,
Zoo Bier wil hem tnijn kroon en mijn triomffeest staen.

Lucifer gelukt. Het treurspel eindigt daarop met de voorspelling van de redding des menschen.
Adam in Ballingschap, hetwelk in 1664 uitkwam, moet als
de noodzakelijke vollediging van Vondels meesterstuk worden
aanschouwd. Het stelt ons uitvoerig den val van den eersten
mensch voor, dien we in a Lucifer » slechts uit een verhaal
hebben vernomen. In dichterlijken gloed en schoonheid van
taal staat het bij het eerste niet achter, het draagt tevens in
ruime mate bij, om het karakter van den Hellevoogd tot een
der wonderste en verhevenste te vormen, welke het dichterlijk
genie van alle volken en alle tijden heeft voortgebracht.
In de alleenspraak, waarmede a Adam in Ballingschap »
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aanvangt, straalt het vernuft van Nee'rlands Dichterkoning
weer op de schitterendste wijze uit : Het karakter van Lucifer
is in volkomen overeenstemming met dit, welk hij in het treurspel, dat zijnen naam draagt, heeft vertoond. Hij spreekt :
Ick, eerst geheilight, om de kroon van 't licht te spannen,
En nu van 't eeuwigh Licht in duisternis gebannen,
Koom uit den zwavelpoel opdonderen van beneen.

Hij bevindt zich in het Aardsch Paradijs. Daar is hij getuige
van de pracht des lusthofs en van den gelukkigen staat, waarin
het eerste menschenpaar zich verheugt. Men moet de overschoone verzen lezen, waarin deze tafereelen geschreven zi jn ;
het zijn eenvoudig letterkundige wonderen.
Lucifer wil lien gelukkigen staat doen ophouden ; de herinnering aan hetgeen hij vroeger heeft durven wagen, doer hem
besluiten ook thans niet te aarzelen.
Geen aenslagh is te stout
Voor my, die niet ontzagh den hemel aen te randen.
Zoo neem mijn wraeckzucht al de weerelt op haer tanden
En ruckt dit groot heelal uit zijnen winckelhaeck,
Dat 's werelts as van mijne heirkracht kraeck.

Men ziet het, het vertrouweu op eigen kracht, het bewustzijn zijner meerderheid heeft Lucifer, in zijnen deerniswaardigen toestand, niet begeven. Zijne boosheid, zijn vast besluit
ditmaal niet te mislukken, nopen hem tot voorzichtigheid ;
door list zal, en moet hij zegepralen.
Men moet den tweeden sprongh,
(Want d'eerste is ons misluckt) zoo reuckeloos niet wagen.

De gevallen Engel verbergt zich in het loover ; hij wil de
gesprekken van Adam en Eva opvangen, ten einde te weten
te komen
Wat hun verboden wert, en wat hun wert bevolen,
Op lijf en zielstraf.

-25-Thans nog waagt hij het, in zijnen ontembaren overmoed,
de Godheid aan te randen.
Want, de Hoogste is niemants orient,
Dan die zijn hoovaardij ten roem en aenwas dient.

Met Asmode bespreekt Lucifer den te gebruiken list om
Eva te does vallen. Men gelukt, dank aan de sluwheid van
Belial, in eene slang verkeerd. De vreugde van den Hellevorst
kent geene palen , hij vindt geene woorden krachtig genoeg
om Asmode te loven :
Lucifer.
Zoo yang de rouklacht aen. Geen zang heeft zulck een aert.

Asmode.
Hoe wacker heeft dees wacht zijn hofwacht nu bewaert!

Lucifer.
Het gaet naer onzen wensch. Wij zijn dien hoeck te boven.
0 Asmode, het rijck des afgronts wil u !oven,
En innehalen op de schorre nachtklaroen.
Ons hof wort met tapijt van spinragh, en festoen
Van dorre blaén bekleet, om 't zegefeest te houwen.
Wij kroonen u ten vorst der oostersche landouwen.
Ghy steurde 't eerste feest der levenden, en zult,
Ten Godt der bruiloften van 't oosten ingehult,
Gemaghtight worden 's nachts het bruiloftsbed t' ontsteecken
Met geile vlammen en des bruigoms hats te breecken,
Daer by gewonden legt in d'armen van zijn bruit.

Asmode.
bat 's meer dan ick verdiende. Op uwen zegen slutt
My d'ysre kroon op 't hoofd. Zij roeste uw naem ter ecre.

Welk genot! Welke schaterlach ! Maar ook welke over-
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winning! Lucifer is meester over de bezielde schepselen der
aarde. Den mensch, dien God uit liefde, en tot zijn geluk had
geschapen, die de reden is geweest van der Engelen val, zal
een ellendig lot beschoren zijn. e Hij zal Lucifer in kercken
eeren..., in zijnen naem zweren. Slechts enkele zielen zullen
in het hemelsch Rijk komen. » Aldus is des duivels macht
grooter dan zij ooit geweest is, en des te meer reden heeft hij
Fier te zijn op zijne overwinning, daar de mensch, zoo zichtbaar van God uitverkoren, zich door zulke geringe middelen
heeft laten verleiden.
Natuer legt onder, plat getreden en geschent,
Al 't menschelijck geslacht is mijn en errefeigen ,
Het past niet langer op beloften noch op dreigen.
De wil hell over van 't geboden goet tot quaet.
'k Wil kercken zaeien, en altaeren, hem ten smaet.
Men zal mijn beelden daer met menschenoff'ren eeren,
En gout en wierroock, en by 's afgronts godtheit zweeren,
Uit schrick voor straffe. ick schuif nu glimpelyck en valsch
Den oorsprong van het quaet van my op 's vyants hats.
Laet al de weerelt vry van Adams erven krielen :
Uit sestigh eeuwen berght hij pas een hantvol zielen.
Zoo stijge ick na mijn' val op eenen hoogen trap.
Zooveel vermagh de lust, een montvol appelsap.

Zoo is dan dit karakter van Lucifer, als kunstgewrocht een
wonder. Stellig heeft Vondel veel aan de Bijbelsche voorstelling te danken; dock, een genie als het zijne kon den held
slechts belichamen, de hartstochten en drijfveeren scheppen,
die hem tot de vermetelste laden aanzetten, die men kan
ondernemen.
De Val der Engelen was vroeger wel in de kunst behandeld; Rubens o. a. heeft er een overschoon tafereel aan
gewijd. Doch, hetzelve was Vondel onbekend, en overigens,
de groote schilder heeft nergens het karakter van Lucifer zoo
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-uitvoerig weergegeven, dat het ter studie aan den dichter kon
dienen. Men weet, dat naar eene, niet van grand ontbloote
meening, Milton kennis zou gehad hebben van de meesterstukken, die ons thans bazig houden. Dit is een punt, hetwelk
met veel omzichtigheid moet behandeld worden ; ik verklaar,
dat de aandachtigste lezing der Nederlandsche treurspelen, en
van het Engelsche heldendicht, mij wel overtuigd heeft, dat er
vele overeenkomsten bestaan tusschen de werken van Vondel
en Milton : verder zou ik in mijne beweringen niet durven
gaan.
Wat ervan zij, na al hetgeen ik over de laden en het
karakter van Lucifer gezegd heb, zal het wel nutteloos wezen
te bevestigen, dat het scheppen van zulke figuur de verhevenste, doch sevens de moeilijkste taak is, die men in de
kunst kan ondernemen.
Van den eenen kant zulke prachtige kleuren, en zulke
wanstaltige vormen ; zulke geweldige, opbruischende driften
en reusachtige ondernemingen; van den anderen zooveel
menschelijk gevoel; zooveel waarheid, diepte en verhevenheid; zooveel schoonheid in den edelsten zin des woords; en
dit alles, uitgedrukt in eene taal, die ons verrukt en verbaast ;
voorwaar, men staat verstomd, dat een sterveling dit alles
heeft kunnen tot stand brengen, gelijkVon.del dit heeft gedaan.
De taak was bijna boven menschelijke krachten ; de moeilijkheden onoverwinnelijk ; onze dichter heeft al spelende gezegepraald ; nergens vertoonen zich sporen van vermoeidheid,
welke de overwinning hem hebben gekost.
Het feit, dat de dichter naar geene modellen kon arbeiden,
moge voor gewone kunstenaars de moeilijkheden hebben verhoogd ; Vondel had slechts zijn eigen hart te raadplegen, om
een werk te scheppen, waarvan de oorspronkelijke stoutheid
misschien nergens wordt geevenaard. Zoozeer beheerschte hij
20
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de stof, dat, niettegenstaande de verhevenheid van het onderwerp, de schoonheden van « Lucifer . met minder inspanning
to genieten zijn, dan in een ander zijner treurspelen.
Lier, 10 Maart 1887.
GUSTAAF SEGERS.

ONDER DEN PLATAAN.

De ondergaande zon wierp een vuurrooden gloed over den
rimpeligen waterspiegel der breede rivier, en over de bekoorlijke gestalte van Betsy Erley. Zij stond onder een reusachtigen plataan, en tuurde, met de hand boven hare oogen,
naar de overzijde der rivier, waar zich in de verse de blokhut
verhief van hem, dien zij minde en wachtte. Zij was blond
en blauwoogig, en haar vader, een der geringste planters in
Missouri, mocht werkelijk trotsch op haar zijn, want zij bezat
een gouden hart, en in het gansche gewest was slechts 66n
meisje, dat haar den palm der schoonheid kon betwisten.
Toen de lieve plantersdochter zich ontevreden en mistroostig omkeerde, stond zij van aanzicht tot aanzicht met William
Burker, den tweelingbroeder van hares geliefde. De ongemeen forsche jongeling, wiens knap gelaat op dit oogenblik
zoomin als het hare van blijgeestigheid getuigde, was haar
uit het naburige schaarhout genaderd, zonder dat zij het
merkte.
« Harry kan niet komen, Betsy, D zegde hij vriendelijk.
« Hij zal toch zeker niet vertrekken, zonder mij vaarwel
to zeggen? 0 vroeg zij snel, en zag hem onrustig aan.
a Morgen, bij het krieken van den dag, gelijk gij weet,
reizen wij of naar de mijn, en Harry heeft het nog zeer druk
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met de toebereidselen van onzen tocht. lk breng u zijn hartelijksten groet en zijn besten wensch.
Zwijgend wandelden zij naast elkander voort langs het
smalle pad, dat, tusschen een maIsakker en een korenveld,
naar de blokhut haars vaders leidde. Zij zag er zeer bedrukt
uit, en ook op zijn wezen lag zware kommer.
« Ik geloof niet, » riep zij eensklaps driftig uit, “ dat er
van die loodmijn veel zal te recht komen, zoomin als van de
andere, die men onlangs ontdekte ! »
« Ik ook niet ; ik ga enkel mee om mijn broeder genoegen
te doen, D sprak hij ; en vervolgde toen peinzend, met jets
woest in zijne stem : « Ik begrijp niet, hoe sommige menschen
zoo vurig naar onzekere rijkdommen kunnen snakken, terwijl
zij van den ancleren kant een kostbaren schat versmaden,
dien zij slechts voor 't grijpen hebben !
Zij keek hem met bevreemding aan, want zij vatte den zin
zijner woorden niet, nosh kon zich de bitterheid van zijn
loon verklaren.
« En waar is Harry thans heengegaan? » vroeg zij, na
eenige oogenblikken zwijgens.
« Naar de hoeve van Frank Serton, wiens zoos, zooals u
waarschijnlijk bekend is, ook mee naar de mijn gaat. »
Hij sloeg haar nauwlettend gade, en het ontging hem dus
niet, dat zij bloedrood werd, ofschoon zij schielijk haar gezichtje afwendde, ten einde de tranen te verbergen, die in
hare oogen opwelden. Hij maakte daaruit de gevolgtrekking,
dat de naam der Sertons haar pijnlijk aandeed, en vergiste
zich niet : dien naam kon zij tegenwoordig niet hooren,
zonder dat eene gewaarwording van angst haar hart deed
trillen.
« William, » vroeg zij ontroerd en dringend, toen zij de
blokhut genaderd . waren, « wees zoo goed mij mee te deelen,
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wat Harry u gelastte mij te zeggen ; herhaal mij letterlijk
zijne woorden, zoo gij kunt ! »
Zijn voorhoofd betrok, en hij aarzelde eenige stonden,
alvorens hij gejaagd antwoordde :
g Dit kan ik, en dit zal ik, Betsy; want, hoewel ik zeker
hen, dat zijne woorden u zeer smarten zullen, geloof ik toch,
dat het best voor u is, dat gij ze vernemet !... Harry was
dezen middag zeer opgewonden en radeloos, zooals ik hem
nooit gezien heb... »
« En wat zegde hij ? » sprak zij angstig , met moeite
ademhalend.
« Zeg aan Betsy, dat ik mij diep rampzalig gevoel, en dat
ik niet waard ben nog ooit onder hare oogen te komen !
Onherroepelijk en voor immer zijnwij gescheiden ! »
Zij werd zeer bleek. In hare oogen, op gansch haar gelaat,
las men duidelijk de wreede smart, die hare ziel doorvlijmde.
En toch Iced de man, die hijgend voor haar stond en haar
met meewarigen blik aanschouwde, misschien meer dan zij !
« Duurbaar meisje, » sprak hij, en er lag onmetelijke
liefde en wanhoop in zijne stem, « mijn Leven zou ik geven
om u het minste leed te besparen !... Vaarwel... God
zegene u ! »
Snel keerde hij zich om, en verwijderde zich met wankelende schreden. Hij, de beste schutter uit gansch de streek,
hij, van wien men beweerde, dat hij macht genoeg bezat
om, zelfs ongewapend, een beer te overmeesteren, hij, de
ijzersterke man, snikte als een kind.
Betsy begreep alles, alles...
Het gerucht, dat haar onlangs ter oore was gekomen, loch
waaraan zij geen oogenblik geloof had gehecht, was waar :
Laura Serton — hare eenige mededingster naar den palm der
schoonheid — had haar Harry's hart ontstolen!
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De uitdelving der loodmijn was gestaakt. De onderneming,
waarvan men zulke groote verwachtingen gekoesterd had,
was teenemaal mislukt. De spaden, houweelen en al wat de
mijnwerkers hadden meegebracht, was reeds terug op de
wagens geladen, en de teleurgestelde gelukzoekers hadden
besloten den volgenden morgen op te breken.
't Was in den namiddag. De meeste mijnwerkers, en
daaronder William, waren ter jacht gegaan. Slechts vier
waren bij de mijn achtergebleven, om bij de wagens en paarden de wacht te houden. Zij zaten rustig tegen de berghelling
te rooken en te praten, zich bakerend in de warme zonnestralen. Harry Burker was de eenige, wiens gedachten van
treurigen aard schenen : zijn voorhoofd was gerimpeld, zijne
wenkbrauwen waren gefronst, en zijne oogen staarden stijf en
somber in de ruimte. Te laat, helaas ! had hij ondervonden,
dat Erley's blonde dochter, die hij versmaad had, in waarde
verre boven hare zwartharige, verleidelijke mededingster
stond ! Te laat, te laat !
a Gij moet zoo verdrietig niet kijken, Harry, » zegde

eensklaps een der gezellen ; . binnen eenige dagen zijt gij
alweer bij uwe lieve Betsy. »
Een flauwe, pijnlijke glimlach vertoonde zich op Harry's
gelaat, maar zijn voorhoofd ontplooide zich niet.
« Wat ! Betsy? D riep een der anderen met schamperen
lach. » Weet gij niet, dat Harry tegenwoordig alle nachten
van Laura Serton droomt? leder zijn smaak. Wat mij betreft,
ik krege liever een kus van Betsy dan honderd van Laura. 0
Hij, die zoo sprak, was een ruwe, stevige en twistzieke
kerel, die vroeger naar de hand van Serton's mooie dochter
gedongen, maar een blauwtje geloopen had.
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Harry werd vuurrood.
« Wat bedoelt ge, Tom? . vroeg hij toornig en dreigend.
« Dat ik meer houd van de zedige, frissche Betsy, » luidde
het tergende antwoord, « dan van eene behaagzieke deerne
-zooals Laura, die minstens een dozijn minnaars gehad heeft.
c Gij liegt! » brulde Harry, bevend van gramschap.
« Liegen! Verdoemd, denkt gij dat ik Laura niet ken? »
£chreeuwde Toni. « Drie maanden lang is zij mijn liefje
geweest! »
« Lafaard ! knarste Harry.
Met vlammende oogen vlogen zij op... En, toen de anderen
van de jacht terugkeerden, was Tom een lijk en Harry doodelijk gewond...
In stomme vertwijfeling, bleek als een doek, zonk William
geknield neer bij zijn stervenden broeder, en vatte diens
machtelooze hand.
« William, » fezelde Harry met zwakke, nauw hoorbare
stem, « ik heb slecht, zeer slecht gehandeld... Doch zeg mij...
bemint gij Betsy niet?... Ik vermoedde het... Schep moed,
broeder... zij zal u liefhebben... zij moet u liefhebben...
iedereen heeft u lief... en gij zult haar gelukkig makes...
Maar de arme Laura... wat zal van haar worden?... arme
Laura... »
Met dezen naam berouwvol op de lippen, ging hij de
eeuwigheid in... En eenige maanden nadien, werd ook Laura
Serton ten grave gevoerd, to zamen met het doode wicht dat
zij ter wereld had gebracht.
D

D

De buks op den schouder en in gepeinzen verzonken, stapte
William voort onder het groene looverdak van het eeuwenDude bosch. Niets stoorde de plechtige, geheimzinnige stilte
dan het zoete gekweel Bens zangvogels, en, van tijd tot tijd,
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de scherpe schreeuw van den specht of het schorre gekras
eener raaf.
Eensklaps knalde op korten afstand een schot.
William bleef staan, en luisterde... Een toornig gebrom
deed zich hooren.
Behoedzaam, den vinger aan den trekker zijner buks, drong
hij door het kreupelhout, dat hem van de plek scheidde,
waar een vreeselijk gevecht werd geleverd. Een zwarte beer,
doodelijk gekwetst, wentelde zich reutelend over den groen
bemosten grond, dien hij met zijn bloed rood verfde. Een
tweede beer stond, schuimend van woede, op zijne achterpooten, en was op het punt een man te verscheuren. Deze had
zijn afgeschoten geweer weggeworpen , en verdedigde zich
met zijn jachtmes moedig tegen het roofdier. Ongelukkiglijk
struikelde hij, bij het ontwijken der geduchte klauwen, over
een boomwortel, en viel achterover...
William legde zijne buks aan, en gaf vuur,.. De kogel
doorboorde de hersens van het grimmige dier, en — Betsy's
varier was gered!
Den vorigen nacht hadden deze beren twee zwijnen van
den ouden planter verscheurd, en hij was hun spoor gevolgd,
ten einde over den stouten roof wrack te nemen en tevens hun
zwarten pels te bemachtigen. Helaas! zonder Williams tijdige
hulp hadde zijne onderneming hem het leven gekost!
« Duizendmaal dank, William, zonder u was ik verloren!
sprak John Erley ontroerd, terwij1 hij zijn redder hartelijk de
hand schudde. « Zonder u was Betsy thans eene weeze! Wat
zal zij blijde zijn u te zien! Zij spreekt dikwijls van u, en kan
niet begrijpen waarom gij niet met de anderen van de mijn
teruggekeerd zijt. Waar hebt gij al dezen tijd verbleven?
« lk heb als een wilde rondgezworven, . antwoordde hij.
met een somberen grimlach, a in de bosschen, op de bergen,
D
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in de spelonken, levende van de jacht, en nooit onder een
dak slapende.
« Maar nu gaat gij toch met mij, niet waar, opdat Betsy u
danken kunne?
Een oogenblik scheen hij in beraad; dan schudde hij weemoedig het hoofd, en zeide
Neen, vandaag niet, ik heb nog eenen verren tocht te
doen. Doch, zeg aan Betsy, dat ik haar morgen, bij het
opkomen der zon, onder den plataan aan de rivier zalwachten.
Daar kan zij van mij afscheid nemen, als zij wil, eer ik voor
goed Missouri verlate. »
« Voor goed, William?
« Ja, ik ben voornemens naar Texas te trekken, het
schijnt dat daar wild in overvloed is, — om nooit, nooit meer
terug te komen! »
« Dwaasheid, William! Blijf liever hier bij uwe vrienden,
en neem eene vrouw : een flinke kerel zooals gij heeft maar
te kiezen!
• 1k ken maar een meisje, dat ik tot vrouw wensch, » sprak
hij bitter, « en dat meisje heeft mij niet lief. »
Reeds voor het morgenrood aan de kim schemerde, liep
William onrustig bij de rivier heen en weer, of leunde tegen
den reusachtigen plataan, en tuurde naar Erley's blokhut. Hij
zag er bleek en afgemat uit, en geen wonder : den ganschen
nacht had hij geen oog gesloten, geen oogenblik gerust.
Onophoudelijk had hij de vlakte en het woud doorkruist,
alleen met zijne ellende, ongevoelig voor al hetgeen hem
omringde, doof voor het gehuil en geschreeuw der rondzwervende roofdieren, niets hoorende dan de wanhoopskreten van
zijn hart...
Toen de zon hare eerste stralen over de aarde schoot, werd
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de deur der hut geopend, en trad Betsy buiten. Viug, eene
hooge kleur op het lieve gezichtje, spoedde zij zich voort naar
de plants der bijeenkomst.
Zij vloog naar hem toe, en drukte zijne hand.
a

Dank, William, duizendmaal dank! Gij hebt mijn varier

het leven gered : nooit zal ik u dit kunnen vergelden ! 0
Een glimlach van innige voldoening verhelderde zijne
zwaarmoedige trekken. Hij zag haar teeder en bewonderend
aan, te zeer ontroerd om een enkel woord te kunnen uitbrengen.
« En wilt gij waarlijk vertrekken, William, om nooit meer
terug te komen ? »
(( Ja, Betsy, dat zal best voor mij zijn, » antwoordde hij met
een zucht.
« IVIaar niet voor mij, William ! » riep zij met vuur. « Het
zal mij zeer smarten, indien gij henengaat! En, hebt gij niet
gezegd, dat gij zelfs uw leven zoudt geven om mij het minste
Teed te besparen? Elken dag, elk uur heb ik mij die woorden
herinnerd, en ze lang overwogen !
« Zulks heb ik gezegd, en het is waar, Betsy ! 0
« Ili geloof u, William, ik geloof dat gij goed zijt, ja,
honderdmaal beter dan alle andere mannen! » riep zij hartstochtelijk uit, met bevende lippen en gloeiende wangen.
Hij schouwde haar in het sprekende gelaat, en eensklaps
verving een angstige twijfel de wanhoop zijner ziel. Nog
durfde hij niet hopen, maar toen zij haren arm om zijn hals
sloeg, hem op den mond kuste, en nogmaals kuste, en hem
smeekend vroeg of hij blijven wilde, brak een vloed van
tranen uit zijne oogen.
« Waarom weent ge, mijn !leveling? »
« Van geluk ! » snikte hij, en prangde haar tegen zijn
kloppend hart.
CONSTANT VAN DE MOER.

WETENSCHAP EN ARBEID,

In de moderne maatschappij is het onderwijs het aes
triplex, het driedubbel staal, waarvan de dichter gewaagt,
dat de borsten beschutten moet, in den struggle for life.
Le raisonnement et l'exp6rience .sont d'accord pour
dêmontrer que la moralitO et la richesse, par suite le bonheur
ties peuples, sont en rapport direct avec le developpement de
l'instruction. »(I)
Hoe verder eene natie vooruitgaat op het gebied van opvoeding en onderwijs, hoe meer ook hare zeden worden
gelouterd, hoe hooger het peil van hares stoffelijken welstand stijgen zal.
De volkeren, die zich voor het onderwijs de zwaarste
opofferingen getroosten, brengen het ruimste deel bij tot de
algemeene beschaving der menschheid, ter bevordering van
het welvaren, ook van de toekomstige geslachten.
Van die waarheid hebben alien, die niet ziende blind en
niet hoorende doof zijn, sedert lang de vaste overtuiging
gekregen .
Werd er in de laatste jaren veel gedaan, om de jeugd tot

(1) PAUL BERT. -
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verstandige burgers op te leiden, nog blijft er op dat uitgestrekte domein veel grond braak liggen.
Wel vormt de hedendaagsche volksschool hoofd en hart;
wel worth hier en daar, dank aan de gymnastische oefeningen
en doeltreffende spelen, ook de ontwikkeling des lichaams
eenigermate bevorderd ; doch niet steeds blijft men indachtig, dat de school — zooals Comenius het reeds verlangde —
voorbereiden moet tot het werkelijk leven; dat zij het kind
niet slechts vormen moet , in zedelijk, verstandelijk en
lichamelijk opzicht, maar hem !evens rechtstreeksche middelen hoeft ter hand te stellen, waarmee het later, in overeenstemming met zijnen card en aanleg, het best zal kunnen,
voorzien in de noodwendigheden van zijn stoffelijk bestaan.
Kan de volksschool het kind niet tot ieder vak opleiden,
toch dient niet vergeten, dat de mensch behalve een helder
hoofd, een rechtschapen hart, een vast karakter en een goed
ontwikkeld lichaam, ook wakkere oogen en vaardige handen
hebben moet.
Om aan die roeping te beantwoorden, meenen wij dat de
oefeningen van geest en lichaam elkander wederkeerig tot
ontspanning moeten strekken ; dat het onderwijs meer hoeft
te berusten op de zelfwerkzaamheid van het kind, dan op een
passief toehooren en een slaafsch nabootsen.
Van die waarheid was FrObel doordrongen, toen hij de
kindertuinen in het leven riep, waar het natuurlijk bezig
zijn der kleinen gehuldigd wordt ; waar door doelmatige
afwisseling, de krachtinspanning tusschen lichaam en geest
in evenwicht words gehouden.
Vond dit hoogst belangrijk princiep tot nog toe eene min of
meer voldoende toepassing in de bewaarscholen, weinig dacht
men er aan ook de lagere school naar dien eisch in te richten.
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Onze maatschappij wordt nog voortdurend den heilloozen
invloed van het verleden gewaar. Niettegenstaande eenige
democratische wetten en de civiele gelijkheid, hangen wij
nog aan den ouden slenter, blijft in ons de geest verroest
der standen uit de middeleeuwen.
Men pronkt met de woorden gelijkheid en broederlijkheid;
maar heeft de volksschool wel al gedaan wat er in hare mach t
ligt, om die verheven leuze te helpers bewaarheiden??
Het geesteswerk en de handenarbeid, die geroepen zijn
om zich onderling te rugsteunen, om zich wederzijds te
volledigen, vliegen tegen elkander op als twee vijandelijke
elementen.
Onze bevolking leeft gescheiden in twee kampen : Hier
wordt er geleefd als de plant, gezwoegd als het lastdier,
gesloofd in werkhuizen en fabrieken, in groeven en mijnen ;
elders blijft men uitsluitend werkzaam op het gebied van den
geest, of meent men eene zending te volbrengen, met de
godin Farniente te dienen in den leuningstoel
Wie denkt hier niet aan de standen der middeleeuwen,
niet aan de bevolking van Laconie, met hare Spartanen,
Perieken en Iloten ?
Zou men niet zeggen, dat de natuur een deel onzer
bevolking slechts met de kracht van het brein en anderen
alleen met de kracht van de spieren heeft bedeeld, en zij
dus geen volledig organisme heeft voortgebracht?
Het springt in het oog, dat die splitsing strijdig is met de
natuur zelve, die toch in alles eene harmonische ontwikkeling nastreeft ; dat die kloof op het maatschappelijk leven
eenen hoogstnadeeligen invloed moet uitoefenen.
Hij die zijne krachten wijdt aan een bezigzijn van stoffe-
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lijken aard, stremt daardoor de ontwikkeling zijner verstandelijke vermogens; terwip het aanhoudend geesteswerk
en het huiszittend leven van l'homme de cabinet nadeelig
werken op zijne physieke vorming en weleens organische
gebreken veroorzaken.
c Propension a l'alikation mentale, au ramollissement,
aux maladies nerveuses, tel est de plus en plus le resultat
des etudes spêciales exclusives. Tendance a l'idiotisme et au
cretinisme, telle est la consequence de l'organisation vicieuse
des travaux de l'agriculture et des usines, D Zoo schrijft

Leneveux, membre de la commission d'enseignement professionnel du d6partement de la Seine.
De gezondheidsleer en de physiologic verzetten zich beide
tegen die iribreuk op de wetten der natuur.
*
* *

Sedert eenigen tijd wordt er geklaagd, dat de studienprogramma's te veel omvattend, de leerstof en de schooluren
Diet geevenredigd zijn met de krachten van het kind ; maar
heeft men er ernstig aan gedacht, dat de handenarbeid niet
vruchteloos zou kunnen aangewend worden, om het gebroken evenwicht eenigszins te herstellen?
Moeder natuur is eene milde, maar tevens gestrenge
vrouw. Zij bedeelt ons met verstandelijke vermogens en met
spierkracht, opdat wij van beide gaven een wijs gebruik
zouden makes, tot ons eigen welzijn en tot nut der maatschappij.
Berokkent de huidige gesteltenis nadeel aan de verstandelijke en de lichamelijke ontwikkeling, niet minder
schadelijk is zij, wanneer wij haar van een sociaal standpunt
beschou wen .
Er heerscht an tipathie tusschen de volksklas, die alleen
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van handenarbeid leeft, en een ander deel der bevolking,
dat in een bijna uitsluitend geesteswerk zijn bestaan vindt.
De arbeidende klas stelt niet. altijd vertrouwen in de
theorien der wetenschap, is niet licht overtuigd, dat men het
goed met haar meent en neemt de mannen van studie en
hen, die zonder zwaren arbeid in hunne levensbehoeften
voorzien, weleens voor elementen, die weinig of niets bijdragen tot de welvaart des yolks. In Bier voege wordt er geredeneerd, van den eenen karat; terwijI de standen, die op
het wetenschappelijk gebied meer ontwikkeling erlangden,
het ongelijk hebben met de werkende klas niet genoeg in
aanraking te komen, er zelfs met minachting op seder te
zien. Geen betoog hoeft het, dat die antonomie eenen zeer
ongunstigen invloed te weep brengt op het maatschappelijk
leven eener natie en daaruit soms botsingen ontstaan, die
betreurenswaardige gevolgen na zich slepen.
*
* *

Naar onze bescheiden meening, liggen er eenige middelen
in het bereik, die ofschoon Beene antiseptica, toch niet zonder
vrucht zouderi kunnen beproefd worden, om den onrustbarenden toestand eenigermate te helpers verzachten.
Wij bedoelen : 1 0 den leerplicht; 2° de invoering van den

handenarbeid in de lagere school, als eene voortzetting van
het FrObel-Systeem, en 3° het stichten van bijzondere beroepsscholen.
Het ware niet moeilijk te bewijzen, dat de leerplicht ruimschoots zou medehelpen om eene gunstigere verstandhouding
te doen heerschen tusschen tie klassen der maatschappij; om
het kind van den werkman met dat van den meer begoede in
aanraking te brengen , om den werker te overtuigen, dat de
samenleving de hulp der geleerden niet ontberen kan.
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Het onderwijs in den handenarbeid en de beroepsscholen
zouden rnedewerken om verstandige arnbachtslieden te
vormen ; zouden hun, die zich later meer in de wetenschappelijke sfeer zullen bewegen, doen inzien hoe zij ook den
steun der stoffelijke krachten van spieren, werktuigen en
gereedschappen niet missen kunnen ; hoe eenieder welstand
en genoegen vinden kan in den arbeid gegrond op de geleerdheid, in de geleerdheid gekruid met de opwekkende vruchten
des arbeids.
De geschiedenis van den arbeid is een drama, waarvan
wij de drie eerste bedrijven kennen : den arbeid van den
slaaf in de oudheid, dien men verkreeg met stokslagen ; den
gedwongen arbeid van den lijfeigene, in de middeleeuwen ;
den arbeid om een vastgesteld loon, in onze dagen. Thans
begint de opvoering van het vierde bedrijf : de samenwerking der drie hoofdoorzaken der voortbrenging : verstand,
kapitaal en werkloon.

Vele scholen bezitten reeds eene teeken- en eene turnzaal ;
eene werkplaats zou er dienen bijgevoegd te worden, waar
de jongens meter, passer en winkelhaak, de meisjes naald en
draad, waschtob en strijkijzer zouden leeren hanteeren;
waar alien den arbeid zouden leeren waardeeren en liefhebben, als eene bronne van welvaart en heilgenot voor
arm en rijk.
Het valt niet te ontkennen, dat het onderwijs in sien handenarbeid ook op de keuze van een beroep eenen zegenrijken
invloed zou doen gevoelen. Het zou het getal der « declasses »
verminderen ; er velen tegenhouden hunne zonen bij het
leger der klerken in te lijven; beletten dat zoovele land-
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bouwerskinderen eene loopbaan inslaan, die gaar niet overtenstemt met hunnen aard en hunnen aanleg.
Het onderwijs in den handenarbeid zou medehelpen om
verstandige ambachtslieden te kweeken, den akkerbouw in
degelijkheid en aanzien te doen stijgen en het spreekwoord :
a twaalf ambachten en dertien ongelukken » in onbruik te
doen vallen.
Het onderhavig onderwijs zou bij anderen het vooroordeel
-wegnemen, dat het werken niet strookt met het leven van
lieden, die door de fortuin meer begunstigd werden; het
zou, door zijnen economischen en pmdagogischen invlocd,
veel hijdragen om het scheppend vermogen en de begeerte
tot leeren te ontwikkelen; het karakter te vormen ; het kind
voor te bereiden tot het volbrengen zijner maatschappelijke
plichten; het evenwicht helpen herstellen tussehen stofTelijk
werk en uitspanning des geestes en de broederlijke genegenheid onder de mensehen bevorderen.
Wellicht zouden wij dan den dag molten te gemoet staren,
dat de werkman in voile vertrouwen een gezond boek, als
eenen goeden vriend, raadplegen en dat Mom/Le de cabinet
zich niet schamen zal een gereedscliap ter hand te semen ;
dat er, door eene harmonische, natuurlijke opvoeding des
Yolks, aan de rechtmatige eischen der natuur en der maatschappj voldoening zal worden geschonken !
Borgerhout-Antwerpen, 1887.

JACOB ST INISSEN.
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I.
DE VEIL.
Door 't donkergroen en welig- weidsche woud
Zijn, eeuw na eeuw, reeds duizendtallen jaren,
GeheimvoI- schuw als schimmen, heengevaren
In woesten storm of zengend zonnegoud.

En eeuw na eeuw — als sterke steunpilaren
Eens reuzentempels, door Titaan gebouwd —
Staan forschige eiken met hun knoestig pout
De blauwe woon der Godhcid aan to staren.

En eeuw na eeuw omklemt de zwakke veil
Den kloeken reus, haar steun, haar stet, haar heil,
En blikt de reus de zwakke liefdrijk tegen.

En eeuw na eeuw, zoo sterk aaneengcregen
Als veil aan eik, verbindt de liefdegloed
Der vrouwen vreeze met der mannen moed.

- 305 -

II.

EERZUCHT.

Toen ik als kind bij Meiweer veldwaarts ging,
Om langs de haag de kevers buit te maken,
Bemerkte ik eens een wonder, wonder ding :
Ik zag den grond aan 't blauwe luchtruim raken!

Wat dreef mij aan opeens de jacht te staken?
'k Liet weder vrij de kevers die ik ving,
En ijlde voort : ik wou lien tooverkring,
Dien feeenrand, aan 't eind der laan , genaken!

Maar zie... hij week, terwijl ik hijgend liep
En hoe ik rende of hem tot stilstaan riep,
lk zag — (5 spijt!— den afstand niet vermindren...

Dat ook is 't lot van een e erzuchtig mensch :
Ook hij ziet nooit een eind aan droom en wensch,
Ook hij rent voort, begeerig- blind als kindren!

VERRAAD.
Wanneer een vlieg zich op een bloemenblad
De weelde gunt der zoete middagrust,
Wanneer het windje, nimmer streelenszat,
De kleine slaapster licht en luchtig sust,
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Het tafereeltje badend in een bad
Van mild en gul en goad een stralenschat,
Dan is de vlieg 't gevaar zich niet bewust.

Maar listig loert van verre reeds de spin !
De sluwe sluipt onhoorbaar naderbij,
En sluit de vlieg met moordend kluwen in.

Zoo waant zich vaak de weerlooze onsehuld vrij ,
Maar listig loert afschuwelijk verraad,
En duwt die dood in 't kluwen van den haat.

BOEKBEOORDEELINGEN.

JULIUS VON MORNER. Die deutschen and franzOsischen Heidengedichte des Mittelalters als Queue [fir die Culturgeschichte. — Leipzig, 0. Wigand. 1886. 180 pp.
Elke studie,die als een poging mag gelden om de nieuwere
theorie der geschiedschrijving toe te passen, verdient bij
voorraad onze aandacht. Niemand zal wel van meening zijn,
dat in dien zin te veel geleverd worth. Het tegendeel is
waar: de werken, die de geschiedenis ook elders zoeken dan
in oorkonden en kronijken, zijn nog immer schaarsch. En
nochtans, hoezeer voelen wij ons niet ingenomen voor een
boek, dat in de letterkundige gewrochten van een bepaalde
eeuw bronnen voor de geschiedenis der tijdgenooten weet te
vinden ! Het zij genoeg aan de hooge belangstelling te herinneren, welke J. Te Winkel met zijn Jlaerlant beschouwd als
spiegel ze ner eeuw en Vanderkindere met zijn Siècle des
Artevelde wisten te wekken.
Een geschrift in dezelfde richting als de beide even aangehaalde, is het werk van Jul. von MOrner. Het bespreekt de
Duitsche en Fransche heldengedichten; de lezer verlieze
echter niet uit het oog de gemeenschappelijkheid aller middeleeuwsche stoffen, niet alleen voor ridderromans, doch
zelfs voor eenvoudige liederen. In Germaansche en Romaansche landen worden dezelfde onderwerpen behandeld , beide
oefenden steeds op elkander een machtigen invloed uit. En
in Vlaanderen meer dan elders, moesten wij die dubbele
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zijn dan ook meest alle naar Fransche bronnen bewerkt.
Het is begrijpelijk, dat in de Dietsche riddergedichten
dezelfde personages optreden en dezelfde zeden geschilderd
worden.
Het boek van von MOrner heeft tot doel, de middeleeuwsche toestanden in de Duitsche en Fransche riddergedichten
terug te vinden. Van die taak kwijt hij zich op zulke wijze,
dat de lezer hem altijd met belangstelling volgt. Laten wij
echter niet te streng zijn: het werk, dat wij beoordeelen,
behoort tot zijn letterkundige nalatenschap, en ongetwijfeld hadde de schrijver, ware het hem gegund geweest er
de laatste hand aan te leggen, zijn hoofdstukken onderling
beter ineengevoegd, hadde mogelijks de thans al te lange
inhoudsopgave der riddergedichten ingekort, en waarschijnlijk sommige punten, die tot zijn onderwerp behoorden,
meer op den voorgrond gesteld , vooral in de Fransche
romans. Nu heeft hij in de eerste plaats de ruwe zeden Bier
tijden geschetst. Dit punt is van het hoogste gewicht: ook in

de overige vakken onzer letterkunde is de graad van ruwheid
der karakters een criterium voor het bepalen der oudheid
van het thema.
Hoe vele vraagstukken waren er niet, behalve dit eene,
welke zijn aandacht verdienden! Als voorbeeld wil ik enkel
spreken van de rol der vrouw in de middeleeuwsche gedich_
ten. Von MOrner had overigens dit punt met voorliefde
behandeld voor het Duitsche gedeelte van zijn werk; en bier
vinden wij inderdaad zeer wetenswaardige dingen over de
levenswijze en zeden der Germaansche vrouw en het opkomen van den vrouwendienst, welke als de voornaamste drijfveer van het ridderwezen moet aangezien worden. Hoe
dikwijls was immers het woord eener jonkvrouw genoeg, om
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Alen ridder te bewegen die avontuurlijke tochten te onderDemon, welke ons als een vast bestanddeel in de sprookjes
zijn bewaard gebleven? Aileen na een gelukkigen uitslag
werd hem het heloofde loon toegestaan. Von Witmer doet
de zonderlinge gewoonten dezer tijden goed uitschijnen, en
4deelt merkwaardige bijzonderheden mede omtrent de vergoding der minne, welke aan de middeleeuwen een zoo eigenaardig karakter verleent.
Te recht zal dit boek, reeds door zijn fragmentarischen
aard, als een schets gelden. Toch was het reeds verdienstelijk de aandacht te roepen op deze zijde van de studie der
middeleeuwsche letterkunde, daar zij al te zeer uit het oog
verloren word t.

AUG. GITTÈE.

Briefe von Jakob Grimm an Hendrik IV illem Tydeman mit
einem Anhange and Anmerkungen herausgegeben von
Dr

Alex. II eifferscheid . Heilbronn, Gebr, Henninger. 1883.

VI en 152 pp.
Ter gelegenheid van de honderdste verjaring van Jakob
'Grimm's geboortedag (1885), verscheen te Heilbronn een
bock, slat ons, Nederlanders, meer in 't bijzonder aangaat.
Ik meen namelijk zijn brieven aan H. W. Tydeman.
Hoewel deze zich meer bepaald met historische rechtswetenschap bezig hield en in dit vak te Deventer, Franeker, en
later ook te Leiden als hoogleeraar werkzaam was, toch deed
hij ook aan illiddennederlandsch en over 't algemeen aan
Oudgermaansche taal- en letterkunde. Tot hem wendde
zich Grimm in zijn opzoekingen, wat Nederland betrof.
4
Deze briefwisseling is besloten tusschen de jaren 1811
en 1832. Het was de vruchtbaarste periode zijns levens,
gedurende welke Grimm zijn voornaamste geschriften uit-
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gaf : de Kinder- tend Hausmiirchen, de Rechtsaltertiemer ,
de Deutsche Grammatik e. m. a. Van dit tijdperk dagteekent ook de geboorte der wetenschappelijke taalstudie; overal
werden klooster- en universiteitsboekerijen doorsnuffeld en
een menigte perkamenten van hooge waarde voor de Germaansche letterkunde aan 't Licht gebracht. Grater vond in
1811 te Comburg een echten schat, een handschrift van
onzen Reinaert en van dan of volgden de ontdekkingen
elkander op. Grimm werd de ziel der nieuwe beweging, en
de door Prof. Reifferscheid uitgegeven brieven laten ons
oordeelen over de vele bemoeiingen, die de geduldige taalvorscher zich gaf om de oudheid van den Germaanschen
stain op te spores. In het bezorgen van oude drukken onzer
volksboeken was Tydeman hem vooral behulpzaam en de
gedeelten zijner briefwisseling, waarin Grimm over dit
onderwerp in bijzonderheden treedt, zijn zeer belangrijk,
wegens de grondige kennis, waarmede de geleerde en toch
zoo bescheiden man ze hespreekt. Tydeman werd ook door
Grimm aangemoedigd sprookjes en sagen te zamelen. In
welke mate hij aan lien oproep gevolg gaf, is ons onbekend,.
loch het zal gewis menigeen verwonderen te liooren, dat
de thans overal opkomende folklore-maatschappljen, waarvan, volgeris de gewone opvatting, de eerste in 1878 te
Londen tot stand kwam, reeds in 1815 te Weenen hun
voorbeeld gevonden hadden (z. bl. 36). Tydeman ontving
ook een uitnoodiging om zich bij die vorschers aan te sluiten,,
welke hun opzoekingen op de nationale schatten des yolks
richtten : « Ohne sie genauer zu erforschen, zegt de omzendbrief, vermOgen weder unsere Poesie, noch Gesehichte,
noch Sprache, in ihren alien and wahrhaften Urspriingen
ernstlich verstanden zu werden.
In dit boek komen ook een paar brieven van Grimm aan
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Bilderdijk voor. Ze zijn in het Fransch, waarschijnlijk
omdat Bilderdijk zich in zijn schrijven aan Grimm reeds van
die taal bediende. Bilderdijk was overigens, volgens Grimm's
eigen getuigenis, « gewoonlijk onrechtvaardig jegens het
Hoogduitsch, dat hij niet genoeg kende of kennen wilde
Met Bilderdijk had Grimm nooit veel betrekkingen, en de
onaangenaamheid van het karakter des grooten dichters
ontsnapte hem niet : « in seinen Briefen, zoo schrijft Grimm
aan Tydeman, macht Bilderdijk mir zu viel Complimente, so
dass ieb nicht recht daran glauben kann (bl. 53).
Achter de brieven van Grimm voegde de uitgever nog
eenige andere van Wilhelm Grimm, Hoffmann von Fallersleben en Ch. Fr. Dom. de Villers, aan Tydeman gericlit.
Alle hebben betrekking tot het litterarische leven der eerste
helft onzer eeuw en bewijzen vooreerst de trouwe dienstvaardigheid, waarmede Tydeman de opzoekingen derDuitsche
geleerden onthaalde en vooruit hielp, van een anderen kant
de taaie volharding, welke de grondleggers der Germaansche
philologie in hun liefde tot het nationale ondersteunde.
De brieven van Jacob Grimm, dien man, welke

de

wereld steeds met kinderoogen ingeblikt heeft ademen
zijn bekende eenvoudigheid en openhartigheid. Het is
immer een letterkundig genot, zelfs zijn vertrouwelijken
kout te lezen.

COMTE GOBLET D ' ALVIELLA.

AUG. GITTEE.

Introduction

a l'Ilistoire generale

des Religions. Bruxelles, C. Muquardt. 1887. VII en
176 pp.
Pit boek besloot op waardige wijze de lijst der geschriften
in 1886 in Belgie uitgegeven, en onder deze is het voorzeker
een der degelijkste. Het onderwerp is bier te lande gansch
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nieuw; de Neer Goblet is de eerste, die ons op een baan
leidt, voor onze naburen reeds Lange jaren met de werken
van C. P. Tiele, Pfleiderer, Neville e. a geopend. Daarom
heeten wij het verschijnen in Belgie van een boek over de
gesehiedenis der godsdiensten een heugelijk feit.
Langzaam, ja, wint de zaak der vrijheid veld; immers,zoodra
de historische kritiek de hand slaat aan het gebouw, door de
theocratie op de domheid der menigte gegrondvest, komt uit
ieder hoekje een verdediger van het bestaande te voorschijn.
Zoo gebeurde het, dat eerst in 1884 en wel door het
initiatief der Vrije Hoogeschool van Brussel, een leerstoel
voor de geschiedenis der godsdiensten werd ingericht. Zooals
te voorzien was, moest de instelling, van het begin af, hevig
aangerand worden. Over de drijfveeren, die deze aanvallen
ingaven, kan echter geen twijfel bestaan : terwijl de tegenstrevers van den nieuwen kursus zich steeds den schijn
gaven, als waren ze alleen door liefde tot de wetenscliap
gedreven, was het hun onmogelijk den aap niet uit de wouw
te laten springers. Zulks blijkt uit het aanhangsel van het
bier besproken bock.

De nieuwe leerstoel werd evenwel geen strijdrniddel tegen
de orthodoxie. Waarom dan zooveel geschreeuw ? Wegens
het standpunt, waarop Graaf Goblet zich stelde, en dat
hij zelf in zijn boek op de openhartigste wijze kenschetst :
0 Je me borne, dans ma chaire, a faire de la science, ou
&Emit de l'histoire au sens large du mot, sans m'inquieter des consequences qui en rêsultent pour les conclusions de n'importe quelle 6cole philosophique ou religieuse .... . Quels que soient les phenomênes religieux que
j'etudie, je les tiens sans exception pour des faits naturels,
soumis, comme toutes les autres manifestations de l'esprit
ou de la matiêre, a des lois qui rentrent dans le cours
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normal des choses..... Jusqu'ã ce que le surnaturel m'ait
apport6 la preuve de ses interventions, j'ai le droit de les
tenir pour non avenues, et cela a priori » (p. 139 en vlg.).
Het onderwijs in de geschiedenis der godsdiensten draagt
zijn vruchten in zich zelf. Het staat vast, dat het de theorie,
welke van den godsdienst iets bovennatuurlijks maakt, noodzakelijk moet verzwakken, daar het grondbeginsel, dat de
eene godsdienst uit den anderen voortvloeit, de wetenschap
der godsdienstige evolutie van den menscli tot een yak
der historische opzoekingen maakt.
Aan de hand van den heer Goblet zal men, op aanschouwelijke wijze, de ontwikkeling van het godsdienstiggevoel kunnen
nagaan. De methode die hierbij gekozen wend, is de geschiedkundige : de schrijver bestudeert vooreerst de eenvoudigste
uitingen. Dank aan de ethnographen, Tylor en Waitz vooral,
is het thans mogelijk, zich van de rol der godsdienstige
gedachten in het leven der wilde volkeren rekenschap te
geven. Hij gaat uit van de vereering der natuurvoorwerpen :
de bergen en stee pen, de wateren ; de planten en boomen ;
de dieren ; de luchtverschijnselen ; het vuur ; de hemellichamen ; de hemel en de aarde. De overblijfselen van dien
natuurdienst, welke tot ons doorgedrongon zijn, worden
door den schrijver telkens aangeduid. Wij zien op die wijze
het geloof aan de geesten en de ziel, aan droomen en visioenen ontstaan ; de vereering gewijd aan de dooden en het
geloof aan een toekomstig leven zijn er een gevolg van. Op
een lagen trap van ontwikkeling schept zich de mensch
voorwerpen, welke hij als den zetel zijner goden aanziet of
tracht deze door beelden voor te stellen : in het eerste
geval heet de godsdienst fetischdienst, in het tweede afgoderi j; zij, die voorgeven inniger betrekkingen met de godheid te hebben, heeten, bij onbeschaafde stammen, toove-
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nacos, uit welke zich later het priesterdom ontwikkelt.
De godsdienstige evolutie is onderworpen aan de algemeene wet van den eeuwigen vooruitgang : alleen op deze
wijze voorgesteld, is het mogelijk ze in haargeheel to overzien,
« to beginnen van de onbepaalde vereering van de lichtende
en voedende kracht, tot de hoogste opvatting van de godlieid
ter zelfder tijd geest, liefde en waarheid — van de baatzuchtige vereering van de schim en den fetisch, tot de
vereenzelviging van den godsdienst niet het geloof aan de
zedelijke orde der wereld.
Deze leerwijze verschaft ons ook een wetenschappelijke verklaring van zoovele gebruiken, overleveringen, zinnebeelden
en instellingen, welke zich, door de eeuwen heen, onveranderd
bewaard hebben en welke, door Tylor survivals genoemd,
tot de studie der folklore behooren. Door de kennis dezer
overblijfselen kunnen wij dikwijls opklimmen tot een tijd,
waarvoor ons de geschiedkundige oorkonden ontbreken.
Mythologie en folklore zijn dus voor den geschiedschrijver
van het hoogste gewicht. De heer Goblet handelt ook in
een zijner lessen over den oorsprong der mythologie, een der
meest betwiste vraagstukken onzer eeuw, en schaart zich
aan de zijde van C. P. Tiele (Revue de l'Histoire des
Religions 1885) en Chantepie de la Saussaye (Gids 1885,
Oogst). Even als zij is hij van gevoelen, « dat de ethnographie en linguistiek kunnen samenwerken tot het uitleggen
der eerste vormen van het godsdienstig geloof. De taalwetenschap kan oubetwijfelbaar de verklaring van zekere
mythen binnen de grenzen eener zelfde taalfamilie vergemakkelijken , doch het veld der mythologische vergelijking
mag niet beperkt zijn tot de volkeren, welke denzelfden oorsprong deelen of verwante talen spreken. Deze nieuwe
zienswijze, welke meer en meer door de geleerden aangeD
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nomen wordt, hebben wij reeds vroeger breedvoerig ui teengezet (Ned. Illus., '1886, n° 6).
Dat de beer Goblet in dit werk slechts een beknopt overzicht van zijn leergang gaf, zal wellicht niet door iedereen
goedgekeurd worden : inderdaad hoeft wel wat meer dan
gewone Bildung om de korte nota's altijd recht te vatten.
Men vergete niet, dat deze studie in Belgie nauwelijks
begonnen is. Menigeen zal zich intusschen aangetrokken
voelen, de ontwikkeling van het godsdienstig gevoel stap
voor stap te volgen; daarom zullen wij hier nog den wensch
uiten, dat de geleerde schrijver ons weldra deze ingekorte
lessen onder uitgebreider worm geve.
AUG. GITTÈE.

Guldens-Editie. — Varia Novellen, door Cath. F. van Rees.
's Gravenhage, Charles Ewings.
Guldens-Editie. — Eene Schoonmoeder, door N. de Veer,
schrijver van « Trou-Ringh. 0 enz. 's Gravenhage,
Charles Ewings.

Much ado about nothing zou men wel op de eerste dezer
novellen mogen toepassen. Zij is getiteld op Neutraal Terrein.
Heel de intrigue steunt op een misverstand, en welk misverstand,
heilige deugd! Cousu de fit Blanc, om ook maar wat Fransch te
gebruiken, zooals er hier kwistig voorkomt. Van deugd gesproken,
de aanbevolen heldin van het stukje kan men wel niet eigenlijk
van ondeugd beschuldigen, maar zij verliest toch allc sympathie
door het bedrog, waaraan zij zich overgeeft. Wij zullen de
novelle niet ontleden,dat ware te moeielijk — ondanks de weinige
handelende personen , — alles is er zoo verwikkeld, dat, om ze te
verstaan, er eenc zekere gcestsinspanning zou vereischt worden.
Juffer van Rees heeft zich blijkbaar geene moeite gegeven om
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het waarschijnlijke in acht te nemen, anders zouden wij bij het
lezen uitroepen : e Zonderlinge zeden van een land, waar een
vader — om haar van eenen minnaar te verwijderen, die hem
niet bevalt -- zijne dochter bij eenen kolonel, zijnen vriend,
zendt, die alleen huishoudt! D
Zij valt hem bestendig om den hats, zonder dat die oude beer
— hoe zonderling toch en hoe verschillend, niet waar, van ons,
wij gekkc, oude Belgische heeren ! — in lets hare liefkozingen
beantwoord. Zulke slechte manieren heeft ze ook met haren
minnaar, die — even flegmatieke Hollander als de kolonel —
haar maar op de laatste bladzijde haren kus weergeeft als het
huwelijk reeds besloten is.

De Geest van St Niklaas. De geest van dat stukje is vrij goed
en zielsverheffend; maar de allegorische vorm wat rederijkachtig en verouderd voor onzen tijd.
Bij het lezen van Een A merikaansch Koopje komt weder eene
uitroeping van verbazing : « Welk een geleerd yolk, dit
Hollandsch yolk, dat Gene in drie talen geschreven novelle
verstaat! i -- Zij is inderdaad deels in 't Nederlandsch, deels in
het Fransch en het Hoogduitsch opgesteld. — . En hoeveel
zonderlinger nog, dat zulke geleerde menschen zulke gebrekkige produkten voor lief nemen. D
Teqen de Leer is eerie ellendig samengeflanste novelle, in
welke niet minder dan drie verliefde koppels en tal van personages voorkomen. Een enkel karaktcr, dat der waarheid of
natuur getrouw is, zou men er vergeefs in zoeken. Welke
verwikkeling! Het is pijnlijk om zien, hoe mocielijk juffer van
Rees eenc intrigue weet aaneen te brengen.
Fransch komt — zooals wij hooger zeiden — overvloedig in
het bundeltje voor; men zou zclfs wanes, dot de Hollandsche
letterzetter uit wraak daarover de schrijfster eene poets' heeft
gespeeld door de uitroeping I milles tonnerres! , die er tot vervelens toe in herhaald wordt, met eene s te schrijven. Juffer
van Rees zou waarlijk wel doen hem eens hare Fransche spraakkunst op de bladzijde mille verwijtend voor oogen te leggen.
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Oom Jozef...maar waarom langer hierbij vertoeven?Een enkel
woord om te besluiten zal volstaan : het blijkt uit dit bundeltje
Varia, dat het Noord-Nederlandsch publiek weinig op de keuze
der onderwerpen en de letterkundige waarde van een boek moet
gesteld zijn, als het maar lets nieuws te lezen krijgt. Hoe anders
zou een dergelijk knoeiwerk eenen uitgcver en koopers vinden?
Eene Schoonmoeder is uit eene krachtigere pen gevloeid, door
eenen rijperen geest ontworpen en overwogen, beter in evenveicht gehouden dan Varia. Het bekleedt diensvalgens eene
andere plaats in het domein der kunst; het staat ten minste aan
den voet van den berg der letterkunde, Varia ligt in den afgrond
daarnevens. Vergelijking tusschen beide nummers der GuldensEditie is dus onmogelijk, alhoewel wij van den schrijver van
Trou-Ring weer mochten verwachten.
Mevrouw van Houten is eene betrekkelijk nog jonge vrouw,
die hare eenige, innig geliefde dochter, aan welke zij heel haar
levee heeft toegewijd, aan August Bondam, een weinig aanbevelenswaardig man, uithuwelijkt. Vreernd mag het heeten, dat de
schrijver door lange, veel te langdradige gesprekken de quaestie
opwerpt aan wie Emma, de bruid, thans de voorkeur 'weft te
geven : aan hare moeder of aan haren echtgenoot. Hij verliest
het Engelsch spreekwoord uit het oog, dat zegt :
My son is my son till he gets him a wife,
My daughter 's my daughter all her life.

Eene dochter heeft gewoonlijk in het eerste jaar van haar
huwelijk zooveel raad, hulp en toewijding van hare moeder
noodig, dat de liefdeband tusschen beiden er nauwer door
wordt toegehaald, in plaats van te verzwakken. De natuur heeft
het voorzien, dat de kinderen hunne ouders verlaten, en het
menschelijk hart tevens vatbaar gemaakt voor het behouden
en ontwikkelen van allerlei genegenheden te gelijk. Overigens,
genegenlieid, om het even welke gehoorzaamt, aan geen bevel :
gesprekken daarover en grondbeginsels gebieden niet aan het
hart. Een man treedt overigens niet storend tusschen zijne
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vrouw en hare moeder. De liefdeblijken zijn een uitvloeisel van
ons innerlijk gemoed en indien eene moeder — bij voorbeeld —
zich in de woning van Karen zoon minder thuis voelt dan in die
barer dochter, is het niet omdat die zoon er door overwegingen
toe kwam dit aldus te verordenen. Het is de verhouding zel f
tusschen de familiebanden, welke dit tewcegbrengt : het vrouwelijk element overheerscht binnen huize, daarom zal de vrouw
zij moge nog zoo eerbiedig zijn jegens hare schoonmoeder —
hare eigene moeder het innigst aankleven, en gevoelt deze aan
duizenden kleinigheden, dat de woning barer dochter als het
ware hare eigene woning uitmaakt.
Het uitgangspunt van de stelling des schrijvers is dus valsch.
1k beweer niet, dat er geene vervreemding tussehen moeders en
dochters kan komen, ik houd enkel staan, dat zoo lets door eenen
samenloop van omstandigheden,en niet zooals hier door redeneering plaats grijpt.
De Heer De Veer schijnt, evenals velen, in den waan te verkeeren als moesten schoonmoeders en schoonzoons natuurlijke
vijanden zijn. Wie ke p t nochtans in de werkelijkheid niet vele
gevallen, waar de aangetrouwde zoon de moeder zijner vrouw
lief heeft, en waar deze het ten voile verdient
Ik weet niet waarom de naaste bloedverwante — de moeder —
eener geliefde gale antipathiek moet zijn joist wegens deze
bloedverwantschap. Het vooroordeel heerscht in Frankrijk nog
meer clan hier : ik herinner mij eene prent, die een paar jaren
geleden bij alle photografen in Parijs prijkte. Zij verbeeldde
twee vrouwengezichten op ongelijken leeftijd, doch op elkaar
gelijkend, de oudste met eene hatelijke uitdrukking. Daaronder
stond : 11a femme, ma belle-mere. Die prenten hadden grooten
bijval. lk vond de scherts aanstootelijk.
Heel het boek van den Heer De Veer strekt nochtans om het
vooroordeel tegen de schoonmoeders te bestrijden, en edel is
zijn doel. Mevrouw van Houten is ook een verheven karakter
van het begin tot het einde.
Zij offert alles aan hare kinderen op. Het is jammer dat de
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lezer maar aan het slot van het bock verneemt, dat August
Bondam niet zoo door en door slecht is, als hij oris in den ,loop
van het verhaal wurdt afgeschetst. De opoffering der schoonmoeder zou daardoor aanneembarer voorkomen, en de belangstelling voor de handelende personen in hooger mate zijn
opgewekt geworden.
Eene Schoonmoeder krielt van Fransche, sums zeer fantaisistische woorden neverde, recipieeren, conversabelen, fungeeren, debut, debut, coup tie main, direct, machines, SUCCeS,
positie, gedoceerd, ggoiste, converseeren, constateerde, discussie, opinie, reconvalescent, ascete, carriere, conversatie, ordinair, enz., enz. Is onze Nederlandsche tail zoo arm, Aat men
tot den vreemde zijne tocvlucht nemen moet om de gewoonste
uitdrukkingen te vinden ?
Bociend is het bock niet, de gesprekken zijn eindeloos gerekt,
er hoeft wilskracht toe om sommige kapittels uit to lezen. Voeg
daarbij een volslagen afwezigheid van schildering, een gebrek
leven en kleur in het voorstellen van personen en omgeving.
Al het uiterlijke worth aan de verbeelding van den lezer overgelaten.
Dat cen ongelukkige critics romans en novelle!) moet lezen,
omdat hem de tank van recensent is opgelegd, dat weten wij, dat
doen wij nit plichtgevoel ten opziehte der redactie van het Nederlandsch Museum. Het bier besproken werk (Ater, ondanks zijne
goede hoedanigheden van samenstelling en zijne verhevenheid
van strekking, als nitspanningslectuirr aanbevelen, ware te yen
van oni.; geeischt.

C. 31.

DE VOOR LOOPERS DER HERVORMING.

J. J.

ALTIIIEYER. Les Prhurseurs de la Re forme aux PaysBas. — Bruxelles, C. Muquardt, 1886. 2 vol. 347 en

309 pp.
Wij zullen het maar conduit verklaren : over 't algemeen
liebben wij meer over voor vreemde geestesproducten dan
voor onze eigene. De waarheid dezer stelling vonden wij in
de laatste tijden meer dan eens bewezen in de recensies,
welke onze tijdschriften brachten. Vaak moeten zich dege-

lijke geschriften, bier te lande in 't Licht gegeven, met
een bloote aankondiging vergenoegen. Deze onverschilligheld is dubbel een verongelijking, wanneer de onbeoordeeld
gelaten werken een nationaal belang opleveren : want, heeft
de kritiek — vertegenwoordigd door de tijdschriften — tot
plicht, het slechte door afkeuring zijn werking zooveel mogelijk te ontnemen, aan haar zending beantwoordt zij alleen
dan, wanneer zij sevens het goede aanwijst en er de aandacht van het lezend publiek op roept.
Tot ons groot leedwezen moesten wij dus vaststellen, dat
bet boek, welks titel wij hooger opgaven, in onze maandschriften niet eens aangekondigd werd. Een vol jaar verliep
sedert zijn verschijnen. Dit verwijt treft evenwel Zuid-Nederland alleen; zijn wij wel ingelicht, het werk van Altmeyer
23
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werd meermaals in Noord-Nederland gerecenseerd, in tijdschriften en dagbladen beide.
Het is voor ons een aangenarne taak het onrecht, den verdienstelijken geschiedschrijver aangedaan, hier te herstellen.
Opdat het publiek uit het stilzwijgen der periodieke pers
niet afleide, dat zijn werk de moeite niet zou loosen,
schreven wij deze regelen, hoewel wij gewenscht hadden,
de bespreking nit een bevoegder pen dan de onze te zien
vloeien. Toch zullen wij bijvoegen, dat Altmeyer 's werk
van zoodanigen aard is, als er ook the general reader kan
genoegen aan smaken, er veel uit leeren en er zich een
oordeel over vormen.
Jan Jacob Altmeyer, geboortig nit de stall Luxemburg,
was sedert 1834 aan de Vrije Hoogeschool te Brussel als
professor in de geschiedenis werkzaam. Bij zijn talrijke
oud-leerlingen heeft hij, niet minder om zijn vooruitstrevenden geest, dan om zijn veelomvattende kennis,
voortreffelijke lierinneringen achtergelaten. Bij velen is zijn
aandenken nog levendig. In al zijn geschriften straalt de
gloed door, waarmede hij de vrije gedachte verdedigde.
Geheel zijn levee wijdde hij aan de studie der 1 6 e eeuw,
het tijdperk, waarin de ontwikkeling van het princiep der
gewetensvrijheid valt. Zijn grootsch ont y erp, de geschiedenis der hervorming in ons land te schrijven, mocht hij niet
tot het einde verwezenlijken : de flood ontrukte hem in
1877, al te vroeg voor de geschiedkundige wetenschap.
Was bet hem niet gegund de uitgave van zijn werk zelf
te bezorgen, toch was zijn handschrift zoo ver afgewerkt,
dat er alleen nog de laatste hand moest aan gelegd worden.
Na aankoop van het manuscript door bet vorig ministerie,
was de taak der aangestelde kommissie tamelijk licht, en
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geheel worth op vijf en twintig geraamd — laten verschijnen.
Zij behandelen de voorloopers der hervorming in de Nederlanden.
Niemand zal zich wel voorstellen, dat de hervorming bet
werk was alleen van Maarten Luther en dat deze, toen hij in
1517 openlijk met de Kerk van Rome afbrak, op eens met
die gedachte optrad, even als Minerva geheel geharnast uit
het hoofd van Jupiter geboren werd. Het kon wel niet
anders, of dat hooge 'woord, welk de monnik van Wittemberg den moed had door Europa te laten weergalmen, was
lang voorbereid, en die stoutheid was om zoo te zeggen de
resultante der veelvuldige krachten, welke, hoewel op vredelievender wijze, naar hetzelfde Joel gestreefd hadden.
De eer van vele dezer pogingen, die tot de ontslaving van
den menschelijken geest meewerkten, moet aan de Nederlanden toegekend warden, hoe scherp het kontrast ook zijn
moge, dat deze verklaring tusschen het Vlaanderen van
voorheen en onze thans verkwezelde gewesten te voorschijn
roept. Des te vruchtbaarder is de taak voor den geschied• schrijver, wanneer hij vroeger grootheid weer aan 't licht
brengt. Bij zijn overzicht bepaalt zich Altmeyer niet bij diegene, welke ons door geboorte toebehooren , ook de vreemdelingen behandelt hij, die hier te lande gevormd werden
of er hun woning hadden opgeslagen. Terwij1 de hoogleeraar
meer de individualiteiten bespreekt, zullen wij, in deze korte
schets, tevens den psychologischen toestand dezer tijden op
den voorgrond stellen.
Immer waren de Nederlanden de klassieke grond der
vrijheid. Was aan ons yolk steeds iedere vreemde heerschappij een ondragelijk juk, en leveren zijne hardnekkige
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worstelingen daarvan een afdoende bewijs, nog knellender
scheen hem een band, die aan zijn geest en tong zou
opgelegd zijn. Onze letterkunde is daar om te getuigen,
hoe weinig zelfs de hoogere standen voor bet spotzieke Yolk
geheiligd zijn. Wie herinnert zich niet de zoo realistische
als scherpe hekeling van adel en geestelijkheid in onzen
voortreffelijken Reinaert? Wien schiet niet zoodra de vraat
Bruin, de listige Tibert, de gewinzuchtige Nobel te binnen?
Wien staat niet dadelijk dat keurige tafereel voor den geest,
waarin de humoristische volksdichter den « pape » met
zijn weeklagende eega laat optreden? Hoe zeer der menigte
die vrijheid ingeboren is, bewijst de Reinaert-verjonging in
1498 door Hendrik van Alkmaar uitgegeven, terwiji de
proza-omwerking van de dierensage nog thans onder de
meest geliefde volksboeken telt. De zoo populaire Uilenspiegel, de verpersoonlijkte spotzucht, wortelt even diep in
het menschelijk hart.
Een y olk, door zulk een aanleg tot vrijheid gekenmerkt,
meest zich steeds kwalijk in den leiband voegen, welke hem,
van Rome uit, werd om den hals gelegd. Men kan het niet
ontkennen ; onze provincii'm waren, voor de hervorming
althans, allerminst wat men « goed katholiek » zou heeten, en
een slaafsche onderwerping aan dogma 's en zulke besluiten
als het de Kerk beliefde te nemen , bestond bier zeker niet.
Die mangel aan trouw, waarin onze gewesten tegenover
Rome stonden, was de oorzaak waarom de hervorming zoo
gretig ook door de minder verlichte massa opgenomen werd;
een bewijs, in welke mate zich zelfs de geringe man
gerechtigd achtte, in zaken van geloof een vrije keus te
doen en volgens eigen oordeel onbelemmerd te handelen.
Sinds lang uitte zich deze onafhankelijkheid onder den
vorm van reformistische begrippen, die immer in een
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zekere mate bij het y olk voorhanden waren. Het kon zich
niet meer vergenoegen met al het dogmatische, dat hem door
Rome voorgeschreven weed. In de 12° eeuw namelijk
worden geestelijken vermeld, welke de noodzakelijkheid van
kerkelijke hervormingen predikten. Van Tanchelin af, die
om 1100 optreedt, tot Erasmus toe, wiens geschriften tot
de 16 de eeuw behooren, brachten een geheele reeks geleerden stee p voor steer' de bouwstoffen aan van de grondvesten,
waarop het grootsch gebouw der gewetensvrijheid moest
verrijzen. Vele onder hen zijn waardig, in het Pantheon van
de geschiedenis der beschaving een eereplaats te bekleeden.
Zoo de drang naar hervorming zich machtig in de geesten
openbaart, groot zijn inderdaad de grieven, welke daartoe
aanleiding gaven.
Er is een volksspreekwoord, dat ons zeer goed den
toestand in de middeleeuwen kan schetsen : Luister naar
main woorden, maar doe niet naar mayn werken. Zoo is de
leer, welke uit den levenswandel der toenmalige geestelijkheld te trekkers is.
Tot de worming der goede zeden, evenals in al het andere,
hoeft een leertijd, zoowel voor de maatschappij als voor het
individu. Op dit punt bestaat tusschen een natie en een
enkelen persoon Been onderscheid. De middeleeuwsche
mensch, zoo veel dichter bij den natuurstaat dan wij, moest
nog in een soort van kindsheid verkeeren, niet alleen voor
de staatsinrichting, die wij, tot man gerijpt, verbeterd
hebben, dock ook onder bet opzicht der verstandelijke en
zedelijke ontwikkeling. Van daar de barbaarsche instellingen,
welke den kasteelheer machtigden zijn laten als zooveel
slachtvee te behandelen, en hun tot het eenige goed, dat
tusschen hen en hem gemeen was, de eer, te ontnemen;
van daar, over 't algemeen, de grove ruwheid, die ons in de
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studie der middeleeuwsche toestanden zoo vaak tegen de
Borst stuit. Kon het wel anders, of de mensch, dat met rede
begaafd dier, welke evenwel op een lagers trap van beschaving het dier zoo nabij komt, moest, bij een zoo geringen
leertijd, zijn natuurdriften nog den lossen teugel laten?
Het is een der kenmerken der middeleeuwen, dat juist
zij, die tot levenstaak hadden den lageren stand te beschaven en hem een leer van liefde en zedelijkheid te verkondigen, zoo ver beneden hun zending bleven : tot.het behoorlijk toepassen dezer leer was de middeleeuwsche mensch niet
rijp. Wij hebben hierbij het oog niet alleen op bet yolk, maar
vooral op de dienaars der Kerk, welke van de Ns aarheid der
hooger geopperde stelling een slechts al te slagend bewijs
leveren. Hun zedeloosheid ging alles te boven wat wij ons
kunnen voorstellen. En het felt worth vermeld niet een
enkele maal noch op een bepaald oogenblik, en was niet
een grief alleen ten tijde der hervorming. Neen, het
bestond eeuwen lang, in 't openbaar, ten gezichte van alien,
en elke nieuwe klacht van dien aard, welke nutteloos bleek,
was een stag nader tot de geweldige scheuring, die onvermijdelijk in de 16 e eeuw moest plaats grijpen.
Allernadeeligst moest het voorbeeld der grooten op de
menigte welken. Wanneer deze namelijk de geestelijken,
tot het hoofd der Kerk toe, hun schandelijke zedeloosheid
zag bot vieren, trail het contrast tusschen woord en daad
spoedig in al zijn scherpte op den voorgrond. De eerbied,
welken de dienaar der Kerk tot de handhaving van zijn
zedelijk gezag behoeft, week van lieverlede uit den geest
des yolks, en het stelde ze weldra in zijn omzwervende letterkunde aan de kaak. « Te beginnen van het geestige tooneeltje in den Reinaert, zegt Kalif (Het Lied in de Middeleeuwen, bl. 403) worst in de letterkunde voortdurend
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strijd gevoerd tegen de vele geestelijken, welke hunne plichten verzaakten en door hunne levenswijze aanstoot gaven.
In menige uitnemend vertelde sproke, in menige ruwkomische boerde of sotternie, worden zij deswege over
den hekel gehaald; geen wonder, dat ook in de liederen
menig voorbeeld van lien aard wordt aangetroffen. »
Liederen waren steeds talrijk voorhanden om overtredingen der gedane belofte uit te bazuinen en de verzamelingen
onzer middeleuwsche zangen zijn rijk aan stukjes, waarin de
liefdesavonturen van monniken en nonnen bezorigen worden.
Een dergelijk volkslied, nog thans in Vlaanderen zeer
bekend, is dat van het Kwezelken namelijk, die weigert
voor een ei, een koe, een paard te dansen, dock, wanneer
men haar een man aanbiedt, met vuur antwoordt :
Bij ja ik, zei dat kwezelken,
'k Zal does al wat ik kan!
1k kan wel dansen,
1k mag wel dansen;
Dansen is onze repel wel,
Begijntjes en kwezelkens dansen wel!

En hoe dikwijls worth die satirische pointe, in dit fijne
en oude lied opgesloten (het dagteekent uit de I6e eeuw),
niet in de voortbrengselen Bier tijden teruggevonden!
Diep ingrijpend was inderdaad het bederf der hoogere
zoowel als der lagere geestelijklieid ; zulks blijkt uit de
voorbeelden door Altmeyer herhaaldelijk gegeven. Ruysbroeck zegt o. a. over dit onderwerp
« Er is geen ondeugd, waarmede zij niet besmet zijn ; ze
zijn verre van hun oorspronkelijke bestemming; zij dienen
slechts hun buik, de wereld en hun hartstochten. De heiligheid bestaat niet in het priesterschap nosh in het kloosterleven; alleen in de gedachten en gevoelens worth ze
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gevonden... Zij bidden slechts met de lippen ; ze zijn vet en
dom, en niet de minste straal van de goddelijke waarheld, niet de minste deugd doordringt ze... Monniken en
nonnen is hun klooster een kerker en de wereld een
paradijs.
Geestelijken van beide geslachten woonden niet zelden
samen, zooals in 1529 in Sint Maartensklooster te Ludingskerke in Friesland. In vele heerschte de grootste liederlijkheld. Toen Busch, een wijsgeer uit de 16 e eeuw, zich naar
't klooster te Sultze bij Hildesheim begaf om dezen Augiasstal te zuiveren, moest hij voor de dronken kanunniken bet
veld ruimen.
Het velgende uittreksel schetst ons het leventje, dat in het
klooster van Sint Andries bij Brugge geleid werd : Terwij1
Segher, de abt, aan de hoven van prinsen en koningen de
onmetelijke rijkdommen, door zijn voorgangers bijeengebracht, verspilde, onderscheidden zich de monniken door
hun ongebondenheid : zij stalen de zilveren kelken en zelfs
den koormantel van den abt, en gingers ze naar Brugge
verkoopen. Onder zijn opvolger Michiel werd het klooster
herschapen in een kroeg, waar aan iedereen spijs en drank
werd verkocht; waar wijn, ondeugd en losbandigheid als
meesters heerschten. « Het zedelijkheidsgevoel verbiedt,
zegt Altmeyer, te berichten al wat in deze plaats van verderf,
in dit lupanar, in dit tweede Sodom gebeurde.
Het hooger vermeld voorval met de kanunniken toont aan,
hoe weinig de hervorming der zeden in den smaak der
vrijheidlievende kloosterbewoners viol. Ziebier een karakteristiek feit : Jean le Vitrier, een tijdgenoot van Erasmus,
ondernam de voorwaar niet lichte taak, een vrouwenklooster
van 't bederf te zuiveren, dat eer aan een huis van ontucht

dan van godvruchtigheid geleek : acht nonnen wierpen
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zich op hem en zouden hem verworgd hebben, waren
vreemden hem niet ter hulp gesneld. »
Deze voorbeelden volstaan om te bewijzen, welke diepe
wortelen de zedeloosheid geschoten had; en zelfs nadat de
scheuring voltrokken was en de gedachte van Luther lang
geankerd zat, zien wij, nog in 't begin der 18° eeuw, dat de
edele kanunniken van Pignan in Frankrijk, welke de eer
hadden in de Staten van Provence vertegenwoordigd te zijn,
trotsch waren op het recht van bezit, dat ze op de nonnen
van het land uitoefenden. Die voorbeeldige geestelijken waren
zestien. Op een enkel jaar werden aan de burgerlijke overheid door de nonnen zestien geboorten aangegeven. u Zulke
openbaarheid had deze goede zijde, zegt Michelet in zijn
Sorciêre (bl. 289), dat de monniksmisdaad, de kindermoord,
minder gewoon moest zijn. De nonnen, berustende in hetgeen ze, ten prijze van een weinig schande, als een last
van hunnen stand beschouwden, waren menschelijk en goede
moeders. Zij redden ten minste hun kinderen. Die van
Pignan besteedden ze uit bij minnen onder de boeren,
welke ze aannamen, ze tot hun dienst gebruikten en met de
hunne opvoedden. Zoo zijn tal van landbouwers nog heden
bekend als kinderen van den geestelijken adel nit Provence. »
Indien wij bij dit punt eenigszins zijn stil gebleven, zoo is
het jegens het gewicht, dat wij meenen er als meewerkende
oorzaak in de hervorming te moeten aan hechten : de verregaande en openbare onzedelijkheid der geestelijken, waarop
roemgedragen werd, was wel de reden, welke bij de menigte
alien eerbied voor de p erk en haar dienaars wegnam, en
aidus den grond voorbereidde, waarin bet zaad, door Luther
en Calvijn uitgestrooid, welig moest gedijen. Wij zien inderdaad, nog voor het verschijnen dezer radicale hervormers,
hoe gemakkelijk een gewijzigde leer bij ons y olk ingang vond.
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De Waldenzen, de Albigenzen , Wiclef, Jan Hus, telden beurtelings aanhangers in onze gewesten. Indien reeds het yolk,
de domme menigte, zoo ver nit den schoot der Kerk verwijderd was, hoe moest het dan gesteld zijn met de meer verlichte mannen, die hun leven wijdden aan studie en wetenschap!
Zeer groot is dan ook het getal dergene, welke door bun
leerstellingen zeker niet meer tot cte trouwe geloovigen
behoorden. En gaven zij zich al geen moeite om hun gedachten in wijdere kringen te verspreiden, Loch gingen deze
Diet verloren : onder het studeerend gedeelte van het yolk
waren ze bekeiid en drongen ze meer en meer door. Wij zien
immers dat in de opsomming der grieven een meer en meer
aanvallende toon tegen de geestelijkheid heerscht. Zoo dorst
in de 15e eeuw, Jan van God], prior van een klooster te
Mechelen, het gezag van den paus zelven aanranden : « Men
is niet gehouden, schrijft hij, aan den pans te gelooven,
die meer dan eens gedwaald heeft. De eenheid der . Kerk is
slechts een geestelijke eenheid, en haar wezenlijk hoofd is
Christus... Het yolk heeft het recht de geestelijkheid, die de
Kerk bederft, niet te erkennen... De paus heeft geen andere
zending dan de getrouwen te stichten. Indien hij zich daarvan waardig kwijt, is men hem gehoorzaamheid schuldig,
zoo niet, is men gehouden hem te weerstaan. De pans is
niet de meester der Kerk; maar hij is, gelijk al de geloovigen, gebonden jegens God, Christus en bet evangelic. Zijn
gezag bestaat alleen dan, wanneer hij het evangelic werkelijk
vertegenwoordigt, zoodanig dat al wie het evangelic beter
verstaat dan hij, ook meer gezag heeft. >
Zulke ontkenning van de macht der hoogste overheid was
gansch niet zeldzaam; en zelfs zien wij bij de middeleeuwsche geleerden ongeloof opkomen nopens punten, waarop de
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Kerk heel zeker geen twijfel zou geduld hebben, hadden zij
zich verstout hunne zienswijze openbaar te makes. Jan
Busch van Zwolle, had onder dit opziclit zware strijden met
zich zelven te onderstaan : « Hij wankelde, zegt hij, in het
geloof zoo zeer, dat hij ging twijfelen aan de godheid van
Christus; hij kon de reden niet begrijpen, waarom God de
Vader zijn zoon met de zwakheden en ellende der menschelijke natuur bedroefd had en hem, vervolgd door haat en
verachting, had doen leven en sterven op deze wereld.
Wanneer men in de eetkamer gedurende de maaltijden het
evangelie las, zegde hij stil tot zich zelven : u Neer), dat is
niet een God, dat is slechts een mensch, dien de evangel isten willen lovers; de doctoren, die Jezus Christus voorstellen als een God, hebben lang na zijn dood geleefd; D —
doch bij maclit van gebeden en overdenkingen, gelukte het
hem deze twijfelzucht te stillen en weer tot het zuiverste
katholicisme te korner).
Het is niet verwonderlijk, zoo sommige dezer kerkgeleerden de grieven met laden tract) tten weg te ruimen.
Het zijn namelijk die, welke behooren tot de beide scholen
der mystieken ; zij wenschten, door een zuiveren levenswandel tot het ware Christendom terug te keeren.
Van in de 12° eeuw, zien wij, nevens de bestaande
kloosters, andere gestichten verrijzen, welke tot doel hadden
het Christendom van eenvoud, liefde en zelfverloochening
weer te herstellen. Meer dan de overige zijn zij bezield met
een ernstiger geest en beter in overeenkomst met het
evangelie. Begijnen, bogaarden, lollaarden, geeselaars of
hoe ook al deze mystieken mogen heeten, vervolgden hetzelfde oogmerk. Hun optreden gaat gepaard met zeer zonderlinge feiten, die rechtstreeks op den psychologischen
toestaud onzer voorouders wijzen. Op de menigte oefenden
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deze broederschappen niet zelden een ongewone werking
nit, welke aan de overprikkeling der middeleeuwsche
zenuwen toe te schrijven is. De zoogenoemde geeselaars
o. a., uit Straatsburg afkomstig, doorliepen niet alleen
Duitschland, maar ook in 1349 Vlaanderen, Henegouwen
en Frankrijk. Deze dweepers, welke hun Neil meenden te
vinden in een lichamelijke pijniging, die zij zich in 't
openbaar toedienden, yonder] onder de menigte veel aanhangers en volgelingen. De ziekelijke zenuwen der middeleeuwsche menschen voelden zich diep geschokt door het
zicht zulker innige godsvrucht, en onwillekeurig gaf zich de
menigte over aan de aanstekelijkheid van het voorbeeld.
Door allerhande kastijdingen, door overspanning van de
verbeelding en het zenuwstelsel, geraakten zij tot een staat
van begeestering, die hun Christus, de Maagd en de heiligen
in lijf en bloed deed zien.
Van een ander soort, hoewel het verschijnsel aan dezelfde
oorzaak moet toegeschreven worden, was de sekte der
dansers. In 1373 vindt men ze te Aken, waarna zij het
land van Luik, Henegouwen en een deel van Vlaanderen
afloopen. De mannen en vrouwen, die er deel van maakten,
begonned op eens nit al hun maclit te Jansen, terwijl ze
elkander bij de hand vasthielden, tot ze hijgend en vermoeid
nedervielen. Ze verklaarden, dat ze onder den dans de
heerlijkste visioenen hadden. Zij trokken van oord tot oord
al bedelende en zich weinig daaraan storende, of de geestelijkheid hen met verachting bejegende en voor bezetenen
uitschold. In een zeer bekend volksboek, Jaaksken met zijn
Fluitjen, zijn herinneringen aan de danswoede der middeleeuwen bewaard gebleven (1).
(I) SCHOTEL (Vaderlandsche Volksboeken en Volkssprookjes, II, bl. 122,
noot 2) geeft over den ouderdom van dit volksboek geen enkele aauduiding.

De zenuwziekte en epileptische aanvallen stegen tot hun
toppunt in den heksensabbath. Men sla hierover het schoone
boek op van Michelet, welke dat onderwerp met zijn gewone
voortreffelijkheid beliandeld heeft. Al deze verschijnselen,
voor welke onze voorouders een bovennatuurlijke oorzaak
zochten, legt de wetenschap thans uit door hystero-epilepsie(1).
Zij hielden op bij het aanbreken van het tijdperk der rede,
the age of reason, zooals Draper zegt. De middeleeuwsche
mensch, voor wien de kritiek nog niet bestond, verkeerde
nog in het tijdperk van geloof en was niet rijp om de
rede, die hem van de dieren onderscheidt, naar behooren
te gebruiken.
Deze uitweiding was noodig om de zeer zonderlinge
voorvallen Bier tijden te verklaren. Zij vervullen een te
groote rol in de geschiedenis, om ter zijde gelaten te worden.
De middeleeuwen zijn immers vol van godsdienstoorlogen
en vervolgingen, tooverij, inkwisitie en brandstapels. Het
ontwaken van een meer kritischen geest verloste het menschdom van al die plagen.
De gansche reeks der door Altmeyer besproken geleerden
behoort tot de baanbrekers der nieuwe gedachten : toch
oefenden zij een onmiddellijken invloed uit alleen op den
meer verlichten stand, welke door hun theorien uit zijn
geloof geschokt werd.
Het was sinds lang voor de wetenschap niet meer mogelijk
Het is ouder dan men meenen zou ; in 1528 namelijk werd het reeds te
Antwerpen gedrukt, order den volgenden titel : Van den jongen geheeten
Jacke die syns vaders beesten wachie int yell ende van de brueder dye daer
quam om Jacke te castien. Op het einde : Gheprent Tantwerpen bi mi 11.11.
(Killen van Hoochstraten) Int iaer van XX VI 11 (1528). — (Mededeeling van
den beer F. Vanderhaeghen, den dienstvaardigen bibliothecaris bij de Hoogeschool te Gent.)
(1) D e PAUL REGNA110. Les maladies êpidemiques de l'esprit, Sorcelleric,
magnótisme, morphinisme, delire des grandeurs. Paris, Pion. 1886.
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zich in den leiband der Kerk te voegen, en met de scholastick brak ze moedig af. Erasmus vooral geeselde onbarmhartig de godsgeleerdheid, zooals ze door orthodoxe doctoren
onderwezen werd. Eenige der vraagstukken, waarop zij hun
verstand scherpten, semen wij uit Altmeyer over, om te
laten zien hoe zeer de hekeling verdiend was
e Men geeft zich een oneindige moeite om te bepalen wat
God den Vader van den Loon, en beide van den H. Geest
onderscheidt ; men bespreekt de mogelijkheid der werking
van het lichamelijke vuur der hel op de onlichamelijke
zielen der verdoemden. Onze godgeleerden brengen hun
levee door met te onderzoeken, of God lets waarlijk
oneindigs heeft kunnen voortbrengen; of hij, in alle eeuwigheid, de wereld heeft kunnen beter maken dan zij is;
of hij een mensch kan scheppen onbekwaam om te zondigen; of hij zou kunnen maken, dat jets wat geschied
is, ongeschied zij ; of hij een deerne in een maagd kan veranderen; of er in den geest van God gedachten bestaan over
alle Bingen, en of ze speculatief of praktisch zijn; of hij den
Zoon vOor den H. Geest voortgebracht heeft; of men zich
kan voorstellen dat God de Vader den Zoon zou hates, enz. »
-7- « En zeggen, roept Erasmus uit, dat al deze dwaasheden aanschouwd worden als de zuilen van den godsdienst,
zonder te denken dat er vele punten zijn, welke ons door
hun duisterheid vermoeien en beletten over belangrijker
zaken na te denken !
Op zulke grondslagen berustte geheel bet kerkelijk anderwijs. Het Latijn werd in de geschriften der scholia' sten, niet
in de oude schrijvers geleerd; het was juist een der hervormingen waarvoor Erasmus het nicest ijverde. Tegen de
studie van bet Grieksch, welke bij den val van het Oostersche Keizerrijk in Italie binnendrong, kwamen de mannen
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van den ouden slenter hevig op, en lang golden de Grieksche
schrijvers bij hen als onverstaanbaar, a quia grcecum est. D
Ook varen de hervormers hevig uit tegen de domheid en
onwetendheid, die algemeen in de kloosters heerschte. In
hunne gesehriften behandelen zij menig vraagstuk, welk
thans nog in den strijd voor licht en vrijheid ter spraak
komt. Vele onder deze geleerden hadden de oplossing
gevonden, welke het betaamde, tot grooter Neil van het
menschdom, aan die punten te geven : en hierin hebben
zij zich de dankbaarheid der nakomelingsehap verworven.
In bun navorschingen waren zij steeds om den vooruitgang
van den mensch bemoeid. Ruysbroeck, Geeraard Groot,
Thomas-a-Kempis, Kardinaal de Cusa, Erasmus, Vivès, zijn
alle apostels van het vrij onderzoek. Altmeyer bespreekt ze
met liefde en laat ons door uitgebreide uittreksels, een blik
werpen op hunne theorien. Een paar voorbeelden willen
wij Mier opgeven.
Waarom, zegt Geeraard Zerbolt van Zutphen (1367-1396),
zouden wij het yolk het lezen van den Bijbel in de moedertaal beletten? Hebben de beroemdste kerkvaders de leeken
Diet aangespoord tot de studie van den Bijbel ? Zij hadden het
voorzeker niet gedaan, hadden zij daarin eenig gevaar gezien.
Zoo had er ook reeds Maerlant over gedacht, toen hij in
1271 zijn Rijmbijbel uitgaf; en ook in hetzelfde jaar had
Vlaanderen zijn Bijbel in proza.
Het is een zeer zonderling verschijnsel, dat Cusa, even
groot als godsgeleerde en wijsgeer, in de 15 e eeuw een
zoo verregaande onafhankelijkheid van geest Borst toonen
van te schrijven « dat geen der alsdan bestaande godsdiensten
te veroordeelen en niet een volmaakt was. Zijn het niet,
gaat hij voort, al de godsdiensten eens op een zelfde punt,
ni. de aanbidding van God? Het is waar, de wijze van God
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te aanbidden 'met natuurlijk verschillen van yolk tot yolks
om de zeer eenvoudige reden, dat de menschen van elkander
verschillen; doch het ware voldoende hun te bewijzen, dat,
te midden der oneindige verscheidenheid der gebruiken, er
maar een enkele godsdienst is, om aan de geschillen een
einde te maken. » Men zal bekennen, dat zulke leer weinig
strookt met het exclusivisme der Kerk en veeleer de liberale
gedachten der moderne tijden ademt.
Zoo vinden wij in de door Altmeyer besproken geleerden
op talrijke punten de oplossingen, waarvan onze hedendaagsche maatschappij de weldaden geniet.
De Kerk liet te dien tijde nog een zekere vrijheid, welke
slechts later enger gemaakt wend. Erasmus, die een zeer goed
christen,. doch zeker een slecht katholiek was, behield,
niettegenstaande zijn hevige aanvallen tegen de vele misbruiken der Kerk, steeds de achting en genegenheid van den
pans. De zeer rechtgeloovige Ferdinand, aartshertog van
Oostenrijk, schrijft hem in 1524, : « dat er niemand is, met
wien hij zich liever onderhoudt dan met hem (Erasmus);
dat men gees ketterij in zijn werken aantreft, en er niet in
leert het sehisma en de antichristen te begunstigen, . . . .
dat hij er de prinsen, bisschoppen en pausen in berispt ; dat
hij hun leert te leven op een wijze het Christendom waardig
dat zij belijden . . . . D en andere gunstbetuigingen meer.
Deze lof vloeit uit een bron, welke zeker niet te verdenken
is. En nochtans was Erasmus verre van toegevend te zijn
voor de misbruiken der Kerk ! Wel integendeel; zoo iemand,
stelde Ilij die onmeedoogend aan de kaak.
De uiterlijke godsvrucht, die hare verdienste afmeet
volgens bet getal geprevelde gebeden en niet volgens de
innerlijke gevoelens, geeselde hij in zijn « Lof der Zotheid »
in de volgende bewoordingen :
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« De eene gaat alle dagen zijn gebeden opzeggen voor
St Christoffel en knielt voor zijn beeld, overtuigd dat hem
lien dag geen doodelijk ongeval zal overkomen; een andere
gaat voor S t Rochus bidden, omdat hij gelooft dat hij hem
van de pest zal bevrijden : deze vast ter eere van Ste ApolIonia, om geen tandpijn te krijgen ; gene gaat naar een
afbeelding van Job zien, omdat hij hoopt zoo het schurft te
vermijden ; eenige bestemmen een gedeelte hunner winst
voor de armen, opdat de koopwaren die ze op vaartuigen
hebben, niet door schipbreuk zouden vergaan ; er zijn lieden,
die een kaars aansteken voor S t Hieronymus, om weer te vinden wat ze verloren hebben ; in een woord, volgens onze vrees
en wenschen, geven wij bezigheid aan de heiligen : S t Paulus words in Frankrijk gelast met hetgeen St Hieronymus bij
ores doet, en wat S t Jacob of St Jan in een land kunnen, hebben zij in een ander de macht niet te does. Deze soort van
vroomheid, welke in geen betrekking staat tot Jezus Christus,
is niet ver verwijderd van de bijgeloovigheid der heidenen,
die het tiende gedeelte hunner goederen aan Hercules
opdroegen om zich te verrijken, of een Haan aan Esculaap
offerden om de gezondheid weer te vinden, of een stier ter
eere van Neptunus slachtten om een gelukkige vaart te
hebben. »
Vooral onder de monniken maakte zich Erasmus door zijn
kritiek veel vijanden. Zulks is echter zeer begrijpelijk ; hij
schreef immers « dat de monniksstand geen godsvrucht is. D
De hervormingskoorts greep intusschen iedereen aan, en
zelfs de zeer katholieke Margaretha van Oostenrijk trachtte
veranderingen in te voeren, die rechtstreeks het gezag van
den pans inkortten. Zij wilde namelijk de volledige scheiding
tusschen de gerechtshoven der leeken en die der geestelijken,
en hierin vond zij een krachtigen steun bij de rechts24

geleerden, raadslieeren en parlementsleden, welke zorgden
dat geen bul van den paus in de staten van den keizer zonder
dezes toestemming afgekondigd, en geen cijns zonder
dezelfde toelating naar Rome gedragen werd.
Sinds geruimen tijd was de Kerk zich het groot gevaar
bewust, waarin ze zweefde , zij weigerde echter naar de
vermanende stem te luisteren en zonk dieper en dieper,
door steeds meer gehoor te geven aan hen, welke geweld en
onverdraagzaamheid aanraadden : « Vroeger, zegt Erasmus,
werd alleen hij als een ketter aangezien, die van het evangelie
of van de punten des geloofs verschilde. Heden is het heel
wat antlers : indien gij slechts van Thomas of van de
sophisten der school verschilt, dan zijt ge een ketter; indien
gij lets verdedigt wat hun niet bevalt of wat zij niet recht
begrijpen, dan zijt ge nogmaals een ketter. »
Juist die verenging van het begrip ketter is een teeken, dat
het uitbarsten van den grooten strijd aankondigde; de twee
princiepen teekenden zich scherp of : het blinde geloof in het
woord der Kerk en het vrij onderzoek. Dit laatste verhefte
stouter en stouter het hoofd, en het was reeds niet meer
mogelijk het te verstikken.
In dezen hachelijken toestand vond de paus goed, Erasmus
te raadplegen omtrent de te nemen maatregelen, en de groote
Nederlandsche burger onthield hem zijn zienswijze niet,
zonder zich of te vragen of zij bet opperhoofd der Kerk al dan
niet beviel. In bet antwoord van Erasmus vinden wij al de
breedheid van gedachten terug, waarmede hij steeds de
zaken en menschen van zijn tijd beoordeelde. Vroeger reeds
had hij zijn gevoelen over dit punt doen kennen.
x Naar mijn meening, zegt hij, is er een zaak die vele
personen met de Roomsche Kerk kan verzoenen ; dit middel
is, niet zooveel vraagstukken van loutere bespiegeling dog-.
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matisch te beslissen, noch er punten des geloofs van te
maken. Men moet zich integendeel vergenoegen met te
verkrijgen dat de leeringen, openbaar in de H. Schrift vervat en tot ons heil noodig, aangenomen worden. Ze zijn ten
getalle van vijf, en het is gemakkelijker de menschen van
vijf te overtuigen dan van een groot getal. Nu integendeel,
maken wij van een artikel zes honderd andere, waaronder
eenige van zulken aard zijn, dat men er niet mag aan
twijfelen of niets daarbuiten denken, zonder zijn ziel en
godsdienst in gevaar te brengen . . . » Overigens verklaarde
Erasmus zelf, dat de Kerk vroeger toegevender was, aangezien veel van wat Hilarius, een kerkvader, geschreven
had, thans als ketterij gold. g Door het geweld, meende
Erasmus, is tegen de veldwinnende hervorming van Luther
niets te doen; bet is noodig dat men met zachtheid en voorzichtigheid te werk ga; het is vooral noodig dat men slechts
het belang der Kerk beooge, dat de theologanten ophouden
slechts hun gezag te verdedigen, de monniken aan bun goederen, de vorsten aan hun macht te hechten.
Met dit antwoord hebben wij het standpunt geschetst, dat
al de hervormers vOor Luther, en ze waren legio, tegenover
Rome innamen. Wij hebben getoond, dat zelfs zij, die als
de trouwste zuilen der Kerk mochten beschouwd worden,
toch van dien hervormingsgeest bezield waren. Van de
gematigdste tot de hevigste hadden zij alle een gemeenschappelijk punt : alle waren overtuigd dat er hervormingen dringend noodig waren, loch binnen de Kerk; geen van
alle wenschte een afscheiding van den bestaanden godsdienst.
Daarom keurden zij ook eenstemmig de scheuring af, welke
Luther bewerkte; zij scheen hun een afgrond toe, waarvoor
vele terugdeinsden, en die zelfs eenige weer in den schoot
van het katholicisme terug bracht.
D
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De echte plaats, welke aan deze verliclite mannen in de
algemeene geschiedenis der beschaving toekomt, word met
zeer veel juistheid door de monniken zelve bepaald, toen
zij, in hun grove taal, van Erasmus getuigden : « Hij heeft
de eieren gelegd, welke Luther tot kiekentjes heeft uitgebroeid. D
Nooit hadden zij een grooter waarheid uitgesproken.
De zienswijze van Erasmus moest intusschen niet gedeel d
worden, en de Kerk wierp zich blindelings op de baan
der vervolgingen, welke haar verderf zouden volvoeren.
Wanneer men let op het aarzelen, dat de geloovigen Bier
tijden aangreep voor zij zich met geweld van het katholicisme dorsten losscheuren, dan mag men wel met Jortin, een
Engelschen geschiedschrijver, aannemen dat, had de Kerk
den raad van Erasmus openhartig en voorzichtig toegepast,
de godsdienst in Westelijk Europa een gebleven ware, en
de benamingen van papisten en protestanten niet bestaan
hadden.
Aan Erasmus, evenmin als aan iemand, was het niet
mogelijk het toenemend verval der Kerk te stuiten; de
gewraakte misbruiken waren al te zeer ingeworteld. Your
als na, heerschte ontucht en losbandigheid in de kloosters;
werden de kerkelijkc waardigheden tegen goud verkocht;
waren de monikken dom en heerschtte de onwetendheid
in de kerkelijke scholen. Van een anderen kant was ook
het vrij onderzoek in zijn ontwikkeling niet meer tegen te
houden en, onder den weldadigen invloed van dit princiep,
had de wetenschap in haar verschillende vakken een hooge
vlucht genomen. De grootsche ontdekkingen, de verre
reizen der geleerden hadden nieuwe uitzichten geopend.
De studie der klassieke en oostersche talen had zich in
bet hooger onderwijs, trots de Kerk, een plaats veroverd.
Openlijk traden de wijsgeeren en humanisten op tegen de
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vervolgingen die de Kerk inspande. Cornelius Agrippa,
raadsheer van Margaretha van Oostenrijk, dorst de inkwisiteurs schelmen heeten. Ook de heksenprocessen keurde hij
ten strengste of : « Er zijn, zegt hij, veel minder toovenaars
dan men meent, en zij die men als zulke aanziet, zijn meestal
zieken of zinneloozen, welke men moet trachten te genezen
in plaats van te pijnigen. »
De 16 e eeuw was vruchtbaar in mannen, waardig door
de nakomelingsschap in eere gehouden te worden; in (lit
tijdperk valt immers de aanvang van den wetenschappelijken geest, die den grondslag legde tot onze hedendaagsche beschaving. Busbecq, Viglius, Mercator, Ortelius,
Vesael, Plantijn, Dirk Martens zijn namen, welke ook
bekend zijn, zonder dat men zich in 't bijzonder op de
geschiedenis der He eeuw heeft toegelegd. Met genoegen en
voordeel zal men er meer over vernemen, en bij het lezen
van het onder alle opzichten schatbare bock van Altmeyer,
zal menigeen een dankbaar woord hebben voor den ijverigen
en waarlieidslievenden navorscher, die zich geen moeite in
boekerijen en archieven ontzag, om van dit hoogst belangrijk kapittel uit onze geschiedenis een getrouwe schets te
ontwerpen.
AUG. GITTEE.
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Voor niemand, die zich maar eenigszins op de hoogte
heeft gehouden van het degelijkste en beste, door de Fransche
dichtkunde in de laatste vijf jaren opgeleverd, zal het nog
heden een geheim zijn, dat de aesthetische leer der meesters
van het zoogenoemde Parnasse, door mij in jaargang 1881
van dit tijdschrift breedvoerig besproken, zoo vele en zoo
begaafde aanhangers heeft gevonden, dat zij, ten huidigen
dage, niet alleen door de meeste jonge dichters, mar ja,
door nagenoeg alle bellettrische tijdschriften van Frankrijk,
— de oudgeworden Revue des deux Mondes wellicht alleen
uitgezonderd, -- in acht genomen en nageleefd worth.
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Het afsterven van Victor Hugo, den wel is waar schitterendsten, maar — men kan het met recht zeggen — zoo
goed als laatsten vertegenwoordiger van de romantische
schaar van 1830, en vooral de met dozen flood zeer nauw
verbonden uitroeping van den schrijver der Panics Barbares, — Antiques en — Tragiques, Leconte de Lisle, tot
vorst der hedendaagsche Fransche dichters : ziedaar ongetwijfeld twee gebeurtenissen, welke, indien het nog noodig
bleek, opperbest geschikt zouden wezen, om aan de nieuwe
school eene duurzarne, beslissende overwinning te verzekeren .
Leerrijk is het, met het oog op dit letterkundig verschijnsel, de drie thans volledige jaargangen van het met zooveel
pracht uitgevoerde maandschrift, Le Monde poetique, te raadplegen. De Fransche dichters, wier werken er met blijkbare
voorliefde in bestudeerd werden : Leconte de Lisle, Sully
Prudhomme, Coppee, Soulary, behooren alle van min of meer
nabij tot het vroegere Parnasse contemporain. Van de meestberoemde parnassiens plaatste het tijdschrift uitgelezen stukken : Leconte de Lisle, Jose Maria de Heredia, Paul Bourget,
Valade, Silvestre, Catulle Mendes, Soulary, Plessis. De nog
minbekenden, die tot de trouwe medewerkers van den hoofdopsteller L. Roger Miles behooren, leggen zich alien met
angstvallige bezorgdheid toe op de volmaking van taal, sty!
en prosodischen vorm. lk vermeid, Dorchain, Rameau,
Bl6mont, Tiercelin, Maurer, Zenon Fiore, enz..
Deze alien, zelfs de allerjongsten, leveren de duidelijkste
bewijzen, dat zij het ambachtelijke, het stoffelijke van hunne
kunst, ten voile mcester zijn; dat Been enkel der geheimste,
meestverfijndemiddelen, om door het afbreken van een vaers,
het aanwenden van eenen rijmklank, het te pas brengen
van eene caesuur, een of ander effect te bereiken, hun is
verborgen gebleven. Zij zijn, zooals Sully Prudhomme hen
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eens noemde : «des virtuoses accomplis; ils savent leer

metier. »
De man, die, meer dan elke andere, het zijne bijdroeg, om
de dichtkunde van zijn vaderland zulk eene artistieke hoogte
te does bereiken, is niemand anders dan Leconte de Lisle.
Na de woorden van Coppêe : « Nous allions chez Leconte de

Lisle comme les Musulmans vont a la Mecque,» in eene zijner
critische studien op den schepper van Kain en Midi te hebben
aangehaald, voegt L. Tiercelin er deze beteekenisvolle verklaring bij : 4 Je ne crois pas en efjet qu'il y ait aujourd'hui
un seul poete qui Wait accompli le pelerinage et ne se soit
incline dans la maison du prophete. »
*
* *

Wellicht is er onder al de epigonen dezer laatste jaren
geen enkele, die zich met evenveel liefde op de studie van de
werken des grooten meesters heeft toegelegd, als Francis
Melvil. Reeds in zijnen eersten bij Lemerre verschenen bundel, Les Voyageurs, bewijst hij ten duidelijkste , en dit niet
alleen door de hoedanigheden en gebreken van zijnen vaersbouw, maar nog veel meer door de keuze zijner stoffen, en
de onverholen pessimistische wending, die zijne zeer wijsgeerige gedachten gewoonlijk nemen, dat hij tot de geestverwan_
ten behoort van hem, die de lijdensgeschiedenis der volkeren
uit lang vervlogen eeuwen, op zijne vaak reusachtige aange_
legde doeken met zooveel plastische kracht wist voor te stellen.

Babel, Jacoub, Sisara, Saul a Guilboah, Heracles, Les Pdlerills d'Emmafts, La Prise d' Alhama, Legende d'Adam: — kon
bet anders, of, in de behandeling van meer dan een dezer
onderwerpen, zou de jeugdige kunstenaar zijn penseel doopen
in verven, welke wij reeds op de schilderijen van den gevierden hoofdman der school bewonderd hadden 2
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Werden Les Rimes noctures, ofschoon later in druk verschenen, wellicht vOor het meerendeel der stukken uit eerstgemelde verzameling geschreven? 1k ben geneigd bet te
gelooven. Zeker is het, dat, jawel, de sporen van Leconte
de Lisle's invloed in deze meestal erotische stukjes veel
dunder gezaaid schijnen, mar tevens, dat deze tweede
bundel, onder Been enkel opzicht, de vergelijking met Les

Voyageurs kan doorstaan.
In Les Dieux inconnus heeft Melvil ons de tot heden toe
rijpste en sappigste vrucht van zijn schoon talent geschonken.
Daargelaten zekere al te groote, doch echt Fransche
kwistigheid in het aanwenden van epitheta, verdient dit werk,
althans in mijne oogen, den grootsten lof. Melvil schrijft
breede, majestatische, volklinkende vaerzen, die bijwijlen
herinneren aan Hugo's Legende des Siecles, bijwijlen aan de

Poémes tragiques; zijne taal is kernachtig, geheel en al vrij
van al dat ziekelijk symbolizeeren, waarin de zoogenoemde

decadents, door Gabriel Vicaire en Henry Beauclair met zooveel talent onder de trekken van den onvergetelijken Adore

Floupette aan de kaak gesteld, het toppun t der volmaakt7
heid zoeken, maar, eilaas! niet vinden ; hij beschikt over
eenen geheelen voorraad figures, welke — en hierop komt
het juist aan —zich altijd op natuurlijke wijze uit zijne onder
werpen ontwikkelen ; hij heeft gedachten, door en door
moderne, ontegenzeggelijk vooruitstrevende gedachten, en
weet ze in uitmuntende beelden te belichamen.
Enkele antieke schilderijen : Ce que voit le Pharaon, La

Coupe du Roi de Babylone, Scribes et Pharisiens, La Ville du
Desert, eene paraphraze van Rfickerts Chidher, zijn voortreffelijk. Breed opgevat en krachtig, wellicht al te krachtig
gekleurd, zijn Sous Bois, Le Pole, Nuit sans Lune.

lie Missa est is een meesterstuk. Met schier godsdienstige
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laatsten, allerlaatsten dienaar Gods. Jaar aan jaar, dag aan
dag, heeft hij het getal der geloovigen zien afnemen, tot hij
eindelijk, op zekeren morgend eener nog ver vOor ons liggende eeuw, alleen, geheel alleen aan zijn vereenzaamd
altaar optreedt. 'Lai hij het Misoffer eene laatste maal, en
zonder iemands medehulp, opdragen?
4 Des apOtres tout bas recitant le symbole,
11 regagna le choeur solitaire et glace,
Et courbe, revetit la chasuble et l'etole,

II prit le Livre plein des choses du passe,
Le posa sur l'autel d'une main ferme encore,
Et commenca l'office, ainsi qu'il est fixe.
Et seul, it accomplit le três saint sacrifice,
Comme si, pres de lui, debout sur les degres,
Un temoin invisible eat repondu l'oflice.
Mais des qu'il cut recu le pain pur et sacre
Oil se cache le Dieu qui naquit d'une femme,
Et vide jusqu'au fond le calice adore,
Des qu'h l'ame du Christ, it exit uni son Arne,
11 sentit en ses flancs courir un froid mortel,
Et, sous les noirs arceaux sinistres et sans flamme,
Tombs, roide et livide, aux marches de Pante!. a

Ook het woeste Chant d'Altabicar, merle door onzen
van Duyse zoo uitmuntend behandeld, behelst puike
strophen.
Voor het kloeke klinkdieht, Aux Ancétres, vraag ik bier
een plaatsje.
« Quand sous vos pieds croulaient les times escarpees,
Le peril redoutait votre rire moqueur,
Et dans vos Hanes coulait une ardente liqueur,
Qui jaillissait joyeuse au tranchant des epees..
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Vaincus, sanglants, les ycux creves, les mains toupees,
Vous combattiez encor, terribles au vainqueur ;
Votre souffle est en nous, et nous gardons au cceur
Le retentissement des grandes epop ees.
0 mes peres, vos pas ont fraye les chemins
Du sublime avenir, et vos doigts surhumains
Ont broye les pervers et soufflete les lathes;
Comme vous nous vivrons intacts et sans remords,
Pour marcher, pour 'utter, pour accomplir vos taches,
Et nous saurons mourir comme vous etes morts. n

*
* *

Tusschen Melvil en den jongen rechtsgeleerde, die ons vergastte op het vele fraaie, dat in Le livre des Ames voorkomt,
bestaat, naar mijne bescheiden meening, een zeer gewich tig
verschil.Waar Melvil zich aan ons voordoet als een zeer objectief, openbaart zich Fiere als een bij uitstek subjectief kunstenaar ; waar gene zich vermeit in het plastisch herscheppen van
personen en toestanden uit de gesehiedenis, wijdt deze zijne
beste krachten aan de ontleding van zijne eigen gedachten en
gevoelens; gene gam synthetisch, deze analytisch te werk.
Bij Fiêre, en weldra ook bij Felix Naquet, zien wij het
verfijnde parnassianismus geheel op den voorgrond treden.
Veel meer dan aan Leconte de Lisle doet schrijver ons aan
Theophile Gautier, op enkele plaatsen zelfs aan Theodore de
Banville denken. Om een groot aantal lezers, eenen ruimen
aftrek, een zoogezegd succès de librairie, is het hem geenszins te doen! Is hij er in geslaagd voor het hem bezielende
sentiment, hoe vluclitig, hoe nederig bet dan ook weze, de
welluidendst en volmaakst mogelijke uitdrukking te vinden,
dan acht hij zich, en terecht, voldaan, overtuigd als hij is,
dat krachtens GOthe's pun tig gezegde,
« Wie cincr ist, so ist sein Gott,
darum ward Gott so oft zu spott

D2
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eenieder toch slechts in de pazie dat genot zoekt, waarvoor
hij zelf vatbaar is. Wellicht was de jonge schrijver ook de
volgende voortreffelijke spreuk van denzelfden meester
indachtig : « Das Was des Kunstwerks interessirt die Men-

schen mehr als das WIE : jenes kiinnen sie einzeln ergreifen,
dieses im Ganzen nicht fassen. »
Geen wonder alzoo, dat, waar Melvil gestaag tot het
alexandrijn terugkeert, Fiêre zich integendeel door korte,
sterkgerhythmeerde vaerzen en bevallige strophes voelt
aangetrokken; geen wonder, dat v ij bij hem stukken in
terzinen-, trioletten-, sonettenvorm, en wat dies meer, in
menigte aantreffen!
Niet de minst eigenaardige trek van Zenon Fiêre is eene
buitengewone gave van assimilatie, waardoor hij zich nu en
dan de karakteristieke eigenschappen van enkele zijner
lievelingspoeten weet eigen te maker). Zoo in L'Heure noire,

Insomnie en Le Creuset, waarin wij het sombere van Edgar
Poe, zoo in L'Ongle, waarin wij de wonderbare fantastiek
van Heine, zoo in Danse macabre en in Le Porche de copmanhurst, waarin wij al het geheimzinnige der middeleeuwsche balladen te bewonderen krijgen.
Op menig vaers, waarin alles behalve nieuwe, onuitgesproken gedachten uitgedrukt worden, wist schrijver, en dit
is zeker geene geringe verdienste, den stempel van zijnen
eigen geest onmiskenbaar of te drukken.
Den eigenaardigen angst, dien elk mensch wel eens in
bange, slapelooze nachten, zich heeft voelen bekruipen, doet
Fiere ons in bet volgende beeld opnieuw gevoelen :
0 Et dans l'alcOve obscure, oil flotte ma paupiere,
Le drap moule mon corps sous des plis de linceul
Et mon lit, trop etroit, affecte un air de biere.
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Voor eene eenvoudige opwekking tot vreugde, het matte
animo der Ouden, vindt hij den volgenden, puiken vorm :
a Trempez vos soac is dans l'aurore,
INoyez vos pleurs dans le soleil. a

Den gloed des zomermiddags, de veld- en weinatuur onder
de verschroeiende zonnestralen, schildert hij op deze wijze :
a .... Sur les croisees,
Ouvertes aux parfums du pare,
Le soleil, comme des fusees,
Lance tous les traits de son arc.
tcheveles sur les eaux calmes,
Les vieux saules estropies
Cachent de leurs longues palmes
Les bceufs endormis A leurs pieds. a

Van de vlucht des leeuweriks zegt hij hoogst voortreffelijk :
« Et si large est son envergure
Qu on dirait un élan vers Dieu.

Het fraaiste stukje van den geheelen bundel is, of ik moet
mij erg vergissen, het reeds gemelde L'Ongle :
Et toujours j'entendais le battement de eet
a ffreux Coeur.

E. A.

e Apre auteur du mal qui m'accable,
Comme it m'a toujours torture
De son battement implacable,
J'ai dit : a Bourreau, je to tuerai! a
Mais le persecuteur tenace
Est rests sourd a ma menace.
Alors du matin jusqu'au soir,
Ales mains a la vis acharnees,
Ont comprime sous le pressoir
Ses fibres indisciplinees.

POE.
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Mais dans l'organe renaissant
Battait toujours un flot de sang.
Le lendemain prenant pour cibles
Ses chairs que je fis depecer,
De mille fleches invincibles
Je me complus a le percer.
Ma is sous cette foret de flech es,
Battaient toujours les chairs reveches.
Le jour suivant, groupes en ronds,
Sur l'enclume on le dur fer danse,
Deux quatuors de forgerons
Le martelerent en cadence.
Mais bondissant a chaque effort,
Le revolte battait plus fort.
Enfin, pour le vaincre a mon aise,
Je le poussai d'un poing brutal
Dans l'incandescente fournaise
Oa Partisan fond le metal,
Mais lui, bien loin de rendre l'ame,
Semblait renaitre dans la flamme.
Or, un enfant au doigt calin,
Sceur des pantheres de la jungle,
Dans son dorlotement felin
L'egratigna du bout de l'ongle.
Et, sous le virus qui le mord,
Ce comr indomptable est bien mort. o
** *

Sluit haute Ecole zich, om den angstvallig verzorgden
vorm, bij Fiêre's verzameling aan, van den inhoud is niet
zoo met een enkel woord een denkbeeld to geven. L)eze
bestaat uit een zevental, soms in rubrieken onderscheiden
4 boeken ), waarvan de opschriftcn zijn : Livre juif, Livre
paien, Livre chretien, Livre moderne, Livre de Mephistopheles,
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Livre de la Femme en Livre de l'Auteur. In de Brie eerste
deter boeken openbaart Naquet zich schier uitsluitend als

beschrijvend, in het vierde en zesde eindelijk als lyrisch
talent van zeer ernstige verdienste.
Van diepzinnigheid of philosophisch streven geeft hij zonder
de minste wroeging den bras ! Op een ziekelijk prikkelen
van de schrei- of lachspieren zijner lezers heeft hij het
nergens gemunt! Verzot op al wat vreemd, buitenlandsch,
nieuw, eigenaardig is, laat hij zich beurtelings door de meest
van elkaar verschillende tijden, landen, samenlevingen,
godsdiensten, ja, kunstleeren bezielen, volkomen tevreden en
gelukkig, als hij aan deze groep den noodigen uitsprong, aan
gindsch landschap de gewenschte kleur, aan dat beeld de
gedroomde elegante houding heeft bijgezet, altijd en overal
bekommerd, om zijne vaerzen zoo kunstig en muziekaal
mogelijk te maken.
Sommige stukken, zoo o. a. Antiquite des Trottoirs,

Ballade de Mephisto, Boutique de Fripier sur le Brocken, loopen op het onverwachtst uit in eene vaak bijtende satyre.
Bewijzen van echt Fransch esprit geeft trouwens deze
dichter op menige bladzijde, vooral in het Livre de l'Auteur,
waaraan wij deze puntdichten ontleenen :

Ecole de Joseph d'Arinzathie.
a Un dieu qui vit me deconcerte un peu
Je suis a l'aise avec un dieu qui tombe;
Qu'il meure, et moi j'offre gratis la tombe,
11 est si doux d'ensevelir un dieu. •

Pcole de Nicodême.
6 Quand je te dis que je t'admire,
Mon cceur se tait, ma bouche went;
Jeune dieu, redoute ma myrrhe,
C'est un parfum d'enterrement. D
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Als erotisch zanger munt Naquet vooral uit in het schrijven
van eenige Bier bekoorlijke niemendalletjes, waarvan men,
zoo als in het betooverende minnelied uit Hugo's Eviradnus,
nauwelijks weet wat zij en of zij wel iets zeggen willen, en
die toch elken hooger beschaafden lezer verrukken en door
dat vage, onduidelijke der opvatting, en door de fijne muziek
van taal en vaerzen. Je frappais avec des roses, Cantabile,
Serenade en Duo, vooral Serenade persane en L'Amant de la
Sularnite, verdienen vermeld to worden. In dit laatste komen
de volgende harpeslagen voor.
q La lune caresse, azure
Ta tunique, ta chaussure,
Et ton pantalon etroit.
Ta chevelure est musquee.
Une ronce t'a piquee?
Veux-tu me montrer l'endroit ?
Je baise ton col, ta bouche,
Ton echarpe, ta babouche,
Et ton miroir par surcroit.
Ton bandeau de perles cache
Tes cheveux ? Je le detache ;
Dis-moi si je suis adroit.
L'odeur de la mandragore
Impregne l'air; a l'aurore
Nous rentrerons; as-tu froid? »

Judas, waarin de Iskariother zelf als bet rampzalig
slachtoffer van een besluit des Vaders, zijn verraad als de
aanvang van Christus' heerlijkheid wordt voorgesteld, is de
paerel der geheele verzarneling.
In Les Tubereuses, waarvan de schrijver, Georges de Lys,
tot de poetisclie school van Marseille behoort, ontmoet men
een werk van eenen geheel anderen aard. Bezwaarlijk kan
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men de Lys, — dit zij vooral gezegd met het oog op den veel
losseren, hier en daar wat verwaarloosden, zeer dikwijls
romantischen vorm, — tot de school van het Parnasse contemporain mederekenen. Ook wat de keus der onderwerpen
betreft, is een overgroot verschil op te merken. In de theogonieen van lang uitgestorven menschengeslachten, in de
planters- en dierenwaereld van ver afgelegen waerelden, stelt
de auteur blijkbaar zeer luttel belang. Door en door modern,
kind van eene zich meer en meer naar het heidendom
bekeerende samenleving, legt hij er zich op toe de meest
algemeen op den voorgrond tredende van alle hertstochten
dezer laatste halve eeuw : de onder Napoleon III en het
Tweede Keizerrijk steeds doller voortwoedende zinnelijkheid, in wat zij aan zaligheden, maar ook in wat zij aan
folteringen, in wat zij aan geschitter, maar ook in wat zij
aan laagheden en ellenden van alien card, oplevert, te schilderen en te ontleden.
Het beroemde vaers van Louise Labe,
e, Boise m'encor, rebaise-moy et baise ”,

Been beter motto hadde hij voor dezen, geheel aan de zinnelijke liefde gewijden bundel, kunnen ontdekken 1
Moeten Les Tubereuses, als kunstwerk, bij de andere in
dit opstelletje behandelde bundels onderdoen, stellig overtreffen zij deze verve onder het opzicht van het oprechte
gevoel, waaraan ze hun ontstaan danken, van de onloochenbare warmte, waarmee zij geschreven werden. Om ons te
does gelooven, .dat hij alleen schildert, wat hij eerst gezien,
alleen verhaalt, wat hij eerst zelf beleefd heeft, had de Lys
geenszins noodig in het eerste stukje zijner verzameling, als
een andere Tanhauser, aan de voeten van Vrouw Venus de
volgende bekentenis of te leggen :
23
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a J'ai passe par les mains de tes dignes enfants ;
Par elles j'ai subi des malheurs etouffants ;
Je to devais ces vers, reflet de mon histoire. a

Gaerne zouden wij indien ons bestek het ons toeliet,
eene der talrijke vrouwensilhouetten, als Baigneuse , Pastoure,

Creole, Laide, A Imóes , Gitane, of een welgelukt lied, als Chanson des Baisers, Heure intirne, Entre amoureux, mededeelen.
Thans moeten wij ons bepalen tot een enkel der vele waarlijk
fraaie klinkdichten, die wij, niet alleen onder de rubriek

Sonnets pour Nina, maar ook in de eerste, waaraan de
geheele bundel zijn opschrift ontleent, aantreffen.

Eclair passé.
a Le foyer egayait de ses reflets la chambre ;
Nous &ions etendus, tous deux, sur le tapis,
Demi-nus, dans les bras l'un de l'autre tapis,
Et la peau se dorait des chatoiments de l'ambre.
Mes baisers, tour a tour, mordaient a chaque membre
Laissant sur leur trajet des grappes de rubis ;
Nos levres se grisaient de nos souffles unis...
0 divin souvenir de ce soir de decembre !
Tes regards alanguis s'egaraient sans rien voir;
Moi j'aurais tout donne pour a jamais t'avoir,
Pour consacrer ma vie A t'etreindre sans trêve...
Mais, des que noire espoir a su bfitir son nid,
11 faut l'abandonner! Le bonheur est un reve
Ce n'est pas un bonheur qu'un bonheur qui finit. » —
*
* *

Een eenvoudig, met hoegenaamd Beene schoolsche pretenties behebt beminnaar der natuur, die in gemakkelijke, hier
en daar door zwakheden otitsierde, loch doorgaans lieve
vaerzen weet to vertellen, wat hij, op zijne wandeltoertjes
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heeft, zoo denken wij ons den bescheiden schrijver van
Fleurs de Mai, den ietwat provintiaal-burgerlijken E. Maze.
Van de vijf rubrieken, waaruit zijn boek bestaat, beviel
ons vooral de vierde, Petits Rondels getiteld. Maze schijnt
dezen lang niet gemakkelijken vaersvorm geheel meester; hij
weet er allerliefste, alleen hier en daar wat karig gekleurde
landschapjes in te vervaerdigen. Ook schijnt hij zich in het
bijeenlezen dezer stukjes met grooter zelfkritiek gewapend
te hebben dan voor de overige deelen van zijn boek het
geval is geweest.
In enkele stukken, zoo o. a. in Cceur envolè, En aimant,
A mes Antis, weerklinken niet onduidelijke herinneringen
aan Alfred de Musset en Lamartine. In andere, — nutteloos
acht ik het nog meer titels te vermelden, komen wel
Bens erge gemeenplaatsen voor. Van zeker ziekelijk romantisme is Maze niet altijd vrij te pleiten.
Of de auteur met Sonnet parnassien eenen aanval op de
sonettenwoede heeft bedoeld? Om het even ! Stellig behoort
het, met La Ballade de la Rime riche, tot de goede stukjes
van den bundel.
Als proeve een enkel zeer lief tafereeltje :
L'Assaut.
g Les volets sont bien clos et la porte est fermee.
On dort dans le grand lit — dans le lit de maman.
11 est tard. Du reveil c'est l'heure accoutumee,
C'est l'heure on les bebes viennent frapper : Pan, pan.
(c Entrez a . C'est bientOt fait. D'un beau zele animee
Toute la bande accourt et, prenant son élan,
Monte a l'assaut du lit, courageuse, enflammee,
Prete a tout devaster, veritable ouragan.
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Et c'est un pele-mêle impossible a decrire :
On se prend corps a corps, on s'embrasse, on s'attire...
Car c'est bon d'embrasser tous ces frais minois-la.
Si bon que, des demain, et malgre la bata ille,
En ecoutant venir cette blonde marmaille,
Les dormeurs, tout joyeux, s'ecrieront: e Les voila ! a
*
* *

Uit welbegrepen vreeze, dat men mij met het bekende
volksspreekwoord mocht beschuldigen, a Sint Pieter op ons
Heere te leggen , , verzuimde ik tot nu toe opzettelijk
te spreken over Jean Richepin, den terecht gevierden dichter
van La Mer.

Wat zekere zoetgezouten, fijngeganteerde brave-Hendrikken-critiek ook moge bazelen, in de geheele schaar der
thans nog levende Fransche paten is er, Heer en Nleester
Leconte de Lisle all6en uitgezonderd, Been enkele aan te
wijzen, die up eene even rijkbegaafde kunstenaarsnatuur,
op eene even krachtige originaliteit, vooral, op eene gelijke
dozis passie vermag te bogen, als de veelgewraakte, maar

ook veelgeprezen schepper van dichtwerken als La chanson
des Gueux, Les Caresses, en de door velen slechtbegrepen,
maar door een nog grouter aantal geliefde vertellingen : La
Glu, Les Morts bizarres, Miarka, La Fille a l'Ourse.
Eigenaardiger physionomie dan de zijne levers de geheele
schrijverswaereld van Frankrijk op dit oogenblik niet op.
a Wie ihr denkt oder denken sollt,

Geht mich nichts an ! s

Zoo daar een enkele van alien, die eene pen voeren, doze
woorden van den grijzen GOthe tot motto kan aannemen,
dan is het wel zeker Jean Richepin. Idealisme, naturalisme, parnassianisme, en wat al andere ismen in bet met

zoovele ismen geplaagde Frankrijk mogen in de mode zijn,

— 357 —
hij keurt dat alles niet de minste aandacht waerdig, en —
vast met G6the's spreuk op de lippen :
a Mir will das kranke Zeug nicht munden:
Autoren sollten erst gesunden »,

luistert hij alleen naar de inspraak . van zijn eigen en kloek
gemoed, naar de fiere en luide stein van zijnen eigen en
stouten geest; bedient zich van zijnen schilderachtigen,
gespierden prozastyl, waar hij der werkelijkheid afgekeken
tooneelen wil schetsen; smeedt onvermoeibaar, onuitputtelijk, altijd en overal en verve, honderden als trompetten
schallende, alle van gelijke geestdrift doorgloeide vaerzen,
zoodra zijne lyrische ader begint to vloeien ; brengt ons
heden etsen en penteekeningen, eenen Rembrandt, eenen
Callot overwaerdig ; tokkelt morgen de gitaar der verliefden
onder het balkon van eene geheele plalanx schoonen ;
put met voile handen in de langue verte, het argot, het
bargoensch van dieven en vagebonden ; neemt zijne toevlucht tot de naieve bewoordingen en de gebrekkige, hakkelende syntaxis van Lang vOor Rabelais; brengt ons heden
in de kroegen van het laagste gepeupel, onder de aan
Harden hangende tent van berenleiders en apenafrichters,
morgen in de nette ontvangstkabinetten der giadde, rijkgeworderi burgerij; loch blijft, welke wonderbaar woeste van
den hak-op-den-taksprongen zijne pliantazie ook make,
overal en altijd door en door dicliter, door en door artist.

La lifer, zonder veel moeite kan ik begrijpen, dat een
dergelijk, veel omvattend onderwerp, op de zoo ontvankelijke verbeelding van Richepin bevruclitend moet gewerkt
hebben. Ronduit gezegd — van al zijne Fransche vakgenooten acht ik slechts hem en- hem alleen bekwaam, ik
zeg niet, om het sirenenaclitige, verleidelijke, van bet bedriegelijke water, maar om de eindelooze onafzienbaarheid,
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de grootsche woestheid, de duizende verschrikkingen poluphlosboio thalasses, zooals de Ilias ze heette, met eene even
treffende aanschouwelijkheid als een Mesdag, met eene even
rijke harmonische kracht als een Wagner in zijnen Vliegen-

den Hollander, en Loch met woorden, met niets dan woorden, voor te stellen.
Ook deed Richepin vrij wat meer en beter, dan, van op
de zeehoofden van Le Havre of Oostende, van op de heerlijk
pittoreske falaises van Normandie's kusten, het vorschend
oog op den waereldvloed gevestigd te houden. — Louter
waarheid bevatten zijne vaerzen :
u Et d'abord, sache bien a ma louange, ami,
Que je ne suis pas, comme on dit, marin d'eau douce.
De tanguer et rouler Pal connu la secousse ;
Sur un pont que les flots balayaient j'ai blémi.
J'ai travaille, mange, gagne moo pain parmi
Des gaillards a trois brins qui me traitaient en mousse.
Je me suis avec eux suive la gargarousse.
Dans !curs hamacs, et dans leurs brocarts, j'ai dormi.
J'ai chute leurs refrains et vecu leur poemes....

D

Elders nog zijn vermetel opzet,
u De faire dans des mots tenir la mer vivante »

in een zijner beste sonetten besprekende, zegt hij in hoogst
eigenaardige taal :
« J'en ai bu la tendresse et mange l'epouvante. v

En, hoe innig hij de wilde, ongebreidelde wateren heeft
liefgekregen ; hoe vurig hij al hun duizendvoud, onophoudelijk afwisselend schoon bewondert, daarvan geven reeds
onmiddellijk blijk Les Litanies de la Mer, cen stuk, dat
enkelen, ook in Frankrijk, langdradig en opgeschroefd
hebben gevonden, tnaar dat rn. a. w. overvloeit van schoon-
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heden van allereersten rang, en waarin hij, slag op slag als
't ware, goochelt met beelden, die of door hunne stoutlieid,
of door hunne nieuwheid, meer nog door beide tegelijk,
den lezer verrassen.
Hij bezweert de taal, hem hare welluidendste, rijkstgekleurde woorden te leenen, om de zee op waerdige wijze
te kunnen bezingen :
« Et tachez d'être aussi brillants que son tresor,
Mots aux calques d'argent lourds de joaillerie,
Mots caparaconnes de diamants et d'or !

Laat mij toe eens even in dezen schat van paerelen en
edelgesteenten te grijpen, en den lezer met enkele staaltjes
te does kennis maken.
« Mer, dglise oit la nail vient d'allumer des cierges,
OA le soir s'evapore en nuages d'encens,
Oil le chretien te voit, Sainte Vierge des Vierges,
Dans le magnificat des Cherubins dansants
Quite font un grand dais de l'ombre de leurs ailes.... ,)

En, wat zegt de lezer van vaersregels als deze, waarin meer
a zee » is opgesloten dan in meer dan eene, meters groote
schilderij :
. La mer aux flots sauteurs comme un troupeau de zebres a ?
eene gedachte, die eenige bladzijden verder, dezen vorm aanneemt :
« Les moutons Ocumeux secouant leurs toisons a !

Of van het volgende vizioentje :
0 C'est toi, c'est ton regard aux aimants souverains,
Tes cheveux denoues flottant en miches vertes,
Tes membres alanguis, onduleux, vipórins a?

Of van dezen zonsondergang :
a Mere admirable dont les vagues sont fleuries
Quand le couchant ou l'aube aux rais papillotants
Sement tous les metaux, touter les pierreries,
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Tout l'arc-en-ciel dansant sur ton sein qui chatioie,
Mere admirable ayant chaque jour deux printemps ? »

Kan men van de majesteit, welke de Koningin-Zee omringt, een grootscher, verhevener denkbeeld geven, dan
Richepin doet in deze vier vaerzen :
e Reine qui fail &lore aux vogues oil tu marches
Un jardin de joyaux et d'oiseaux ramageant,
« Reine dont l'aurdole est le grand pont sans arches
De l'arc-en-ciel ouvrant ses bras aux malheureux. )

De zee is eene bron van vruchtbaarheid voor de antlers
dorre aerde :
« ... . Les vapeurs sont une creche
OU les troupeaux errants des vaches de l'azur
Paissent sans Pepuiser une herbe toujours fraiche,
Et se gonflent le pis d'un fait cremeux et pur
Pour le verser en pluie et faire darts la plaine
La chair des fruits, le sang du via, l'or du ble mur.

a —

Het eigentlijke dichtwerk, dat eerst na het veertigtal
bladzijden dezer Litanies aanvangt, is verdeeld in de
volgende rubrieken :
I. dilarines, eene reeks van vier-en-twintig schilderijen,
waarin wij vooral Oceano Nox, Brunie de Midi, Le Jardin

vivant, Bataille de Nuit, Ventose, Mouettes, Gris et Goelands, en Une Vague hebben opgemerkt.
Ziehier een klinkdicht, als proeve uit deze eerste rubriek.

Brume de Midi.
« Ton silence vaut tes chansons, belle Sirene...
Tout s'est tu. L'air et l'eau sont d'un azur profond.
Les regards aveugles de lumiere s'en vont
De l'or roux du soleil A l'or Blanc de l'arene.
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C'est midi, plein midi, l'heure lourde et sereine.
Dans l'immobilite la vie entiere fond.
Mais voici que la-bas se fond et se difont
Des dcharpes de brume indolente qui traine.
Tu m'apparais alors sous ce brouillard vermeil,
Bacchante ivre d'amour, de Yin et de sommeil.
Cette brume est la fleur de ton corps exhalee,
Sucur qui s'evapore en effiuves ardents,
Voluptueuse haleine embaumee et salee
()tie home le soleil, la bouche sur tes dents.

n

H. Matelotes, negen matrozenliederen, flibk gekruid met
aan het parler mathurin ontleende woorden en zegswijzen, en
waarin toon en trant der volkspoezie, voor zooveel ons bekend
is voor de allereerste maal in Frankrijk, volmaakt getroffen
en volgehouden zijn. Wij vermelden Mon premier Voyage,

Terrienne, en Un coup d'Riquiqui;
In dit laatste stuk komen strophen voor als de volgende :
e II dtait deux matelots, mes gas,
Qui s'en allalent sur les iota, mes gas,
En disant : Nous reviendrons, mes gas,
Emplissez nos boujarons
Tout ronds,
Nous boirons.

Et pas un n'est re .benu, mes gas !
Parti, ni vu ni connu, mes gas!
L'hOtesse, un coup d'riquiqui!
Ca rend les marins poilus
D'boire a la sante d' ceux qui
N' bolt plus.

Ook Terrienne verdient aangehaald to worden :
Chantons aussi la vieille terre !
Elle a du bon.

26

— 362 —
De son ventre noir en charbon
Sort le cidre qui desaltere.
Elle a du bon.
Chantons la terre!
Chantons aussi la vieille terre!
Nos chers petits
Aupres de l'atre y sont blottis.
Quand ils pleurent, son feu fait taire
Nos chers petits.
Chantons la terre!
Chantons aussi la vieille terre!
C'est le grand lit
Oil, mort, on vous ensevelit.
Qui dort la n'est point solitaire.
C'est le grand lit.
Chantons la terre. f,

III. Les Gas bestaat nit zeventien balladen en schetsen nit
het zeemansleven, zoo gezond en kloek opgevat, zoo realistisch
en aanschouwelijk uitgevoerd, als men van den schepper van

La Chanson des Gueux in recite was to verwachten. Zonder
grootspraak: meer dan eene dezer schilderingen, waarin men
het genie van ecnen Rembrand en van eenen Ribeira bewondert, overtreft stellig het veelberoemde en zeker meesterlijke verhaal, Les pauvres Gens, van Hugo. In geene enkele
letterkunde is mij een waerdige tegenhanger van deze
rubriek bekend, 't en ware ik misschien het wel gelukte,
doch zeer korte schetsje van Dibdin, door onzen de Cort vertaald, wilde aanhalen. En rarnant, Au Cimetiére, Etude

moderne d' aprés l' Antique, eene bewerking van Theokrutos'
ook door Bilderdijk vertaalde Visschers, Le mot de Gillioury,
Le Chalut, Les Sardiniêres: een meesterstuk, Les Haleurs : van
het eerste tot het laatste vaers een wonder, en Les trois
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Matelots de Groix: wellicht het volmaaktste stuk, dat wij tot
bier toe aan Richepin's rijke gave to danken hebben, ziedaar
de glanspunten van het geheele bock, en tevens het allerfraaiste, dat de Fransche muze in het afgeloopen jaar 1886
heeft voortgebrach t.
Is het volgende zeemansportret niet de, beste types van
onze Israelsen, onze Artzen, onze Verveers waerdigi
Vous le rappelez-vous, dices, mon cher Henry,
Ce bonhomme nomme le pere Gillioury?
Fume, saur, le nez seul d'un royal cramoisi,
Vetu d'on ne sait quoi, mais propre sous ses harries,
Le bec toujours sale de chansons egrillardes,
De souvenirs joyeux et de propos plaisants,
11 travaillait encore a soixante-dix ans
Pour pouvoir, en dehors de sa maigre retraite,
Quand son nez selanait, en repeindre !'aigrette...... »

En, al zal wellicht rneer dan een lezer zich door eenen of
anderen roekeloozen trek ontsticht gevoelen, vindt men niet
al de schilderachtigheid, al den gloed van Villon in de
volgende strophen uit Les Pouillards ?
ca couche? Le plus souvent
N'importe
Quand le froid les traque,
Avec le suroit arrivant,
Ca couche dans une baraque
A ('abandon, qui se detraque,
Dont le toit bailie en se crevant
Sous l'averse, et dont le murcraque
A toutes les gifles du vent.
Its s'entassent la pole-mele,
Comme un nomd de vers embrouilles,
Jeunes et vieux, male et femelle,
Haleurs, mendigots et mouliers,
Tous transis, grelottants, mouilles,
Les bras croises sous la mamelle,
Et parfois, quoique sans souliers,
Forces de battre la semelle.
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De quoi ca s'habille ? De toques !
Fonds de culottes sans mollets,
Pan de veste qui Veffiloques,
Bourgerons veufs de vos collets,
Chapeau roux qui te decollais,
Cuirs debouillis gonfles de cloques,
De vous ils se font des complets
Oil leur morve met des breloques. n

Heerlijk is de aanvang van Les trois Matelots de Groix.
1k schrijf hem hier over, en betreur zeer, dat het bestek,
waarover ik nog kan beschikken, niet veroorlooft dit geheele
gewrocht hier nil& te deelen.
« L'avez-vous oublie? Moi je l'ai retenu,
Ce vieil air de marin, chef-d'oeuvre d'inconnu,
Oil du peuple et des flocs l'ame obscure s'exprime.
Quelques couplets, naffs de sens, veules de rime,
Sur cinq notes, pas plus, cinq, mi, re, do, si, la,
Avec traderitra, lanlaire et troulonla,
C'est toot! Mais la-dedans, Ia mer entiere y passe,
Le cri des naufrages, l'haleine de l'espace,
Les gaites de ce dur metier et ses effrois.
C'est la complainte des trois matelots de Groix.
Pour la goiiter dans sa grandeur melancolique,
Il faut l'entendre au soir, quand lc soleil oblique
Avant de s'en alter lui dresse son decor,
Lorsqu'en derniers flocons sa pourpre saigne encor,
Tandis qu'a l'autre bout du ciel Ia nuit reflete
Ses cheveux denoues dans Ia mer violette.
Oh! comme le vieil air alors vous entre a fond,
Chante la-bas par un qui dans rombre se fond,
Par un pauvre pecheur qui, tourne vers la terre,
S'enfonce au large sur sa barque solitaire!
Oh ! le puissant, le tier poeme, et penetrant!
Quelle evocation it fait ! Quel charme it prend
A router sun les Hots oil ce rameur le pousse
Avec sa rauque voix que le lointain rend douce!
Mais comment le noter, ce poeme?... *

1V. De rubriek Etant de Quart sluit zich van zeer nabij
aan bij de eerste, Marines. Ofsehoon bij het vorige hoofdstuk
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vast verbleekend, behelst zij toch nog zeer goedgelukte
plaatsen, o. a. Le Margat, La Colêre du Bateau : dat ik met
Freiligraths Die Tanne zou willen vergelijken, verder Elle

toujours en Ce Teen pease un flot.
V. In Les grandes Chansons streeft de dichter er naar, het
zoo vaakbesproken vraagstuk der wetenschappelijke poezie
op to lossen. Tot mijn leedwezen moot ik het verklaren :
ofschoon ik de tatrijke prachOge vaerzen, en het groote
descriptief talent, waarop La Vieille, Le Souffle, Les Algues,
ja, Le Sel, Les Monstres en La )fort de la Mer kunnen
bogen, ten zeerste waerdeer, toch kan ik deze rubriek
noch van dor- en eentonigheid, noch van prozaische, ja,
wel eens geheel ondichterlijke plaatsen vrijpleiten. Het is
eene stoute, zoo men 'wil, eene verdienstelijke poging
eene zegepraal is het evenmin als Le Zenith of Justice van
Prudhomme, of, in den laatsten tijd, Die Beviilkerung der

Urzeit van Gustav Eckers.
Dit neemt niet weg, dat men, in Frankrijk, alleen in
Hugo's niet genoeg geprezen Chátiments, en misschien ook
nog hier en daar in Musset, vaerzen zal aantreffen, van
even verheven lyrischen gloed doordrongen, als de volgende
strophen uit Le Souffle, die dan ook door alle beoordeelaars
als om strijd geprezen werden :
Ainsi dans leurs steppes sans bornes
Roulant leurs pas incoherents,
Mysterieux, vagues et mornes,
Dorment les vieux peuples errants.
Dais qu'un Attila crie aux acmes,
Et soudain le monde en alarmes
Entend chanter dans les vacarmes
Leur diane de conquerants.
La marche s'organise en groupes;
Les chevaux alignent leurs troupes;
Ces troupeaux deviennent des troupes
Et le chaos forme des rangs.....
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Its vont. Tel un guepier rapace
Essaime en masse hors du nid.
Its vont. On dirait que l'espace
Devant leurs pas se racornit.
Its vont en hombre intarissable,
Et pareils a des grains de sable
Dont la cendre est meconnaissable
Quand I'ouragan les reunit
Et dans son essor les entraine,
Sans qu'un seul atome s'egrene,
Si bien que cette molle arene
Route comine un bloc de granit.
*
**

Schier aan het slot van mijn opstel over Le Parnasse

contemporain (Ned. M., 1881, II), stelde ik deze belangrijke vraag :
u Zal ook voor Frankrijk geen tijdperk aanbreken, waarop
het zijne poezie, en in 't bijzonder zijne lyriek, evenals in
andere landen zal volksch zien worden, en haar tot een
voertuig verheffen van het genieten en lijden van alien, van

het yolk? a
Het is mijne vaste overtuiging, dat, waar poeten werkzaam
zijn als Richepin, en de ook in 1886 to dezer plaatse besproken Gabriel Vicaire, de eindelijke voltrekking van dezen
wensch eerlang een voldongen feit zal wezen.
POL DE MONT.

LETTERKRONIEK.
TWEEDE TRIMESTER VAN 1887.

Tijdingen. — In de laatste dagen van Maart werden ons vercheidene overlijdens aangekondigd : Mr. Nepveu, de uitgever
Evan Van Alphen (1838', 1857', 1872 3) stierf te Utrecht, prof.
Dr. Zacher, de germanist, te Halle, Jordan, de kunstschilder,
.te Dusseldorp en Paul Feval, de bekeerde romanschrijver, te
Parijs. Den 2 Mci overlecd te Antwerpen D. Van Spilbeeck, de
sThamsche strijder en criticus.
De grijze uitgever Tauchnitz zal door het in 't Licht zenden van
teen speciaal boekdeel het jubilaeum vicren van het vijftigjarig
ibestaan van ziju Eaglisch library heel de wereld door bekend
onder den naam van Tauchnitz Editions.
Een ander halfeeuwfeest, dat van de troonbeklimming van
koningin Victoria, heeft de Engelsche geillustreerde tijdschriften,
onder elkandcr doen wedijvercn voor de uitgave van prachtige
.Queen's Numbers en Jubilee Numbers.
Den 81t80 Mei vierde het Vlaamsche Studentengenootschap van
Leuven Met tijd en Vlijt ook ziju Jubilaeutn, eenc des te merkwaardiger plechtigheid, daar het nict in de gewone orde is dat
studententnaatschappijen vijftig jaar oud worden.
In September e. k. zal te Amsterdam het derde eeuwfeest van
Vondels geboorte plechtig herdacht worden. Het XX" e NederJandsch taal- en letterkundig Congres zal met de feestelijkheden
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samenvallen. Keulen en Antwerpen stellen zich ook voor hunnerzijds te toonen dat ze niet vergeten dat hij hun zoon was.
De beoefenaars der Folklore in Belgic willen tot praktische
uitkomsten geraken, en van hun streven wordt rekenschar
gehouden. De Societe Anthropologique van Brussel heeft in
Karen school Gene onderafdeeling van folkloristen ingericht, en.
het onlangs te Antwerpen gestichte Taalverbond telt onder zijn
afdeelingen er ook ecne van denzelfden aard.
Dit Taalverbond, dat ten doel heeft de lowering en ontwikkeling der Nederlandsche taal, beschouwd als voertuig in
alle vakken der wetenschap alsmede de beoefening van Fraaie
Letteren, Schoonheidsleer, Tooncel en Geschiedenis, is met veel
geestdrift ingesteld geweest. Er blijft echter of te wachten, van
hoe dicht deszelfs al te veelzijdig doel wel bcreikbaar is, en in
welke mate deszelfs stoffelijke middelen zullen toelaten er naarte streven.
De Koninklijke Vlaamsche Academic heeft een tweede reeks
prijsvragen uitgeschreven, waarvoor zij zestien maanden tijds
verleent, (voor een der vragen zelfs 28 maanden), terwij1 voor
hare eerste reeks zij er maar acht toestond. Nochtans moest zij
veronderstellen dat hare aspirant-conc'irrenten niet onmid-dellijk aan 't werk konden gaan, maar eerst nog tijd noodig
hadden om op de boogie hunner taak te geraken, vermits zij hun
de bronnen hunner studien aanduidde!
Tijdschriften. Het feestjaar Van Vondel heeft aanleiding
gegeven tot het stichten van een Weekblad voor lettere!),
geschiedenis en kunst, met den hoofdtitel Vondel (Amsterdam :

I. Clausen).
Ook verschijnt seders cenigen tijd te Amsterdam De Wereldburger, een degelijk weekblad gewijd aan de Nederlandsche
belangen in den vreemde en in de overzeesche bezittingen, en
te Haarlem (bij Tjeenk Willink) Vreemd en Eigen, galustreerd
maandblad, dat een soort van Nederlandsch Harper's Magazine
wil zijn. De Leeswijzer en de Dietsche Warande zijn van redactie
en uitgevers veranderd het eerste wordt voortaan bestuurd door

— 369 —
A. Winkler Prins en uitgegeven door Hansma te Apeldoorn ; het
tweede zal voortaan uitkomen bij Leliaert en Slifer te Gent
onder leiding van Dr. Alberdingk Thijm, den broeder van den
vorigen redacteur.
Tevens hebben twee ander bladen zeer aan uitgebreidheid
toegenomen : de Portefeuille van Amsterdam is nu geillustreerd
en geeft schoone etsen als bijlagen ; de Zweep van Brussel
verschijnt in plaats van ecnmaal per week, thans tweemaal.
Dr. D. Sanders geeft bij Richter te Hamburg uit Zeitschrift
[fir Deutsche Sprache, maandsehrift dat de taalzuivering ten doel
heeft. De naam van Dr. Sanders is een waarborg voor de
degelijkheid van het tijdschrift. Hetzelfdc geldt voor de Phoneische studien van W. Vietor (Marburg : Elbert), dat in driemaandelijksche afleveringen al de vragen betrekkelijk de klankleer
zal behandelen : phonetische spelling zoowel als klankphysioI ogle. De studie van zoo een tijdschrift ware van goeden invloed
op de uitspraak dezcr Vlamingen, die niet schijneii te weten dat
er verschil is tussehen de twee ng's van ingang, en die van haar

huis of begrijpelijk maken gaar ruis en begraipelaik.
De eerstc aflevering is rondgezonden van La Revue des Patois
Gallo-Romans, driemaandelijksch tijdschrift, opgesteld door
Gilliêron en Rousselot en gewijd aan de Romaansche tongvallen
van het oude Gallie en de Fransche kolonien.
Vervolgwerken. — De uitgave der Dicht- en Prozawerken van
Jan van Rijswijck heeft het reeds tot de 16 . aflevering gebracht.
De 4 5° bevat een levensbericht van den dichter door Max Rooses.
Ook zag een nieuw deel van Burgersdijk's Vertaling van
Shakespeare het licht, namelijk het 7 O , met Hamlet, Caesar en
Maat voor Maat. Reeds hebben wij het 16" deel van Mcvr. Bosbooms Romantische IVerken en het 8"e van van Lenneps.
Dr. J. te Winkel heeft het negende stuk geleverd van de
volledige uitgave van firedero's Werken.
Bibliographie — Het Willems-Fonds gar voor eenige weken
den jaargang 1886 uit van de Vlaa4nsche Bibliographie. Het is
ook voornemens een tafel op te stellen voor de lien laatste jaren,
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(lie thans een afgesloten geheel vormen, daar de uitgave zal
estaakt warden, omdat het Staatsbestuur de overeenkomst
afgezegd heelt. Nu zullen boekhandclaars, bibliothecarissen en
-studeerenden het wederom, zooals vrocger, moeten doen zonder
een betrouwbare bibliographic van hetgecn in Belgie in 't Nederiandsch verschijnt.
Dezer dagen is de slotaflevering uitgekomen van den Catalogus
.der Bibliotheek van de Maatschappij der L'Vederlandsche Lette
to Leiden bewerkt door Dr. L. Petit of liever van het
4weede gedeelte van dien Catalogus, bevattende in twee
4° boekdcelen de Drukwerkeii. Het eerste gedeelte somt de
Bandschriften op en het derde gedeelte is getiteld Tooneel.
Regelmatig zet C. Brinkman zijn Alphabetische Lijst van
.Boeken, enz. die in het koninkrijk der Nederlanden uitgegeven of
herdrukt zijn voort. De 41". jaargang (1886) is ter markt
gebracht.
Fraaie Letteren. — Bij De Seyn-Verhougstraete is de derde
uitgaaf verschenen van Van Duyse's vertaling van Reinaard den
Vos, een bewijs dat het boek vecl bijval geniet, hetgeen het ook
Nerd len t .
Dezclfde uitgever stelt zich voor een bloemlezing to laten
sverschijnen van in 't Fransch vertaalde stukken onzer Vlaamsche
dichters. De keus is reeds vastgesteld, maar er ontbreken, naar
whet schijnt, een schets onzer Vlaamsche Dichtkunst sedert 1850,
(die tot inleiding zou dienen, en biographisch-critische berichten
voor elk der aangehaalde dichters.
Een nieuweling, die van den beginne een eigenaardige plaats
fheeft ingenomen, is Edm. de Geest van Lokeren mei, zijn Dwars
door '1 Leven, een uitgebreiden roman uit het volksleven
gegrepen.
Helene Swarth hecft bij den uitgever Hoste een bundel poezie
Beelden en Steinmetz laten verschijnen.
Th. Van Hauwermeiren liet bij denzelfden uitgever zijn
Ferencz Renvi en Pol Anri Het kindje drunken, twee declamatiestukken met veel verdiensten.
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Aan den onuitputtelkiken komischen ader van Em. Van Goethem
-ontvloeide zijn Vader Pluirnsteen, reeds met succes ten tooneele
gevoerd.
In Noord-Nederland deed de tooneellitteratuur een ernstige
aanwinst met Jan Masseur (Amsterdam : Missing) van Maaldrink,
rdie zich in 1885 door zijn Herodes reeds gunstig had leeren
kennen.
Gebroeders van Cleeff hebben twee romans van El. Wolff en
Ag. Deken heruitgegeven. Het bock van A. Van der Sloot : Een
Held onzer Middeleeuwen (bij Hessel, te Heerenveen) werd
gunstig onthaald.
Het Huis Lauernesse van Mevr. Bosboom werd door Mme Richar
in het Fransch vertaald, en Carmen Sylva's novelle Er wordt
geklopt door C ie Huygens uit het Duitsch.
Te Leipzig bij Veit verscheen het 2 de deel van G. Brande's
Literatur des 19" Jahrhunderts in ihren HauptstrOmungen
.dargestellt en bij Weigel de Registerband tot Klein's Geschichte

des Drama's.
De lacer Kaakebeen, lceraar te 's Hage, schreef een verhandeling over den Invloed der Hoogduitsche Letterkunde op de Onze,
bekroond in een kampstrijd door Noord en Zuid van Amsterdam
uitgeschreven, — het tome 111 van het Repertoire Drainatique
beige van A. Dupont kwarn van de pers.
F. D. J. Morrees stelt zich voor een monographie te maken
over Dirk Volkertz Coornhert. Het eerste deel is verschenen.
Men wect wellicht dat de Koninklijke Academie van Brussel
sedert jaren een studio over Coornhert vraagt, — maar van
niemand antwoord krijgt.
Van een 4den druk van Dr. Jonckbloets Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde, bezorgd door C. Honigh is te Groningen bij
Wolters de eerste aflevering uitgekomen. De uitgave zal in 50
.afleveringen of 6 deelen volledig zijn. Zij maakt de Geschiedenis
der Nederlandsche letterkunde door Dr. J. te Winkel (Haarlem :
Bohn; — het eerste van de 3 deelen is verschenen), die eene
eigenaardige oorspronkelijkheid bezit, niet overbodig.
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Gcschiedenis en Hulpwetenschappen. — Degenen onzerlezers die geern over curiosa ingelicht zijn, mogen zich Dr. Laurillard's Sprokkelhout (Amsterdam : D. Centen) aanschaffen, dat,
in alphabetische orde veel wetenswaardigheden opgeeft die men
ill de uitgebreidste Encyclopedien vruchteloos zoekt, of waarvan
men, als men ze noodig heeft, niet kan vermoeden waar zezouden te vinden zijn.
Van groot belang voor onze geschiedenis is het werk van
C. A. van Sijpesteyn :

Het nterkwaardig beleg van Ostende (sic),.

5 Juli 1601 — 22 September 1604 ('s Hage : van Stockum), Het
is zeer nauwkeurig van inhoud, ofschoon wat nalef van vorm;.
zoo kan men er in vernemen dat een Spaansch soldaat, veroordeeld om door den kop geschoten te worden, aan dit droevig
lot ontsnapte alleen door dien hij bij een uitval der belegerden
sneuvelde.
De beschavingsgeschiedenis van bet tijdperk der Hervorming.
doet een aanwinst door de uitgave van het

dianorum

Corpus Schwenckfel-

(16 deelen 8° te Leipzig : Breitkopf en Hamel). De

Schwenckfeldsche gemeente van Noord-Amerika wil het

5e eeuw-

feest vieren van de geboorte van den Hervormer Gaspard
Schwenckfeld, en te dier gelegenheid de schriften verzamelen,
die op hare geschiedenis bctrckking hebben, als de werken van,
Schwenckfeld zeif en van Krautwald.
De algemeene beschavingsgeschiedenis werd ons verhaald,

(Histoire de la civilisation. Paris : Delagrave,.
Geschiedenis der Nieuwere Beschaving door

door J. de Crozals
2 deelen) en de
Wunderlich.

La Russie juice is cen tegenLa France juice.

Het bock van K. de Wolski :
hanger van Drumont's

De lersche vraag, een schaduwzijde in de staatsinrichting van
het Vereenigdo Koninkrijk, heeft aan E. Ferre zijn bock inge-

L'Irlande. La crise agraire et politique, ses causes, ses
dangers, sa situation.
Het seizoen der uitstapjes en reizen hebben Craandijk en
Schipperus wel gekozen voor de uitgave van bun Nieuwe Wangeven :
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41elingen door Nederland met pen en potlood (Haarlem : Tjeenk
Willink).
De ontdekking der boekdrukkunst heeft een geschiedschrijver
'te meer in A. von der Linde : Geschichte der Er findung der
Buchdrukkunst (Berlin : Asher). Het werk worth door de
.deskundigen streng beoordeeld. J. Grand-Carteret, van wien wij
in 4885 kregen : Les mceurs et la carricature en Allemagne, en
Autriche et en Suisse, geeft ons nu : La Femme en Allemagne.
Avec 144 illustrations (Parijs : Westhausser), terwijl A. Franklin
ions in twee boekdeelen La vie priv6e d'autrefois beschrijft.
Taalkunde. — Toen de voorgaande Letterkroniek opgesteld
werd, was te Leiden, firma Brill, voor de rekening van de
Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde, de uitgave begonnen van een uiterst belangrijk werk, het Glossarium van
verouderde rechtstermen, kunstwoorden en andere uitdrukkingen
nit Vlaamsche, Brabantsche en Limburgsche oorkonden door
K. Stallaert. Thans is de derde allevering verschenen. Zij moot
in gcenen deele voor de twee eerste onderdoen en belooft voor de
studie van het Middelnederlandsch, vooral met het oog op de
Belgisehe oorkonden, een onontbeerlijk hulpmiddel te worden
nevens en ter aanvulling van het Middelnederlandsch Woordenboek van J. Verdam, waarvan II, 9 en 10 afl. verschenen
zijn.
De Encyclopwdien der Philologisehe Wetensehappen zijn aan
de orde van den dag. Mans is het de beurt aan de Engelsche
Philologie. Van de Englische Philologie van Storm (eerste en
tot nog toe eenig deel) words de 2 de uitgave aangekondigd ;
Victor en KOrting belooven er elk van hunnen kant een
nieuwe, en K. Elze heeft zooeven de eerste helft van zijn
Grundriss der Engli.schen Philologie te Halle uitgegeven. Die
eerste helft bevat : Grundlegende Einleitung, — Hermeneutik,
— Kritik, — Geographie, — Geschichte and Staatsalterthfimer,
— Privatalterthiimer, — Literaturgeschichte. De tweede helft
zal inhouden : Geschichte der Sprache, — Lexicographic, —
Grammatik, Stilistik, -- Metrik. Het werk is goed en des tc

-374-meer welkom daar het bock van B. Schmitz onvoldoende en dat
van Storm onsystematisch en onvolledig zijn.
Na de Schatten uit de Volkstaal van Am. Joos zullen we diekrijgen van Guido Gezelle; ze moeten verschijnen in afleveringen van 32 blz. a fr. 0 30. Ondertussehen werkt Am. Joos van
zijnen kant steeds voort en brengt in gereedheid drie schriftenr
tegelijk : « Wat ons Vlaamsch schrijven meer eigen niaakt; -2. Opgaande taal- en letterkundige Lessen; — 3. Maerlants

spraakkunst volgens den Spieghel Historiael.
Er wordt met lof gesproken over de Bloemlezing uit Oud- ,
Middel- en Nieuulriesche Geschriften met Glossarium door
F. Buitenrust Mauna (Leiden : Brill).
De firma Swan, Sonnenschein et C° te London zal een reeks.
Parallel Grammars uitgegcven, met het Joel eenheid te krijgen
in de grammaticale technologic en systemen. Men zal beginners
met de Latijnsche Spraakleer door Sonnenschein, dan zullen de
Fransche door Moriarty en de Duitsche door K. Meyer volgen.
De Simplified Grammars, een reeks uitgegeven door Triibner,
hebben ons onlangs gebracht de Grammaire Albanaise door
Wassa Pascha en de Serbian Grammar door W. Morfill.
Ook de Engelsche folkloristen zijn zeer werkzaam. Wij
roepen de aandacht op de Provincial Names and Folklore of the
British Birds van Ch. Swsinson.
Twee fransche geleerden hebben ons elk een degelijk bock
geleverd : Darmesteter namelijk La vie des mots en Havet Le

Francais enseignd par la pratique.
In de vergelijkende taalkunde is de vraag naar den oorsprong
der Ariers, of liever naar hun woonplaats onmiddellijk vOOr de
scheiding, sedert eenigen tijd weer op nieuw ter sprake gekomen.
Dat ze in Azie woonden (Aziatische hypothese) neemt men nu
niet meer onvoorwaardelijk aan; liefst plaatst men ze in ZuidOostclijk Europa (Europeesche hypothese). K. Penka wil ze uit
Scandinavie halen ; reeds vroeger verdedigde hij die veronderstelling, en komt er nu op terug in zijn Herkunft der Arier
(Weenen : Prochaska).
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Bij de Internationale Zeitschrift far allgemeine Sprachtvissenschaft van F. Techmer is een cerste Supplementband gegeven
geworden, bevattende Zur Litteratur der Sprachenkunde
ropa's door A. Pott. Het bier beliandelde onderwerp
behoort tot de stof door Pott in een reeks artikels in het
lichaam van het Zeitschrift zelf geplaatst met den titel
.Einleitung in die Allgemeine Sprachwissenschaft. Het geheet
vormt een encyclopaedisch overzicht van de algerneene taalwetenschap, zeer eenzijdig en zeer fragmentarisch voorgcdragen.

Kunsten enWetenschappen.— De geroemde ceramist Th. Deck
heeft een handboek van zijn kunstbedrijf to Parijs uitgegeven :

La Faience met vele afbeeldingen. De Fantaisies decoratives van
Hub. Dys zijn that's volledig. Ook is nu volledig de vertaling

Geschiedenis der Vlaamsche.
Schilderschool. Zij word uitgegeven door het Willems-Fonds.

door J. Sabbe van A. J. Wauters'

Ditzelfde genootschap heat cen Comiteit ingericht ter bevordering van den Nederlandschen tang, hetwelk voor zijn

maiden-edition de prachtige cantate van De Geyter De Waereld in
getoonzet door P. Benoit, uitgaf.
De bekende bacterioloog Dr. van Ermengem van de Gentsche
Universiteit heeft de

Microbiologie van

Dr. Hueppe in bet

Fransch bewerkt.
Boon van Leiden heeft Simon Steviri's Coopmansbouckhoudituf
heruitgegeven, als een handleiding tot bet Italiaansch bockhouden.
Onlangs verschenen

2de en 3 de deel van OpzoomersLosse Bladen,

met veel belangrijke, ofschoon verjaarde polemiekstukken over
godsdienst, wijsbegeertc, enz.
Te Londen bezorgde Triibner een Engelsche uitgaaf van
Renan's volksboek : Het leven

van Jesus.

Geschiedenis van de Worsteling tusschen Godsdienst en Wetenschap,
Een tegenstelling daarmee vormt Draper's verouderde

andermaal nit bet Engelsch voor Nederland bewerkt door H. F.
Hubrecht (Haarlem; Bohn).

Ondertvijs. — Hervorming van onderwijsmethoden en onder-
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wijsprogramma's, daar houden onzc Noorderbroeders zich ook
zeer mee bezig. G. Vosterman van Oyen schreef een brochure
Mene-Thekel, waarin hij de stelling verdedigt dat het openbaar
onderwijs in Noord-Nederland zooals het nu geregeld is, niet
voldoet aan de behoeften des y olks, in strijd is met de grondwet
en den Staat ten verderve voert. Daaruit blijkt dus dat er volgens
hem niet veel goeds steekt in het openbaar onderwijs ten zijnent.
Niet zoo afbrekend, maar ook opwekkender is Deyna in zijn
boek : Neerlandsch Lagere en Middelbare school.
Gent, 20 Juni 1887.

V.

BOEKBEOORDEELINGEN.

In en

0?72

het kleine Stadje. Limburgsche schetsen en

novellen door Emile Seipgens.
Met eene penteekening van
.
Hendrik Luyten. — Amsterdam, P. N. van Kampen en
Zoon, 1887.
Emile Seipgens behoort tot die groep van vertellers, die zich
de alles behalve gemakkelijke, hoewel vast dankbare task
hebben gesteld, de menschen en zeden uit eene of andere beperkte landstreek te bestudeeren.
Wat Holliday voor Noord-Brabant, Cremer voor de Betuw,
Heering voor Gelderland deed, ondernam de schrijver van In en
om het kleine Stadje voor zijnen geboortegrond, Hollandsch
Limburg, of, juister gezegd, voor Roermond en omstreken.
Seipgens, die met zijn onderwerp op en top bekend is, verschilt van Cremer vooral onder dit opzicht, dat hij veel minder
toegevend blijkt te zijn voor de gebreken en misdrijven van dat
kleine waereldje, waarin hij zijne modellen kiest.
Geen wonder dan ook, dat zijne vertellingen veelal aan fijne,
niet boosaardige satyren doen denken, en de stem des gevoels er
slechts matig, als b. v. in Jozef Sebaldus, in vernomen wordt.
Men gelieve deze woorden niet op te vatten als eene afkeuring :
wij zouden waarlijk de laatsten zijn, om er den schrijver een
verwijt van te makes, dat hij ons zijne boeren voorstelt zooals
zij in wezenlijkheid zijn, zonder zich, hetzij wat hunne goede,
27
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hetzij wat hun

kwade hoedanigheden betreft, schuldig te maken

aan overdrijving.
Voor de naderc kennis van de beschaving in de kleinsteedsche
en plattelandsche maatschappij van Hollandsch Limburg, zijn de
bundels van Seipgens als 't ware documenten. Wat men in dat
enge waereldje door staatkunde verstaat, wordt ons geschetst in

De Stem van Kobus Mulders, en in Hoe Mathis Knoups liberaal
en weer katholtek wend.
Het artistiek en letterkundig leven treedt op den voorgrond
in

De Zwambroers,

Gene kostelijke novelle, die wij aanzien als

de tot heden rijpste vrucht van Seipgens' rijk talent.
Zeker, ook in veel grootere steden is het eenigszins zoo met de
politick, zelis met kunst en letteren gelegen..., en wij zouden
licht elders dan c in het kleine stadje ) kringen als

broers,

De Zwam-

kiezers als Kobus Molders kunnen noemen... Doch

Seipgens verdient juist hierom grooten lof, dat hij, in zijne personages zoo duidelijk weet te doen uitschijnen, al wat zij aan
hunne onmiddellijke, locale omgeving, aan eigenaardige kleur
en houding ontleenen.

In en- orn het kleine Stadjo

is een fraai boek, dat wij gerust

alien durven aanbevelen.
POL DE MONT.

VON KELLER ZU ZOLA.

Kritische Au fslitze von Fritz Mauthner.

Berlin, Reines Verlag, 1887.
De geestige schrijver van Aturenbriefe, het prettige satyrische
bock, waarvan Waalner ons kort geleden eene uitmuntende vertaling bezorgde, heeft onder bovenstaanden titel een zevental
critische schetsen uitgegeven, welke evenzeer om hunnen degelijken inhoud als om hunnen sierlijken styl, de aandacht verdienen van alle vrienden der Duitsche letterkunde.
In de twee eerste dezer schetsen, — studien of essays ware
wellicht nauwkeuriger, -- bestudeert Mauthner met ook voor
elken lezer licht begrijpelijke voorliefde, den voortreffelijken
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auteur van Romeo und Julia auf dery Dorf e, Die Leute
Seldwyla, Der grane Heinrich, den gevierden « altmeister

D

von
der

kunstnovelle, den Zwitser Gottfried Keller, en den beroemden
Duitsche schrijver der

Aesthetik, den oak als dichter en roman-

schrijver hooggeprezen Friedrich Theodor Vischer. Met meesterhand weet de nog jeugdige essayist in de werken van beide
schrijvers, welke hij vooral als humoristen, a

alemanischen Humors

u,

Vertreter des

hoogschat, al het karakteristieke van

hun talent te doen uitschijnen. Met weer genot en vrucht dan
ooit neemt men, na deze puikgestyleerde bladzijden te hebben
gelezen, hunne gewrochten ter hand.
In de boeken van Scheffel, die Mauthner in zijn derde opstel
bestudeert, weet hij met schrander oog het kaf van het koren te
scheiden. Zoo was 't ons eene ware vreugde, eindelijk eens eene
gezonde oordeelvelling te lezen over den waereldberoemden en

Trompeter von Sakkingen,waarvan hij zonder
tie/. im Volk
gedrungen, Weil es das leichteste von Gewicht ist a .
Der Blutsanger von Brandy-Bar is eene allervroolijkste
stellig overschatten

omwegen en met veel grond verklaart, dat het « so

parodie op Bret Harte. Als motto schreef Mauthner boven dit
opstel deze beteekenisvolle woorden .
Es gleicht dein Buch dean Californierland,
Ein KOrnchen Gold in mancher Schippe Sand. a
Ook de bladzijden aan Paul Lindau gewijd, molten uitmuntend heeten. Hierin werpt Mauthner eenen blik op de geheele
letterkundige loopbaan van dezen overbekenden schrijver van zoo
.menige novelle uit het Berlijnsche leven, en doet, in een helder
en krachtig betoog, de hoedanigheden en gebreken uitschijnen

Sehale der Niichternen a, waarvan hij
Niichterne Briefe a, zoowel om zijne grootere

van de zoogenoemde «
den auteur der a

gaven als om zijnen ouderdom, terecht tot hoofdman rekent.
Over Lindau's streven, om in Duitschland als navolger van het
Fransehe realisme op te treden, wordt zeer joist opgemerkt :

a Der Lindau'sche Realismus ist nicht aus einem Guss; er ist
frivol und wirkt mitunter last parodistisch. a
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De algemeene uitspraak van Mauthner over de werken dezes
schrijvers luidt : niet schoon genoeg, voor zulk eene rijke begaafdheid!
Ofschoon in het opstel : Daudet and Zola, meer dan cenc
bewering voorkomt, welke het ons onmogelijk is zoo grifweg
voor gegrond te houden, moot ik toch erkennen, dat de zwakke
zijde van het naturalismus — Mauthner beet het zeer eigenaardig a die Pedanterie des Schmutzes ,, de overdrijving van het
leelijke, vuile en kwade — er in eene reeks treffende beschouwingen in wordt blootgelegd. Ook op den afstand, die in
meer dan een der werken van deze school, tusschen leer en
daad is op te merken, worth in deze bladzijden, vooral met
het oog op Pot Bouille en Au Bonheur des Dames, met
reden de aandacht gevestigd. Noch in zijne al te eenzijdige be- en
weldra veroordeeling van Germinal, noch in zijne onverholen
voorliefde ten opzichte van Daudet, kunnen wij ons intusschen
aan Mauthners zijde seharen.
In het slotopstel, « Ein Urbild des Stilkiinstlers Wippchen D,
wordt op zeer geestige wijze met den alles behalve zuiveren styl
van Rodenberg en anderen de draak gesteken.
Summa summarun — Von Keller zu Zola is een allerliefst
boekje, dat niemand zonder vrucht uit de hand zal leggen.
POL DE MONT.
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HET ONTWERP TOT HERZIENING
VAN HET

NEDERLANDSCHE BURGERLIJK WETBOEK.

VOORDRACHT
gehouden in de Vlaamsche Conferentie der Balie te Gent den 26 Mei 1887.
DOOR MR. JULIUS OBRIE.

Bij Koninklijk besluit van 28 Februari 1880 werd aan
eene Staatscommissie het samenstellen van een ontwerp tot
herziening van het Nederlandsche Burgerlijk Wetboek opgedragen. Den 10 April d. a. v. aanvaardde deze hare taak
en den 30 November 1886 was het haar gegund het door
haar ontworpen Eerste boek, dat 572 artikelen bevat, den
Koning aan te bieden.
Dat het gewijzigde Wetboek niet zoo heel spoedig van
stapel zal loopen, kan reeds nu met zekerheid worden voorspeld : vorderde de bewerking van het Eerste boek een zesjarigen arbeid, aan die der overige gedeelten zal denkelijk nog
vrij wat meer tijd moeten worden besteed, zoodat de thans bestaande wetgeving, waarvan de gebreken misschien wel Bens
wat al te breed werden uitgemeten, nog vele jaren zal van
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kracht blij ven. Tot de hoofdgebreken van bet in 1838
ingevoerde Burgerlijk Wetboek behoort in de eerste plaats
de slordigheid, waarmede sommige bepalingen — enkele
malen zelfs slecht vertaald uit den Code Civil werden
overgenomen en ongelukkig ook bij de herziening, na
de scheiding der beide Nederlanden, behouden bleven.
Daartegenover staan echter ook de niet gering te schatten
verbeteringen, die bier en daar door den Nederlandschen
wetgever in het Fransche rechtboek werden gebracht.
Een voorbeeld mope dit staven : waar bij de ook ten
onzent nog steeds geldende artt. 753 en 754 het hoogst
onrechtvaardige stelsel wordt gehuldigd, dat de nalatenschap van het kind, dat zonder afstammelingen en zonder
broeders of zusters achter te laten, overleden is, tusschen
den overlevenden der ouders en de bloedverwanten —
misschien in den tienden of twaalfden graad — der andere
lijn wordt verdeeld, bepaalt art. 906 Nederl. B. W. dat
de langstlevende varier of moeder in dat geval de geheele
nalatenschap erft.
Dat bij eene wet eenvoud en duidelijkheid hoofdvereischten zijn, is zeker buiten kijf. Nu kan men reeds bij een
vluchtig overzien van het ontwerp spoedig bemerken dat de
Staatscommissie op die beide eigenschappen steeds het oog
gericht hield en er voortreffelijk in slaagde die aan haar
werk zoo ten opzichte van vorm als van inhoud te bezorgen.
Zeer terecht was zij van meening dat voorschriften en
rechtsvormen, voor zoover zij geene wezenlijke waarborgen
van een recht uitmaken, als nut teloos behooren geweerd te
worden. Werden dus de formaliteiten tot het volstrekt onmisbare ingekrompen, eveneens werden bloot wetenschappelijke begripsbepalingen, redeneeringen, ontwikkelingen en
gevolgtrekkingen achterwege gelaten.
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Mocht nu de commissie eene enkele maal als zelfstandige
hervormster zijn opgetreden, reeds bij den aanvang harer
werkzaamheden stond bij haar vast dat, waar eene geheel
nieuwe bewerking van den tekst dringend werd gevorderd,
van eene omschepping van het Burgerlijk recht, dat ondanks
enkele gebreken in Nederland zoo diep is geworteld, geene
sprake kon zijn.
Had zij derhalve in de eerste plaats met de bestaande
wetgeving rekening te houden, ook voor datgene wat in
het oudvaderlandsch recht nog bruikbaars kon voorkomen,
zou zij blijken een open oog te hebben. Men wane echter
niet dat bij hare alleszins lofwaardige zucht om iets edit
nationaals te leveret', zij ooit verzuimde haar voordeel te
doen met het goede, omdat dit nu eenmaal niet op eigen
bodem zou zijn gewassen. De gevaarlijke klip eener al te
enge opvatting van wat onder nationaal recht behoort verstaan te worden, wist zij zeer gelukkig om te zeilen.
Buitenlandsche wetsbepalingen, die haar bleken de voorkeur
te verdienen en met de eigenaardige behoeften en zeilen van
het Nederlandsche yolk te kunnen worden overeengebracht,
werden dan ook zonder eenig aarzelen in het ontwerp opgenomen. Een voorbeeld hiervan vindt men reeds in art. 4,
dat aan de Duitsche Rijkswet van 6 Februari 1875 werd
ontleend. Naar luid Bier bepaling worden de ambtenaren
van den burgerlijken stand niet zooals thans door den
gemeenteraad, maar door den Koning benoemd. « De burgerlijke stand, » zoo luidt het in de Memorie van Toelich-

tiny, « heeft met de regeling en het bestuur van de
liuishouding der gemeente niets gemeen, evenmin als b. v.
de hypothecaire boekhouding. » In de koninklijke benoeming
vindt overigens de Commissie een waarborg tegen het benoemen tot ambtenaren van den burgerlijken stand van voor die
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task ongeschikte personen. Een ander, haars inziens mede
niet Bering to schatten voordeel der nieuwe regeling is het
vervallen der onzekerheid, die thans wel eens rijst omtrent
de vraag of hij, die als ambtenaar van den burgerlijken stand
optreedt, de bevoegdheid daartoe door het ophouden van
een der vereischten tot zijne benoembaarheid, niet heeft
verloren ( a) .
Wanneer men nu dien titel verder doorleest, dan vindt
men in art. 11 eene voortreffeiijke vereenvoudiging ten
opzichte der eischen, die thans aan getuigen bij het opmaken der akten van den burgerlijken stand worden gesteld.
Bij art. 20 Nederl. B. W. wordt gevorderd dat zij « zijn
manspersonen, meerderjarig en binnen het Koninkrijk
hunne woonplaats hebbende.

D

Art. 11 van het ontwerp

schrijft alleen voor dat zij moeten meerderjarig zijn, zoodat
ook vrouwen als zoodanig kunnen optreden.
In den vijfden titel, waarin over het huwelijk worth
gehandeld, liet de Commissie tal van verbodsbepalingen vervallen. Dat was o. a. het geval met art. 88 -B. W., waarbij
het huwelijk tusschen schoonbroeder en schoonzuster, tusschen oom en nicht of tusschen moei en neef wordt verboden.
Door den koning kan echter dit verbod, om gewichtigc
redenen door het verleenen van dispensatie, worden opgeheven. Het onhoudbare van dat stelsel springt reeds dadelijk
in het oog. Een van beiden toch moet waar zijn : eene
echtverbintenis tusschen de opgenoemde bloed- of aanverwanten is, op zich zelve beschouwd, strijdig met de welvoeglijkheid en dan behoort zij in elk geval onmogelijk

ti) Ontwerp tot herziening van het Burgerkk Wetboek den Koning
aangeboden door de Staatscommissie, ingesteld bij zijner Majesteits besluit
van 28 Februari 1880, no 8. Eerste boek. Toelichting. 's Gravenhage, Gebr.
Belinfante, 1886, blz. 4 en 5.
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gemaakt te worden, of zij is dit niet, en dan behoort zij ook
nooit bemoeielijkt te worden. Ten opzichte van een huwelijk
tusschen schoonbroeder en schoonzuster gold sevens nog de
zoo juiste overweging dat dit door het yolk met een zeer
goed oog worth aangezien, omdat de kinderen uit het eerste
huwelijk — vooral wanneer een weduwnaar hertrouwen
wil — er doorgaans het best bij varen. Wie toch zou voor
hen eene betere moeder kunnen worden, dan hunne tante,
dan de zuster hunner moeder
Vervallen is mede de bepaling van art. 89 B. W., naar
luid waarvan bij echtscheiding wegens overspel de schuldige echtgenoot nimmer met zijn medeplichtige mag in het
huwelijk treden. Waar de wet onmachtig blijkt om het leven
als man en vrouw buiten echt tusschen den overspeler en
zijn medeplichtige te beletten, achtte de Commissie het
verkieslijk door afschaffing van het verbod dien ergerniswekkenden toestand op te heffen.
Onder het bestaande recht (art. 90), evenmin bij art. 295
van den Code Civil, kan tusschen personen, wier huwelijk
door echtscheiding werd ontbonden, nimmer een nieuw
huwelijk pleats hebben. Ook deze verbodsbepaling werd in
het ontwerp geschrapt.
Bestaat in het Nederlandsche Wetboek niet het ondoelmatige stelsel der eerbiedige akten, zooals dit in den Code
Civil voorkomt, toch moeten meerderjarigen( 1 ) die nog niet
voile dertig jaren oud zijn, om de toestemming hunner
ouders verzoeken. Wordt die geweigerd, dan wordt de
tusschenkomst des kantonrechters ingeroepen, die de ouders
voor zich laat oproepen. Volharden dezen nu bij hunne

(1) In Nederland wordt men eerst op 23 jarigen leeNd meerderjarig
(art. 385 B. W.).

— 10 —
weigering, dan kan eerst na verloop van voile drie maanden
het huwelijk worden voltrokken. Niet-verschijning der
ouders worth met toestemming gelijkgesteld. Met dat stelsel,
dat overigens moeielijk op goede gronden te verdedigen valt,
meende de Commissie te moeten breken. Terecht was zij
van oordeel dat dit tusschentijdvak, waarin minderjarigen,
die anders als zoodanig tot alle handelingen van het burgerlijke leven bevoegd zijn, niet zouden bekwaam wezen tot het
sluiten van een huwelijk, omdat nu toevallig hunne ouders
of 66n van beiden nog in leven zijn, behoorde te vervallen.
De ervaring leert trouwens dat de bepaling van art. 99
Nederl. B. W., evenmin als de akten van eerbied in het
Fransche recht, ooit eenige goede uitkomst heeft opgeleverd. Waar een kind zich niet door de redelijke bedenkingen
van varier en moeder van het aangaan eens huwelijks
laat terughouden, zal het dit zeker evenmin doen bij de
tusschenkomst van een rechter of een notaris. Deze toch
kan wel eenigen tijd het huwelijk vertragen, maar geenszins
beletten. Dat gedwongen uitstel zal dus enkel dienen tot
het doen aangroeien der verbittering tusschen ouders en
kind. In sommige gevallen zal het misschien oorzaak zijn dat
zij door eene niet meer te dempen klove van elkander
worden gescheiden.
Opmerking verdient de bepaling van art. 83 van het ontwerp, waarbij het huwelijk van hem, die ouderlijk gezag
over een kind heeft, verboden is, zoolang hij niet den kantonreciter heeft verzocht om daarin te worden gehandhaafd.
Onder de bestaande wetgeving is, evenals bij ons, de moeder, die voogdes is, wanneer zij tot een tweede huwelijk wil
overgaan, verplicht zich vooraf in die voogdij te doen bevestigen. Doet zij bet niet, dan veriest zij de voogdij en*
haar man wordt hoofclelijk met haar aansprakelijk voor de
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gevolgen der voogdij, die zij onbevoegd zou blijven uitoefenen (1).
Het ontwerp nu legt niet alleen aan de moeder, maar
ook aan den vader die verplichting op : zoolang aan den
ambtenaar van den burgerlijken stand niet is overgelegd een
bewijsschrift dat het bij art. 83 voorgeschreven verzoek aan
den karitonrechter om hanAhaving in het ouderlijk gezag
werd gedaan, mag niet tot het voltrekken van het huwelijk
worden overgegaan.
Naar de bestaande wetgeving (art. 92 B. W.) kunnen
minderjarige (2) echte kinderen Been huwelijk aangaan
zonder de toestemming hunner ouders te hebben verkregen,
Indien de moeder haar gevoelen niet verklaart, of met den
vader van meening verschilt, is de toestemming des vaders
voldoende. Is de vader overleden, of bevindt bij zich in de
onmogelijkheid om zijn wil te verklaren, dan wordt de toestemming der moeder vereiseht. Bij ontstentenis van vader
of moeder wordt evenals bij art. I 50 Code Civil de toestemming der grootouders gevorderd. Heeft het minderjarige
kind , dat trouwen wil, ouders noch grootouders, of kunnen
zij hun wil niet verklaren, dan behoeft bet de toestemming
van voogd en toezienden voogd, met dit onderscheid echter
dat bier niet, zooals wanneer het ouders of grootouders geldt,
in de weigering moet berust worden. Wanneer de voogd of
de toeziende voogd, of beiden hunne toestemming weigeren,
staat art. 95 B. W. een beroep toe op den kanton-rechter,
(1) Art. 493 B. W., art. 395' Code Civil.
(2) Minderjarigen zijn, zooals zooeven werd aangestipt, zij die den vollen
ouderdom van 23 jaren niet hebben bereikt. Zij, die voor lien leeftijd in
den edit treden worden meerderjarig. Ontbinding van hun huwelijk doet
hen niet tot den staat van minderjarigheid terugkeeren. Art. 385 B. W.
wordt in zoover door art. 329 Ontwerp gewijzigd dat de leeftijd voor de
meerderjarigwording op_ een en twintig jaar wordt bepaald,
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die na verhoor of na behoorlijke oproeping van voogd
en toezienden voogd en van vier der naaste bloedverwanten,
verlof tot het aangaan van het huwelijk kan verleenen.
Tegen de beslissing des rechters wordt door art. 96 een
nieuw beroep op de arrondissements-rechtbank toegestaan
niet alleen aan het kind, wien het verlof wend geweigerd,
maar ook aan den voogd, den toezienden voogd en de opgekomen nabestaanden. Nu wordt door de rechtbank bij
eindbeslissing het verlof toegestaan of geweigerd.
In deze vrij omslachtige regeling worth door het Ontwerp
veel vereenvoudigd. Uitgaande van liet denkbeeld dat, waar
de moeder, ofschoon ook om hare toestemming moet verzocht
worden, bij verschil van gevoelen met den vader, voor dezen
altijd moet zwichten, de stap, die bij Naar moet gedaan
worden, eigenlijk nutteloos en ongepast is, besliste zij dat
minderjarigen, die onder ouderlijk gezag staan, alleen de
toestemming van hem behoeven, die dat gezag uitoefent
(art. 84). Voor onder voogdij staande minderjarigen wordt
bij art. 85 de toestemming gevorderd van den voogd, of
wanneer deze ontbreekt, of wanneer het een huwelijk met
hem zelf, zijn kind of kleinkind gelds, dat van den toezienden
voogd. Bij liet bestaan echter van een of meer bloedverwanten
in de opgaande lijn, wordt ook de toestemming gevorderd
van 6611 hunner, en wel van dengene, die bij de rangschikking van art. 85 in aanmerking komt : in de eerste plaats
komt de grootvader van vaders- — daarna die van moederszijde, vervolgens de grootmoeder van vaders- — en eigenlijk
die van rnoederszijde. Bij weigering van toestemming door
voogden of grootouders kan door den kantonrechter na
verhoor van den familieraad toestemming worden verleend.
Van de h.uwelijksaangiften blijft een uittreksel gedurende
veertien dagen aan het gemeentehuis aangeplakt, terwijl een
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afschrift daarvan worth gezonden aan den ambtenaar van den
burgerlijken stand in elke gemeente, waar ook openbaarmaking moet geschieden. Deze doet daarvan op dezelfde wijze
een uittreksel aanplak ken. De gelieel ondoelmatige huwelijksafkondigingen aan de deur van het gemeentehuis worden
afgeschaft en zeer voordeelig vervangen door eene aankondiging in een nieuwsblad, dat bij algemeenen maatregel van
inwendig bestuur voor het opnemen van alle buwelijksaankondigingen in elk arrondissement worth aangewezen.
Waar in het Burgerlijk Wetboek het opschrift van den
vijftienden titel luidt : Van de vaderlijke macht, achtte het
de Staatscommissie oorbaar dat te vervangen door : Van

minderjarigheid en ouderlijk gezag( I ). Een grond voor het
overbrengen van de bepaling der grens tusschen minder- en
meerderjarigheid, die thans aan het hoofd van den zestienden
titel : Van minderjarigheid en voogdij voorkomt, vond zij
daarin dat hier, de Hit de natuur zelve voortvloeiende macht
over den mensch in zijne jonge jaren geregeld wordt (2).
Bij de uitdrukking ouderlijk gezag ter vervanging van

vaderliike macht moet aan geene bloote naamsverandering
gedacht worden. « De ouders zijn verplicht hunne minderjarige kinderen te onderhouden en op te voeden. Beiden
hebben zij over hen het ouderlijk gezag D, zoo luidt art. 330
van het Ontwerp. In die bepaling, waarbij aan beide ouders
het gezag over hun minderjarig kind woordt toegekend, ligt
het nieuwe, door de Commissie gehuldigde beginsel, waarvan de hoogst belangrijke gevolgen dadelijk zullen blijken.

(1) Ook LAURENT in zijn Avant-projet de revision du Code Civil, 2e deel,
biz. 179, vervangt de uitdrukking De la puissance paternelle door het
zooveel juistere : De l'autorite des *re et mere.
(2) Meinorie van Toelichting, blz. 177.

— 14 —
Zeer nauw is trouwens het verband tusschen het eerste en
het tweede lid van art. 330. Wanneer de wet op de ouders
de verplichting tot onderhoud en opvoeding hunner kinderen last rusten, behoort zij hun natuurlijk het middel aan
de hand te doen om die verplichting te vervullen. Hoe
antlers dan door het toekennen van eene zekere macht over
hunne kinderen kan dit geschieden ? Daar nu in het hedendaagsche recht die macht niet, zooals de pairia potestas bij
de Romeinen uitsluitend ten behoeve der ouders, maar in
het belang van ouders en van kinderen worth uitgeoefend
werd aan bet woord gezag, dat de zaak juister uitdrukt dan
wêl macht, de voorkeur gegeven.
Het beginsel, waarvan bij het regelen van dit leerstuk
worth uitgegaan, is dat bet ouderlijk gezag van nature
zoowel aan de moeder als aan den vader behoort. Nochtans
words met het oog op de goede verstandhouding tusschen
de echtgenooten van dat beginsel in zoover afgeweken dat,
bij het levee der beide ouders, de uitoefening van dat gezag
uitsluitend den vader behoort. Wel maakte het bij de Cornmissie een punt van ernstige overweging uit of niet aan beiden
de uitoefening kon worden opgedragen, maar de alleszins
gegronde vrees voor verstoring van de — ook in het belang
der kinderen — zoo hoogst wenschelijke huiselijke eendracht, wanneer bij verschil van gevoelen tusschen de echtgenooten eene rechterlijke tusschenkomst zou moeten worden
ingeroepen, behield ten slotte de overhand.
Een der hoofdgevolgen van bet beginsel dat aan beide
ouders het ouderlijk gezag toekomt, is dat het door den
flood van een hunner niet verloren gaat : in dat geval word t
het door den overblijvende — vader of moeder — uitgeoefend, zoodat de derde afdeeling van den zestienden titel van
het Burgerlijk Wetboek, waarin over voogdij van vader of
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moeder- wordt geh.andeld, — geheel vervalt ( 1 ). Geraakt de
vader in de onmogelijkheid het gezag uit te oefenen, dan
geschiedt dit door de moeder, die dan echter natuurlijk niet
als plaatsvervangster haars mans, maar uit eigen hoofde
optreedt.
Reeds vroeger zagen wij dat hij, of zij die ouderlijk gezag
over een kind uit een vorig huwelijk heeft, alvorens te kunnen hertrouwen, zich tot den kantonrechter moet wenden
om daarin te worden gehandhaafd.Een meerderjarige vader,
die een onwettig kind heeft erkend, oefent het ouderlijk gezag
over dat kind uit. werd het kind alleen door de meerderjarige moeder of door haar en een minderjarigen vader
erkend, dan oefent zij het gezag nit,- Bij meerderjarigwording des vaders gaat de uitoefening op hem over. Ook hij,
die over een onwettig kind ouderlijk gezag heeft, behoort
vOOr het aangaan van een huwelijk bij den kantonrechter
om handhaving daarin te verzoeken. Niet alzoo echter, wanneer door dat huwelijk het kind gewettigd zal worden daar
het belang zelf van het kind hier natuurlijk vordert dat aan
die echtverbintenis geen hoegenaamde hinderpaal worde in
den weg gelegd.
Hij, die v6Or zijn huwelijk niet in het ouderlijk gezag werd
gehandhaafd, kan daarin door den kantonrechter hersteld
worden.
Naast de bij het Wetboek van Strafrecht ornschreven
gevallen(2), waarin ontzetting uit het ouderlijk gezag wegens
zekere veroordeelingen kan worden uitgesproken, kunnen
er zich ook andere voordoen, waarin ergerlijk wangedrag,

(1) Terloops zij hier vermeld dat in het neclerl . Burg. Wetboek evenmin
als in bet ontwerp van ecne voogdij van grootouders (art. 402-404 Code
Civil) sprake is.
(2) Artt. 28, 50 en 30.
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verregaande miskenning der ouderlijke plichten of misbruik
van het daaruit voortvloeiend gezag, ontneming daarvan
dringend noodzakelijk maakt. Onder de geldende wetgeving
evenmin als in den Code Civil werden daartoe maatregelen
getroffen : alleen kan in de bij art. 437 Burg. W.( 1 ) den
langstlevenden der ouders de voogdij worden ontnomen. Zeer
juist was het oordeel der Commissie, dat ook reeds bij het
leven der beide ouders het kind door de wet hehoeft in
bescherming genomen te worden tegen de onwaardigheid van
hem, die bet ouderlijk gezag uitoefent. Door deze overweging geleid, maakte zij bij art. 344 ontneming van het
ouderlijk gezag in drie gevallen mogelijk : 1° wegens bekend
slecht levensgedrag, 2° wegens verregaande verwaarloozing
van de verplichting tot onderhoud en opvoeding en 3°
wegens het uit winstbejag noodzaken van het kind tot
overmatigen arbeid. Tot het instellen van den eisch tot
ontzetting zijn bevoegd de andere der ouders, de verwanten
van het kind tot den derden graad ingesloten en ook het
openbaar ministerie.
In den titel der voogdij behoefde niet veel gewijzigd te
worden, dear reeds het Nederl. Wetboek den Code Civil
zeer veel had vereenvoudigd en verbeterd. De langstlevende
der ouders heeft volgens art. 377 van het Ontwerp het recht
een voogd over zijne kinderen te benoemen. Deze benoeming heeft echter geen gevolg, wanneer Iiij op bet tijdstip
van zijn overlijden het ouderlijk gezag over hen niet uitoefent.
Werd door den langstlevende geen voogd benoemd, dan
voorziet de kantonrechter in de voogdij, na verhoor van den
familieraad. Hierbij valt op te merken dat in het stelsel van
bet Ontwerp evenals in dat van het Burg. Wetboek de fami-

(1) Vergelijk artt. 443-445 Code Civil.

0
lieraad lets geheel anders is dan bij ons. Fen eigenlijk gezag
in voogdijzaken is hem niet toegekend : hij beslist niets,
maar geeft enkel raad en voorlichting aan den kantonrechter,
die geheel zelfstandig beschikt. In enkele gevallen, als bij de
benoeming van voogd of toezienden voogd words raadpleging
van den familieraad door den kantonrechter gebiedend
voorgeschreven , in andere, als b. v., waar het de opneming
van gelden ten laste des minderjarigen of het vervreemden
of bezwaren van onroerende zaken, schepen, effecten,
aandeelen, insehulden of andere onlichamelijke roerende
zaken van den minderjarige gelds, laat art. 437 aan den
kantonrechter over te beslissen of hij zoodanige raadpleging
al dan niet dienstig acht.
Is de bevoegdheid van dien familieraad geheel wat anders,
ook zijne samenstelling verschilt te eenenmale : waar
verhoor van den familieraad plaats heeft, gelast de kantonrechter naar luid van art. 501 van het Ontwerp de oproeping
van vier meerderjarige, mannelijke bloed- of aanverwanten
van den minderjarige tot den zesden graad ingesloten, die
deels aan vaders-, deels aan moederszijde, bij voorkeur uit
de naaste, warden gekozen. Bij ontstentenis in de eene lijn,
worden verwanten uit de andere lijn opgeroepen. Zijn er
geen vier te vinden, dan volstaat het mindere getal. Bestaan,
er geene mannelijke verwanten tot den zesden graad ingesloten, dan vervalt de verplichting tot verhoor van den
familieraad.
Wanneer de kantonrechter na verhoor van den familieraad mocht oordeelen dat hij niet genoegzaam voorgelicht is,
of ook wanneer geene verwanten, tot den zesden graad
te vinden zijn, dan geeft art. 503 hem het verrnogen om
andere verwanten op te roepen, zonder aanzien van den
graad, waarin zij . den minderjarige bestaan. In dat geval
2
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komen ook vrouwen in aanmerking. Gaarne vereenigt men
zich met de gronden, die voor deze bepaling , door de
Commissie worden aangevoerd : « Dat (de reciter tot het
oproepen van vrouwelijke verwanten) last zal geven zoo
luidt het in de Memorie van Toelichting ( I ),

wanneer hem

eene beschikking omtrent financieele aangelegenheden is
gevraagd, zal wel tot de zeldzaamheden behooren. Maar,
waar het benoemingen geldt, zal aan het gevoelen van
vrouwen soms terecht veel waarde worden toegekend. Deze
of gene kan de vertrouwelinge geweest zijn van een overleden
broeder of zuster; moet nu in de voogdij worden voorzien,
dan is zij de aangewezen persoon, om, als het ware uit naam
dier overledenen, den een aan te bevelen en tegen den ander
te waarschuwen? Ook is bet Been onverschillige zaak, of
voogd en pupil zich aan elkander zullen hechten en of de
eerste den tweeden vertrouwen zal weten in te boezemen.
Omtrent dit en dergelijke punten zal het doorzicht der vrouw
op zijn minst met dat van den man mogen gelijk gesteld
worden. »
Bij art. 469 van het Burg. Wetboek wordt uitdrukkelijk
bepaald dat de voogd geenerlei loon in rekening vermag te
brengen. De Commissie achtte het geraden bier eene wijziging voor te dragen. Uitgaande van het beginsel dat, waar
men zich aan eene voogdij niet kan onttrekken, het billijk is
voor den tijd en de moeite, die men verplicht is aan de
belangen van anderen te wijden, althans eenige schadeloosstelling te kunrien vorderen, bepaalde zij dat de voogd vijf
ten honderd van de jaarlijksche zuivere opbrengst van het
door hem beheerde vermogen als loon in rekening mag bren-

(1) T. a. pi. blz. 503.
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gen (art. 376.) In deze bepaling vindt men een terugkeer
tot het Oudhollandsche recht. Daar toch kende men aan de
voogden toe den 413 n penning van de ontvangsten, den tachtigsten van de uitgaven en den honderdsten van de in den boedel
gevonden gelden, van de koopprijzen van verkochte goederen
en van de afgeloste kapitalen. In art. 58fr van het Wetboek

Napoleon, ingericht voor het Koninkrijk Holland, werd die
regel overgenomen en ook in het ontwerp van het Burgerlijk
Wetboek van IMO bleef hij behoutlen. In de NederlandschIndische wetboeken wordt eveneens aan de voogden het
vermogen toegekend om een loon in rekening te brengen.
Wat vooral de Commissie tot het opnemen der nieuwe
bepaling leidde, was de overweging die Laurent in zijn

Avant-Projet de revision du Code civil( 1 ) op den voorgrond
stelt, ofschoon hij ten slotte zelf de onbezoldigde voogdij
aanbeveelt( 2) :

4

Une administration gratuite est rarement

une bonne administration : tout travail m6rite une recompense. On est parfois trop indulgent pour le tuteur parce
que sa gestion est gratuite ; on aurait le droit d'atre plus
severe si le tuteur recevait un traitement. » Een andere,
door de Commissie aangegeven grond is dat, wanneer de
voogdij zonder eenig loon moet worden waargenomen, de
rechter er als van zelf toe gebracht wordt op de tekortkomingen van den voogd minder nauwlettend te zijn. Wordt
dezen integendeel een billijk loon toegekend, dan ligt het
voor de hand dat de rechter ook minder toegeeflijk zal wezen

(1) Deel H, blz. 276.
(2) ii Ces considerations sont justes en general, quand it s'agit de simples
administrateurs. Mais le tuteur a tine mission plus haute : it tient lieu de
pore it l'orphelin; voila pourquoi on le prend parmi les parents ou allies les
plus affectionnes, on parmi les amis des pere et mere. Convient-il, que ceux
qui remplissent un devoir d'affection soient salaries? ,) T. a. pl. blz, 276.
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minderjarigen beter zullen worden behartigd.
Aan vrouwen kan evenmin als in het Burgerlijk Wetboek
eene voogdij worden opgedragen. Aileen ten opzichte van
bestuurderessen van instellingen van weldadigheid als zoodanig wordt op dien regel uitzondering gemaakt.
Nog zeer veel belangrijks zou uit het Ontwerp aan te
halen zijn. Daar het mij echter niet te doen was om daarvan
een volledig overzicht te geven en ik mij alleen ten doel
stelde door enkele grepen uit den arbeid der Staatscommissie
te laten zien hoe hij in elk opzicht de aandacht verdient van
alien, die in de vergelijkende rechtsstudie belang stellen,
geloof ik het hierbij te mogen laten. Het zij mij vergund bij
deze gelegenheid andermaal den wensch uit te spreken dat
men zich ten onzent wat meer zou onledig houden met hetgeen op het gebied der rechtswetgeving bij onze Noordelijke
broeders wordt tot stand gebracht : misschien zou men er
dan ook eindelijk toe komen om te breken met verouderde,
tip- en geldroovende stelsels, waarvan de uitroeiing thans
zoo moeielijk blijkt (I).
Ten slotte moge een enkel woord over de taal van het
Ontwerp hier nog zijne plaats vinden. Zeide ik reeds dat het
zich vooral door eenvoud en duidelijkheid kenmerkt, taal en
stijl vonden bij de doorgaande omwerking van den tekst,
ook daar waar de inhoud onveranderd bleef, merle hun
voordeel. Men vergelijke b. v. art. 155 van het Ontwerp
met art. 150 B. W. Art. 150 B. W. luidt : u Een huwelijk,
(1) Hierbij heb ik vooral het oog op de zoo omslachtige en nuttelooze vormen, waardoor men, zoo het beet, de belangen der minderjarigen in bescherming neemt, terwij1 zij daardoor werkelijk niet zelden benadeeld worden.
Men denke hierbij slechts aan de kostbare, voor den minderjarige soms zoo
drukkende tusschenkomst der rechtbank van e ersten -aanleg bij verkoop of
bezwaringvan onroerende goederen.
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hetwelk nietig verklaard is, heeft niettemin alle deszelfs
burgerlijke gevolgen, zoowel ten opzichte der echtgenooten,
als van de kinderen, wanneer hetzelve ter goeder trouw door
de echtgenooten is aangegaan. D Hoeveel eenvoudiger en
juister sevens klinkt de bepaling in heti eerste lid van art.133:
« Een nietigverklaard huwelijk behoudt, wanneer het door
beide echtgenooten te goeder trouw is aangegaan, zoowel
voor de echtgenooten als voor de kinderen alle rechUgevolgen. »
Is de zinbouw voortreffelijk te heeten, tegen de woordenkeus, die over het algemeen onberispelijk is, kunnen eenige
bezwaren rijzen. Zeker kan niet worden ontkend dat de
Commissie door enkele bastaardwoorden de plaats te doen
ruimen voor echt Nederlandsche benamingen zich zeer verdienstelijk maakte : zoo gebruikt zij steeds making voor

legaat. Eerstgenoemd woord vindt men reeds éene enkele
maal in het Burgerlijk Wetboek, namelijk in art. 973. DAAr
echter heeft het eene uitgebreider beteekenis, zoodat daaronder niet alleen legaten (legs a titre particulier), maar ook

erfstellingen (legs universels en

a

titre universe!) verstaan

worden, zooals ult den tekst zelf van het artikel dadelijk
blijkt : « De vermindering der bij uitersten wil gedane

makingen zal geschieden zonder onderscheid te maken tusschen de erfstellingen en legaten... D Benieuwend is het of
de Commissie bij het behandelen van het Tweede boek ter
vervanging van legataris ook een passend woord sal weten te
vinden (1).
Waarom in het eerste lid van art. 26 van verzoek of vor-

dering van het openbaar ministerie en in het tweede lid van
het zelfde artikel van verzoekschrift of requisitoir wordt
(1) Bij Hugo De Groot vindt men voor legataris, makingbeurder,
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gesproken, is mij een raadsel. Had men soms bezwaar tegen
het herhaalde gebruik van vordering ter aanduiding van de

handeling (actus) en van het schrift, waaruit die handeling
blijkt ?
Dat men huweliftsche voorwaarden van het Burgerlijk
Wetboek liet varen voor het samengestelde huwebjksvoor-

waarden, zal men gaarne beamen, hoewel echter huwelijksche *voorwaarden waarschijnlijk de oudste brieven bezit (1).
Waardeering verdient het dat, waar in het ontwerp het
begrip van solidariteit behoorde te worden uitgedrukt, men
niet aarzelde daarvoor bet echt Nederlandsche woord hoof-

delijk te gebruiken, als b. v. in art. 343. De mogelijke
tegenwerping dat hoofdeliik het denkbeeld solidaire niet
volkomen wedergeeft (2), kan men hierdoor beantwoorden
dat dit woord, door den wetgever voor het eerst in die bepaalde beteekenis gebezigd, door een onafgebroken gebruik
als zoodanig geijkt werd en dan ook niet tot de geringste
dubbelzinnigheid aanleiding kan geven. Het is overigens

(1) Zooals Mr. C. Bake in zijn merkwaardig opstel Opnzerkingen over
eenige rechtstermen in het Burgerlijk Wetboek voorkomende. (Rechtsgeleerd
Magazijn, jaargang 1882, blz. 572. vlg.) aanteekende, vindt men die uitdrukking reeds in het begin der vijftiende eeuw gebruikt.
Dat nu van huwelijksche voorwaarden of hitwelijksvoorwlarden en niet van
hutveltjksovereenkontst of itutvettjksbedingen worth gesproken, vindt hierin
zijne verklaring dat voorwaarde oudtijds overeenkomst, plechtige verklaring,
beteekende.Deze beteekenis leeft nog voort in de in Vlaanderen gebruikelijke
volksuitdrukking voorwaarde voor huur- of pachtceel. In dezen zin vindt
men dit woord mede in de Costumen der Stede ende Schependomme van
Ghendt, Rubrica X111a , Van Huerynghe van Huyzen of te Erfve, mitsgaders
van Werck-lieden, Art. VII., cc Zoo wie van der haere van eenen huyse ofte
erfve, laugher ghebruyckt, dan zijnen tijdt, en sonder nieuwe voorwaarde
blijft besittende .....
(2) Hoofdelijk beteekent eigentijk bij of per hoofd, als b. v. in hoofdelijke
omslag, hoofdeltyke stemming enz. Dat de Commissie geen oogenblik aan het
onmoglijke, door Ledeganck gesmede elkheel voor solidair heeft gedacht,
pleit zeker voor haar goeden smaalc,
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eene elliptische uitdrukking ; hoordelijk aansprakelijk in
art. 343 Ontwerp is het zelfde als hoofdelijk voor het geheel
aansprakelijk in art. 406 B. W.
Jammer maar dat een ander, mede in het Burgerlijk
Wetboek voorkomend en door een langdurig gebruik geijkt
woord, woonplaats, door het uitheemsche domicilie werd
verdrongen op grond dat antlers verwarring van de feitelijke
met de rechtskundige beteekenis, of althans dubbelzinnigheld zou te vreezen zijn. Hierbij schijnt men voorbijgezien te
hebben dat het woord woonplaats reeds bij Kiliaan in de
beteekenis van domiciliton voorkomt. Het feitelijk begrip
kon overigens, zooals Mr. C. Bake terecht aanmerkte, zeer
goed door een ander woord, b. v. verblzjf, of verblijfplaats
worden uitgedrukt (I).
Ook rijst de vraag waarom niet burgerlijke stand door het
zooveel juistere burgerlijke staat werd vervangen. Volgens
de treffende aanmerking van Mr. E. Van Lier in zijne populaire schetsen over het Nederlandsch Burgerlijk recht(2),
moesten de registers, waarin al de omstandigheden, welke
iemands staat aanwijzen, worden te boek gesteld, den naam
dragen van registers van den burgerlijken staat, en niet lien
van registers van den burgerlijken stand, daar zij toch niets
te maken hebben met de standen in de maatschappij.
Burgerlijke stand is bier al even verkeerd als het doorgaans
in de Vlaamsche pers voorkomende burgerstand.

(1) Ook Mr. N. K.. LAND in zijn opstel Ilet Ontwerp tot herziening van het
Burgerlijk Wetboek, 7hemis, jaargang 1887, blz. 272, acht het gebruik van
het uitheemsche woord ter aanduiding van de opvatting in technisch-juri
dischen zin onnoodig.
(2) De titel van dat work, dat uitnemend geschikt ware om onze jonge
Vlaomsche rechtsgeleerden met de Nederlandsche rechtstaal meer vertrouwd
te maken, luidt : ii Ons Burgerlijk Wetboek in populairen vorm verklaard
door Mr. E. VAN LIER, advocaat en Frocureur te Amsterdam. »
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Alvorens deze wellicht wat al te uitvoerige aanmerkingen
op de taal van het Ontwerp te besluiten, zij het mij vergund
nog even mijne bescheiden meening nit te spreken dat in de
opschriften van titels en afdeelingen het woordje van zeer
voordeelig had kunnen vervangen worden door het met ons
taaleigen beter overeenkomende over. Nog beter ware het
geweest ook ter bevordering van eenvoud, evenals in het
Wetboek van Strafrecht, die volkomen rioodelooze woordjes
van of over weg te laten, en b. v. eenvoudig te schrijven :
Minderjarigheid en ouderlijk gezag in plaats van : Van
minderjarigheid en ouderlijk gezag.
Zeer wenschelijk ware het dat het Ontwerp, voordat het
bij de Tweede Kamer in behandeling komt, uit een taalkundig oogpunt door een bevoegd man worde nagegaan, opdat
het, van alle vlekjes gezuiverd worde en eenmaal ook in het
opzicht van taal en stijl eene waardige plaats naast het Wetboek van Strafrecht moge innemen.

HET 1NSCHRIFT VAN GORTYNA

IN KRETA.

Wat men tot voor een paar jaren van de wetten van het
eiland Kreta wist, was maar bitter weinig. Wel wisten wij
dat die wetten zeer beroemd waren en bekend als de oudste
en de beste van heel Hellas.
a Is het een God of een menses, vreemdeling, die ver« moed worth de uitvinder geweest te zijn uwer wetten '1

« Een god, heer vreemdeling, een god in den strengsten
a zin des woords; bij ons is bet Zeus zelf die vermoed is de
e uitvinder onzer wetten te zijn.
OEn denkt gij, gelijk het Homerus zegt, dat Minos alle
« negen jaren bij zijnen vader gaat om er mée te spreken,
. en voor uwe steden wetten maakt volgens die goddelijke
a woorden ?
« Ja, dat words bij ons gezegd. En zijn broeder Rhada,
“ man tos, gij hebt van hem wel gehoord, was de rechtvaar« digste der menschen ; en wij, Kreters, wij denken dat hij
a lien grooten roem heeft verworven door zijn rechtvaardig'

4 bestuur

van het recht( I ). »

(1) Plato. Leg . p. 624.
5

i 6 .__

Zoo luidt het gesprek tusschen eenen Athener en den
kreter Kleinias in Plato's

wetten.

Het was een algemeen geloof in Griekenland dat de oudste
wetgevers, Lykurgos, Solon, Zaleukos, Onomakritos,
Charondas, of wel naar Kreta hunne wetten waren gaan
halen, of ten minste de kretische wetten hadden geraadpleegd.
Eene der voornaamste steden van . Kreta was Gortyna (1),
op den Lethaios ; Homerus noemt haar

T.EI X IOETTOG (2) ;

van

hare wetten kende men niets, toen in 1857 M. Thenon en
in 1879 M. Houssoullier in het bed van eene molenbeek,
twee brokken van een

boustrophedon( 5 )

inschrift vonden.

Op dezelfde plaats vond men nog groote steenen met
inschriften bedekt, en in Juli 1884 deed Doktor Halbherr
daar opdelvingen. Hij vond er eenen muur, gansch met
inschriften bedekt, en die tot in het langs den oever liggende
land doordrong. Hij begon de inschriften of te schrijven,
doch daar de eigenaar geen verdere opdelvingen toelaten
wilde, ging D r . Halbherr naar Kandla terug, waar zich toen
Dr . E. Fabricius be y ond. Hij verzocht hem de opgravingen
voort te zetten, en men kon eindelijk den muur en het
opschrift gansch ontblooten.
Bezitten wij het gansche inschrift ? M. Breal denkt van
neen, omdat noch de overheid, die de wet maakte, noch de
datum worden aangeduid ; buiten dit, ontbreekt het gansche
strafrecht (zekerheid en eigendom der burgers). Doch,
hierop kan men antwoorden dat dit inschrift slechts een

(1) Nu Hagios Dheka.
(2) B. 616. y 293.

(3) povc7po(H6ov, dat is te zeggen, Jat het schrift beurtelings van rechts
naar links en van links naar rechts loopt.
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afschrift schijnt to zijn van sinds lang krachthebbende
wetten, en dat daarom noch overheid noch datum zijn aangeduid.
Wij hebben integendeel eenige bewijzen die ons aantoonen, dat wij het geheele inschrift bezitten. Nevens de eerste
kolom, aan den rechter kant, verandert het metselwerk, en
een pilaster schiet daar vooruit.
Aan den linker kant is het natuurlijk volledig, dit wordt
klaar aangeduid door de groote ruimte die er zich bevindt.
Daarenboven sluiten zich de eerste bijvoegsels XI, 24 juist
aan den eersten volzin van het inschrift aan, zooals wij het
bezitten.
Het inschrift is dus wel volledig, slechts missen wij eenige
brokken door het graven van de molenbeek.
ROHL had reeds eenige brokken in de Inscript. gr. antiquis. 475-476 uitgegeven, en BLASS studeerde ze in het
Rhein. Mus. 36. p. 612 sq.
Fabricius heeft de geschiedenis der opdelving medegedeeld in de Mittheil. der deut. Arehiiol. Inst. zu Athol.
IX. 363 sq.
Reeds had

HALBHERR

opgemerkt dat de muur kringvormig

was ; hij bestaat uit vier lagen van zorgvuldig gekapte blokken. Eene breede laag wisselt met eene smalle af, en zonder
mortel zijn de voegen dicht. De vier lagen hebben 1m72
hoogte, en rusten op eenen vooruitschietenden voet van 096
hoogte. De binnen middellijn is ongeveer van 33 meters,
het inschrift staat aan den binnenkant van den muur geschreven en strekt zich uit op eene lengte van bijna negen
meters. De letters zijn zeer regelmatig en de steenkapper
heeft naar de voegen niet omgezien. Er zijn twaalf kolommen
in boustrophedon schrift ; ieder kolom heeft 53 of 55 regels,
en iedere repel telt ongeveer van 20 tot 25 roodgekleurde
letters.
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Hoe oud is dit inschrift? Uit den vorm der letters kan men
niet veel besluiten, want wij hebben kyprische inschriften
van kort voor Alexander, in Grieksche taal, doch met hoekvormige letters(cuneiformes)geschreven. Ook is men het niet
eens.

COMPARETTI

denkt dat het ongeveer van de jaren

660-594 v. Ch. is;

MERRIAM

is ook voor het tijdperk van

Solon. Zoo wij inderdaad aannemen dat het eerste wetboek
dat van Zaleukos was (660 v. Ch), zoo hebben wij het
uiterste termijn voor het inschrift. De taal is zeer verschillend van die der kretische inschriften van de 3 de en de
2" eeuw. v. Ch.

BtiCHELER

denkt dat het van 400 v. Ch.

dagteekent. Het dialekt is Been zuiver Dorisch, veel Eolische
taalfeilen worden er in gevonden ; afstipping is er niet.
De Digamma komt dikwijls voor ; e en

)1 , o

dezelfde teekens uitgedrukt; men schrijftxa en
6 voor '4 in het begin der woorden,

en co zijn door
Ira

voor E en q);

as in het midden. Voor

Z en p schrijft men x en 7r. Het gebruik der aspirata is zeer
onregelmatig, en de aspiratie moest zeer slap zijn. De
Sandhiregels zijn zeer nauw en menigvuldig.
Wat er toe bijdraagt het lezen van het inschrift moeilijk
to maken, is, buiten het dialekt, dat de muur vochtig
zijnde men geene afdruksels heeft kunnen maken ; het klein
getal der gebruikte letterteekens is oorzaak dat men ze
somtijds op verschillige wijzen kan vereenigen. Onze onbekendheid met de kretische wetten maakt bet verstaan nog
moeilijker.
Het gansche inschrift is zorgvuldig met cijfers verdeeld,
en er zijn twee soorten van tellingen. De eerste teekent de
twaalf kolommen van rechts naar links met A tot IB, en duidt
iederen blok door een bijgevoegd cijfer ann. * De tweede
begirt onderaan den rechten kant met den laatsten blok der
kolom I, en gaat overdwars door de blokken van rechts naar
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links; het laatste cijfer A staat aan den laatsten blok (boven
aan) van kolom IX.
Bijna terzelfder tijd als
schijnen, gaf hem

FABRICIUS

COMPARETTI uit

zijnen tekst liet ver-

in de Illuseo Italian° di

antichita class. I. bl. 223, en kort daarna onder den titel van
Leggi antiche della citta di Gortyna in Creta. Firenze.
LOscher 1883.
In Frankrijk was het

DARESTE

die dit inschrift eerst

bestudeerde in den Bulletin de correspondance Ilellenique
1885. bl. 301-317; zijne vertaling is sierlijk, maar de tekst
laat nog veel te wenschen.
Ili zal hier niet alles opsommen wat reeds over het inschrift
van Gortyna is geschreven; de lezer die het verder zou
willen studeeren kan daarvoor lezen mijne studie : Les

formes de verbe dans l'Inscription de Gortyne. Mons.
Manceaux 1887. In de inleiding heb ik alles wat over het
inschrift geschreven is aangeduid. Hier zal ik slechts
noemen :
BUCHELER

en

ZITELMANN, das

Recht von Gortyn. 1885.

Frankfurt a/M. De tekst en de vertaling nevens de inleiding
zijn van BficheIer, maar het voornaamste gedeelte van het
boek is de rechterlijke kommentar van Zitelmann.
Voor wat de taalkunde aangaat, is het beste werk dat der
gebroeders BAUNACK. Die Inschrift von Gortyn. Leipzig 1883.
Deze twee studies zijn zeer uitgebreid ;

MERRIAM heeft

insgelijks het inschrift gestudeerd in de American Journal of
Archaeology 1886 : text, translation, comment.
Merriam heeft den besten tekst vastgesteld, zijne vertaling
is sierlijk en toch nauwkeurig, zijn kommentaar is rijk van
inhoud, ofschoon kort van vorm. Van taalkunde spreekt hij
niet, en na het werk van Baunack bleef er maar weinig
ever te zeggen.

Het werk van MERRIAM is afzonderlijk herdrukt geworden :
Law Code of Gortyna in Krete. Baltimore 1886, en dit is
zeker het beste voor diegenen, die de studie van dit voornaam
inschrift willen beginnen.
Het groot belang van dit inschrift bestaat niet in zijne
waarde voor de algemeene geschiedenis van Griekenland ;
tot nu toe heeft het daaraan weinig bijgebracht ; het is bijzonder belangrijk voor taalkundigen en rechtsgeleerden, en
ook is het vooral door hen bestudeerd geworden.
De kretische tongval was ons bijna geheel en al onbekend
voor dat het inschrift van Gortyna gevonden wend, want de
zeldzame brokken, die wij bezaten, lieten niet toe zijn
karakter of zijne spraakkunst stelselmatig te bepalen('). Pit
inschrift heeft ons verscheidene nieuwe woorden geleerd,
voorname verschijnselen van klankleer en vormen die ons
moeielijke feiten van andere tongvallen uitleggen, does
kennen. De kretische tongval, ten minste die van Gortyna,
is geen zuiver dorisch, maar bevat ook Eolische bestanddeelen. Be dorische bestanddeeien wijzen vooral op Argos
heen, zooals het DITTENBERGER , Hermes VII, 62 sq. en
J. en Tx. BAUNACK in Dunne Studien (Leipzig. Hirzel 1886)
hebben bewezen. Reeds hadden de oude taalkundigen (Zie
AHRENS Dial. dor. bl. 104) vastgesteld, dat van alle Doriers,
alleen de Argivers en de Kreters de medeklinkersverbinding
vo" dikwerf behouden hadden, terwijl zij aan de andere
grieksche stammen vreemd was.
Het inschrift van Gortyna heeft dit felt volkomen bewezen
voor wat Kreta betreft, maar de argivische inschriften hebben

(1) Het is voldoende de Relipciarum dialecti creticce etc. van KLEEMANN
Halls 1872, zoo zorgvuldig geschreven, te lezen, om te zien Welke valsche
gedachte men van dien tongval had.
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dit nog niet bestatigd ; dit is echter de schuld en van den
ouderdom, en van den inhoud dier inschriften. Wij kennen
toch den naam der stad Tipvc, en de oude schrijvers melden ons voor Argos gelijk voor Kreta vormen als bg--.Eig,
triVvg------riOsig.De eolische bestanddeelen wijzen bijzonder

naar Beotie en Thessalie heen. Voor wat de verwantschap
met den Beotischen tongval aangaat, wijzen wij naar onze
studie : Les formes du verbe dans l'inscription de Gortyne.
Mons. Manceaux; voor de verwantschap met den Thessalischen tongval naar PRELLWITZ De dialecto Thessalica.
GOtting. 1885. bl. 62.
Of men uit het bestaan dier eolische bestanddeelen
gevolgen omtrent de kolonisatie van Kreta trekken kan,
is nog niet gezocht geworden. De aanwezigheid der
Argivische bestanddeelen laat zich gemakkelijk begrijpen
door het zeggen van Diodoros(I), maar de tegenwoordigheid
der eolische bestanddeelen is moeilijker to begrijpen. Oude
schrijvers(2 ) spreken wel van volkeren uit Thessalie voor den
tijd van Minos in Kreta gekomen, maar dezen zouden ook
Doriers geweest zijn, en er bestaan bezwaren tegen lien
tocht. (Zie HOECK Kreta 2.15 sq.)
Wat er ook van zij, zeker is het dat de kretische tongval
uit Dorische en Eolische bestanddeelen is ontstaan, en dat

(1) 5.80. 1'6 n tEAstyroci6v 11,67' 0G tiv xol906o y tcav elipcocA616cay
' Apr of ?cal AvcE6ocip,Oviot irp,iroytEs ciroixicts- etAXocc 74 tivac r6crovc
bcticrav xocl ratSt-rg tic injorow xarootr-vroCp.,Evot 7rdX6ic rives ciimo-ocv

iv auras.
(2) Steph. Byz. V Ac4;pto y . 11E191 cZy icrropET 'Avapwv, Kfrvic iv 711
vio-cy PacriAEtiovtoc, Tbcroc4n y rOy AcOpoy torExklvoc, Opp,craproc
EX tiC iv OEttaxi«, ,fOta p,.,v Awi3O16oc, vi7v n'Io-tiocca'yriaoc xocAoupgrIc,
c143, 17thrOcci El s- Kio'ipv IkE'ra Awioiw y 're xal 'Azatcav xocl IleXactycay,
ircZy oUx GE7rapolytwy Els. Tverviow.
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hij voorkomt als een overgangspunt tusschen de Dorische en

de Eolische dialekten.
Het geschiedkundig belang van het inschrift bestaat
bijzonderdaarin, dat het eene rijke bron voor de geschiedenis
van het recht is in 't algemeen, alsook voor de kennis van
den staatkundigen toestand van Kreta in zeer oude tijden. Zoo
leeren wij de verdeeling der bevolking onder staatkundig opzicht, de rechten der vrije, den stand der slaven enz. kennen .
De wetten van Kreta waren reeds in de oudste tijden
beroemd , en wij kenden ze niet. Onder de fransche
omwenteling, deden de conventionnels, door den roem der
kretische wetten verleid, eons de wetten van MINDS aan de

Bibliothêque nationale vragen ; men vond ze natuurlijk niet.
Thans hebben wij ecn kretisch wetboek, en is het niet dat
van Minos, toch is het zeer oud.
Alhoewel Kreta een groot getal Semitische uitwijkelingen
ontving, zooveel ja dat men er de Syrische godin Astarte
aanbad, en dat voorname steden phenische namen dragen,
wend de Pelasgische bevolking niet vernietigd, en de latere
inkomelingen versterkten dit pelasgisch bestanddeel.
Ook zijn de wetten van Gortyna zuiver Indo-Germaansch,
zooals het ZITELMANN heeft bewezen; zeer zelden kan men
aan oosterschen invloed denken. De verwantschap met het
attische recht laat zich gedurig voelen, en volgens

ZITELMANN,

is dit inschrift niet zonder belang voor de Studie van het
Romeinsche recht. Zoo b. v. vinden wij er de Calat comitien,
het proses wegens vrijheid, bet recht van redemptus ex

hostibus enz.
De gradatie der boetsommen doet aan het oude germaansche recht denken.
De meeste deter betrekkingen laten zich door den gemeenen Arischen oorsprong uitleggen ; zoo is waarschijn-,
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lijk het recht der erf-doehter, dat men ook in Indiê•vindt,
een gemeen erfenis van den aartsstam.
J. KEELHOFF.
Dr. phil.

BIJLAGE.
VERTALING VAN HET INSCHRIFT VAN GORTYNA.
(De hier gevolgde tekst is die van

MERRIAM.)

J. Wie wegens eenen vrijen(1 ) [man] of eenen slaaf(2) een

proces beginnen wil, zal [hem] voor het rechtsgcding niet wegvoeren. Zoo hij [hem] echter wegvoert, zal them de rechter]
veroordeelen wegens den vrijen tot tien stateren,(3) wegens den
slaaf tot vijf, omdat hij wegvoert, en zal bevelen dat hij [hem]
loslate binnen de drie dagen. Zoo hij [hem] echter niet loslaat,
zal hij [hem] veroordeelen wegens den vrijen tot eenen stater,
wegens den slaaf tot eene drachrne per dag, tot hij [hem]
loslaat; over den tijd [uitstel] echter zal de rechter zwerend
oordeelen. Zoo hij het wegvoeren loochent, zal de reciter
zwerend oordeelen, zoo niet een getuige getuigt.
Zoo deze voor het gerecht verzekert, dat het een vrij [man],
gene dat het een slaaf is, zullen diegenen winnen die verklaren
dat hij vrij is. Doch wanneer zij om eenen slaaf strijden, ieder
verklarende dat het de zijne is, zal, zoo een getuige getuigt,

23, 9-12.
(1) Een voorbeeld vindt men bij
(2) Er kan hier alleenlijk spraak zijn van den eigendom des slaafs, niet van
zijne vryheid.
(3) De stater is gewoonlijk van goud, en was to Athenen 20 drachmen
waard. In Kreta gebruikte men de stater van Aigina die sfs grooter was. Men
eet niet of hij insgelijks van goud was. De zilveren slater van Aigina was
2 drachmen waard, en munten van die grootte, en ook drachmen van
Gortyna zijn ons bekend met het opschrift rdprvvoc 1-'6 tocip,a. (Zie
Mommsuri, Gesch. Min. Ilifinzw bl. 44). Merriam,
LYSIAS

NS,
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[de reciter] volgens de getuigen oordeelen ; maar zoo [er getuigen] voor beide partijen of voor geen van beiden getuigen, zal
de rechter zwerend oordeelen.
Zoo de [tegenwoordige] bezitter het proces verliest, zal hij
binnen de vijf dagen den vrijen [man] loslaten, en den slaaf in
handen teruggeven. Duch laat hij [hem] niet los of geeft hij hem
niet terug, zal [de rechter] oordeelen, dat hij wegens den vrijen
[man] vijftig stateren [als bocte] betale en eenen stater voor
icdcren dag, tot hij hem loslate ; wegens den slaaf tien stateren en
cene drachnze voor iederen dag, tot hij [hem] in handen teruggeeft. Zoo de rechter hem tot eene bocte veroordeelt, zal binnen
verloop van het jaar het derde of minder verbeurd worden ; en
niet meer ; over den tijd echter zal de rechter zwerend oordeelen.
Zoo echter de slaaf wegens wien [de verweerder] het proces
verloren heeft, zich in eenen tempel verschuilt, zal [de verweerder] roepende [den eischer] in tegenwoordigheid van twee
mondige( 1 ), vrije getuigen [hem den slaaf] in den tempel wijzen,
waar hij zich ook verschuile, of wet hij zelf of een ander voor
hem ; zoo hij hem echter noch roept noch aanduidt, zal hij
betalen volgens hetgeen er staat geschreven.
Zoo hij hem echter niet binnen verloop van het jaar terug

geeft, zal hij daarenboven een mail de waarde betalen. Doch
zoo [de slaaf] gedurende bet rechtsgeding sterft, zal hij eenvou dig de waarde betalen.
Zoo iemand terwij1 hij kosmos (2) is wegvoert, of iemand iets
van hem terwijl hij kosmos is, zal men rechten zoodra hij zijn
ambt heeft afgelegd; en zoo [de misdadige] veroordeeld wordt,
zal hij betalen van den dag of dat hij wegvoerde, volgens wat
geschreven staat.
II. Wie den [slaafj van dengene die [het proces] verloren heeft,
of wie den verpanden [slaaf] wegvoert, zal strafloos zijn.
(I) Om 17 jaren waren de knapen mondig.
(2) Kosmoi vindt men in alle voorname kretische steden ; er waren er tien,
jaarlijks benoemd; zij zijn de hoogste burgerlijke en militaire overheid.
Aristotcles vergetijkt ze met de spartaansche Ephoren.
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Zoo iemand eenen vrijen of eene vrije met geweld schendt,
zal hij honderd Stateren betalen, en zoo iemand [den noon of de
duchter] van eenen aphetairos(1) [schendt], tien Stateren; en zoo
een slaaf eenen vrijen of eene vrije [door geweld schendt] zal hij
het dubbel betalen, en zoo een vrij [man] eenen slaaf of eene
slavin, vijf drachmen, en zoo een slaaf eenen slaaf, het zij man
of vrouw, vijf Stateren.
Zoo iemand eene huisslavin met geweld schendt, zal hij twee
Stateren betalen, maar was zij reeds geschonden, een obool zoo
het bij dag [geschiedt] en twee obolen bij nacht; het voorrecht
tot den eed zal de slavin hebben. Indien iemand eene onder de
voogdij van eenen verwante staande [vrouw] aanvalt um haar
te misbruiken, zal hij tien Stateren betalen, zoo een getuige getuigt. Indicn iemand op echtbreuk betrapt wordt met eene vrije
[vrouw] in het huis van haren vader, haren broeder of haren
echtgenoot, zal hij honderd Stateren betalen; in het huis van
iemand antlers, vijftig; met de vrouw van eenen aphetairos,
tien ; een slaaf met eene vrije [vrouw] zal dubbel betalen ; een
slaaf met eene slavin, vijf Stateren.
Hij [degene die betrapte] zal echter vuor drie getuigen de verwanten des betrapten dagen om binnen de vijf dagen hem vrij
te koopen, en den meester van den slaaf in tegenwoordigheid
van twee getuigen. Wordt hij niet vrij gekocht, zal het aan
dengene die betrapte [vrijstaan] met hem te handelen gelijk hij
wil. Zoo [de betrapte] beweert, dat men [hem] heeft in eene
hinderlaag gelokt, zal degene die [hem] betrapte, in het geval
van vijftig Stateren en meer, zelf en tegelijk met vier anderen
zweren, elk den vloek op zich zelven roepende; in het geval van
den aphetairos met twee anderen; in geval van den slaaf, de
meester zelf met eenen andere, dat zij hem op echtbreuk betrapt
hebben, en niet in eenen strik gelokt.
Indien man en vrouw scheiden, zal zij haar cigen vermogen

(1) Aphetairos =

niet-burger; degene die u;t de iisocipetai gebannen was.

hebben, dat zij aan haren man gebracht heeft, en de heeft van
de vruchten, zoo die van haar eigen eigendom zijn, en de heeft
van wat zij in het huis [van haren man] geweven [vervaardigd]
heeft, wat het ook zij, en vijf Stateren, in geval de man schuld
is der scheiding.
III. In geval de man echter beweert, dat hij de schuld niet is,
zal de rechter onder eed oordeelen.
Indien zij [de vrouw] echter iets anders [van het bezit] van haren
man wegdraagt, zal zij vijf Stateren betalen, en datgene wat zij
wegdroeg, en wat zij ontnam, datzelf zal zij teruggeven , wegens
de zaken die zij ontkent [ontnomen te hebben] zal [de rechter]
oordeelen.De vrouw zal [hare ontkenning] zwcren bij Artemis(1)
neven den Amyklaion(2) tempel, neven de Bogengodin( 5 ). Wat
iemand haar ook ontneme na hare eedaflegging, zal hij vijf
Stateren geven en de zaak zelve. Wanneer echter een niet-verwante heipt wegdragen, zal hij ties Stateren betalen en het dub•
bel van de waarde der zaak die de reciter zweert dat hij heeft
helpen wegdragen.
Als een man sterft en kinderen nalaat, mag de vrouw
herhuwen zoo zij wil, nemende haar eigen [vermogen] en
wat haar man haar zou geweven hebben, volgens wat staat geschreven, in tegenwoordigheid van drie vrije en mondige
getuigen. Maar zoo zij iets [van het vermogen] harer kinderen
wegdraagt, zal zij verantwoordelijk zijn. En zoo hij [haar] kinderloos achterlaat, zal zij haar eigen [vermogen] hebben en de
helft van wat zij in het huis geweven [vervaardigd] heeft, en van
de opbrengst van het huisbezit, een decl met de erfgenamen, en
wat ook haar man haar geeft, volgens wat er geschreven staat.
Zoo zij echter iets anders meeneemt, zal zij verantwoordelijk
zijn.
.,
(1) De tempel van Artemis te Gortyna was de voornaamste der stad.
(2) Volgens KONON (Phot. Bekk p. 137) was Gortyna gesticht geworden
door Doriers van het Lakedaimonische Amyklai.
(3) TioWati.,vo y vAprEim y , Eurip. Hypp. 1451,

Indien de vrouw kinderloos sterft, zal [haar echtgenoot] haar
eigen vermogen aan hare crfgenamcn teruggeven, en van
hetgeen ' zij in het huis weefde [vervaardigde] de heeft, en van
de opbrengst, in geval die van haar eigen vermogen is, de helft.
Indien een man of eene vrouw Kontistra (I) geven wil, zal het
zijn erne kleeding of twaalf Stateren, of iets van de waarde van
twaalf Stateren, maar niet meer. Worth eene slavin van eenen
slaaf gescheiden, hetzij bij zijn leven, hetzij door zijne dood,
zal zij haar eigen [vermogen] hebben ; maar zoo zij iets anders
wegneemt, zal zij verantwoordelijk zijn.
Wanneer eene [van haren man] gescheiden vrouw een kind
baart, zal zij het haar harm [voormaligen] man brengen in zijn
huis, in tegenwoordigheid van drie getuigen ; neemt hij het niet
aan, zal de moeder het recht hebben het kind of te voeden of te
vondeling te leggen. De verwanten en de getuigen zullen het
voorrecht hebben te zweren dat zij het daargebracht hebben.
Wanneer eene [van haren man] gescheiden slavin een kind
baart, zal zij [het] brengen aan den meester van den man die
haar huwde, in tegenwoordigheid van twee getuigen.
IV. In geval hij [het] echter niet neemt, zal het kind in de
handen zijn van den meester der slavin. Zoo zij echter denzelfden
[man] weder huwt vOOr verloop van het jaar, zal bet kind in de
handen zijn van den meester van den slaaf, en degene die [het
gebracht] heeft en de getuigen zullen voorrecht tot den eed
hebbeii. Indien cone gescheiden vrouw haar kind te vondeling
legt, alvorens het volgens wat geschreven staat [bij den meester]
gebracht te hebben, zal zij wegens een vrij kind .vijftig Stateren,
wegens een slavenkind vijf en twintig betalen, zoo zij wordt
veroordeeld.
Maar, indien de man geen huis heeft, waarheen zij [het kind]
brengen kan, of indien zij hem niet ziet, zal [zij] wanneer zij het
kind te vondeling legt, strafloos zijn. Indien eene ongehuwde
slavinzwanger wordt en een kind baart, zal het kind in de han(1) Meister verstaat door xdiptaiticia Bestattungsgeschenke.
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den zijn van den meester van haren vader. Zoo echter de vader
niet [meer] leeft, zal het in handers zijn van de meesters van
[zijne] broeders.
De vader zal over zijne kinderen en het vermogen het gezag
voeren,.aangezien de deeling, de moeder over haar eigen vermogen. Zoo lang zij Leven, zullen zij niet vcrplicht zijn to deelen,
maar zoo een [van de kinderen] door ramp bezocht wordt,
zullen zij het zijne kunnen uitdeelen volgens het geschreven
staat, Maar, zoo [een vader] sterft, zullen de huizen in de
stad en wat er ook in de huizen zij, in hetwelk geen op den
buiten verblijvende -slaaf woont, en het groot en het klein vee,
buiten dat wat den slaaf toebehoort, in het bezit der zonen
kornen; maar al het overige van het vermogen zal op rechtvaardige wijze gedeeld worden, en de zonen, welk hun getal ook zij,
zullen elk twee deelen, en de dochters, welk haar getal ook zij,
elk een deel bekomen. Zoo nu ook het moederlijke vermogen
[gedeeld wordt] na hare dood, [zal het gedeeld worden] gelijk
het staat geschreven voor het vaderlijke [vermogen]. En in geval
er geen vermogen is, maar alleen een huis, zullen de dochters
haar deel krijgen naar het staat geschreven.
Wanneer een vader gedurende zijnen leeftijd aan zijne ge*
huwde dochter iets geven wil, dat hij geve volgens wat geschreven staat, maar niet meer. Degene aan wien hij vroeger [jets]
gegeven of belooft heeft zal het hebben, maar zal niets verder
'
in de deeling krijgen.
V. Wanneer cone vrouw geen vermogen heeft, het zij door
gave des vaders of des broeders, of door belofte, het zij door haar
in erfenis bekomen naar het [geschreven stond] toen het Aithalische Startos, Kyllos en zijne collegen, het kosmiaat bekwamen (1), — zal zij haar deel bekomen, maar, tegen diegene
die vroeger [kregen] zal geene klacht worden ingevoerd.
(1) Hier worth den datum dezer wetten door het kosmiaat aangeduid, en
het oogenblik op hetwelk zij verplichtend zijn geweest. De startos is eene
verdeeling van het y olk. Hesychius geeft rroiloni . ai TeZEE‘s. TO 70\00VC.
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Zoo een man of eene vrouw sterft, zullen, indien er kinderen
zijn of kindskinderen of kinderen van deze, doze het vermogen
hebben. Indien niemand van deze is, maar wel broeders van den
.gestorvene of broederskinderen of kinderen van deze, zullen
deze het vermogen hebben; maar is er niemand van deze, maar
zusters van den gestorvene of zusterskinderen of kindskinderen,
zoo zullen deze bet vermogen hebben. Zoo niemand van deze
is, zullen diegenen het vermogen erven aan wie het toekomt
door het zij welke verwantschap.
Zijn er geen verwante erfgenamen, zullen degenen die de
klaros (I) [van het huis] uitmaken, het vermogen hebben.
Wanneer van de erfgenamen de eene de deeling van het vermoge willen, en de andere niet, zal de rechter oordeelen, en het
gansche vermogen zal in handen zijn van diegenen die deelen
willen, tot de deeling geschied is. En zoo iemand, na het oordeel
des rechters, met geweld indringt of iets wegdrijft of wcghaalt,
zal hij Lien Stateren betalen en het dubbel der zaak,
Wegens vee en vruchten en kleeding en sieraden en roerende goederen, zoo de zones niet wenschen te deelen, zal de
rechter zwerend beslissen volgens het beweerde. Wanneer zij
bij de decling der goederen het niet cens worden over de deeling,
zullen zij het vermogen veil leggen, en na aan de meestbiedende
verkocht te hebben, van de opbrengst elk hun behoorende deel
nemen. Bij de deeling van het vermogen zullen ten minste drie
mondige en vrije getuigen aanwezig zijn.
VI. Zoo iemand aan zijne dochter geeft, dat het zoo ook
geschiede.
Zoolang de vader leeft, zal niemand jets van het bezit des
vaders aan een zoon afkoopen, of in pand nemen , wat hij [de
zoon] echter zelf gewonnen of garfd heeft, mag hij verkoopen
zoo hij wil , ook zal de vader niet het bezit der kinderen dat zij

(1) Te Athene, wanneer er geen bloedverwanten waren, ging de eigendon)
tot de ygvoc over; hier 7tAcipoc = e-yvoc.
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verkoopen noch aan iemand beloven, noch de zoon dat der
moeder.
Zoo iemand lets koopt, of in pand neemt, of als belofte aanneemt, anders dais het geschreven staat in deze wetten, zullen de
goederen aan de moeder of aan de vrouw toebehooren , de verkooper echter, of wie het pand gegeven of de belofte gedaan
heeft, zal aan den kooper of aan hem die het pand of de belofte
aangenomen heeft, het dubbel betalen, en zoo hij andere schade
heeft gedaan, het enkele. Over wat voor deze wetten geschied is
zal men niet aanklagen.
Indien de tegenpartij ontkent dat de zaak waarover wordt
gestreden aan de moeder behoort of aan de vrouw, zal de zaak
toegewezen worden gelijk het behoort voor den rechter, zooals
het voor elke zaak geschreven staat.
Wanneer de moeder sterft, en kinderen nalaat, zal de varier
beschikken over het moederlijke vermogen, doch hij zal daarvan
niets verkoopen noch verpanden, tenzij de kinderen het toelaten,
wanneer zij mondig zijn. Zoo echter iemand op ecne andere
wijze [zonder toestemming der kinderen] lets koopt of in pand
neemt, zal de eigendom aan de kinderen toebehooren, en aan den
kooper of in pandnemer zal de verkooper of de in pandgcver het
dubbel der waarde betalen, • en zoo hij andere schade gedaan
heeft, het enkele. Maar indien hij eene andere [vrouw] huwt,
zullen de kinderen over het moederlijke vermogen beschikken.
Indien iemand uit het ongeluk van het verblijf in den vreemde,
[waar] hij door dwang [was] gehouden, getrokken wordt, en
iemand naar zijnen wensch hem ontbindt, zal hij in de handen
zijn van dengene die hem onthond, [zoo lang] tot hij [hem] de
behoorlijke som heeft betaald. Zoo zij het niet eens zijn over het
beloop [der som], of [zoo hij beweert] dat hij niet wenschte ontbonden to zijn, zal de rechter oordeelen volgens het beweerde.
VII. Indien een [vrij ?] man naar eene vrije vrouw gaat en haar
huwt, zullen de kinderen vrij zijn; zoo ether eene vrije [vrouw]
met cenen slaaf trouwt, zullen de kinderen Maven zijn.
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Zoo nu van dezelfde moeder vrije en slaves geboren zijn,
zal na de dood der moeder, wat ook haar vermogen zij, [dit],aan
de vrije kiuderen behooren; zoo echter geene vrije voorhanden
zijn, zullen de verwante erfgenamen erven.
Zoo iemand eenen slaaf op de markt koopt en [hem] niet verkocht heat binnen de 60 dagen, wanneer [deze] lets misdaan
heeft eer [de 60 dagen zijn afgeloopen] of daarna, tegen die hem
gekocht heeft de klacht worden gedaan.
De erfdochter zal huwen den broeder van haren vader, den
oudste van hen die leven( I ); zoo er verscheidene erfdochters
zijn en broeders van den vader, zullen zij achtereenvolgens den
oudsten huwen.
Zoo er gees vaderbroeders zijn, maar zonen van zijne broeders,zal zij huwen den oudsten [zoon] van den oudsten [broederj;
zoo er echter verscheidene erfdochters zijn en ook zonen van de
vaderbroeders, zullen zij achtereenvolgens de zonen van den
oudsten [broeder] hos en.
De [als man] uitgekozen zal slechts etine erfdochter bekomen,
meer niet. Zoolang de uitgekozen of de erfdochter den ouderdom
niet hebben(2), zal het Inds, zoo er een is, aan de erfdochter toe•
behooren, maar de uitgekozen zal de helft van de inkomst
bezitten. Zoo de tot het huwelijk gekozen, terwij1 hij nog niet
niondig is, volwassen de volwassene niet huwen wil, zal de ed.
dochter over het gansche vermogen beschikken, tot hij huwt.
Zoo echter de tot het huwelijk bevoorrechte mondig is, doch de
volwassene en tot het huwelijk bereide erfdochter niet huwen
wit, zullen de verwanten der erfdochter klacht dragen [voor het
gerecht], de rechter zal oordeelen dat [hij] ze binnen de twee
maanden huwt. Zoo hij [haar] toch niet huwt na de rechtelijke
bestemming, zal zij over het gansche vermogen bescliikken en
huwen den naaste in de reeks, zoo er een is.

(1) De zelfde Nvet-bestond to Athene.
(2) t2 jarén voor de dochter, 17 voor den zoon.
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zij wil uilde phyle onder degenen die bar vragen.
Zoo zij in ouderdom van to huwen, niet trouwen wil met den
bevoorrechte, omdat dem onvolwassen is en de erfdochter niet
wachten wil,
VIII. zal het huis in de stad, zoo er een voorhanden is, aan de
erfdochter toebehooren, en wat er ook in het huis zij ; van het
overige zal zij de helft als deel bekomen; eenen andere mag zij
huwen, dien zij wil, zoo een van haar phyle naar haar vraagt,
zijn deel echter van het vermogen zal zij den op huwelijk bevoorrechte geven.
Zoo de erfdochter Been in de wettelijke palen verwanten heeft,
zal zij over het gansche vermogen beschikkende, uit de phyle
huwen wien zij wil. Zoo niemand uit de phyle haar wil huwen,
zullen de verwanten der erfdochter door de phyle uitroepen
( of niemand haar wil huwen ? o en zoo dan iemand haar wil
huwen, zal het zijn binnen de 30 dagen, na den uitroep ; en,
zoo niet, zal zij eenen andere huwen dien zij kan.
Zoo cone doehter in bezit komt van bet vaderlijk vermogen,
nadat vader of brooder [hoar] reeds gehuwd hebben, en dat zij
niet wil met den man, aan wien [men haar] gegeven heeft, al wil
deze toch, [Langer] gehuwd blijven, zal zij, als kinderen van haar
_zijn, haar vermogen [met hem] deelen naar het geschreven staat,
,en eenen andere uit de phyle huwen; zoo echter Beene kinderen
zijn, zal zij over alles beschikken en huwen wie er voorrecht op
heeft, zoo er een is; zoo niet, gelijk het staat geschreven.
Zoo een man sterft aan de erfdochter kinderen nalatende, zal
zij, wanneer zij wil, eenen [man] uit de phyle huwen als zij kan,
maar zal [er niet toe] gedwongen zijn. Zoo de overledene goon
kinderen achterlaat, zal zij den op huwelijk voorrecht hebbende
huwen gelijk het staat geschreven.
Zoo /lib wien het toekomt de erfdochter to huwen niet in het
land is, en de erfdochter [reeds] volwassen is, zal zij den naaste
in de reeks huwen volgens het geschreven staat.
Erfdochter zal zij zijn, wanneer zij noel' vader noelt brooder
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bevoegheid hebben den eigendom te bezorgen, en zij zullen de
opbrengst bij heeft deelen, zoo lang zij te jong is [ow te huwen].
Zoo zij nog niet volwassen is en geen op huwelijk voorreehthebbende [verwante] voorhanden is, zal de erfdochter beschikken
over het vermogen gelijk over de opbrengst, en zoolang zij niet
huwbaar is, zal zij bij hare moeder opgevoed worden ; maar zoo
zij geene moeder [nicer] heeft, zal zij bij de verwanten van den
moederkant worden opgevoed.
Zoo iemand de erfdochter huwt tegen wat geschreven staat,
zullen de erfgenamen het vermogen hebben.
IX. Zoo iemand bij zijne dood eene erfdochter achterlaat,
zullen de erfgenamen ofwel zelf den eigendom bezorgen ofwel
aan de moederlijke [verwanten] verpanden ; en zoo zij het
zouden verkoopen of verpanden aim iemand antlers, zal de ver.
koop of de verpanding nietig zijn; en zoo een ander den eigendom
koopen zou of iets in pand nemen van het bezit der erfdochter,
zal de eigendom aan de erfdochter toebehooren, en de verkoopen
of degene die verpandt zal aan den kooper of den pandnemer,
zoo hij veroordeeld worth, het dubbel betalen, en zoo hij andere
schade heeft gedaan, zal hij het enkele erbij betalen gelijk het
staat geschreven in de wet ; maar over het vorige zal geene
klacht worden gemaakt. Maar zoo de tegenstrijder twist over de
zaak waarover wordt gestreden, en [beweert] dat zij niet aan de
erfdochter toebehoort, zal de rechter zwerend oordeelen; en zoo
hij gelijk krijgt dat de zaak niet aan de erfdochter toebehoort,
zal men strijden, gelijk het behoort, volgens het geschreven
staat voor elke zaak.
Zoo een persoon stcrft die borg is gebleven, of een proces
heeft verloren of een leen verschuldigd is, of iemand bedrogcn
heeft of overeen is gekomen [over de teruggave], of een ander
-wegens hem, zal de zaak worden nagezien voor het einde des
jaars, en de rechter zal oordeelen volgens de getuigenissen ; indien
hij ongelijk heeft bekomen en nogmaals in rechte strijdt, zal de
reciter en de JInamon, zoo hij in Leven en burger is, antlers de

- 44. -

getuigen, namelijk de erfgenamen [getuigen] — wegens den
borg, de leen, het bedrag en de overeenkomst zullen de erfgenamen als getuigen spreken, maar zoo zij weigeren, zal de
reehter zwerend oordeclen, en dat de getuigen het enkele zullen
betalen. Zoo een zoon Borg blijft terwijl zijn vader in leven is,
zal men zich toeeigcnen hem en het vermogen dat hij heeft
gewonnen.
Zoo iemand eenen koop gedaan heeft [en den prijs niet
betaalt], of aan iemand die voor den verkoop geld heeft gegeven,
het geld niet teruggeeft, zal, wanneer volwassene getuigen
getuigen, Brie wegens de som van honderd stateren en meer, twee
wegens de mindere [sommen] tot die van tien stateren af to
beginnen, en een voor de [nog] geringere — [de rechter] °ordeelen volgens de getuigenissen — zoo echter getuigen niet
getuigen . . .
X ...... of eene zaak van de waardc van — stateren.
De erfgenamen echter zullen, wanneer [haar] de man meer geeft,
zoo zij het geld geven, het vermogen hebben, wanneer zij willen.
Een zoon mag aan zijne moeder of cell man aan zijne vrouw
100 stateren of minder geven, maar niet meer; zoo hij meer zou
geven, zullen de erfgenamen het vermogen hebben zoo zij willen,
mits zij het geld tcruggeven.
Zoo iemand geld schuildig zijnde of tot eene hoete veroordeeld
zijnde of terwijl een rechtstrijd gepleit worth, een geschenk
doet, zal, zoo bet overschot nict de bocte waard is, het geschenk
nictig zijn.
Eencn menseh zal men niet koopen, terwij1 hij als pand gegevon is, voor het ontbindingstermijn, nocli eenen, die geeischt
wordt, noch hem als geschenk aannemen, nocli als belofte noch
als pand; zoo iemand cone van doze zaken doet, zal het nictig
zijn, wanneer twee getuigen getuigen.
Kinderaanneming kan geschieden wanneer men wil ; de openbaarmaking zal plaats hebben op de markt, wanneer de burgers
verzameld zijn, van af den stee p waarvan de openbaarmakingen
wordcn gedaan.

Doeh de aannemer zal aan zijne hetaireia(1) een offerdier en

eene prochoos wijn geven.
Wanneer [de aangenomene] het gansche vermogen erft en er
geen wettelijke kinderen zijn, zal hij al de goddelijke en men•
schelijke verplichtingen van zijnen pleegvader vervullen, en
krijgen zooals het staat geschreven voor wettige kinderen; maar
zoo hij niet doen wil gelijk het staat geschreven, zullen de bloed..
verwanten het vermogen hebben. Zoo er wettelijke kinderen van
den pleegvader zijn, zal de aangenomene zoon krijgen met de
mannen gelijk de zusters van de broeders krijgen.
Zijn er geen zonen, maar [slechts] dochters zijn, zal de aan.e
genomene met hen
XI. een gelijk deel hebben, en men zal hem niet kunnen
dwingen de verplichtingen des pleegvaders te vervullen en het
vermogen aan te nemen, wat de pleegvader nalaat; maar de aangenomene zal geen grooter deel krijgen.
Zoo de aangenomene zoon sterft zonder wettige kinderen na
te laten, zal hat vermogen tot de verwanten des pleegvaders
terugkeeren.
Zoo de pleegvader wil, kan hij [den aangenomen zoon] afstaan
op de markt van of den steen, van waar men de openharingen
maakt, wanneer de burgers zijn verzameld; hij zal echter [lien?]
Stater en aan het gerecht geven, en de mnamon zal [de som] aan
den afgestane geven als gastgeschenk.
Eene vrouw zaI niet aannemen nosh een onvoiwassen persoon.
Deze zaken zullen [nu] gedaan warden volgens dat [de
wetgever] deze schikkingen heeft geschreven ; wegens het
vroegere, dat iemand bezitte het zij bij aanneming of van eenen
aangenomen [zoon], zal cr geen klacht meer warden gemaakt.
Eenen man zal men in alle omstandigheden onder zijne
bcscherming kunnen nemen, wanneer hem iemand voor het
rcchterlijke vonnis wegvoert.

(I) kocceElic = oly6filoc = de Spartaansche Syssitiq,
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. De reciter zal in de gevallen, waar oordcel naar getuigenis
of bij eed door de wet bepaald is, oordeelen gelijk het wettelijk
bestemd is; wegens het overige zal hij zwerend beslissen yolgens
het beweerde.
Zoo iemand sterft, die geld schuldig is of een proces verloren
heeft, kunnen zij, wien het toekomt het vermogen te erven,
indien zij de boete voor hem willen betalen en het geld wien het
toekomt, het vermogen aannemen ; willen zij echter niet, zoo zal
over het vermogen de winnaar van het proces of degene wien
men het geld schuldig is beschikken ; eene andere boete zal
echter de erfgenamen niet treffen. De eigendom des vaders kan
worden geiiomen ter oorzaakc van den vader en zoo de moederlijke ter oorzake der moeder.
Zoo eene vrouw van Karen man wordt gescheiden en de
reciter over eenen eed uitspreekt, zal zij binnen de 20 dagen
afzweren in tegenwoordigheid des rechters; wat men [haar] ook
verwijte, zal de beginner van den rechtstrijd bekend maken aan
de vrouw, de reciter en de Muamon, vier dagen er voor in
tegenwoordigheid van getuigen ...
XII. Zoo een zoos aan zijne moeder of een man aan zijne
vrouw cen vermogen gegeven heeft, gelijk het is geschreven
voor de tegenwoordige bestemmingen(l), zal het niet nietig zijn;
voor de toekomst echter zal men geven gelijk hot staat
geschreven.
. Eene erfdochter, wanneer er geen weezenrechters zijn, zal zoo
lang zij te jong is om te huwen, worden behandeld gelijk het
staat geschreven. Zoo eene erfdochter, daar geen op huwelijk bevoorrechten en geen weezenrechters zijn, bij de moeder opgevoed
wordt, zullen de verwanten van vaders of moeders p ant, die
door de wet bepaald zijn, het vermogen en de inkomst be2orgen, zoo voordeelig zij kunnen, tot zij huwt; huwen zal zij
echter om twaalf jaren of als zij ouder is.

(1) Geschreven wetten bestonden dus reeds voor doze.

EEN WERELDLIJK HOSPITAAL.

a Hoe vindt gij Miss Turnel ? x vroeg men mij te Londen
in de Australische familie Sherlock, die er tijdelijk verbleef
en bij welke ik te gast was.
Wij hadden Miss Turnel toevallig aldaar in een gezelschap
ontmoet : het was eene groote, kloeke, zachte vrouw, nog
betrekkelijk jong, met grijs kroezelhaar en wakkere blauwe
oogen. Zij had mijne aandacht getrokken.
« Zij is schoon, D zeide ik, a zeer sympathiek en er ligt
als het ware lets van heiligheid over heel haar wezen.
a

Zij is

the matron

D

(bestuurster) van een hospitaal,

D

berichtte mij mijne vriendin, Mistress Sherlock, die eene
verre verwante van haar was.
Dat wist ik niet, en het was zonderling, dat juist die uitdrukking, welke onze catholieke ziekenzusters kenschetst,
mij in het oog gesprongen was : die uitdrukking van ingetogenheid, van zielevrede, van bescheiden zelfberusting en
bovenal van heldere gemoedsstemming. Het is alsof een
zonnestraal van gelukzaligheid bet aangezicht van sommige
dezer verheldert. Ik had het tot dusverre toegeschreven
aan een godsdienstig gevoel; aan een vast betrouwen op
het loon, dat haar hierboven waclit; aan de ontheffing aan
alle aardsche bekommernissen en persoonlijk belang; — en
nu vond ik, onbewust en onbevooroordeeld, dit alles weder
bij eene werelsche ziekendienster, eene protestante, in kleeding, doen en wezen als alle andere menschen.
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Het was dus niet bet godsdienstgevoel, het was het algemeen menschelijke in dit ambt van liefde, dat hetzelfde
uitwerksel teweegbracht: dien wakkere blik, die de behoeften
der Hiders raadt ; die zachte bewegingen, die hunne rust
eerbiedigt; dien zoeten, mededeelzamen glimlach, die reeds
leniging aanbrengt, nog voor het troostwoord in het oor
klinkt, of de heildronk aan de lippen worth gehouden.
a Zij is de bestuurster van the General Infirmary at
Hertford, zij heeft ons uitgenoodigd om haar hospitaal te
bezoeken, zou dit u aangenaam wezen? »vroeg Mrs Sherlock.
Zeker was bet zeer belangwekkend eens een wereldlijk
hospitaal te zien voor iemand, die, in een catholiek land geboren, van jongs of aan gewoon is, de gedachte van ziekenverpleging met nonnenkleederen en godsdienstoefeningen te
verbinden; en die, hoe ontdaan van vooroordeelen, zichtoch
vaak in alle oprechtheid heeft afgevraagd, of eene dergelijke
toewijding, als hies vereischt wordt, wel zonder eene goede
dosis mysticisme mogelijk is.
Wij namen in het station van Kensington High Street den
Metropolitan-Railway en reden —onder Londen been, —met
onze dagelijks vernieuwde bewondering voor de vindingrijkheid van het mensclielijk vernuft, naar bet station van
Kings-Cross, waar de groote spoorlijn in de , richting van
het Noorden is :
a Wij zitten zeker op den flying Scotchman »,zei ik, want
ik had van (lien trein gchoord als den vlugsten van den aardbodem, en te oordeelen naar de snelheid, waarmede de onze
de ruimten invloog, kon het geen andere zijn.
Mijne reisgezellinnetjes lachten : Mattie en Grace, Nee
jonge, beminnelijke Australische juffertjes.
a The flying Scotchman houdt niet te Hatfield SW, waar
wij van lijn veranderen moeten ».
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Maar altijd zeker is het, dat zijne vaart dnizelinpiekkend
was : daverend onder de korte tunnels, verschrikkend,
wanneer een andere op eene nevenlijn als een donderslag
aankwam, en als eene aanhoudende donderrommeling voorbijschoot.
Poch daarover niet geklaagd : een rijtuig of een trein
rijden nooit te snel, voor wie niet bang is en gaarne van de
afwisselingen der streek geniet. Degene, die wij doorkruisten, was als een uitgestrekte lusttuin met groote, groene
vlakten en boomengroepen, of enkele boomen bier en daar
als met kundige keuze verspreid ; Beene populieren gelijk
in Vlaanderen, maar olmen en beuken, verbazend ontwikkeld, echte reuzen van, het plaiitenrijk. Vandaar — 't is
te zeggen die sierlijke schikking — misschien de naam

Engelsche ho f, welken men aan onze kasteelparken geeft.
Hertford was in hoogtijddos : bet was de week van bet
jubelfeest der Koningin, in alle steden en dorpen van Engeland
niet alleen, maar alom, de wereld rond, in .de Engelsche bezittingen gevierd. L1 it alle vensters hingen wimpels ; boven
alle deuren, over alle straten wapperden de Engelsche vlaggen, die zoo decoratief zijn : rood wit en blauw met het
dubbele kruis in den hoek, in eene bonte, blijde schittering
van kleuren, welke op de donkergrauwe Bevels der oude
— bier en daar nog houten — huizen vrij levendig nitkwamen. Daar wemelden en wuifden ook — bij uitzondering — in den wind, bestendig met deze dooreengestrengeld
en weder ontrold : de Union-Jack met de wapens van Engeland, Ierland en Schotland, en — ik weet niet waarom —
de zwarte arenden van Pruisen ; ook de gestreepte vlag van
Amerika met al hare kleine sterren en de vaan van Australia,
die benevens bet Engelsche hoekkruis nog de vijf ongelijke
sterren van bet Zuiderkruis draagt.

Weinig yolk in de straten en Beene rijtuigen te zien ; het
portret der Koningin voor de vensters van sommige winkels
en jubilêsvoorwerpen te koop. Hier evenals in Londen heeft
de kleinhandel het feest benuttigd om alles met den naam
van jubilee te bestempelen : niet alleen jubilee-medailjes of
juweelen, maar jubilee-beurz6n, jubilee-voorschotten, krawatten, parasols, kragen, handschoenen, enz. In de straten
van Kensington bodes de vrouwen, welke bloemen ve rkoopen,
thans jubilee-flowers aan, en een arme man dreef cens,
tot groote, vermakelijke ergernis van rnijne jonge vriendin Grace, de stoutheid zoover van Naar op straat den weg
te versperren door het toesteken van een pak groene halmen,
welke hij als jets gansch bijzonders : als jubilee-grass veilde.
Wat het mij bekende deel van Engeland kenschetst, zijn
de schoone bloemen : zij prijken alom op de vensters en
versieren de balkons met eene natuurlijke, maar ongewone
pracht. Het is alsof ook zij het feest medevierden : geraniums met trossen van dubbele mansvuisten groot, blauwe
lobelias in overvloed en calceolarias in overdreven bloei.
Sommige gevels — in sommige dorpen of steden — verdwijnen schier onder het groen ; egelantieren klauteren
bloeiend in de boomen ; en roode, gele en witte rozen bedekken de huizen tot op de tweede verdieping; groote witte
of blauwpurperen clematiten hangers in dichten drom als
zoovele feestklokjes van onder de goten af.
Zelfs het donkere gebouw — bet hospitaal waar wij naartoe gaan — is op den eenen kant met eenen reuzenrozelaar
begroeid : hij draagt zoovele en zulke groote bloemen, dat hij
aldus op eene schilderij voorgesteld, als zijnde overdreven,
een ongeloovigen lachlust opwekken zou. Het gebouw staat
op eene kleine hoogte, in 't gras, omringd door houtgewassen.
Het is als een lustverblijf. Een treurwilg, weder een kolos,
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hangt links, aan eene groene fontein gelijk; rechts ligt het in
de schaduw van hooge kastanje- en beukeboomen. Achter het
huis is een bloementuin.
Miss Turnel verwelkomt ons : thans draagt zij een effen
zwart sleepkleed, een wit voorschoot met borstlap en eene
eenvoudige, hooge witte muts op hare grijze kroezelharen ,
in die kleedij komt het innemende van heel haar wezen nog
beter ult. Hagelblanke manehetten zijn over hare zwarte
mouwen gestoken, als eene waarborg van reinheid en frischheid bij het behandelen der zieken.
Buiten, nevens en deels onder het groen der struikge..
wassen — waar het toch nog te warm is — worden ons thee
en pudding en open sneedjes geboterd brood aangeboden,
en dan voorgesteld het gasthuis te zien.
Mrs Sherlock en hare dochtertjes, Grace en Mattie,
lennen het reeds en blijven liever buiten.
Op dat oogenblik, hooren wij stappen en ruischen van
bladeren achter de heesters, alsof verscheidene menschen
zich eenen weg baanden door de takken : « Niets, werkvolk
Aiat voorbijkomt, » zegt Miss Turnel, als wij bevreemd het
hoofd omwenden en haar dan vragend aanzien.
e Het hospitaal van Hertford, » bericht mij de Matrone,
« is geen model-hospitaal, maar zooals zij in Engeland meest
alle zijn, dus Beene uitzondering op den regel ; het is een
hospitaal, volgens hetwelk men ze in' t algemeen beoordeelen
kan. D
Het werd gesticht in 1833.
Het is er rein, luchtig, eenvoudig ingerieht, met badplaatsen , eene ruime zaal met alle benoodigheden voor de
operation ; eene apotheek, eene vergaderzaal voor den Raad,
want het gasthuis worth door legaten en bijzondere giften
ondersteund en bestuurd door eenen raad van Governors,

van Welke de dokters, de Matrone en de ziekend'iensters

nurses — afhangen.
In het gesticht is er een zoogenoemde Resident, — een
inwonend geneesheer — bijgestaan door de vier dokters tilt
de mad.
Wij gaan in de ziekenplaats der mannen : een grijsaard zit
met het hoofd gebogen en den rug naar 't venster ; hij Iijdt
aan eene oogziekte; een andere oude man ligt te bed en ziet
ons treurig na. De lucht is er goed en frisch : de wipvensters
staan open. Miss Turnel, die ook in Parijs in hospitalen heeft
verbleven, gebruikt — om niet verstaan te worden van hare
orng-eying— in het doorwandelen der zalen nu en dan eens de
Fransche taal, die ze vroeger beter heeft gekend, maar thans
tamelijk raadbrakt. De eene zieke : een gekwetste is aan
'ttgenezen, een hleeke j ongeling, lien zij in 'tvoorbijgaan
toespreekt ; een andere, bedlegerig, heeft die starre uitdrukking der stervenden op het gelaat. Een derde, aan de beterhand, zit op en leest in een bock. Hier en daar hangt aan
de muren een opschrift uit den Bijbel. Des morgens en des
avonds words een kort gebed gelezen ; maar in zake van godsdienst is elk volkomen vrij. Verblijft er een catholieke — wat
bij uitzondering reeds is gebeurd — zoo words, indien hij het
verzoekt, een priester van zijne religie bijgeroepen. De akelige voorbereidingen tot den flood zijn er als regel onbekend.
Miss Turnel schijnt zelfs zeer verwonderd op mijne vragen
desaangaande : « Be Engelsche wet waarborgt vrijdom van
godsdienst, » zegt ze.
« De Belgische ook, maar er is in onze gestichten, door
geestelijke orders bestuurd, eene andere, de wet van bet
zedelijk gezag, aan welke een kranke zich moeielijk onttrekken kan, dus zijn zij in de werkelijkheid niet vrij, al
heeten zij het bij name, »

Alles schijat hier goed ingericlit en regelmatig zijnen
gang te gaan. Op onze omreis door die kleine wereld van
smart — een hospitaal — ontmoeten wij nu en dan eene
ziekendienster : het zijn jonge meisjes. Zij dragen een bleek,
gebloemd katoenen kleed, een wit mutsje en voorschoot en
dezelfde frische manchetten als hare meesteres aan de hand.
« Nurse Smith, » zegt de Matrone tot eene dezer, haar een
bevel gevend : men beet hen hier aldus naar hunnen familienaim; in andere hospitalen worden zij ook wel bij den voornaam genoemd.
4

Blijven zij hier geheel haar leven ?

D

« 0 neen, somtijds eenige jaren, zij zijn hier in bediening,
als andere dienstboden of beambten in een huis. Zie, degene
die girder met dat oud linnen voorbijgaat, is verloofd aan
eenen schrijnwerker, maar ze zal eerst het toekomend jaar
trouwen. »
0 Mogen zij uitgaan ?

0

« Ja, op zekere verlofdagen, maar zij moeten zich deftig
houden en een onbesproken gedrag hebben. D
Miss Turnel huurt ze en leert haar kranken verzorgen.
« Bij oils, » zeg ik, « gelooft men niet aan de mogelijkheid van goede ziekenverpleging zonder die volkomen
toewijding, die alleen door den godsdienst en de opsluiting
verkregen words. Men verkeert in de meening, dat persoonlijke aangelegenheden en een eigen levensdoel, dat bezoldiging hinderpalen voor die vereischten zijn.

D

De Matrone is verwonderd, zelfs een weinig gebelgd over
dezen twijfel j zij heeft een Gnwederlegbaar antwoord :
« Is de dokter, die zich aan de zieken opoffert, is de amhtenaar in het algemeen, die zijne zaken ter halite neemt, van
alle eigen leven en genot verstokt ? Zijn zij geene bezoldigden 2 en kwijten zij zich te slechter van hunnen plicht?

D
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Miss Turner spreekt niet van Naar zelve : zij is van hoogen
stand, maar door buitengewone omstandigheden, door het
verlies van het ouderlijk fortuin, in hare vroege jeugd gedwongen geweest een bestaan te zoeken, en-, 'weft dat van
iiekenverpleegster gekozen. Zij is een sprekend bewijs, dat
een winstgevend ambt tevens met menschlievendheid en
zelfsopoffering kan gepaard gaan.
Zij heeft een liefderijk woord voor elk der zieken,
« Zuster, D noemen zij haar : een overblijfsel, denkt ze uit
den langvervlogen tijd, dat dergelijke gestichten in Engeland
ook door nonnen werden beheerd.
wij staan aan een klein beddeken met hooge ijzeren
stavensponde. Daarin zit een zeer jong kind, voor het oogenblik gansch alleen in die zaal; bet kan nauwelijks twee
jaren tellen :
a Sis, Sis ! » roept het, haar ontwarend en steekt zijne
armpjes naar haar op.
« 0 Baby, D zegt ze en trekt het recht en sehudt het eens
minzaam; bet kind opnemen doet ze niet, dat valt misschien
niet in de gebruiken van het huis, en daar heeft ze thans
geenen tijd toe; — en ---- moederliefde vinden zulke schepseltjes toch nergens weder! — Het is overigens eene kleine,
die nog hare ouders heeft en door hen wekelijks bezocht
wordt. Baby zal met eenigen tijd weer naar huis gezonden
worden ; Baby heeft eenen val op het hoofd gedaan en is
bier sedert maanden ter verpleging, het is een wonder,
zegt de bestuurster met voldoening, dat zulk een ellendig,
onder stuipen lijdend wichtje zoo goed herstelt.
Baby heeft eenen olifant in caoutchouc, oth mede te
spelen, bijna zoo groot als zij zelve, zeker bet erfdeel van
een rijk, gestorven kind; want het hospitaal neemt alle
gaven dankbaar aan; maar het blijkt duidelijk, dat hare
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belangstelling, er in, waarschijnlijk door een tang tete
tete — zecr moet verzwakt zijn, want Baby vierpt hem

a

ter zijde, telkens deze hem door Miss Turnel — om onbemerkt weg te geraken — aangeboden worth : het kind schijnt
op de Sister verzot : « Sis, Sis! » en wil aan h'aren arm
opklauteren. Nochtans weer zij zich sussend los te makes;
en de arme kleine aan verlatenheid gewoon, ziet haar zonder
tranen heengaan, en herneemt philosophisch het spel met
den olifant :
Quand on n'a pas ce que l'on aime,
On doit aimer ce que l'on a.

In de zaal der vrouwen ligt er eene met een gebroken been,
eene oude, juist voor het venstertje, waar zij een heerlijk uitzicht over de landstreek heeft. Zij glimlaclit, en Miss Turnel
vindt weder woorden van troost en opbeurende deelneming
voor haar en hare gezellin. Deze is eene zevenentwintigjarige,
met iets van arigstige verwachting in de oogen ; haar aangezicht is bleek, verlengd en draagt op voorhoofd en wangen
wolkige bruingele vlekken. Zij ligt op den rug en ademt
bevangen. Eerstdaags moet zij eene schrikkelijke operatic
ondcrstaan. Miss Turnel is bij zulke allijd aanwezig.
In de gang wijst zij eene deur : daar slaapt de nurse, die
den nachtdienst heeft. Elk krijgt hem op hare beurt voor
eene maand, dan rust zij bij dage.
In eene benedenkamer zitten een viertal ziekendiensters
aan de tafel, en gebruiken de afternoon-tea, Jong en lief zijn
ze, stil en ingetogen als nonnetjes, — dit brengt zeker haar
ambt van vertrouwen, zorg en liefde mede — alle in lichtkleurig katoen gekleed ; eene dezer heeft eenen hoed op en
een jakje als eenejuffer aan : zij is uit geweest of gaat nit : de
ziekenzusters zijn hier Beene gevangenen. Het is met eene
soort van verlichting, dat men het waarneemt; overigens
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door orde en goed beleid is het zeer wer mogelijk haar sours
eene kleine uitspanning te gunnen :
Bat houdt den moed op, » zegt de Matrone.
Mijne reisgezellinnen wachten beneden. Wij zijn veel te
lang daarbinnen gebleven. Bit heeft haar zeker verveeld en
zij wandelen in den win achter het huis. Miss Turnel vertelt
haar met eene soort van fiere opgewondeitheid dat 'the,
Belgian Lady highly interested schijnt in haar hospitaal : het
is zulk een genoegen helangstelling op te wekken voor jets,
dat ons nauw aan 't harte ligt.
Bat tuintje herinnert gansch aan onze oude dorpshoven
van Vlaanderen : er zijn twee bloembedden langsheen den
smallen middelwegel ; groenten groeien aan elken kant
daarachter. Het zijn alle bekenden, welke ik zie : leeuwriddersporen, patakoons, Brusselselie balsaminen ,
pioenen, — deze laatste uitgebloeid; ook magere, steenroode
angelieren en de heilig-sacramentsbloem met hare sterke,
goede geuren, en van uit den grond in ronden kring uitgeschoten witte, naar lilakleur zweemende bloemen, de
heilig-saeramentsbloem, die ongezellige, waarvan ieder jaar
de zusterscheuten gescheiden, en afzonderlijk moeten geplant
worden, indien zij gedijen wil!
Om de illusie nog grooter te maken, is op het uiteiude
van den tuin een prieel met lagen ingang, een donker hol,
een van die prieelen, waarin altijd gele bladeren hangen,
en men niet gaarne zit. Een koekoek roept. Een vogel
— bet moet eene meerle zijn, te oordeelen naar zijn getejijip — vliegt rond, beangstigd voor het naderen van dien
vijand : men hoort hem rechts en links in 't groen. Een haan
kraait ergens in de buurt, juist als bij ons ; maar hij herbegint, en het komt mij voor, dat er verschil in is : « Hij kraait
in het Engelsch, zeg ik aan Mrs Sherlock, want ik heb
41
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bemerkt, dat hij op het einde van zijnen zang iets wegmoffelt: dat doen de Engelsehen insgelijks met sommige sylben.
De boomen ook zijn siellig grooter dan bij ons, en gene
rozelaren op het dak, zoo hoog gegroeid, zoo frisch, zoo
dicht bijeen, hunne bloemen blinkers zoo w
' eelderig in de
namiddagzon, dat ze onze aller bewondering opwekken. Miss,
Turnel belooft er ons eenen tuil van to zullen medegeven.
Twee kinderen meisjes, acht of Lien jaar oud — kometi
langs het wegeltje, arme kleinen ! uitgemergeld, met• opgestoken schoudertjes; zij loopen niet ; de eene hoest en heeft
eenen doek over het hoofd, ondanks het heete weder; de
andere ziet ons aan : die blik is als eene smeeking om hull) :
W at deert u 2 »

0 Indigestion, » antwoordt zij nauw hoorbaar.
Zeldzame ziekte op hare jaren ! semble que la jeanesse
ait droll a la sante, D hoorde ik eens eenen Franschen
menschenvriend zeggen, en die woorden komen mij tc
binnen, ook als ik kinderen lijden zie.
Het zijn niet de jaren om onder lichamelijk wee gebukt
to gaan, en door gebrek aan levenskracht medelijden in te'
boezemen.
Miss Turnel wil ons ook iets van de stad en de streek laten
zien, de streek vooral, o het veld, de ruimte, de stilte, daarnaar
smacht Mrs Sherlock na al het gewoel en rumoer in Londen !
Wij volgen een smal, rijzend en dalend pad, nevens
groote, pas uitgebloeide doornstruiken, welke door wijde
gapingen been, verre zichten over de vlakten opleveren :
waarheen het oog ook dwale, is alles groen, donkergroen ;
in de weiden maken de grazende koeien witte of rosse stippen ; 'wog houtgewas verspert den gezichteinder, en hier
bemerk ik nogmaals, wat ik elders in dit land reeds heb •
waargenomen : er hangs een licht waas voor die boomen,
5
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als eene soort van halve nevel, die uit den grond opstijgt;
in den herfst hebben wij in Vlaanderen bij schoon wader
zulke dampen, maar, naar ik mij herinner, in het midden
yan den zomer nooit.
Aan de reciter hand groeien veldvruchten : de tarwe is in
goeden staat maar de haver schaars en onderbleven.
In eens vliegen Grace en Manic als uitgelaten vooraan :
0 0 poppies ! » roepen zij in verrukking, « poppies in het
wilde ! 0
Inderdaad, een deel van bet haverveld staat als in vlam
en vuur van al de kollebtoemen.
« Hoe wonderbaar, » zegt Mrs Sherlock, die ook in verhazing stilhoudt.
« Hebt gij deze bloemen niet in Australie? »
« Ja, gekweckt in onze tuinen als ornamentplanten, zij
bloeien to Kerstdag in 't midden van onzen zomer. In bet
Wilde hebben wij alle soorten van orchideeen. »
1k herinner mij hare vreugd en verwondering, als zij in
April laatstleden sleutelbloemen en anemonen in onze bosschen omtrent Gent zag.
« floe schoon, hoe overschoon ! » roept zij uit, terwiji
bare dochters geweldig aan het plukken zijn. a Vindt gij het
niet met mij ? » herneemt zij, wat verkoeld en bevreemd,
dat mijn enthousiasmus blijkbaar niet op de hoogte van het
hare is.
lk moet eene zeer onpoetische bekentenis doen, mijn
siandpunt is anders : bloemen in de veldvruchten hinderen
mij als indringelingen, ik zie ze met de oogen van eenen
Wndbouwer, die er schade door lijdt veelmeer dan met die
van den kunstenaar, welke er eene uitdrukking van de
schoonheid der natuur in vindt.
wij zijn op den breeden, bochtigen, aan de kanten uitge-
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holden zandweg : Miss Turnel wit ons een Engelsch dorpje
doen zien. Aan eenen ommedraai komt pijisnel en zonder
gerucht een man op een trapwagentje aangereden. In eenen
oogwenk — hij was reeds voorbij — houdt hij stil en is
hij er of gestegen, met den linker arm het groote wiel
nader rollend, waarvan de dubbele, fijne staven staven eene
ster vorniend, in de zonne schitteren. De rechter hand steekt
hij beurtelings aan de dames toe. Zij kennen hem, zij liebben
hem verleden jaar bij haar eerste verblijf in Londen reeds
ontmoet : het is Mister Metcalfe, de dokter-resident van bet
hospitaal : een jonge man met zeer bleeke blauwe oogen,
een bleek gelaat, bleeken snorbaard en een stil voorkomen.
Zijn wiel steeds voortrollend, keen hij to voet, pratend,
langs den weg terug, vanwaar hij kwam. Met zijn zakdoek
slant hij bet stof van zijne knieen en vertelt glimlachend,
dat hij zoo even, vrij onbejtendig van zijn trapwagentje
getuimeld is. Dat had hij wel kennen verzwijgen, maar hij
is niet grootsprakig : natuurlijkheid en opreclitheid kenmerken den Engelschman.
Het dorp, welks naam ik vergeten heb, is klein, net ; de
Bevels- dragen eene donkere kleur ; menigvuldige rozen
hangen hier weder als feestlampioenen er op. Door een
open raam zien wij de tafel huiselijk met een wit taken gedekt en de kopjes gereed voor de namiddagthee. In de woon
daarnevens, waarvan de deur ook open staat, hangen kooien,
met witte papegaaien. In eene derde kooi op het vensterkozijn
zit er een andere kromgebekte met blauwgroene vlerken,
oranjegele borst en langen staart.
« Cockatoos, de witte, » zegt Mrs Sherlock, die maar
oogen voor deze heeft. u In Australia bezitten wij ze in den
wilden staat, zij nestelen in de rotsen en komen van mijlen
en mijlen ver het ooft vernielen, wee waar ze neervallen !
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schieten kan een jager ze rnoeielijk, zij zijn .hem veel te vlug
en kennen zijn geweer. »
» Tot in de afgelegenste dorpen, schijnt de ondernemingsgeest onzer natie nit, » merkt Miss Turnel met eene' zekere
vaderlandlievende voldoening op.
Hoezoo ! vraag 1k.
Wel, het blijkt, dat iemand uit die woning in den vreemde
vertoeft of fortuin is gaan zoeken. Deze vogels zijn voorzeker geschenken van eenen broeder of eenen zoon of een
ander lid der familie ».
De kerk is ouderwetsch, grauw, met kleine rondbogige tweelingvenstertjes; de toren zwaar, vierkant, en als
het ware afgebroken of nooit gansch voleindigd geweest;
maar hoe hoog hij ook thans nog klimme, toch schieten
hem de vier groote kastanjeboomen, die terzijde staan,
als eerie dichte massa voorbij : zij zijn zoo majestatisch,
dat zij als een monument van groen, met kerk en toren
schijnen te wedijveren en triomfantelijk den prijs wegdragen.
Het kerkhof klimt en daalt op iedere rustplaats zijn er
terpjes aangebracht, thans met verzengd gras overdekt, en
daar zij op de breedte eerier kist van elkaar of liggen, doen
zich de leemten er tusschen als neergezonken graven voor.
De meer begoeden hebben kleine stee p en, — afgeronde
rechtstaande zerken : wij zijn in een protestantscli land —
geene kruisen, alle in dezelfde richting staande, met hunne
uitgekapte en nieuw geschilderde, of reeds half uitgewischte
opschriften in de blakende zon.
De jonge dokter heeft aan den ingang afscheid genomen.
Wellicht wilde hij uit een gevoel van betamelijkheid en
eerbied voor de dooden, dit veld der rust met het binnenrollen van zijn trapwagentje niet ontheiligen, of was het
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vaarheid, wat hij voorgaf, namelijk, dat de kranken van het
gestieht zijne hulp vergden ?
Het graf en de ziekte hangen zoo nauw aaneen, dat het
gesprek weder van zelfs op het hospitaal komt.
Gij moet gelukkig wezen, » zeg ik tot de Matrone, met
wie ik wat ben achtergebleven, « gij moet gevoelen, dat
gij een nuttig lid der samenleving zijt.
« Ja, bevestigt zij en hare oogen en heel haar schoon
aangezieht, alles straalt van tevredenheid, a ik heb mijne
zieken lief als mijne kinderen. Wij ontmoeten zooveel dankbaarheid tot loon! Nog een twintigtal jaren, hoop ik kracht
genoeg te hebben om aan het hoofd te kunnen staan, dan
leg ik mijn ambt neder en dan zal ik hier op dit dorp
ergens in een van deze huisjes
rondziende zei ze dat
uitrusten. D
« Dat mogen onze kloosternonnen nooit, antwoord ik —
en het .eathoriek hospitaal komt mij in Bens van een ander
standpunt : het lot der nonnen zelven voor, e zij moeten in
het gesticht haar leven einden. »
• Dat is eene der oorzaken, waarom ik geene beloften
zou willen doen, indien ik in een catholiek land geboren
ware : de mensch is te veranderlijk om buiten het fami`lieleven, dat het natuurlijke is, — jets aan te gaan, waarop
niet meer terug te komen is. »
a Als Vlaamsche vrouw zou dus uwe toewijding aan de
zieken zijn verloren gegaan, Miss Turnel, D zei ik.
« Ja.
« Als een jong meisje uit hetgeen de eatholieken roeping
noemen in een klooster trekt, zoekt zij bet loon hiernaar,
dat haar in der eeuwigheid is beloofd. Zij voldoet tevens eene
neiging tot stilte, afzondering en, ontslagen van alle stoffelijke
bekommernissen, kan zij een zelfzuchtig geluk genieten,
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Degenen onder hen, die noclitans aan het godsdienstgevoel,
eene drift tot zelfsopoffering paren, die hen aan haar eigen
welzijn, rust en vreugd (ken verzaken om jong, rijk soms,
met al de illusien des 'evens begiftigd, zich aan haren
evenmensch op te offeren, verdienen bewondering. Het mag
de hoop op een hooger loon van hierboven zijn, dat hen
daartoe aanstuwt, het is en blijft niettemin een verheven
doel : door het lenigen der smart van anderen, zijn eigen
eeuwig hell te vestigen. De wereld herkent en waardeert dit.
Maar laat eene vrouw, — eene non — die zich gedurende
jaren aan de rampzaligen heeft toegewijd, die zich aan alle
besmettelijke ziekten heeft blootgesteld, eindelijk als hare
krachten te kort schieten of in het besef, dat ze genoeg heeft
gedaan, dat ze thans uitrusten of zelve nog wat van het leven
genieten mag, het geestelijk kleed afleggen en het klooster
verlaten, zij wordt een voorwerp van spot, en degenen, die
haar eerbiedigden, werpen haar als aan eene misdadige den
stee p toe !

D

c Dat is uiterst onrechtvaardig, zei Mrs Sherlock, die
bijgekomen was.
c (zij spraakt daar van later uw onslag te nemen, Miss
Turnel, « welaan gij zult de achting van alien, die u kennen
wegdragen, evenals elke ambtenaar, die zijnen plicht heeft
vervuld. Eene uitgeloopen non — en er wordt geen het
minste onderscheid gemaakt tusschen eene hospitaalnon en
eene bidzuster — wordt met den vinger gewezen. En het is
merkwaardig, dat de schande, die op haar kleeft, grooter
sehijnt, naarmate zij langer in het klooster heeft °vergebracht, en bijgevolg meer diensten aan haren evenmensch
heeft bewezen. D
c De nonnen zelven zijn dus de eerste slachtoffers uwer
ipstellingen,

D

zei Miss Turnel, « ik dacht, dat zij hare
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macht misbruikten en een soort van dwingelanden waren.
R Zij zijn dat beide, zij zijn Roomsch catholiek, 'tis te zeggen : zij bezitten het eenig waarachtig geloof zonder hetivelk
de zatigheid onmogelijk is. Pit leert haar de catechismus.
Is bet te verwondbren, dat zij propaganda maken? is

het

Diet in den geest van haren godsdienst zelf anderen daartoe
over te haren, is catholicismus en vrijheid- van geweten
overeen te brengen? Neen. Maar is het tevens niet bedenkelijk onder de handen van eene catholieke non te zijn, ziek
en zwak of oud, maar met vrije gedachten, van haar of te
hangen, hare hulp en bijstand te behoeven ? Is het haar ten
kwade te duiden, als zij inbreuk inaakt op uwe rechten —
volgens hare meening in uw eigen belang? Handelt zij niet
volgens de voorschriften van haren eeredienst, indien zij u
dezen opdringt, als de medicijn, die u moet genezen, en
die gij toch met tegenzin afwijst ? Zij is dus noodzakelijker
wijze dwingeland. En zij is ook vaak slachtoffer : vroeg in
het klooster gegaan, voordat zij zich rekenschap gaf van
hare daad, en dezer gevolgen, kan zij niet meer terugdeinzen; zij moet volharden op de ingeslagen baan, ook al bloedt
haar hart, al bezwijkt hare wilskracht, of de sehimp der
wereld kleeft op haar. »
foci de tijd verliep ; Mattie en Grace waren reeds in het
kerkje geweest, en zaten nu op den hoogeren rand van het
kerkhof, met de voeten op den zandigen wegel en hare kollebloemen op den schoot te wachten naar ons. De steenzwaluwen vlogen schetterend om den torero; de zonne zonk en
schoot gulden schichten op de grafzuilen; bet groen der
groote kastanjeboomen was donkerder gesorden. Te hills —
't is le zeggen in het gesticht — wachtte een hartelijk maal :
koude gerechten, — de Engelschen 'louden veel daarvan —
ook bier, wijn, thee, koffie en marmelade (ingemaakte oranje-

appels), er stonil daarenboveri een bloemtuiltje voor ieder
bord. De jonge dokter sneed voor, maar de spijzen werden
met haast genUt, en hij trok meer dan eens, voor ons
bezorgd,zijn uurwerk uit : de trein wa`cht niet en wat zonden
wij doen, indien wij den laatsten misten !...
Wij namen afscheid van de Matrone, met handdruk en
bedankingen :
Miss Turnel, zoudt gij niet eens naar Belgie komen? in
onze hospitalen is er ook veel belangrijks to zien.
0

D

neen, hare zieken vergden hare tegenwoordigheid, het

was eene zeldzame uitzondering, dat ze heden met ons die
wandeling had gemaakt. Brussel had ze overigens reeds
vroeger bezocht.
Mr Metcalfe was reeds met Mattie en Grace vooruit en
deed — omkijkend — teeken spoed to maken.
Wij liepen dan ook schier.
Helaas, Mrs Sherlock had den beloofden rozentuil niet,
dat was vergeten !... Neen tocli niet, wij zaten reeds in ons
vak, toen een kleine knaap, barvoets, blootshoofds en gansch
rood met eenen heelen korf cozen kwam aangeloopen,
,lien de dokter met eene vlugge beweging in den trein schoof,
joist toen deze voortging.
Mrs Sherlock wierp het kind een zilverstuk toe.
Be portel werd gesloten.
c Vaarwel, vaarwel! x> klonk het ult jonge monden aan
Mr Metcalfe.
Hij wuifde ook vaarwel met de hand en weldra was
Hertford uit het zicht.
De cozen geurden zoet ; de kollen gloeiden in reeds verslapte tuilen op de knieen der jonge meisjes. ili keek door
bet ream : de schaduwen van den zomeravond verspreidden
zich allengs over de velden; de lichte wasem was nevel

geworden, die jets droomerigs aan het landschap gat.
Grace boog zich naar mij toe
(C Weet gij, dat cr een doode in het hospitaal was ? »
vrocg zij.
a Neen. D
g Herinnert gij u die stappen van marinen,die wij hoorden
achter ons in de heesters, als wij aan de theetafel zaten?
welaan dat was de lijkschouwing, die ze gingen doen : hij lag
in het doodenhuisje in eenen verren hoek van den tuin.
Mr Metcalfe 'weft het ons gezegd en Miss Turnel was misnoegd, omdat hij bet uitbracht; zij wilde dat treurig voorval
geheimhouden. »
Dat speet mij, ik had eens in dat doodenhuisje willen
gaan. Waarom het zicht van wat ons alien to wachten staat,
van ons verwijderen ?
Grace en Mattie hadden nog nooit eenen doode gezien ;
bare moeder evenmin. Zij kenden niet dat mengsel van eerhied en afgrijzen, waarmede men een lijk nadert ; zij hadden
nooit gevoeld, hoe die aanblik in wederwaardigheden troost,
omdat hij de broosheid van het leven, het ijdele van alle
bekommernissen, het vergankelijke van alle vreugd order
eenen tastbaren norm voor oogen stelt ; zij hadden nooit
ondervonden, hoe de groote vragen van ons bestaan en heengaan daarbij telkens onwillekeurig—en eeuwig onopgelostzich aan ons opdringen ; zij wisten niet, dat niets weer den
indruk van koude geeft, dan eene doode hand, welke men
warm heeft gedrukt, en nu nauwelijks met den vinger durft
aanroeren; dat niets — bij uitzondering misschien van een
uurwerk dat stilstaat — onbeweegbarer schijnt dan eene
menschelijke gedaante van leven beroofd. Mrs Sherlock, in
een land aan de andere zijde van den aardbodem geboren,
die van Nieuw-Zeeland en van Tasmania, (van Diemens6
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de woonplaatsen der Boers in het Zuiden van Afrika en het
eiland St. Helena — de groote gevangenis van Napoleon I
— had bezocht ; die op den Oceaan, onder de evennachtslijn de Poolstar — door de dichtheid van den dampkring
vergroot — bijna als eene kleine maan, aan den gezichtcinder had zien verschijnen, en hoog in Noorwegen in de
midekrnachtzon had go‘andeld ; die de bijzonderste steden
van Europa en hunne kunstschatten kende; die zoovele
reizigers van en voor alle landen der wereld had ontmoet,
Mrs Sherlock had nooit eenen Bier andere, nog veel grootere
reizigers, -- diegenen voor het onbekende land — zij had
nog nooit eenen doode gezien L..
En terwiji ik er op nadacht, welke leemten er in den geest
of de ontwikkeling of de wetenschap of de opvocding van
alle menschen, hoe merkwaardig ook, bestaan, richtte zij
het woord tot mij :
« Gij waart ingenomen met dat hospitaal, gelooft gij hiderdaad, dat het boven de geestelijke gestichten verkieslijk is?n
« 0, om daar over te oordeelen ben ik onbevoegd
alles op aarde zelfs het voortreffelijkste is zoo onvolmaakt ;
.
overal schiet lets te kort; aan alles valt nog te verbeteren ;
misbruiken kunntn overal bestaan ; maar ik heb ten minste
met eigene oogen gezien, wat ik zoo vaak gehoord en gelezen had, dat toewijding aan anderen met een eigen levensdoel, en een weinig eigen levensgenot kan gepaard gaan;
dat broedermin en zorgzame mensclilievendheid niet de
uitsluitende gaven der nounen zijn : met een woord : dat een
wcreldlijk hospitaal mogelijk is. »
Augustus 1F87.

VIRGINIE LOVEIANG.

BOEKBEOORDEELING.

De Hollandsche Schilderkunst, door HENRY HAVARD, uit het
Fransch vertaald door

PIETER GEIREGAT,

versierd met

91 platen (uitgave van het Willeinsfonds). In-8 0 , 232 blz.
Gent, J. Vuylsteke, 1887.
Die bclangrijke geschiedenis strekt zich uit van de 15 6 tot de
18e eeuw. Te recht zegt de schrijvcr in zijn eerste hoofdstuk :
indien de stip de mensch is, zoo is de kunst het y olk. Onder de
Burgondische vorsten had de Hollandsche kunst gcen eigenaardig
karakter: zij vergenoegdc zich met het navolgen der gewrochten
der Van Eyck's school. Onder het beheer van het huis van
Oostenrijk wend de kunst heel en al uit de Nederlanden gebannen en vond een toevluchtsoord in de Republieken van Italig.
Daar ontstond de Kunstherleving. Doch toen onze Noorderbroeders het juk van Spanje en Rome verworpcn haddcn, dan
eerst werden zij bcwust van hunne eigenwaarde ; dan ook ontstond die indrukwekkende kunstbeweging, die in de l 7 e ecuw hoar
toppunt moest bereiken, onder de leiding der Rembrandt's, der
Paul Potter's, der Jan Steen's, der Ruysdacl's, der Gerard
Dotes, enz., enz. Na den reuzenstrijd der Vereenigde Provincien tegen Lodewijk den Veertiende, waarin zij zegepraalden,
listen zij zich overwinnen door de Fransche mode: de nationals
Hollandsche kunst began onmiddellijk to kwijnen en stierf uit.
Sedert de wedergeboorte van Nederland in 1815,na den tweeden
Fransehen inval, is eene nieuwe Hollandsche school tot stand ge-
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« verblindende Gouden ceuw

D.

a In haar groot tijdvak, laafdc

de Hollandsche school zich aan twee hoofdbronnen : eene voortreffelijke wetcnschap, in Italie geput, en eene sterke dozis

naturalisrne, het is te zeggen opmerkingsgcest en studio,
eenigerwijze ingeboren aan het Nederlandsche ras.

D

De stijve

klassiekc leer beviel meer aan de navolgers der groote meesters
en zoo ontstond het pruikentijdvak, dat het tijdvak van verval
was. Onze huidige schilders, integendeel, in stede de natuur tc
minachten, zijn er aan vcrslaafd : de wetenschap hunner voorouders hebben zij vergeten, het ideaal kennen zij niet meer.
Daarom boezemt de jonge school ons weinig belang in. Heel
antlers staat het met de school der

17e

ecuw. 't Is ook over de ge-

wrochtcn van de schilders van lien tijd dat de heer Havard het
meest uitweidde. De lijst der hoofdstukken zal er genoeg van
getuigen : De Hollandsche school,haar ontstaan en haar karakter,
(blz. 1). — Het eerstc tijdvak (blz. 45). — Het overgangstijdvak
(blz. 34). — Het groote tijdvak : historic- en portretschilders,
de`schilders van zedentafereelen, enz., de landschapschilders ,
de zeeschilders ; de schilders van stillevens (blz. 50). — Het
tijdvak van verval (blz. 240).
In alle opzichten is dat zeer nuttig bock wel gelukt. De 91
platen die het versieren zijn uiterst wet verzorgd en goedgekozen.
Op het cinde van het bock vinden wij eene naamlijst van al de
vermelde schilders: Deze zijn, in het werk zelve, volgens hun
vak, chronologiscli gerankschikt en de heer Geiregat heeft de
laatstc archicfnavorschingen benuttigd om de plaatsen en jaren
van geboorte en afsterven van tal van Hollandsche schilders
nauwkeuriger aan te stippen.
Wat zeggen van de waarde der beoordeelingen die in bet bock

voorkomen ? De wcrken van den beer Havard over Holland, en
bijzonderlijk over de Hollandsche kunst, zijn genoeg gekend om
ons nict te doen vreezen dat wij in zijn werk die ongehoorde
gekheden zullen ontmoeten, Welke wij bij onze Zuiderburen telkens aantreffen, dat zij twee regels over onze gewesten schrijven.
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De heer Havard is cen man van gezond oordeel, die smack
bezit, die het sclioone bewondert waar het to linden is en
het

chauvinisme cen mondslot kan aandoen. In een woord, dat

bock is een onpartijdig bock, dat met alle zekerheid mag geraadplcegd en aangehaald worden.
Wij wenschen den beer

P. Geiregat hartelijk geluk met zijnc

eigenaardige vcrtaling. Hij heeft daarenboven eenen oprechten
dienst aan ooze Vlaamsche bes'olking bewezen, want 't is bij het
lezen van dergelijke werken dat zij meer en meer de Hollandsche
broeders zal leeren waardceren en dat de verbrocdering tusschen
Noord en Zuid tens oprecht zal kunnen voltrokken worden.

J. F.

DE VERSPRE1DING DER PLANTEN(I),
DOOR

J. MAC LEOD.

Inleiding.

Wij stollen ons gewoonlijk de planten voor als onbevt eeglijke wezens, die geheel bun leven doorbrengen op de plaats
waar zij wortel geschoten liebben. Er bestaat nochtans, in
bet leven van iedere plant, een tijdperk van vrijheid, gedurende hetwelk zij kortere of langere reizen kan volbrengen :
de vruchten en zaden, die van de moederplant loskomen,
worden door den wind medegevoerd, en zwerven een tijd
lang rond, tot zij op bunne beurt een wortelstelsel ontwikkelen en vastgroeien. Anderen geraken verward in de Karen
van voorbijgaande dieren, en kunnen op die wijze verre van
de moederplant weggedragen worden. Het stroomend water
der rivieren voert allerlei zaden met zich, en vele andere
oorzaken werken mede om gedurig plantenkiemen in alle
richtingen uit to zaaien.
(1) Men raadplcge omtrent dat onderwerp het standaardwerk van
FRIEDRICH HILDEBRAND : Die Verbreitungsrnittel der Pflanzen. 8°, 162 blz.
en 58 fig. — Leipzig, Wilh. Engelmann, 1873.
Dr

7
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Is die verspreiding der zaden nuttig voor de plant? Men
behoeft niet lang na te denken am die vraag bevestigend te
beantwoorden, Men stelle zich eene plant — bijvoorbeeld
eene Paardenbloem( 1 ) — voor, op het oogenblik dat hare
zaden rijp zijn. Zooals algemeengekend
is, zijn de vruchtjes
dier plant, honderden in getal,
tot ronde hoofdjes
(Fig. 1, a) vereenigd. Moesten al
die vruchtjes eenvondig loskomen en
op den bodem vallen, dan zouden, het
volgend jaar, honderde jonge paardenbloemen op de-.
zelfde plek kiemen
Fig. 1. — Gewone paardenbloem (Taraxacum officinale).

en opschieten. Zij
zouden elkander

a) Vruchtdragend hoofdje. b) Vruchtbodem,
verdringen, door de
waarop zich nog een vruchtje met gesteelde
vruchtpluis bevindt. c) id. met een bloempje. moederplant zelve
d) 131oempje afzonderlijk. e) Vruchtje id.

in hare ontwikkeling gehinderd worden, en eindelijk te gronde gaan, of
verkrompen en gekrenkt blijven ( 2). Wat geschiedt integendeel in de werkelijkheid? Wanneer het weder droog is, gaan
(1) Ook pissebed, pissebloem, mollesla, enz. genoemd. — Taraxacum

officinale Web.

(2) Hetzelfde geschiedt, wanneer men in den moestuin groenten te dicht
zaait.
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de vruchthoofdjes open : de vruchtjes, met eene witte harige
vruchtpluis als met een valscherm uitgerust, worden door
den wind losgemaakt en medegevoerd; men ziet ze in de
lucht zweven, tot zij ergens blijven haperen en kiemen. En
zoo duurt het een tijd tang : dagelijks spreiden zich een
of twee vruchthoofdjes open, en volgens de richting van den
wind richten de gevederde vruchtjes bonne reis, zoodat
zij naar alle zijden rond de moederplant uitgezaaid worden.
En op die wijze kan het ras zich verspreiden en zijn woongebied( 1 ) uitbreiden.
Evenals de vruchtjes der Paardenbloem voorzien zijn van
een harig valscherm, dat tevens de rol van zeil vervult, zoo
vertoonen ons de meeste zaden bijzonderheden van zeer
verschillenden aard, waardoor zij in staat zijn gesteld uit de
natuurlijke vervoermiddelen (wind, dieren, stroomend
water, enz.) partij to trekken.
Alvorens wij overgaan tot de beschrijving der talrijke
werktuigen, waarmede de kiemen der planten tot het
reizen uitgerust zijn, moeten wij ons herinneren uit welke
deelen der bloem vruchten en zaden ontstaan.
• In eene bloem onderscheidt men, van buiten naar binnen
gaande, de volgende deelen :
1° Den kelk( 2), uit groene kelkbladeren bestaande;
2° De kroon( 2), door gekleurde kroonbladeren gevormd;
5° De meeldraden, in wier helmknoppen zich het stuifmeel ontwikkelt,
4° Den stamper, wiens onderste gezwollen deel vruchtbeginsel genoemd wordt. Op het vruchtbeginsel is een (soms
zeer kort, bijna onmerkbaar) cylindervormig gedeelte, de
(1) Het woongebied eener plantensoort is de streek, waar zij in 't wild
aangetroffen wordt.
(2) Dit gedeelte ontbreekt in vele bloemen.
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stijl, ingeplant. Het boveneinde van den stijl is eenigszins
gezwollen (soms vertakt) en wordt stempel genoemd.
Het vruchtbeginsel worth na de bevruchting merkelijk
grooter, en geeft het aanzijn tot de VRUCHT.
Wanneer dus van vrucht spraak is, worth
daarmede het rijpgeworden en volkomen
ontwikkeld vruchtbeginsel bedoeld.
De kriek, de meloen, de citroen zijn
vruchten, evenals de graankorrel en de
eikel. Genoemde voorwerpen zijn door
Fig. 2. _ Bestanddeelen eener voile- hun vorrn en gedaante zeer verscheiden;
dice bloem a) Stijl.
b) Meebiraden. c) door hun oorsprong verdienen zij alle den
Kroon. d) Kell. naam van vrucht. (Hetgeen men in de
spreektaal zaad noemt van de kervel, de zonnebloem en vele
andere gewassen, zou moeten vrucht genoemd worden).
Andere deelen der bloem, als de kelk, de kroon, de
stijl, enz. kennen bewaard blijven tot de vrucht rijp
is, en deze vergezellen. Daarover zal verder gehandeld
worden.
In het vruchtbeginsel der bloem bevinden zich een of
meerdere rondachtige lichaampjes, de zaadknoppen, die
later de ZADEN worden. De erwt en de boon zijn zaden; de
peul waarin zij bevat zijn is eene vrucht.
Het zaad vertoont ons een uitwendig kleed, de zaadhuid
of bet zaadhulsel, en een inhoud, de zaadkern.
Het voornaamste gedeelte der zaadkern is bet embryo,
waarin men duidelijk den eersten aanleg der toekomende
plant erkent. Eene gewone witte boon, gedurende eenige
urea in koud water gelegd en weekgemaakt, is zeer
geschikt om de voornaamste deelen van het zaad to leeren
kennen. De weekgeworden zaadliuid kan men gemakkelijk
losmaken en verwijderen , hetgeen daarna overblijft is het
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embryo( t ). Pit laatste bestaat hoofdzakelijk uit twee groote,

langronde, dikke deelen, de zaadlobben.
Tusschen beide en aan de eerie zijde bevindt zieh een
veel kleiner staafje, waarvan het boveneinde de stengel der
plant zal worden, en twee kleine dunne blaadjes draagt,
terwijl het ander einde zich tijdens de kieming tot wortel zal
ontwikkelen. Wij mogen dus het embryo beschouwen als
eene kleine, toegevouwen, sluimerende plant, die door de
kieming ontwaakt, hare deelen ontplooit, en daarna grooter
wordt en nieuwe deelen verkrijgt.
Nu wij aan de woorden zaad en vrucht (twee uitdrukkingen, die in de spreektaal dikwijls verkeerdelijk gebruikt
of verward worden) hunne ware betcekenis hebben gegeven,
kunnen wij de studie der vervoer- en verspreidingsmiddelen
der planten aanvangen.
I. — De Wind.
De wind is het voornaamste vervoermiddel der plantenkiemen. De bewegingen der lucht zijn echter niet gelijkmatig
en voortdurend, maar stootend en onderbroken, zoodat de
medegevoerde zaden niet in eenmaal eene verre reisafleggen,
maar op geringen afstand van de moederplant op den grond
vallen. Verscheidene achtereenvolgende malen kunnen tie
zaden door den wind een eind verder gedreven worden, maar
nooit zal de afgelegde weg zeer aanzienlijk zijn. Van honderd
zaden (der paardenbloem bijv.), door eerie eerste windbui
verstrooid, zullen de tweede maal misschien vijftig medegevoerd worden, de derde maal nog minder, en tie vierde
(1) Hier bestaat di zaadkern alieenlijk uit een embryo ; bij vele andere
plantensoorten vindt men bovendien eene witte zelfstandigheid, het zaadwit,
die tijdens de kieming opgelost wordt, en de jonge plant tot voedsel verstrekt.
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of vijfde maal zal misschien geen enkele zaadkorrel zijn weg
voortzetten. De zaadjes worden inderdaad de eene na de
andere vastgehouden : zij kleven aan
den vochtigen grand, of haperen aan
oneffenheden van den bodem, of worden
door stengels en takken van andere
planten tegengehouden, en zoo worden
zij welhaast aan den verderen invloed
van den wind onttrokken.
Door de luchtstroomen worden de
planten dus voet voor voet verspreid
jaarlijks kunnen zij hunne kiemen een
eind verder uitzaaien, en hun woongebied(') zonder onderbrekingen noch
ledige tusschenruimten uitbreiden.
Welke zijn de bijzonderheden in den
vorm en den bouw der vruchten en
zaden, waardoor deze zich den wind
Fig. 5. — Polypodium kunnen ten nutte maken?
vulgare, eene VarenZeer kleine zaden. — Het eenvouplant. De achterzijde
der bladeren is naar digste geval treffen wij aan bij de Sporeden toeschouwer gekeerd, en vertoont de planten of Cryptogamen (2). De zaadjes
kleine zakjes, waarin „
zich de sporen of zaden 01 sporen dezer planten zijn zeer kleine,
ontwikkelen,

sombergekleurde, gewoonlijk rondach-

tige lichaampjes; zij verschillen van de hooger beschreven
zaden der Zaadplanten of Phanerogamen door dat zij geen
aanleg der toekomende plant bevatten. De sporen der Varens
(fig. 5-4), Masse!, (fig. 5), Zwammen (fig. 6-7) en andere
Sporeplanten zijn zoo klein en zoo liclit, dat zij in de lucht
(1) A. KERNER, Zeitsch, des deutschcn Alpenvereins, 1871.
(2) De Cryptogamen die under water gedompeld leven (Wieren, enz.)
worden bier natuurlijk uitgesloten. Zie verder.
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warden. De verspreiding der nieeste sporen is daardoor zoo geed verzekerd, dat
zelfs in eene broeikas, waar de bewegingen der lucht zeer gering zijn, de schier
onzichtbare zaden der varens bijv., tot
in de verste hoeken verspreid *orden,
en men uit alle bloempotten jonge
varens ziet opschieten.
Bij de Zaadplanten of Phanerogamen is het zaad doorgaans te.groot en
te zwaar om langen tijd in de lucht
te kunnen zweven. Wij vinden dan
ook bij deze planten allerlei inrichtingen, waardoor de kiemen zich in de
lucht kunnen ophouden en wind vangen : zelfs bij de
Orchideeen (S tandelkruiden), Wier
zaadjes nochtans
zeer klein zijn(I),
komen reeds dergelijke uitrustingen
voor. Een orchideeenzaadje (5g.8)

Fig. 5. — Polytrichum
juniperifolium, een
mos. De doos waarin
varenpiant (Aspidium)
de sporen ontstaan,
achtig of langwer- met de stofhoopjes verbevindt zich aan 't eingroot.
de van den stengel.
pig lichaampje, dat
Re chts dezelfde verin een los, netvormig, uiterst dun zakje groot.

iis

een kl e i n ron d - Fig. 4. — Bladslip eener

besloten is. I)at hulsel vervult de rol van valscherm,
(1) Orehidaen-zaad heeft hetzelfde uitzicht als zeer fijn zaagmeel.
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bevordert het zweven in den dampkring, en dient tevens als
zeil.

Uitschudding der zaden. — Bij andere planters zijn de
zaadjes eenigszins ;rooter dan bij de Orchideeen, en dragen

4r7
Fig. 7. — Dezelfde zwam als fig. 6,
volgens de lengte doorgesneden.
Het ondervlak van den hoed (c)
draagt talrijke plaatjes(*), waarFig 6. — Eene zwam, Angaricus
op zich de sporen ontwikkeleu.
campestris.

zij Beene bijzondere vliegwerktuigen, maar de vruelit is
zoodanig gebouwd, dat de zaadjes dan alleen den grond
kunnen bereiken, wanneer de plant
door den wind been en weer geschud
worth. De gewone klaproos (Papaver)
vertoont ons een leerrijk voorbeeld
eener dergelijke inricliting. De vruclit
der klaproos( i ) bestaat uit eene randachtige loos, waarop eerie horizontals
Fig. 8. — Zaad cener schijf (de drooggeworden stempel) inOrchidee. (Orchis maculata.)
geplant is, en waarin honderde kleine

zaadjes bevat zijn. Is de y rucht rijp, zoo ontstaan aan Naar
bovendeel, onder de schijf, een aantal kleine openingen

(1) Slaapkop, enz. genoemd.
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langs waar de zaden kunnen ontsnappen. Zoolang echter
de zaaddoos stil blijft, kan gees enkel zaadje vrij worden,
daar zij in het onderdeel der doos verzameld liggen en de
openingen niet kunnen bereiken. Bij iedere windbui wordt
de vruchtdoos, die op eenen langen dunnen vruchtsteel
vastgehecht is, heen en weer geschud, en gedurig worden
zaden uitgeworpen. Die uitzaaiing duurt dagen lang; nu
eens is de wind zwak, en de zaadjes vallen dicht bij de
moederplant; dan wordt de beweging der lucht sterker, en
zij worden verre geworpen, en met de richting van den
wind verandert de zijde waarheen zij geworpen worden,
zoodat eindelijk de grond rond de moederplant min of
meer gelijkmatig met zaden bedekt is. Dat is een treflend
voorbeeld van uitzaaiing op geringen afstand.
Vele andere planten verspreiden hunne zaden op dezelfde
manier als de klaproos : de zaaddoos
gaat zoodanig open, dat de zaadjes erin

blijven liggen als in een beker, tot zij er
door den wind uitgeschud worden. De
meeste doosvruchten zijn in toestand van
rijpheid rechtstaande, en gaan open door
tanden (zooals bij de Hoornbloem, Ceras-

tium, fig. 9), of door dat de wand door
overlangsche spleten in kleppen verdeeld
wordt; of door een deksel (bijv. het

F i g. 9 — Doosvrucht
der Hoornbloem,met
tanden opengaande,
maar altijd ontstaat de opening aan het
aan hoar voet door
den kelk ornringd.

Bilzenkruid, Hyoscyamus ?tiger, fig. 10),

bovendeel der vrucht. Bij vele planten

met hangende bloemen (bijv. de Sleutelbloem, Primula

elatior, fig. 11) worth de bloemsteel rechtgebogen terwiji
de vrucht rijp wordt, zoodat de zaaddoos ten slotte Karen
top naar boven richt, en op gewone wijze opengaat.

-80-N eenige planten, onder anderen bij de algemeen
gekende blauwe klokjes (Campanula) hangt de rijpe vrucht

Fig. 10. — Vruchtdoos van Fig. 11. — Bloeitop van Fig. 12. — Hangende
vrucht van Cumpahet Bilzenkruid; ' a, met Primula, met hangende
nula; I, hoofdstenbloemen.
eendekselopengaande;b,
gel ; II, openingen
dezelfde vrucht gesloten,
in den vruchtwand.
door den kelk omringd.

met haren top naar beneden : wij bemerken dan ook dat de
vrucht bier aan haren voet (dus weeral aan haar bovendeel,
vermits zij nederhangt) opengaat. Die merkwaardige inrichting (fig. I2),die nog bij eenige andere planten met hangende
vruchten voorkomt, wijst ons als het ware met den vinger
welk doel vervolgd worth bij het opengaan der zaaddoozen.
Zooals wij hooger zegden mgeten de zaden in de vrucht
blijven tot zij door schudding op eenigen afstand geworpen
worden : zij kunnen niet loodrecht op den grond, aan den
voet der moederplant vallen.
Op welke wijze de vrucht ook openga, schier altijd
bemerken wij dat de zaden niet alien te gelijk kunnen ontsnappen. De vrucht der klaproos bijv., die wij hooger
beschreven, gaat open door zeer kleine gaatjes, die niet meer
dan een enkelen zaadkorrel te gelijk doorlaten. Gaat de
vrucht door kleppen open, zoo scheiden zich de kleppen
langzaam van elkander, en de zaden worden niet alien te

— 81 —
gelijk, maar de eene na de andere ontbloot ; of zij komen
een voor een los, enz.
Het been- en weerschudden der vruchten door den wind
wordt in vele gevallen bevorderd door bijzondere inrichtingen. Bij Staphylea (Pimpernoot), Colutea en Nigella darnascena

(Juffertje in 't groen), drie sierplanten uit onze tuinen,
worth de rijpe vrucht vliezig en opgeblazen, waardoor zij
beter geschikt is om wind te vangen. Somwijlen is de
vrucht omringd door een drogen, vliezigen kelk als door
een zeil : daarvan levert ons de Ratelaar (Rhinanthus) uit
onze weiden een goed voorbeeld. (In deze en andere gevallen
blijft de windvang met de moederplant verbonden : hij
bevordert het schudden. Wij zullen verder andere vruchten
beschrijven, die voorzien zijn van vederen of vliezen, Welke
samen met de vrucht van de moederplant loskomen, en de
rol van valscherm of vleugel vervullen.)

Vliegende zaden. — De zaden der klaproos zijn rond, en
dragen geene aanhangsels tot windvangen geschikt : bij die
plantensoort (en menige andere) geschiedt de uitzaaiing dan
ook op geringen afstand. Het zaad van vele andere soorten
is integendeel uitgerust met harige, vederige of vliezige
aanhangsels, die, evenals het zakje der Orchideeen, de rol
van valscherm en zeil vervullen en aan het vrijgeworden
zaad toelaten een tijd lang te zweven. Daardoor wordt de
verspreiding op grooteren afstand toegela ten. Het eenvoudigste voorbeeld van lien aard vindt men o. a. bij de Tulp :
de zaadjes zijn niet rond, maar dun en sterk platgedrukt,
zoodat zij aan den wind eene grootere oppervlakte bieden,
zonder daarom zwaarder te worden. Een trap hooger vinden
wij platgedrukte zaden van een rondloopend breeder of
nauwer vliezig aanhangsel voorzien. (Eenige Kruisbloemigen,
als Alyssum montanum , verder de witte Lelie, de Syring,
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Azalea, enz.; zie tig. 13.) Zaden met twee, Brie of meer
vliezige vleugels komen bij verschillende planten voor.
Een harig vliegtoestel vindt men bij talrijke soorten. De
zaden kunnen geheel met haren bedekt zijn : daarvan vindt
men een voorbeeld bij
het katoen (fig. 14).
De Iangharige bekleeding der katoenzaden is
het eigenlijke katoen
(boomwol), zooals het
in den handel gebracht
wordt.
De Wilge- en Populierzaden zijn aan hun
voet voorzien van eene
haarpluis, die het zaadje
geheel omgeeft en aan
lengte merkelijk over-

Fig. 14. — De Katoenplant. (Gossypium,
Fig. 15. z--- Zaadje van Spergugum.
re ligio)
aria marginata, met eel, road- Takje met bloemen en vruchten ( 1/4 nat.
loopend gestreept vlies.
grootte); uit de vrucht rechts on tsnappen
de zaden, in wol gehuld. — 1,. Opengetreft. Dank aan die voor- sprongen vruchtdoos door den kelk omgeven. — Dezelfde vrij, zonder den kelk
treffelijke vliegmachine (il, nat. grootte). — Eenbroederige meelBraden.

Li nnen de zaden van

genoemde boomen op verren afstand (I kilometer en meer)
door den wind medegevoerd worden. Het katoen der populieren (en ook der wilgen), dat somwijlen in de lente tangs
ooze landwegen en openbare wandelingen in verbazende
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massa rondzweeft, is overigens genoegzaam gekend (1).
Eenzadige vruchten. — Al hetgeen wij hoover gezegd
Ilebben heeft betrekking op veelzadige vruchten. [let ligt
voor de hand dat eene vrucht, die verscheidene zaden bevat,
?noel opengaan om de zaden afzonderlijk los te later. Er
bestaan echter zeer vele eenzadige vruchten( 2); deze gaan in
den regel niet open, maar komen geheel los, en worden
uitgezaaid op dezelfde wijze als enkele zaden. De vruchtwand worth dan eerst geopend, wanneer het zaad dat erin
bevat is kiemt.
Eenzadige vruchten worden ofwel (evenals vele zaden)

Fig. 15. — V.ruchtje van Platanus,
met haren aan zijn voet.

Fig. 16. — Vruchtje van Clematis,
met haren op den snavel (stip).

weggeschud wanneer de moederplant door den wind been
en weer geslingerd wordt, of zijn voorzien van vliegtoestellen

(1) Het ware niet moeielijk talrijke andere gevallen van dien aard ten
voorbeelde bij to brengen. Wij zullen ons vergenoegen bier nog de volgende
planten met behaarde zaden te noemen : Epilobium, Tamarix, Myricaria,
Bibi8cus. De lezer zal die gewassen bij gelegenheid kunnen onderzoeken, en
bespeuren welke verseheidenheid in dat opzicht tusschen de verschillende
soorten bestaat.
(2) Het zijn juist zulke vruchten, die men in de spreektaal doorgaans met
den naam van zaad bestempelt. De graankorrel is eene eenzadige vrucht,
evenals de eikel, het zoogenaamde zaad der zonnebloem, enz.
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die, evenals voor de zaden het geval is, gewoonlijk uit Karen
of vliezige aanhangsels bestaan.
Inrichtingen van dien aard worden onder anderen aangetroffen bij Platanus(1 ), wier vruchtjes, tot bolvormige
hoofdjes vereenigd, algemeen gekend zijn. leder eenzadig
vruchtje is aan zijn voet voorzien van een harigen vederbos
(fig. 15). Evenzoo bij Clematis vitalba en andere Clematissoorten, waar de stijl nog in de gedaante van een snavel
voorhanden is; de vliegharen zijn aan dien snavel bevestigd
(fig. 16).
De groote familie der Compositen (Samengestelden) bevat
zeer talrijke soorten, wier vruchten van eene haarkroon
voorzien zijn. Bij doze planten zijn
talrijke kleine bloempjes diclit samengedrongen en tot een hoofdje vereenigd
(Distel, Artisjok, Zonnebloem, Madeliefje, Paardenbloem, enz.) ; ieder

7

bloempje vertoont een onderstandig

1

vruchtbeginsel, waarop, althans bij de
meeste soorten, een kelk ingeplant is.
Die kelk wijkt van den gewonen vorm
geheel

Ip

hij heeft de gedaante van een

,vederigen haarkrans. Wanneer de een-

Fig. 17. — Artisjok zadige vrucht rijp is, vallen bloemkroon,
(Cynara scolymus),
bloempje afgezonderd ; meeldraden en stijl af, terwij1 de harige
Gaffelige stempel ;
11, Vergroeide helm- kelk ontplooid wordt en als valseherm
knoppen ;Sli
der buisvor-m- e-krPoPoenn, dienst doer.
IV,Harige kelk (vruchtDie uitstekende vliegmachine vindt
pluis); V, Onderstandig
vruchtbeginsel.
men, min of meer ontwikkeld, bij

Hieracium, Crepis, Sonchus; verder bij de Paardenbloem
Een boom, die langs onze openbare wandelingen dikwijls geplant
wordt, en gemakkelijk erkend wordt aan zijne schilferige, afvallende schors,
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(fig. 1), de Schorzeneer, bij de verschillende Distelsoorten

(Carduus, Cirsium, Silybum), en vele andere Compositen.
Bij de Valerianeeen (Valeriana, Centranthus) vindt men
eveneens, aan het bovendeel van het onderstandig vruchtbeginsel, een kelk, die aanvankelijk (terwij1 de bloem bloeit)

tot een rondloopenden zoom samengerold is, en later
(wanneer de eenzadige vrucht rijp is) ontplooid words tot
een vederig valscherm, en nagenoeg denzelfden vorm als
de vruchtpluis der Compositen aanneemt. Valeriana offici-

nails is in onze weiden zeer gemeen( 1 ), zoodat voor eenieder
gelegenheid bestaat om het sierlijk vliegtoestel der vruchtjes
to onderzoeken.
Evenals bij vele zaden bet geval is, komen ook bij eenzadige vruchten vliezige aanhangsels voor. Enkele voorbeelden molten ter opheldering voldoende zijn.
De vruchtjes van den gewonen Berk (Betula alba) zijn

!

Fig. 18. — Vrucht van den Berk (rijp Fig. 19. — Vrucht van den Esch.
einde Augustus), vergroot.

tweevleugelig (fig. 18). De vruchten van den Esch (Fraxi-

nus) zijn veel grooter, van een enkelen vleugel voorzien
(fig. 19). Drievleugelige vruchtjes vindt men bij de Rabarber (Rheum).
Bij het Engelsch Bras (Armeria maritima), dat in de

(1) Bloeit in Juli , vruchten rijp in Augustus.
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meeste tuinen als rand rondom de bloembedden gekweekt
words, vindt men een vliezigen kelk, die op het bovendeel
van het vruchtbeginsel ingeplant is, en op gelijke wijze als
de vruchtpluis der Compositen en Valerianeeen als valscherm client.
Dikwijls zijn de vruchten voorzien van een vlies, dat
door een schutblad (1 ) gevormd is. Het meest bekende voorbeeld vinden wij bij de Linde, waar een geelachtig schutblad
met twee of meer gesteelde vruchtdoozen verbonden is,
Wanneer de vruchten rijp zijn, komt geheel het stelsel los,

Fig. 20. — Vrucht van den
Haagbeuk.

Fig. 21. — Dubbele vleugelvrucht
van den Ahorn (A ter).

en daar het vlies aan de eene zijde geplaatst is, valt de
vrucht langzaam ten gronde, onder bet beschrijven van
draaiende kringen. De vruchtjes der Hop (llumulus), waarvan door de brouwers gebruik gemaakt words, zijn, twee
in petal, met een vliezig gewelfd schutblad verbonden. Bij
den Haagbeuk (Carpinus betulus, fig. 20) is bet eenzijdig
vlies tamelijk groot en in lobben verdeeld. Zie ook fig. 21.

(I) Men bestempelt met dien naam de bladeren, die in de nabijheid van
eene bloem of een bloeitop voorkomen, en tevens door hunne gedaante of
kleur van de andere bladeren merkelijk afwijken.

8

II. — De Dieren.
Op twee verschillende wijzen drageii de dieren tot de verspreiding der plantenkiemen bij. In de eerste plaats door
de zaden te verslinden : indien deze voorwerpen het darmkanaal kunnen doorloopen zonder hunne kiemkracht te verliezen, zullen zij door het dier ongeschonden, op min of meer
grooten afstand van de moederplant ontlast worden. Op eene
tweede wijze kunnen de dieren de uitzaaiing der planten
bevorderen, daar allerlei vruchten in de haren of de vederen
van Zoogdieren en Vogels kunnen verward gerakeri, en alzoo
een tijd lang medegevoerd worden voor zij loskomen.
Vele vruchten (en zaden) vertoonen eene bewerktuiging,
waardoor zij, op eene der twee aangeduide wijzen, de dieren
als vervoermiddel kunnen benuttigen.

Vleezige vruchten. — In de eerste plaats dient bemerkt te
worden, dat niet alle zaden in staat zijn om het darmkanaal
der dieren te doorloopen zonder hunne kiemkracht te verliezen. In de kauwmaag der vogels bijv. worden de zaden
met steentjes en andere harde voorwerpen gekneed en
gewreven, en daardoor gekrenkt; en zelfs daarvan afgezien,
is in de meeste gevallen de invloed der verteringssappen
voldoende om de zaden te dooden. Wij mogen dan ook
aannemen dat, als algemeene regel, het verslonden worden
door dieren voor de zaden schadelijke gevolgen heeft.
Die regel Iijdt echter vele uitzonderingen : de zaden van
vele plantensoorten zijn uitgerust met een hard, ondoordringbaar pantser, waardoor zij kunnen weerstaan aan de oorzaken
van ondergang, waaraan zij in den darm der dieren blootgesteld zijn : het zaad der Pruim, der Kriek, der Abrikoos bijv.
is bevat in eene houtachtige, steenharde schaal. Voor de

8
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verspreiding van dergelijke zaden is de tusschenkomst der
vruchtetende dieren integendeel zeer voordeelig, en verschillende middelen worden aangewend om de dieren aan te
lokken en hunne vraatzucht te prikkelen. De vleezige
vruchten zijn oranje, geel, blauw of anders gekleurd, schier
altijd van de groene kleur van het gebladerte verschillend :
daardoor worth de aandacht der dieren gevestigd en de
vruchten gemakkelijker door hen ontdekt.
De vruchtwand, waardoor de zaden omringd zijn, is
vleezig en sappig, heeft een aangenamen smaak, en bevat
een rijken voorraad voedende stollen . Die eigenschappen
dienen onbetwijfeld tot het aanlokken der dieren, want
onrijpe vruchten, wier geur en smaak nog, niet ontwikkeld
zijn, worden door de vruchtetende dieren in den regel versmaad, zelfs wanneer zij reeds door hunne kleuren de . aandacht vestigen( I ). Geheel anders is het gesteld met de
vruchten, Aier zaden tot verspreiding door den wind aangepast zijn en geen beschermend pantser bezitten. Hunne
kleur is onbeduidend, weinig in 't oog loopend ; zij zijn klein,
droop, niet aanlokkelijk, als trachtten zij zich voor de blikken
der dieren te verbergen.
Men bemerkt dikwijls dat vleezige vruchten door zekere
vogels niet ingezwolgen , maar . stuk voor stuk afgepikt worden, zoodat de vruchtsteen blijft hangen. In zulke gevallen
heeft de geheele uitrusting, bestemd om de verspreiding der

(1) Er bestaat eene merkwaardige overeenkomst in de wijze waarop de
bloemen en de vruchten van de tusschenkomst der dieren gebruik weten
te maken. De bloemen lokken de insecten aan door hunne geuren, hunne
kleuren, hun honig, en worden door de insecten bevrucht. De vleezige
vruchten lokken de zoogdieren en vooral de vogels aan door den aangenamen
smaak van hun vleesch, door de lucht die zij verspreiden, door de tinten
waarmede zij versierd zijn, en de aangelokte dieren maken zich verdienstelijk door de zaden te verspreiden.

-89—
zaden te bewerken, haar doel gemist. Daarin bestaat

echter

geen ernstige grond om de uitlegging, die wij van de eigenschappen der vleezige vruchten gegeven hebben, te bestrijden. Inderdaad, al wordt het vleesch van zekere vruchten
(krieken bijv.) door kleine vogels (musschen onder anderen)

gestolen zonder eenig nut voor de plant, toch slikken andere
vogels dezelfde vruchten in, en wordt de uitzaaiing daardoor
regelmatig bewerkt( I ). Men leze overigens wat verder in dat
opzicht over de uitwerkselen der cultuur gezegd wordt.
De vleezige vruchten, die tot verspreiding door dieren
aangepast zijn, vertoonen veel verscheidenheid in hun
bouw. Overal wordt hetzelfde doel bereikt, maar de aangewende middelen zijn zeer verschillend. Ter verduidelijking
zullen wij den bouw van eenige der meest gekende vleezige
vruchten herinneren.
In de eerste groep plaaisen wij de vruchten, wier wand
geheel vleezig geworden is, terwijl de huid der zaden,
die erin bevat zijn, eene harde bekleeding rond de kiem
vormt. Dergelijke vruch ten, waar het pantser door de zaadhuid en het vleesch door den vruchtwand gevormd zijn,
noemt men in 't algemeen bessen of besvruchten. De vruchten
van de Aspergie en den Wijnstok zijn bessen.
In tegenstelling met de besvruchten .zijn de Steenvruchten,
waarin de buitendeelen van den vruchtwand alleen vleezig
zijn, terwip de binnenlaag rond het zaad eene steenharde
schaal (stee p ) vormt. Steenvruchten bezit de geheele familie

(I) Verschijnselen van gelijken aard grijpen in de bloemenwereld plaats :
vele bloemen (de sleutelbloem, fig. 11, Linaria vulgaris en vele anderen)
worden door zekere insectcn aan den voct der kroon doorboord en langs de
gcmaakte opening wordt de honig gestolen zonder eenig nut voor de plant.
Andere insecten, met langere monddeelen, zuigen integendeel den honig
langs den natuurlijken ingang der kroon en bewerken de bevruchting,
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der Amandelachtigen (Drupaceeen), waartoe de Pruim, de
Kriek, de Perzik, de Abrikoos (fig. 22) enz. behooren.
De Braambes (familie der Roosbloemigen) bestaat uit de
vereeniging van een aantal steenvruchtjes die, ieder afzonderlijk beschouwd, dezelfde gedaante hebben als eene kriek
of eene pruim, maar op een
gemeenscliappelijken bloembodem
vereenigd zijn.
Terwip bij de Bes- en Steenvruchten de vruchtwand (geheel of
ten deele) vleezig wordt en tot lokmiddel voor de dieren client, wordt
die rol bij andere soorten door den
,Fig. 22. — Abrikoos, doorgesneden. (Steenvrucht.)
bloembodem vervuld. De Aardbes
bijv. bestaat uit de vereeniging van een aantal droge, eenzadige vruchtjes, die als kleine korrels op een gezwollen
vleezigen, rooden bloembodem ingeplant zijn. Nog een ander
geval komt bij de

Noerbezie voor. De vrouwelijke bloemen

van den Moerbezieboom zijn vereenigd tot hoofdjes. In ieder
bloempje wordt de kelk (de bloemkroon ontbreekt) vleezig
en gekleurd, terwijl het eigenlijke vruchtje ( 1 ) droop blijft,
een harden wand krijgt en door den sappigen kelk ingesloten
wordt. Al de kelken. van een hoofdje groeien samen, en
geven het aanzijn tot eene moerbes. De moerbes verschilt
dus van al de hooger besproken vruchten, dewip zij door
verscheidene bloemen, en niet door eene enkele, gevormd
is : bet is eene samengestelde vrucht.
Verder verdienen de Appel en de Peer eene bijzondere
melding. Deze vruchten bestaan uit een vruchtbeginsel, dat
geheel vleezig wordt, uitgenomen eene dunne binnenlaag,
.............,,..

(1) Door niet-plantenkundigen als zaadje beschouwd.
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die hoornachtig wordt, en de kamertjes begrenst waarin de
zaden besloten zijn (klokhuis). De zaden zelve hebben, evenals bij de bessen, eene taaie huid. De geheele vrucht is
ingesloten door den kelk, die er rondom mede samengegroeid is; de droge kelkslippen zijn aan het bovendeel der
rijpe vrucht nog te bespeuren (zoogenoemde bloem der
vrucht). De Mispel (fig. 23-24) heeft in hoofdzaak dezelfde
samenstelling als de appel : hier
zijn de kelkslippen meer ontwikkeld
en de binnendeelen van den vruchtwand zijn houtachtig, en vormen
rond ieder zaadje een steenhard
pantser. In dat opzicht kan •de
Mispel met eene veelzadige steenvrucht vergeleken worden. De
vrucht van den Hagedoorn heeft,
op kleinere schaal, dezelfde samenstelling als de Mispel.
Hakige en stekelige vruchten. —

Fig. 23.

Mispel.

Zooals wij hooger zegden kunnen de dieren tot verspreiding
der plantenkiemen dienen door de vruchten (in enkele
gevallen de afzonderlijke zaden),
die uitwendig aan hun lichaam
kleven, een eind verre mede te
voeren, tot zij loskomen en op den
grond vallen. Het zijn hoofdzakelijk
de Zoogdieren en de Vogels die

Fig. 24. — Mispel doorgesneden.
.

hierbij eene belangrijke rol vervullen . De vogels hebben
echter de gewoonte hunne vederen rein te houden, en
kunnen schier altijd met snavel en pooten al de deelen van
hun lichaam bereiken, zoodat zij de tegenwoordigheid van
een vreemd voorwerp op hun gevederte niet lang dulden.
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Eene vrucht van eenige oogenblikken is nochtans voldoende,
om eene vrucht even verre te dragen, als zij door eenig
ander verspreidingsmiddel zou geraken.
De tusschenkomst der zoogdieren is veel doelmatiger ;
hunne Karen zijn beter geschikt dan de gladde vederen der
vogels om vreemde voorwerpen vast te houden. Verder
kunnen zij niet zoo gemakkelijk als de vogels, met mond en
pooten al de deelen van hun lichaam bereiken en rein
houden. Men kan zich daarvan gemakkelijk overtuigen door
op den rug van een hond eene der verder beschreven
vruchten te plaatsen : ondanks al zijne pogingen kan het
dier er zich niet van ontmaken.
Men mag dus als algemeene regel aannemen, dat de zoogdieren vooral tot de uitzaaiing der klevende (hakige en stekelige) vruchten bijdragen, terwip de vogels bij de verspreiding
der vleezige vruchten de hoofdrol vervullen.
Wat nu de uitrustingen betreft, waardoor zaden en
vruchten zich aan dieren vast kunnen hechten, zij bestaan
gewoonlijk uit spitse uitsteeksels van den vruchtwand, wier
punt al of niet haakvormig omgebogen is. Die haken kunnen
de geheele buitenvlakte der vrucht bedekken bijv. : Cynoglossum of Hondstong (in de zeeduinen
zeer gemeen); eenige Ranunculus-soorten;
de gewone Peen (Dancus carota) (fig. 25),
zekere soorten van Kleefkruid (Galium

aparine), enz. Somwijlen neemt de Stijl
de gedaante aan van een haakvormig of
Fig. 25. — Vrucht van
de Peen.
stekend orgaan, bijv. bij Geum urbanum.
Bij verschillende plan ten bevinden zich de hechthaken aan
den vruchtkelk : bij Agrimonia eupatoria is de kelk er geheel
mede bedekt, terwijl bij Bidens (familie der Compositen)
eenige punten op het bovendeel van den kelk ingeplant zijn.
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Het merkwaardigste en meest gekende voorbeeld wordt
door de Klis (Lappa) opgeleverd. Deze soort behoort tot de
familie der Compositen, en groeit gewoonlijk langs wegen,
voornamelijk daar, waar hoopen kalk en steengruis liggen.
De bloemen hebben eenige gelijkenis met die van een distel;
zij zijn vereenigd tot hoofdjes. De vruchtjes zijn bevat in een
omwindsel, waarop van buiten haakvormig omgebogen stekels vastgehecht zijn. De rijpe vruchthoofdjes komen gemakkelijk los, en geraken niet alleen verward in de haren van
dieren, maar haperen zeer licht aan de kleederen van den
mensch.
Tot nu is geen spraak geweest van hechtorganen, op de
zaden zelve ingeplant : eene dergelijke bewerktuiging is
inderdaad uiterst zeldzaam.
Wanneer het eene eenzadige, niet opengaande vrucht
geldt, moeten de hechthaken (evenals de organen die tot
verspreiding door den wind dienen), op den vruchtwand,
en niet op het zaad vastgehecht zijn : antlers zouden zij
nutteloos zijn. Hechtorganen, op de zaden eener veelzadige
vrucht vastgehecht, zouden onderlinge aankleving der zaden
veroorzaken, en de verspreiding derzelve zeer moeielijk
maken. De haken en stekels zijn dan ook schier uitsluitend
met den vruchtwand verbonden. Onze inlandsche Flora vertoont waarschijnlijk niet meer dan een enkel voorbeeld van
het tegenovergestelde, nl. eene veelzadige vrucht, waarin de
zaden hechthaken dragen : dat is het geval bij Villarsia

Nym-

phoides (eene waterplant met gele bloemen en drijvende
ronde bladeren; zij groeit o. a. in de Lei).
Er behoeft verder bemerkt te worden, dat vele zaden
door aankleving aan dieren kunnen uitgezaaid worden, zonder
daartoe eenige bijzondere inrichting te bezitten. Vele kleine
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zaden en vruchten, die op den grond of in het slijk liggen,
kunnen daardoor aan dieren gekleefd en alzoo verspreid
worden. Aan de ledematen van eendvogels en zwanen bijv.,
die van Ifet eene water naar het andere vliegen, blijft niet
zelden een weinig slijk gekleefd, en zelfs geheele waterplanten (Lemna bijv.) kunnen op die wijze medegenomen
worden.

Kleverige en Slijmerige vruchten. Vruchten met eene
kleverige zelfstandigheid of kleverige hares bedekt komen
zelden voor : in onze flora zijn daarvan geese duidelijke
voorbeelden te vinden. Vruchten, die door bevochtiging
kleverig worden, vindt men bij eenige Compositen en Labiaten. Be zaden van het vlas worden door bevochtiging silk.
merig, maar het is geenszins bewezen dat zij daardoor aan
dieren gekleefd worden.

III. — Het Water.
De rol der stilstaande waters is zeer onbeduidend, en
wordt alleen van eenig belang, wanneer men het water
beschouwt als een hulpmiddel voor den wind. Wanneer
eene vrucht (of een zaad) door den wind voortgedragen, op
de oppervlakte van een stilstaand water terechtkomt, in
plaats van op den grond te vallen, kan zij als een scheepje
voortgeblazen worden, tot zij den oever bereikt. Op die
wijze kan de reis, door eene plantenkiem afgelegd, merkelijk !anger worden dan met behulp van den wind
alleen.
De verspreiding door stroomend water is veel gewichtiger.
De kiemen der waterplanten, die in rivieren en beken
groeien, kunnen schier onmogelijk in de nabijheid hunner
ouders blijven, maar, worden door den stroom medegesleept.
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Het zijn echter alleen de waterplanten, die op dergelijke
wijze regelmatig verspreid worden, en het getal dier planten
(de Wieren niet medegerekend) is zeer gering. De kiemen
van landplanten, die door eenige oorzaak in een stroomend
water geraken, zullen, wel is waar, eveneens medegesleept
worden, maar in vele gevallen zijn de zaden in die voorwaarden 'verloren. Door een langdurig verblijf in het water
verliezen zij hunne kiemkracht, of zij komen terecht in
plaatsen, waar de planten die eruit ontstaan niet kunnen
gedijen. Niettemin vervullen de groote rivieren eene zeer
gewichtige rol bij het verspreiden van allerhande gewassen.
Langs hunne oevers vindt men dikwijls planten die men in
de naburige streek niet aantreft, wier kiemen van verre
afgelegen gewesten door het water medegebracht werden.
(Langs den Rijn bijv. vindt men verschillige plantensoorten
uit Zwitserland afkomstig).
De uitrustingen, waardoor vruchten en zaden tot
verspreidirig door het water aangepast zijn, zijn niet

menigvuldig, en komen schier uitsluitend bij water- en moerasplanten voor. Ziehier een paar voorbeelden aan ooze
inlandsehe flora ontleend.
De zaden van Sagittaria Sagittifolia (1 ) zijn klein, glanzend,
en als het ware met olie ingesmeerd, zoodat zij door het
water niet kunnen bevochtigd worden. Dank aan die eigenschap drijven zij boven : na eenigen tijd drijvens verliezen
zij hunne gladde buitenlaag, en zinken (2).
(1) Die soort is in ons land (in slooten, vaarten enz.) gemeen. Zij is gemakkelijk te erkennen aan hare driehoekige pijlvormige bladeren, die zich boven
water verheffen, en waaraan zij haren Nederlandschen naam (131j1kruid)
verschuldigd is.
(2) Men kan hetzelfde teweegbrengen door de olielaag of te wrijven. Dit
bewijst dat de zaden zwaarder zijn dan water, en dank aan de capillariteit
bovendrijven,

— 96 —
Bij de witte en de gele Plomp (Nymphaea alba en Nuphar
luteum ; ook waterroos, dokkebladeren, waterlelie genoemd)
worth hetzelfde uitwerksel, namelijk het drijven der vruchten, op eene andere wijze verkregen. Wanneer de vrucht der
gele Plomp losgekomen is, wordt zij gescheiden in halvemaanvormige deelen, nagenoeg op gelijke wijze als men een
oranje-appel openlegt : ieder deel bevat eenige zaden en
talrijke luchtblazen, waardoor het soortelijk gewicht aanzienlijk verminderd is. Die lichamen drijven een tijd lang boven
en zwerven aldus rond. Eindelijk treedt de zaadhoudende
zak in ontbinding, de luchtblazen ontsnappen, en de zware
zaden zinken de eene na de andere in het water. Op gelijke
wijze ontstaat bij de witte Plomp, tusschen het lichaam van
het zaad en den zaadmantel( 1 ),eene luchtblaas, die na eenigen
tijd ontsnapt.
Bij de Wieren, de waterplanten bij uitnemendheid, werden tot heden geese bijzondere uitrustingen tot vespreiding
waargenomen. De zaden dier planten zijn zeer kleine sporen,
die dank aan hunne geringe afmetingen door de minste
beweging van het water medegesleept worden. Verder
komen wij op de uitzaaiing der Wieren terug.
Eindelijk zijn eenige waterplanten losdrijvend, met den
wortel in den grond niet bevestigd : dergelijke gewassen
worden niet alleen door kiemen, maar in hun geheel verspreid. Zij bevatten in hunne weefsels luchtblazen, die hun
soortelijk gewicht verminderen en hun toelaten boven to
drijven. Eer y voorbeeld daarvan is de algemeen gekende
(1) leder zaadje is omgeven door eene bijzondere huid, zaadmantel
genoemd. Wanneer de vruchtwand opengaat, bhjven de zaadjes zitten,
vereenigd tot een rondachtigen slijmerigen klomp. Deze drijft een tijd lang
rond, en wordt allengs opgelost, waardoor de zaden in vrijheid gesteld
worden. De afzonderlijke zaden drijven boven tot hun zaadmantel op zijne
beurt vergaat en de lucht laat ontsnappen.
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Eendekroos (Lemna): geheel het lichaam dier plant bestaat
uit eene rondachtige, drijvende schijf, die van onder eenige
vrij in het water hangende worteltjes draagt. Aan de oppervlakte onzer stilstaande waters komt de Eendekroos niet
zelden bij miljoenen voor.
IV. — Het Wegsnellen der Zaden door uitdroging.
De vruchten van vele planten zijn zoodanig gebouwd, dat
eenvoudige uitdroging voor gevolg heeft de zaden weg te doen
snellen en rond de moederplant uit te zaaien, zonder eenige
tusschenkomst van andere krachten. Eerie dergelijke uitrusting komt bij vele Vlinderbloemigen ( 1 ) voor. De vrucht dier
planten is eene peul, d. i. een langwerpige koker, die in twee
kleppen uiteenspringt (fig. 26). Wanneer de vrucht rijp en droog worth, hebben de kleppen eene neiging om zich
schroefsgewijs op te rollen, maar dat
kunnen zij niet zoolang hunne randen
vereenigd blijven. Door toenemende nitdroging worden de kleppen als twee
veeren hoe langer hoe meer gespannen,
tot zij eindelijk plotseling den weerstand
overwinnen, openspringen en de zaden
die er aan vastgehecht zijn een Bind Fig. 26. — Onrijpe peul,
geopend.
verre werpen. Op die wijze kunnen de
zaden op een afstand van verscheidene meters weggeworpen
worden. De zaden der meeste wade vlinderbloemigen worden aldus verspreid : Lathyrus, Orobus en Lupinus verdienen in dat opzicht eene bijzondere melding (2).
(1) De Erwt, de Boon, de Wikke behooren tot deze familie.
(2) Zie vender : invloed der cultuur.
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De soorten van het geslacht Geranium (Ooivaarsbek)
verspreiden insgelijks hunne zaden door wegsnelling.
Op den bloembodem zijn vijf eenzadige vruchtjes ingeplant.
leder vruchtje is voorzien van een rechten snavel, die
samengegroeid is met eene middelstandige zuil. Wanneer
de vruchten rijp en de snavels droog zijn, trachten deze zich
naar buiten to buigen, hetgeen belet wordt door dat zij zelve
met de zuil verbonden en de vruchtjes op den vruchtbodem
ingeplant zijn. De snavels worden gespannen, tot zij zich
eindelijk plotseling buigen, en de vruchtjes losrukken :
intusschen zijn deze opengegaan, en de zaden die zij bevatten snelten weg. De ledige vruchtwanden blijven met
den top van hun suave! aan de middenzuil vast, zooals op lig. 27 afgebeeld
a--

is (I).
Men kan zich gemakkelijk voorstellen
wat in deze en andere dergelijke gevallen plaats grijpt. Wanneer men een
voorwerp droog maakt, worth het kleiner : dat wordt bewezen door dagelijksche ondervinding. Wanneer nu eene
zijde van een voorwerp droog wordt

Fig.27.—Vrucht van
Geranium. I, geslo- en de andere stet, wordt het voorwerp
ten vruchtje. II, id.
gebogen, om dat de gedroogde zijde
geopend.

kleiner wordt, terwip de andere onveranderd blijft( 2). Indien
dus in den vruchtwand deelen voorkomen die gemakkelijk
droog worden, en andere die moeielijk bet vocht dat zij be-

(1) De vruchtjes van Geranium gaan open ofschoon zij eenzadig zijn ; dat is
eene merkwaardige uitzondering aan den algemeenen regel, biz. 83.
(2) Wanneer eene zijde van een voorwerp (een blad papier bijv.) bevochtigd wordt terwijl de andere droog blijft, grijpt hetzelfde plaats, maar
tegenovergesteld.
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vatten laten ontsnappen, zoo zal de uitdroging ongelijkmatig
plaats grijpen, en bedoelde wand zal zich trachten te buigen.
Indien hij daarbij weerstand ontmoet, zal hij gespannen
worden, tot de spankracht toereikend is om den weerstand
te overwinnen ; dan springt de veer los, en slingert de
zaden weg(')(2). Die voorwaarden zijn in den vruchtwand
van genoemde planten verwezenlijkt.

V. — Invloed van den Mensch.
In de vorige hoofdstukken hebben wij ons bezig gehouden
met de natuurlijke oorzaken, waardoor de planten verspreid
worden. De tusschenkomst van den beschaafden rnensch
verdient evenzeer onze aandaclit.
De landbouw, de handelsbetrekkingen, de talrijke vervoermiddelen waardoor de verschillende landen in dagelijksche
gemeenschap gebracht worden, al die oorzaken hebben een
krachtigen invloed op de verspreiding der gewassen. De
hedendaagsclie flora der beschaafde landen bevat eerie
menigte soorten die door den mensch, vrijwillig of onvrijwillig, uit andere streken ingevoerd werden, en inheemsch
geworden zijn.
Talrijke uitheemsche planten, die in 't groot verbouwd
of in onze tuinen gekweekt worden, treft men in ons land in
verwilderden toestand aan; maar zelfs afgezien van dergelijke

(1) Men raadplege over dat onderwerp : 1 0 ALBRECHT ZIMMERMANN, Ueber
mechanische Einrichtungen zur Verbreitung der Samen und Friichte, enz.
Berlin, G. Bernstein, 1881. — 2° GEORG EICHHOLZ, Untersuchungen fiber den
Mechanismus einiger zur verbreitung von Samen und Friiehten dienender
Bewegungserscheinungen. Berlin, G. Bernstein, 1885.
(2) Behalve bij de bier beschreven planten snellen de zaden door uitdroging
weg bij Viola-soorten, vele Rutaceeen en Euphorbiaceeen, Acanthaceeen,
Scandix, eenige grassoorten (Avena Sterilis) enz.
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gevallen, is de lijst der vreemde soorten, die door den mensch
ingebracht werden, reeds vrij lang.
De zoogenoemde Waterpest (Elodea canadensis) werd in
den loop deter eeuw toevallig uit Noord-Amerika naar
Europa overgebracht. Die plant heeft zich in al onze slooten
en wateren zoodanig vermenigvuldigd, dat men een tijd lang
gevreesd heeft dat hare tegenwoordigheid in nauwe kanalen
de scheepvaart zou belemmeren. Die vrees is grootendeels
ongegrond, maar niettemin is de Waterpest heden de meest
verspreide van al onze waterplanten geworden : vele inlandsche soorten werden door haar uit hare groeiplaatsen
verdreven (1).
Erigeron canadense, eveneens uit Noord-Amerika afkomstig, is heden in geheel Europa verspreid. Bij ons komt die
plant somwijlen in verbazende massy voor, vooral op onbebouwden zandgrond.
Op onze akkers worden dikwijls uitheemsche planten
aangetroffen, wier kiemen , met vreemd zaaizaad ingevoerd
werden. Omgekeerd werden verscheidene onkruidsoorten
uit Europa naar Noord-Amerika overgebracht.
Langs onze spoorbanen vindt men eene menigte planten,
die men somwijlen in de naburige landerijen to vergeefs
zoekt. Die Spoorbaan flora bestaat schier overal uit dezelfde
soorten, niet alleen in al de deelen van ons land, maar ook
daarbuiten in een groot gedeelte van westelijk-Europa. De
(1) Verschillige personen, die jaren lang in Oost-Vlaanderen botaniseerden,
hebben ons verzekerd dat de waterflora, vooral in de omstreken van Gent,
sedert een dertigtal jaren veel van hare verscheidenheid verloren heeft.
Slooten, waarin vroeger Stratiotes a b ides, Utricularia vulgaris, Ceratophyllum- en Myriophyllum-soorten, Callitriche en anderen overvloedig voorhanden waren, zijn nu letterlijk gevuld met Elodea, terwijI genoemde
plantensoorten op vele plaatsen alleen nog door eenige exemplaren vertegenwoordigd zijn.
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spoorwagens verspreiden gedurig de zaden, en daar waar
eene nieuwe baan aangelegd wordt, ziet men na korten tijd
nieuwe soorten verschijnen. Dezelfde bemerking is geldig
voor de oevers der rivieren en kanalen(I).
Het gebeurt zeer dikvilps dat eene plantensoort, door den
mensch in eene streek ingevoerd, in hare nieuwe woonplaats niet gedijt, en na weinige jaren verdwijnt : de plant
wordt inderdaad op die wijze in nieuwe levensvoorwaarden
geplaatst, die somwijlen hare voortplanting of zelfs Naar
bestaan onmogelijk maken.
De vreemde onkruidsoorten, die op onze akkers kiemen,
zijn somwijlen van Zuid-Europa of zelfs van Egypte afkomstig, en ons klimaat is te guur opdat hunne zaden
zouden rijp worden. Die soorten verdwijnen dan ook na het
eerste jaar. Somwijlen kunnen zij bij ons eenige jaren voortbestaan, tot zij door een buitengewoon strengen winter te
gronde gebracht worden.
Hoogergemelde Waterpest (Elodea), bijv. draagt in ons
land nooit zaad (2) ; zij vermenigvuldigt zich uitsluilend door
uitloopers. De ondervinding heeft echter bewezen dat eene
dergelijke wijze van voortplanting na eenigen tijd den ondergang van het ras na zich sleept. De achtervolgende geslachten
worden zwakker, verkwijnen en vergaan eindelijk ( 3 ). Men
(1) Te Gent bijv. vindt men langs de vaart naar Brugge, eenige soorten die
overal elders in de omstreken uiterst zeldzaam of geheel onbekend zijn,
bijv. : Calaminiha acinos, Echium vulgare, Syltbum marianum, Eryngium
cantpestre.
(2) Die plant is tweehuizig, d. w. z. dat mannelijke en vrouwelijke bloemen
door verschillende individuen gedragen worden. In Europa vindt men uitsluitend vrouwelijke exemplaren.
(3) De aardappel bijv. wordt, na eenige jaren vermenigvuldiging door
knollen, aangegrepen door allerlei ziekten, Men is dan ook gedwongen in
Europa van tijd tot tijd het ras te ververschen, door aardappelen te zaaien
en de gewonnen knollen ter beschikkiug der landbouwers te stellen. (De
aardappel is afkomstig uit Chili en Peru).
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mag dus voorzeggen dat de Waterpest, ondanks hare buitengewone levenskracht, in Europa zal uitsterven.
roor hunne natuurlijke verspreidingsmiddelen worden
de gewassen gewoonlijk op geringen afstand van de
moederplant uitgezaaid; hunne verhuizing wordt langzaam
volbracht, voet voor voet, zoodat de levensvoorwaarden
trapsgewijs veranderd worden, en in de meeste gevallen
kunnen de planten daar allengs aan gewennen. Door den
mensch worden de zaden plotseling, somwijlen honderde
uren verre gevoerd, en de meeste soorten kunnen aan dergelijke verandcringen niet weerstaan.
In een ander opzicht verdient de tusschenkomst van den
mensch onze aandacht. Door eeuwenoude cultuur hebben
de zaden en vruchten van vele gekweekte gewassen diepe
wijzigingen ondergaan : velen hebben hunne natuurlijke
uitzaaiingsmiddelen verloren, en zelfs,nieuwe eigenschappen
verkregen, die voor de voortplanting schadelijk zijn. Dat is
het geval voor eene menigte planten, die wegens hunne
zaden en vruchten verbouwd worden. Deze laatste zijr
gewoonlijk zeer groot (men vergelijke een graankorrel met
de vrucht eener wilde grassoort, eene boon of eene erwt
met een zaadkorrel der brem, enz.) en voedzaam. Daardoor
worden zij door allerlei dieren gemakkelijk ontdekt en
bij voorkeur opgezocht; daarenboven hebben velen onder
hen hunne uitzaaiingsorganen geheel of ten deele verloren.
Onze gekweekte peulvruehten bijv. (Boon, Erwt, Paardeboon, enz.) vertoonen slechts in zeer geringe mate bet openspringen der kleppen dat wij hooger beschreven (blz. 97).
Waarschijnlijk waren bij de wilde voorouders (I) dier planten
(1) Die voorouders heeft men tot heden in wilden toestand niet kunnen
ontdekken.
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de zaden veel kleiner, en werden zij door plotseling open
gaan der kleppen weggeslingerd, zooals bij de meeste
andere Vlinderbloemigen plaats grijpt. De Boekweit stamt
zeer waarschijnlijk of van eene (tot heden onbekende)
wilde soort, wier kleinere vruchten met drie vliezige vleugels uitgerust waren en door den wind uitgezaaid werden,
evenals heden bij andere planien met driehoekige vruchten
(Rabarber enz.) het geval is.
Al die planters zouden, in hun hedendaagschen vorm, in
't wild niet kunnen voortbestaan : zij zouden de voordeelen,
door de natuurlijke uitzaaiing opgeleverd ( I ), niet genieten,
en overigens na weinige jaren door zaadvretende dieren
uitgeroeid zijn. Zij kunnen alleen onder de bescherming van
den mensch voortbestaan; zij hebben, onder den invloed der
cultuur, eigenschappen verkregen, die voor den mensch
voordeelig, maar voor de plant zelve schadelijk zijn.
Hetzelfde kan gezegd werden van onze graangewassen. De
Rogge-en Tarwevruchtjes zijn veel grooter dan die der wilde
grassoorten , wanneer zij rijp zijn, vallen zij uit hunne kafjes,
in de gedaante van langronde gladde korrels, die volstrekt
Beene uitrustingen ter uitzaaiing bezitten. De Gerst- en
Havervruchten zijn eenigszins beter bedeeld : zij blijven in
de kafjes zitten, wanneer zij van de moederplant loskomen.
De kafjes dragen nog eenige overblijfselen der verspreidingsmiddelen ( 2), die hunne wilde voorouders bezaten, en
heden nog bij wildgroeiende haver- en gerstsoorten voorkomen.

(1) Zie verder, Slotwoord.
(2) De kafjes der Gerst- (Hordeurn) soorten dragen een ruwen baard, die
aan de Karen van voorbijgaande dieren kan gekleefd blijven. De Haver(Avena) soorten vertoonen een gekromden of ruwen baard, die insgelijks de
uitzaaiing door dieren bevordert.
9
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Maar de vruchtkorrels der verbouwde Haver en Gerst zijn
zeer groot en voedzaam, en zouden dan ook zonder de
tusschenkomst van den mensch ( 1 ) door vogels en zoogdieren
vernietigd worden.
Uit het voorgaande mag besloten worden dat de planten,
die wegens. hunne (droge) voedzame vruchten of zaden verbouwd worden, nooit in hunne hederidaagsche gedaante in
't wild hebben kunnen bestaan, en dus niet bestaan hebben.
Zij stammen of van wilde soorten, en werden onder den
invloed der cultuur zoo diep gewijzigd, dat men met
zekerheid niet zeggen kan welke hunne wilde voorouders
waren. Het zijn kunstproducten, evenals zoovele sierplanten
die in onze tuinen en plantenkassen voorkomen, en door
tuinlieden uit wilde gewassen gewonnen werden.
Men heeft tegen die zienswijze in 't midden gebracht dat
de graangewassen, onder anderen, nooit de aandacht van
den mensch zouden gevestigd hebben en nooit cultuurplanten
zouden geworden zijn, waren hunne vruchten , in oorspronkelijk wilden toestand, zeer verschillend geweest van hetgeen
zij nu zijn; waren zij, met andere woorden, zoo klein en zoo
weinig voedzaam geweest als die der andere wilde grassoorten. Die beweegreden schijnt niet doeltreffend, wanneer
men bedenkt wat heden ten dage, volgens de berichten van
geloofwaardige reizigers, in wilde onbeschaafde landen in
.dat opzicht geschiedt.
Dr

HOOKER

verhaalt dat de half- uitgehongerde inwoners

van een dorp bij Sikkim (2 ) vele giftige planten kookten en
aten, en onder anderen gebruik maakten van Arwn-wortels,

(1) Die vruchten worden door den mensch in veiligheid gebracht zoohaast
zij rip zijn, enz.
(2) In Britsch Indie, aan de noordelijke helling van het Himalaya-gebergte,
tusschen Nepal en Boethan gelegen.
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die zij dagen lang lieten koken om er de giftige bestanddeel en
uit te verwijderen.

ANDREW SMITH

deelt mede dat in Zuid-

Afrika, in tijd van hongersnood, eene menigte wilde vruchten, sappige bladeren en vooral wortels gegeten worden, en
dat in die gevallen de inboorlingen zich in hunne keus laten
leiden door hetgeen de wilde dieren, voornamelijk de apes,
als voedsel gebruiken.

DARWIN

vernam uit een bericht over

de wilden van Australia dat zij gedurende een hongersnood
vele wilde planten gekookt hadden, ten einde ze onschadelijk te maken.
Wij mogen dus, zonder andere voorbeelden aan te halen,
gerust aannemen dat de mensch, toen hij nog in wilden
toestand verkeerde, gebruik gemaakt heeft van wilde plantensoorten, waarmede de hedendaagsche gekweekte planten
schier geene gelijkenis meer hebben. Men heeft overigens
het rechtstreeksch bewijs dat de graanvruchten, in den
loop der eeuwen, hoe langer hoe grooter geworden zijn.
Men heeft inderdaad in de paaldorpen ( 1 ) graankorrels
gevonden, die door de hedendaagsche aan grootte merkelijk
overtroffen worden.
Wat wij over de droge cultuurvrucliten zegden, kan
grootendeels op de vleezige vruchten toegepast worden;
deze laatste hebben evenzeer wijzigingen ondergaan, waardoor hunne verspreiding moeilijk of onmogelijk geworden
is. Het merkwaardigste voorbeeld eerier dergelijke verbastering wordt opgeleverd door de zaadlooze vruchten, waar
de ontwikkeling van het vruchtv16esch al de krachten der
plant in beslag genomen heeft, terwijl de zaden zich (bij
gebrek aan voedsel) onvolkomen of in 't geheel niet ontwik-

(1) leer oude woningen van den voorhistorischen mensch.
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kelden. Het ligt voor de hand dat dergelijke planten zich
onmogelijk in 't wild zouden kunnen voortplanten( I ); het
zijn in den vollen zin des woords kunstproducten ; zij
bezitten eigensehappen die voor den mensch voordeelig,
maar voor de plant zelve noodlottig zijn. Verschillende
soorten van Druiven,Vajgen, Perez, Oranje-appels en Dadels;
de Ananas, de Banaan, enz. zijn zaadloos. De wilde Stamouders!2 ) Bier planten dragon goed ontwikkelde zaden. Er
bestaan overigens, voor eenigen onder hen, gekweekte varieteiten, die niet zaadloos zijn, maar wier vleesch minder
sappig en smakelijk is; dat zijn overgangsvormen tusschen

de wilde stamouders en de zaadlooze varieteiten.
Bij eenige vleezige vruchten, is de on twikkeling van het
vruchtvleesch gepaard gegaaii met eene aangroeiing der

zaden (steenen), hetgeen voor de verspreiding schadelijk is.
Daardoor kunnen iuderdaad vele vogels bedoelde vruchten
(Kriek, Pruim, Abrikoos, Perzik) in hun geheel niet verslinden : zij knagen het vleesch af, en laten den stee p aan den
vruchtsteel hangen. De stamouder der kers (Prunus avium)
bijv. draagt integendeel in 't wild Nruchten, die niet grooter
zijn dan eene erwt, en door de vogels geheel verslonden
worden. Op gelijke wijze waren de (thans onbekende)
voorouders van de Abrikoos, de Perzik en de Pruim zeer
waarschijrilijk klein, met kleine steenen die gemakkelijk den
darm der dieren konden doorloopen.

Wij vinden eindelijk eenige soorten, die evenzeer wegens
hunne vruchten of zaden gekweekt worden, maar hunne
uitzaaiingsorganen bewaard hebben : dat is het geval voor

(I) Zij worden door loten, stekken, enz. kunstmatig vermenigvuldigd.
(2) Voor eenige der genoemde soorten zijn de stamouders onbekend,
evenals voor de graangewassen het geval is.
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de tekelbes, de Aalbessen, de Aardbes, de Framboos, de
Koffij, de Boomwol, enz. Men vindt dan ook al die soorten
in 't wild, onder een vorm die van den gekweekten zeer
weinig afwijkt. De eigenschappen, die tot de verspreiding
der plant (in wilden toestand) nuttig waren, leveren ook
voordeel op voor den mensch, en werden dan ook door de
cultuur bewaard en zelfs meer ontwikkeld.
VI. — Verspreiding zonder vreemde hulp.
In al de vorige gevallen zijn twee dingen noodig om de
uitzaaiing te bewerken : een uitwendig vervoermiddel (wind,
dieren, enz.), en eene inrichting der kiemen, waardoor
bedoeld vervoermiddel kan benuttigd worden. Er bestaan
echter talrijke gevallen, waarin de plant het vermogen bezit
om op eigene hand, zonder vreemde hulp, de verspreiding
van haar kroost te verzekeren. Dat kan op Brie verschillende
wijzen geschieden : door het wegsnellen der zaden door
weefselspanning (niet door uitdroging), door het ontstaan
van uitloopers en door eigene, zelfstandige beweging.
Het wegsnellen der zaden door weefselspanning. — In den
vruchtwand van zekere planten bevinden zich bijzondere
weefsellagen, waarin de spanning zeer sterk wordt, tot eindelijk de sarnenhang der vruchtdeelen verbroken wordt.
Daardoor worden de vruchtlappen plotseling opgerold; de
zaden die eraan bevestigd of tusschen verborgen zijn, worden
Voorbeelden eener dergelijke uitdan weggeslingerd
. (1) De verschijnselen die wij hier beschrijven kunnen beschouwd worden
als het omgekeerde van hetgeen door uitdroging geschiedt (zie biz. 97).
Zekere deelen van den vruchtwand worden meer dan andere met water door.
drongen en zwellen daardoor wordt de vruchtwand gespannen. De spankracht wordt ten slotte sterk genoeg om de vrucht te doen openspringen.
Het geldt hier echter eene inwendige oorzaak, die altijd hare uitwerkselen
doet gevoelen, terwip de uitdroging van uitwendige omstandigheden afhangt.
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zaaiing zijn niet talrijk : wij kunnen er nauwelijks een paar
vermelden, nl. Impatiens nolitangere of Springzaad ( 1 ), eene
plant die in onze tuinen gekweekt words en ook in 't wild
voorkomt, en Momordica elaterium, eene soort van Agurk.
llitloopers. De zaden eener plant blijven dikwijls een tijd
lang liggen voor zij kiemen, en na de kieming heeft de plant
een geruimen tijd noodig om op te wassen en op hare beurt
zaden te dragen. De vermenigvuldiging door uitloopers
geschiedt integendeel dikwijls met verbazende snelheid. Eene
jonge plant, door een uitlooper gevormd, is somwijlen na
weinige weken in staat om op hare beurt tot nieuwe uitloopers het aanzijn te geven. De gewone Aardbes levert ons
daarvan een goed voorbeeld op : uit de moederplant ontspringen in de lente een of verscheidene takken, die op den
grond liggen, in horizontale richting voortgroeien, en dicht
bij hun top het uitgangspunt eener nieuwe plant worden.
Deze ontwikkelt welhaast op hare beurt nieuwe uitloopers,
die zich op dezelfde wijze gedragen als de eerste. In gunstige
omstandigheden (rijke voeding en voordeelig weder) kan eene
aardbezieplant in een zomer vijf, tien en meer jonge planters
vormen. Al die individuen blijven een tijd lang verbonden
door de uitloopers, die eindelijk verdrogen en verdwijnen.
Vele wilde soorten vermenigvuldigen zich op die wijze :
bijv. de Paardestaarten (Equisetum) en de Kweek (Triticum repens; chiendent, in onze gewesten peen, peeen,
pemen, enz), twee gevreesde onkruidsoorten, die somwijlen
op korten tijd geheele akkers bemachtigen. Dergelijke voorbeelden en andere meer bewijzen dat de vermenigvuldiging
door uitloopers even werkdadig kan zijn als de verspreiding

(1) Eene lichte aanraking is gewoonlijk voldoende, om het evenwicht in
den vruchtwand te breken en de vrucht voor haren tijd te doen opengaan.
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door zaden. Door hare uitloopers kunnen vele planten op
korten tijd eene grootere ui tgestrektheid gronds bemachtigen dan andere soorten, wier vruchten of zaden met
uitstekende uitzaaiingsmiddelen uitgerust zijn. Hooger hebben wij aangetoond dat het voordeeliger is voor de planten
zich voet voor voet te verspreiden, dan zonder overgang
op verren afstand uitgezaaid te worden ( 1 ). De werkdadigheid
der verspreiding door uitloopers levert ons daarvan een treffend bewijs (2).

Zelfstandige Beweging. — Vele lagere waterplanten (zoetwater zoowel als zeeplanten), namelijk de meeste (niet alle)

Wieren, vermenigvuldigen zich door sporen (zaden ; zie
blz. 76) die zich onafhankelijk bewegen. Die zoogenoemde

Zwermsporen zijn kleine, microscopische, groene, rondachtige lichaampjes, die in beweging treden zoohaast zij van de
moederplant loskomen, heen en weer zwemmen, in alle
richtingen het water doorkruisen en zich van de moederplant min of meer verwijderen tot zij eindelijk stil blijven en
kiemen. De zwermsporen bewegen zich bij middel van kleine
Karen (trilharen) die, als vinnen, voortdurend heen en weer
geslingerd worden. Zij gelijken zoozcer aan . kleine diertjes,
dat men ze langen tijd als echte dieren beschouwd heeft,
tot men eindelijk hun oorsprong heeft leeren kennel), en alle
twijfel omtrent hunne plantaardige natuur verdwenen is (5).

(1) Zie blz. 102.
(2) Geeiie plant vermenigvuldigt zich uitsluitend door uitloopers, maar
tevens worden zaden voortgebracht. Men herinnere zich wat wij hooger
zegden omtrent de waterpest, blz. 101.
(3) Om de zwermsporen te onderzoeken moet men over een microscoop
beschikken. Men vindt er, — vooral 's zomers — bij miljoenen in al onze
slooten en beken, vooral daar, waar de plantengroei rijk is. Tusschen de
vezelen der groene draderige Wieren (in onze gewesten puitrek genoemd)
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VII. — Planten zonder uitzaaiingsmiddelen.
Enkele wilde plantensoorten dragen groote zaden of
groote, niet opengaande vruchten, die Beene uitzaaiingsmiddelen bezitten : daarin list een nadeel, dat echter veeleer
schijnbaar dan werkelijk is. Om ons daarvan rekenschap to
geven, moeten wij in de eerste plaats bemerken, dat groote
zaden een aanzienlijken voorraad voedsel bevatten : de jonge
plant die daaruit kiemt zal dus beter gevoed en beter uitge-rust zijn tot den strijd om het bestaan, dan in geval de zaden
klein waren. Uit tien dergelijke zaden zullen zich misschien
meer plan ten ontwikkelen dan uit duizende kiemen eener

zwemmen gewoonlijk duizende zwermsporen : het is voldoende een stukje
van dergelijke wieren met een druppel
water onder het microscoop te brengen
om er aan te treffen. Wanneer men
een druppel klaar water onderzoekt, vindt
men gewoonlijk zeer weinig of niets :
de zwermsporen houden zich doorgaans
in de nabijheid van vaste lichamen of
dicht bij den bodem. Zij• zijn nochtans

Fig. 28 — Zeewier (Vaatjewied,
Fucus vesiculosus).

Fig. 29. — Draadwier. (Puitrek).

somwijlen in zulke verbazende massa voorhanden, dat het water door
hunne tegenwoordigheid eene groene kleur aanneemt.
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kleine soort. Verder worden dergelijke zaden gewoonlijk
voortgebracht door groote planten, door hooge boomen, die
hunne takken verre uitspreiden, zoodat de zaden op voldoenden afstand van de moederplant verwijderd worden,
zelfs wanneer zij loodrecht op den grond vallen. Zij vallen
overigens uit eene aanzienlijke hoogte, en kunnen dus
gemakkelijk door den wind voortgeblazen worden en schuins
vallen, ofschoon zij geene bijzondere organen bezitten om
wind to vangen. Groote zaden zijn daarenboven schier altijd
besloten in een hard pantser, waardoor zij tegen de vraatzucht der dieren beschermd zijn. Eindelijk moeten wij
indachtig zijn dat, wanneer op honderde groote zaden,
Cocosnoten, bijv., een enkel in gunstige omstandigheden
kiemt en opgroeit, de soort daardoor evenveel uitgestrektheid
grond wint, als een klein kruidje, wanneer zich duizende
zijner zaden ontwikkelen.
Al die voordeelen, met het bezit van groote zaden en
vruchten verbonden, schijnen eene genoegzame vergoeding
voor het gebrek aan uitzaaiingsmiddelen.
SLOTWOORD.
wanneer wij al de voorgaande feiten en bespiegelingen
samenvatten, komen wij tot de slotsom dat de verspreiding
der planten noch toevallig noch willekeurig, maar aan vaste
wetten onderworpen is. De uitwendige krachten en de bow
der kiemen werken samen op eene wijze, die voor iedere
soort bepaald is.
Nu wij de talrijke middelen hebben leeren kennel.),
waardoor de uitzaaiing der planten bewerkt wordt, moeten
wij ons afvragen welke voordeelen de verspreiding der
kiemen voor de planten oplevert.
10
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Hooger (bdz. 72) hebben wij reeds op een dier voordeelen
gewezen : moesten al de zaden eener plan't (en de zaden der
meeste planten zijn zeer talrijk) op dezelfde plek blijven
liggen, zoo zouden de jonge planter elkander verdringen :
zij zouden elkander lucht, licht en voedsel ontnemen, en
die strijd ware des te hardnekkiger, daar zij alien tot
dezelfde soort behooren en dezelfde behoeften hebben (1).
Het uitwijken van de afstammelingen eener plant kan
vergeleken worden met de laridverhuizing, waardoor jaarlijks
duizende gezinnen uit het overbevolkt Europa naar andere
werelddeelen plaats en brood gaan zoeken.
Maar ook in andere opzichten is de verspreiding der
zaden nuttig. Wij veronderstellen eene kleine plantensoort,
die verdort, zoohaast zij aan de rechtstreeksche inwerking
der zonnestralen blootgesteld is, en dus alleen in beschaduwde plaatsen, namelijk daar waar boomers groeien,
kan gedijen. Wanneer de boom, onder wiens kroon onze
plant jaren lang eene schuilplaats vond, door een bliksemstraal neergeveld wordt of van ouderdom instort, zal het
voortbestaan der plant daardoor bedreigd of onmogelijk
worden : gelukkig kunnen hare zaden zich op reis begeven,
en in nieuwe gunstige woonplaatsen aanlanden. Dergelijke
gebeurtenissen grijpen dagelijks in de vrije natuur plaats,

(1) Men kan zonder melte proefondervindeiijk bewijzen welke noodlottige gevolgen de strijd tusschen individuen van gelijke soort en van gelijke
krachten na zich sleept. Men bezaaie een tuinbed met planten van dezelfde
soort, en een ander met een mengsel van verschillende soorten. Op het
tweede bed zullen welhaast eenige planten te gronde gaan, terwijl de overige
zich ontwikkelen; onder deze laatste zullen weer zekere individuen bezwijken
en andere de zegepraal behalen, en zoo voort, tot eindelijk een klein aantal
planten als definitieve overwinnaren overblijven. Op het eerste bed gaat het
geheel anders : geene plant wijkt voor de anderen, maar alien blijven
bestaan, gekrenkt en onvolkomen, en misschien zal geen enkel individu zich
genoeg ontwikkelen om bloemen en vruchten te dragen.
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en telkens zouden talrijke gewassen vernietigd worden,
konden hunne kiemen den ondergang Niel ontvluchten.
Door de onophoudende verhuizingen der planten worth de
grond waarin zij groeien gedurig veranderd. Wij weten dat
iedere plantensoort bepaalde bestanddeelen uit den bodem
opslorpt en als voedsel gebruikt, en andere geheel of
grootendeels ongebruikt in den grond laat, de opgeslorpte
stoffen zijn niet dezelfde voor alle plantensoorten. De plant
kan zich niet verplaatsen om haar voedsel op te zoeken : de
grond waarin zij groeit moet het noodige bevatten, antlers
kan zij Diet gedijen. Welnu, nadat eene of verscheidene
planten eener bepaalde soort eenigen tijd op eene plek
gegroeid hebben, zullen de bestanddeelen, waaraan zij
behoefte hebben, verbruikt zijn. Indien nieuwe planten van
dezelfde soort de plaats der eerste innemen, zullen zij een
verarmden bodem vinden, waaruit juist die stoffen die zij
noodig hebben grootendeels verdwenen zijn. Andere plantensoorten, met andere behoeften, zullen integendeel wel
gedijen, want de zelfstandigheden, die hun tot voedsel
verstrekken, werden door de eerste planten in den bodem
gelaten. De landbouwers hebben sedert lang door ondervinding geleerd, dat het nadeelig is twee achtereenvolgende
jaren dezelfde vruchten op denzelfden akker te verbouwen.
Indien bijv. het eerste jaar rogge gekweekt werd, zullen
zij daarna rapen, aardappelen enz. verbouwen. De rogge
heeft aan den grond zekere stoffen onttrokken, waaraan de
rapen weinig behoefte hebben, en integendeel andere
stoffen achtergelaten, die voor de rapen onontbeerlijk zijn.
Hetgeen de landbouwer doet voor de cultuurplanten wordt
door de Natuur voor de Wilde planten gedaan : de zaadjes der
Paardebloem bijv. worden door den wind verwijderd en in
verschen grond gezaaid, terwijl de plaats waar de moeder-

— 114 —
plant groeide, op gelijke wijze door andere soorten ingenomen words.
De uitzaaiing geschiedt daarenboven schier altijd in een
grond, die eenigszins verschilt ( 1 ) van dies, waarin de moederplant kiemde. Daardoor blijft het voedsel der achtervolgende geslachten niet altijd juist gelijk, maar er komen
geringe veranderingen voor, en men weet door ondervinding
dat zulks voor de planten voordeelig is. Een ervaren landbouwer gebruikt zooveel mogelijk zaaizaad, dat gewonnen
werd op een anderen akker dan lien waarop het moet
gezaaid worden(2), en dank aan de natuurlijke uitzaaiing,
geschiedt hetzelfde voor de wilde planten.
Wanneer men overweegt welke talrijke voordeelen de
natuurlijke uitzaaiing voor de planten oplevert, komt men
tot de slotsom dat de meeste planten, na weinige geslachten,
in den strijd om het bestaan zouden bezwijken en te gronde
gaan, waren zij beroofd van de uitrustingen waardoor hunne
zaden verspreid worden. De uitzaaiingsorganen zijn bijna
zoo onontbeerlijk tot het behoud van het ras, als de wortels
en de bladeren tot het behoud van het individu.
(1) Het ligt voor de hand dat de samenstelling van den grond op twee
verschillende plaatsen schier nooit geheel en al gelijk zal zijn.
(2) Ook bij het kweeken van dieren is het voordeelig nu en dan de samenstelling van bet voedsel te wijzigen, in plaats van jaar uit jaar in dezelfde
spijzen te geven.

V1JF BALLADEN
VAN

POL DE MONT.

Den Hoogduitschen dichter, prof. Dr

FELIX DAIIN,

to Koenigsberg.

SWANA.
In den torenkerker, vochtig en diep,
op een' rottenden stroowisch lag ze, en sliep.
Zij sliep, en zag, in een wonder gezicht,
haren liefste, badend in golven van licht.
Gansch in 't wit, met een' hemelschen lath op den mond,
zweefde hij langzaam over den grond.
“ Uw vader nadert! Gebaar u flood ! » —
Zij voelde een' kus op haar' lippen rood...
Nauw is zij ontwaakt, daar knarst het slot....
— s o Koning, o vader, vergeve u God!
Dien gij mij bestemdet, bemin ik niet !
lk heb mijn' page stervenslief...
Voor hem is 't, dat ik het leven laat.... » —
Een' snik... Daar lag zij met kleurloos gelaat...
a o Dochter, mijn' doehter !... a Geen woord, geen zucht.
Toen is de vader naar boven gevlucht.
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a Mijn kind, mijn' dochter, wat heb ik gedaan ?
'k Wil boetend naar Jeruzalem gaan .....
Naar de hoofdkerk bracht men het maagd'lik lijk :
toen luidden de klokken door 't gansche rijk.
Dat tampte niet treurig als over een' doode :
juub'lend klonk het, alsof het ter bruiloft noodde.
Met brandende kaersen en wapp'rende vaan
traden veertig priestess vooraan.
Onder een' hemel, in sneeuwen gewaad,
lag de maagd, met een' lierliken lath op 't gelaat.
Rond de baar, met jamm'ren en zuchtenloozen,
strooiden veertig maagden viooltjes en rozen....
En toen men op 't lijk de vigilia zong,
trad in den tempel een ridder — was jong.
Zei tot de priestess : a Laat staan... 0 wat pijn!
Levend mocht ze de mijne niet zijn!
En staan zij mij ook de doode niet af,
leg mij dan nevens de maagd in het graf... 0
Hij rukte het baarkleed op den grond,
hij kuste der liefelike oogen en mond.
a Ach! Swana, zoo gij nu levend werdt !
Uitsnikkend verborg zij haar hoofd op zijn hert.

Hij droeg haar tot vOor bet hoogaltaar :
a o Priester, zegen mij en haar ! 0
De klokken luidden door 't gansche rijk :
zij verkondden der doode huwelijk !

(Stof ontleend aan een oud Fransch volkslied.)

- 117 DE TROMMELAAR.
Hoe flink en rijzig was hij,
de jeugdige trommelaar !
Blauw was zijn oog, rood was zijn' Wang,
en nauweliks achttien jaar !
Taptoe en ochtendwake,
hij seinde ze als elkeen —
maar ten aanval roff'len, ten stormpas slaan,
dat kon hij in 't leger alleen !
Den gespierden slag van zijn' stokken,
zij kenden hem altemaal.
Hij was de eerste in het vuur, hij de laatste terug,
't laast, na de zegepraal !
Dan sloeg hij, het oog vol vlammen,
in triumph het rassemblement.
Zijn' trommel zong de heldendaan
van zijn dierbaar regiment. —
Doch heden duurde de veldslag

hardnekkiger, wilder dan ooit.
In het trommelgeroffel klonk het en zong
u Sterven wel, maar to deinzen,. dat nooit !
Van den ochtend sisten granaten
en floten kogels in 't rond...
Wie lag daar, badend in zijn bloed,
bedekt met wond op wond ?
Wie lag daar, in 't voorhoofd getroffen,
in 't voorhoofd, hoog en blank ?
in dikke golpen gutste het bloed
en stolde langs wimper en Wang.
Betraand, naast den arme, knielde
de marketentster neer.
Als een' moeder waschte zij 't lieve, jonge hoofd.
Geen moeder vermag het zoo teer !

- 118 Zij noemde hem bij name,
zij slaakte zoo menige kracht.
Als een' moeder kuste zij den rooden, zoeten mond...
Geen moeder vermag het zoo zacht ! —
cc En ligt gij bier to sterven,
o zoo wreed, o zoo dood'lik gewond,
eilaas ! gij waart zoo zacht en goed,
gij waart zoo clank en zoo blond !
•z( En zult gij Diet meer slagen
reveille en taptoe als weleer...
In mijn hert weergalmde er uw zwierige slag,
o zoo menigen, menigen keer !...
a En zijn thans mat en gesloten
die oogen zoo blauw en zoo zoet,
zij lachten mij, arme, zoo dikwijls toe,
en straalden van minnegloed.
En zijn die stevige armen
voor eeuwig beroofd van hunn' kracht,
zij droegerunij zoo menigwerf
over diepen plas en gracht.

a

Gij waart mij maag noch broeder,
noch spruit van mijnen schoot,...
Ach, ik had u zoo lief... Aeh, gij halt mij zoo lief...
en ik blijf u getrouw tot den flood,.. cc —
a

Zij nam hem in hare armen,
en droeg hem langzaam voort...
door granaatgeknetter, kartouwengefluit,
wijd, wijd door vernieling en moord.
Zij droeg hem, snikkend, snikkend,
wijd, zoo wijd door het bloedige veld ..
Een schot!... Op des tromm'laars bleek bestorven mond
ligt ook de vrouw geveld.
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KONING FREIR.
Den uitmuntenden balladendiehter

TH. FONTANE,

to Berlijn.

,, In het rijk van Vlaanderen zegepraalden
wij slechts, nadat wij Koning Freir hadden
zien aneuvelen. De scherpe punt des zwaerds
doorboorde het schitterend borstkuras van
Ilagne.... a
Doodzang van

RAGNAR LODBROG.

Als een' dwijle hangen de neev'len
loodzwaar, op de grauwe zee.
De wind, op vochte wieken,
voert verre gezangen mee.
Over de baren, die eind'loos
klotsen, met stenend misbaar,
fladdert op loome vleug'len
der meeuwen spokerige schaar.
In droomen bedolven, den gouden
wrong om het grijze hoofd,
zit Freir op den hoogsten burchttrans.
In zijn oog, door de jaren verdoofd,
sehemert een' nare gedaehte ;
op zijn' langen, ivoorwitten baard
rolt hijwijlen een' trane,
en langzaam trekt hij 't goede zwaerd.
Daar slaat hij de zilveren hefte
achter zich op het bronzen schild :
als de roepstem van een' klokke
gonst het door de avondstilt'.
Daar knielt vOor zijn' voeten flOgne :
a o Vader, gij riept uw' zoon ! » —
In al de Vlaamsche gouwen
geen held, als Illigne kloek en schoon,
a o flOgne, de trots mijner jaren,
met uw zilveren borstkuras,
scherp is uw oor —: en verneemt gij
geen verre gejoel langs den plas ?

- 120 o iliigne, de trots mijner jaren,
met uw' helm van zuiver good,
scherp is uw oog — en ontwaart gij
geen snekken, als gij door 't mistfloers schouwt? 0
En de reus bestaarde de golven..,.
Door de nevelen, driedik, vaal,
boorde zijn blik : was dat laaien
des bliksems, of glans van metaal ? —
Met gespannen aandacht peilde
zijn gehoor de onafzienb're vert...
— Was dat huilen van wolven, of joelen
eens legers, dat den vijand tart !
En met woeste, verwilderde blikken,
dat het dreigend weerklonk langs de zee,
slaakte de jong'ling, verbleekend,
een' drievoudigen kreet van « wee ! a
Daar beukte zijn' vuist nu het bronzen
armschild met krachtigen slag :
kloek schaarden zich rond de vorsten
de trouwe dienaars vol ontzag.
Daar zwaaide ook HOgne den degen,
en riep, dat het dreunde over 't strand :
c Te wapen ! De Noren naderen! .
God hoede Vlaanderland ! a
*
* *
En thans?... De zonne is verrezen !
De neev'len zijn opgeklaard.
In de verte bromt geen gezang meer :
snel nadert het strandewaart.
o Het schalt, o het gallemt steeds luider,
en steeds dreigender over het meer.
Duizenden schilden herhalen
den slag van scharmsaks, knots en speer.
a Wolho ! Gij draken, gij vlugge,
op het klotsende sop, danst voort !
Gij, toorts, zult de burchten blaken !
U, klieg, u verzadigt de moord.,. a

- 121 Zij zongen... En hoog van zijn' for en
zag Freir, in de worden de pracht
des morgends, de vloot der Noren,
ontelbaar als 't gesternt der na cit.
*
**

a Illigne, mijn zoon, hoe die vrees'like drommen verdre ven?*
— (, Vader en vorst, om ten minste met eere to sneven,
schiet ik den schicht, zwaai ik het zwaerd ! * - a HOgne, mijn zoon, als uw zwaerd in uw' hand wordt verbroken !*

-

a

Vader en vorst, dan de toorts aan onz' hallen gestoken !
Dekke deez' burcht met haar' puinen dan de aerd ! *

— * HOgne, mijn zoon, en uw tlonk'rende helm, en uw blinkend
zilverkuras, en mijn Laaiing, het wonderlik klinkend
zwaerd van een gansch heldengeslacht ? a
— a Vader en vorst, in de baren die schatten bedolven...

Pletterend smakken wij rotsblokken neer op die wolven !
Kus mij, o Freir... Kus mij goe nacht !...
Vader, mijn vader, 't is alles volbracht ! » —
*
**

Reeds uren zonk de dag.in zee.
Weer hangen de nevelen, dik en zwaar.
Schril krijschen de meeuwen op strand en ree.
Waar zijt gij, Freir, met het zilv'ren haar? —
In sissenden vuurgloed zwemt het strand.
Waar zijt gij, o Illigne, met helm en kuras ? —
Fel flakkert, hoog slaat naar de wolken de brand...
Wijd over het duin walmt pulver en asch...
Als spoken waren de Noren rond.
Met hunn' saksen beuken zij 't rammelend schild,
Of zij houden het schild vOor den juub'lenden mond,
en zij joelen en juichen als duiv'len zoo wild.
En zij dragen den kost'liken buit naar de vloot,
en de snekken verzinken bijna van 't gewicht...
Maar het harnas van HOgne, al strijdend gedood,
maar het zwaerd van den Koning, symbool van den plicht, —
onschendbaar rusten ze in 't diepst van het meer
waaruit niemand ze beurt aan het licht!
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NOORDERLICHT.
Als over Groenlands woestenij,
gelijk een reuzenbrand,
de Middernachtzon vurigrood
haar net van stralen spant,
dan baden heuvels, klippen, veld,
in rozen phosphoorgloed,
dan schijnt de hemel van rood fluweel,
de zee, een plas van bloed.
Wel kan geen sterf'lik oog ze zien,
dock, in lien tooverglans,
zweven der dooden geesten
luidjubelend langs den trans.
Bij paukenklank en liedergejoel,
in rei bij rei geschaard,
verspreiden zij zich, voor uren,
al dansende over de aerd...
Weer lichtelaaide 't NoOrderlicht
en sloeg gansch Groenland rood,
en kuste, voor 't arme hutje,
een' kleinen Eskimood.
In tranen zwom des knaapjes oog,
toen hij die pracht bezag,
in tranen, voor zijne ouders,
wier graf hij delven zag.
Wie leest er in een' kinderziel
de droomen, die ze verheelt ?
VOor 't geestesoog des kleinen
zweeft een verrukk'lik beeld
zijn lieve varier staat voor hem,
en wenkt hem zacht met de hand...
Zijn' kleed is Touter zonne,
zijn' kroon is diamant.

o Kom D, — dat klonk zoo eind'loos zoet,
als een smeltend harpakkoord...
Geene stem had daar gesproken....
Hoe had hij het dan gehoord?
Het beeld was weg... Slechts half gekleed
beefde van kou de knaap...
Steeds hoorde hij, zacht, die stemme,
als een, die hoort in slaap.
o En waart uw geest, o vader mijn,
o moeder, in lien gloed,
ik wil u kussen, kussen,
'k wil knielen aan uwen voet.
De Noordpool is zoo verre niet,
lang duurt de winternacht.
Ik wil mijne ouders weerzien...
1k heb genoeg gewacht... » —
Langs de eind'looze, eind'looze steppen,
dwaalde 't knaapje moedig voort.
Verlangende arrnpjes reikte 't...
Steeds lokte des vaders woord...
Daar kwam hij in het Rijk der Sneeuw
in zilverflonkerschijn
glinst'ren miljoenen sterren
aan mageren den en pijn.
Daar kwam hij in de klippenzee :
uit 'outer ijs gebouwd
verrijzen daar honderd paleizen,
door geen menschenoog aanschouwd.
Hij ging en ging... tot afgemat,
de voetjes gansch bebloed,
hij zich ter ruste leide in
der sterrekens glans en hoed'...

— 124
Het !Vie was verkleumd van kou !
De sneenw had medelij :
zij dekte 't, als Bens zijn' moeder,
met de donzigste vlokkensprei.
Doch, in het berrende Noorderlicht,
bij lieder- en paukgetoon,
omhelsden, dat uur, twee ouders
't blanke zieltje van hunn' zoon.

DE ERFGENAAM.
Bij 't smeu lend vuur, in den winterschen nacht,
houdt droef bij haar' zuigq ing de moeder wacht.
Geen sterre pinkt... De Noordwind fluit...
Kludden en Weerwolf waren thans uit.
VOor donker liet haar man ze alleen.
Langs den boschkant ging hij... — Waarom ? Waarheen ?
Wat keek hij somber ! Wat zuchtte hij naar !
Biddend wacht zij, en ijst voor gevaar.
En uren vervliegen. Steeds prevelt de vrouw. .. —
Is 't een uil, die zoo klaagt, is 't de wind in de schouw?
En zie — daar ontdekt zij in de asch van den baard
drie vreemde katten, met stopp'iigen baard,
met pikzwart haar en met klauwen vol bloed. ..
Hunne oogen flikk'ren van helschen gloed. —
« En toen ik, a zei de een', a mij verstak in het woud,
waa gde knarsend de Weerwolf door 't bout...
a En toen ik mij waagde in den hollen weg,
verborg zich een man met een' buks in de beg.
a Dof knalde het schot... Een schreeuw weerklonk !

Was 't een Bier, dat, getroffen, ter aerde zonk ? * --

- 125 En de tweede : a %Vanneer ik de hoef verliet,
vloekte luid de boer : a lk en miste hem niet...

a

0 En toen ik, omzichtig, sloop in 't rond,
lag daar de Weerwolf, dood, op den grond.
a 1k doopte mijn' klauwen in 't stollend bloed.
Nu spartelt zijn' ziel in den hellegloed...
Ha, ha, ha, ha ! »

De derdo sloop tot de wieg van het kind :
a Suja, mijn schatje... Suja, du vrind!
c, En slaapt ge in uw' doekjes zoo rustig, zoo zoet,
gij zijt uws vaders vleesch en bloed.

a Zijn lot is het uwe als de worm zijns gelaats.
Eens ligt gij, als hij, op dezelfde plaats...
Ha, ha, ha, ha ! ), —

De katten verzwonden. Aileen, alleen
zit de moeder, en barst in geween, in geween.
Daar nam ze uit zijn schamel wiegsken het wicht,
en hield het ten hemel met biddend gezicht.
Het vuur ligt uit... IJskoud is de naeht !
Rampzalige vrouw, die uw' man nog verwacht.

UIT DE DICHTERLIJKE NALATENSCHAP
VAN

DR.

C. A.

FREDERICQ.

Dr. C. A. Fredericq, die op yen Januari 1887 to Gent in

zijn 70"e jaar overleed, staat onder de Vlamingen bekend
als de schijver van eene Inleiding tot de Kruidkunde (1856),
die hij in 1882 onder den titel van De Wilde Bloemen
omwerkte, en van een Handboek van Gezondheidsleer (1867),
dat reeds vier drukken heeft beleefd en in 't Fransch vertaald
weed. Het Willems-Fonds gaf al deze Vlaamsche werken uit.
Weinigen, zelfs onder zijne beste vrienden, weten, dat
hij tusschen de jaren 1850 en 1860 ook gedichten heeft
geschreven. In zijne papieren hebben wij de volgende
stukjes gevonden, die wellicht met genoegen zullen gelezen
worden door degenen, die den waardigen man gekend
hebben.
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1.

EEN VOORBIJVL1EGENDE VOGEL.

Reeds hadden de winden en vlagen
't geboomte van bladren beroofd.
Wij dwaalden door weiden en velden.
Een' rave dreef boven ons hoofd.

0 rave, gij komt er van verve ,
gij zijt er toch zeker zoo moe!
Daar joist is tie zonne gaan slapen.
0 rave, waar gaat gij naartoe?

1k drijve naar Deurlewarande (I).
Wij raven, wij kiezen het bout.
Ze slapen, de raven, op boomen,
op boomen, de hoogste van 't woud.

De buien en vlagen, o rave,
die vallen op boomen en bosch...
— Wij raven, wij vreezen geen' vlagen :
geen winden die wieglen ons los!

(1) Een heerlijk bosch in de omstreken van Gent, op het grondgebied
van Maria-Leerne.
11

- 128 — De wouden verloren bun loover ;
de nachten zijn helder en koud.
Men ziet er u zitten van verre.
0 rave, gij zijt er zoo stout!

— Wij houden de jagers in de oogen ;
maar sliepen we in Bras en in kruid,
vertieten wij boomen en takken,
voorzeker dan maakten ze ons buit.

Wij drijven naar Deurlewarande,
wij raven, wij drijven daarheen!... t. —
Men hoorde de kraai in de verre
zij kraste, verkleinde en verdween.

Wij waren van reizen zoo moe...
En 't scheen ons of riep zij ons toe :
e Wij raven, wij zweven voorbij!
Ze drijven, de raven, in 't ruime!
De raven, de raven zijn vrij! v
Op Landegemkouter, 1854.

-
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H.

OP EEN KERKHOF.

Bewoners van dit treurig oord,
o kruidjes, die daar groeit,
en diertjes, die men daar vermoedt,
en bloempjes, die daar blocit,
die daar zoo weeldrig krielt ; en voclit,
dat uit de muren druipt ;
o beendren, die verspreid daar ligt,
en slakken, die daar kruipt ;
en gij, die boort door 't donker graf,
die statig, koel en stil
de beenderen der lijken knaagt,
der lijken rot en kil.... :
Geweten van dit plechtig oord,
wat ligt er in WV ' school ?
wat denkt gij van de praal der aard ?
wat weet gij van de dood ?
Januari 1854.
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DE BLOEMEN VAN DEN HAGEDOORN.

De koeien keeren uit de weide;
't is avond, en de zon verdwijnt;
reeds blikken lichtjes daar en ginder
uit hoeve en hut. De maan verschijnt.

't Geboomte werpt zijn' zwarte schaduw
als nachtgestalten langs den grond.
Men hoort nog ginder in de verte
't eentonig biaffen van een' hond...

Maar nu werd alles stil en zwijgend,
en gansch het sterrenrijk verscheen.
Hoe grootsch en hel! Geen blaadje wemelt.
Hoe schittrend schoon ! De klok is een.

Van ouds staat daar een hagedoren,
een wilde tronk, een woeste boom,
een' schimme bij den boord van 't water,
gebogen naar den breedeu stroom,
bestrooid met witte lentebloemen,
een zilvren ster op groenen grond,
met takjes rijk en mild gebladerd,
waar menig vogel 't nestje bond.

lloort gij dat klokje ginder kleppen?
De zon verjaagt reeds ster en schim;
't gewoel begint, 't wordt alles wakker,
en rood als vuur is de Oosterkim.

- 131 Het klokje klept reeds de eerste misse.
De boeren zijn ook al to been.
Men moet toch 's zondags naar de kerke :
van ver en bij trekt men er heen.

Daar wordt geklonken met de belle,
gebeden met den mond;
men komt om centen met de schale,
ow centen gaat men rond.

Daar wordt gewierookt en gezongen,
gezongen in 't latijn ;
en pracht en priesters en kazuifels,
kazuifels van satijn.

De wind blies klagend in de abeelen...
0 bloempjes van den hagedoren,
wat peinst gij sours van Gode's werk ?
gij zaagt den sterrenhemel blinken :
wat denkt gij van die groote kerk ?
Oostbroek, 31 Januari 1860.
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1V.

DE BLOEMEN DES VELDS.

Kleine bloempjes uit den velde,
gij leeft onbekend, veracht.
Klatergoud en valsche luister
worden hier alom geacht.

Stil en nedrig, als de zonne
hare stralen nederschiet,
verre van 't gewoel der steden,
boort gij 's leeuwriks liefdelied.

Verre van 't gewoel der steden,
waar de menschheid zucht en zwoegt,
biedt ge uw ketkjes aan de bijen,
wijl de Landman zingt en ploegt.

Kleine kruidjes in het Wilde,
lieve bloempjes in het veld,
God ke pt toch uw' deugd en weerde :
al uw blaadjes zijn gete/d.

-
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V.

HET GRAF VAN EEN KLEIN KIND.

Cinder, waar de woudviooltjes
groeien, op den karat van 't bosch,
is het graf van een klein kindje,
ginder onder 't groene mos.

Eenzaam, zwijgend en verlaten,
ginder waar die eiken staan,
ligt het lijkjen onder de aarde.
Zeven jaren zijn vergaan.

Niemand komt naar 't kindergrafje.
Sleutelbloem en tijdeloos
bloeien op het eenzaam plekje,
krielen er met klapperroos.

Voglen nestlen in de struiken.
Niemand die daar henen gaat,
niemand bij het stifle grafje,
niemand die daar tranen laat.

Uit hun land verjaagd, verbannen,
zwierven zij Europa road.
't Kindje Iced en stierf in 't vreemde.
't Lijkje rust op vreemden grond.
30 Maart 1854.

-
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VI.

DE LISCHBLOE M.

Tusschen lisch en groene biezen,
langs een' stillen watergracht,
bloeit een' groote gele bloeme
in de stilte van den nacht.

Zachtjes zingt de wind in 't lange riet,
en wiegelt lisch en blad.
Ster en mane glansen door de biezen
op het stille nat.

Ster en mane! raadselvolle wezens,
wondergroot en machtig ver !...
In de rilimte zonder cinde,
klein als bloemjes worden maan en ster.

Bloem en sterren zijn gezusters.
Lengte en grootte tellen niet.
Vol van liefde, vol geheimen,
schijnt een ster uit 't groene riet.
Februari 1860.
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VII.
DE DOOD.
Wij volgden zijn' begrafenis ;
wij zagen hem naar 't kerkhof gaan ;
wij stonden bij zijn open graf
en lieten er zoo meengen traan ..
De kist zinkt neer en de aarde rolt er op
met hol en dof gedruis.
Wij blikken snikkend naar den grond,
en zwijgend keeren wij naar huis.
0 raadselvolle dood,
hoe somber, diep en groot! .
Waarom zijn wij zoo zeer ontroerd ?
Waarom dat teeder medelij ?
Ons Leven leidt toch ook naar 't graf.
Hij is het heden, morgen wij.
Het kerkhof is onze echte plaats ;
onz' deken is van groene blaan.
De dooden zijn in groot getal
wij zullen bij hen slapen gaan.
De zeisen zwiert, 't is slag op slag;
de dood werkt immer, nacht en dag.
De wereld is haar eigendom.
Gij hebt bier niets dat u behoort.
Zij eischt haar goed, gij gaat in 't graf.. .
Het hart hijgt naar een ander oord.

BOEKBEOORDEELINGEN.

Der Aberglaube des illittelalters and der nachstfolgenden Jahrhunderte. — Basel, 1884. Fel. Schneider.

CARL MEYER. -

8° VIII en 582 bl. (6.40 mark).
In zijn schoon essay over Frederik den Groote spreekt
Macaulay van een zekeren Markies d'Argens, een man, die met
alles wat op den godsdienst betrekking had, den spot dreef als
zijnde bijgeloovigheid ; hij zou echter niet gewaagd hebben op
een vrijdag een refs te ondernemen, was de slaaf van droomen
en voorteekcns, verzocht zijn gasten met mes en vork Been kruis
te maken, en geloofde aan meer andere domhcden. De man was
nochtans niet van verstand ontbloot, en had een tamelijk verzorgde geestesopvoeding genoten. Juist daarom wekte zijn
gedrag bij zijn omgeving des te meer verwondering en werd
het door den Engelschen geschiedschrijver vermeld.
Zulke feiten zijn voor hem, die zich met de studie van de
menschelijke ontwikkeling bezig houdt, niet van aard om als
icts zeer verwonderlijks aangezien te worden. Bijgeloof treffen
wij min of meer overal aan, van den laagsten trap der maatsehappij tot den hoogsten. Overigens, zeer Bering is de verhouding van hen, welke, boven de vooroordeelen der menigte
verheven, hun verstand onbelemmerd gebruiken ; en, naarmate
men de ladder afstijgt, stuit men bij iedere sport lager op immer
meer onberedeneerd geloof, altijd dommer, ja, dikwijls onbe-

-137-grijpelijk. Men bedriege zich niet, zelfs in de groote steden,
welke zoo gaarne voor verlicht doorgaan, schuilt nog veel meer
van die overblijfselen uit vroeger eeuwen dan wij geneigd zijn
aan te nemen. Wie was niet eens de dertiende aan tafel, zoodat
de gastheer den maaltijd niet beginnen dorst, voordat een veertiende zijn vrees was komen wegnemen? Dit voorbeeld onder
vele is een treffend staaltje van dom bijgeloof. Veel, thans als
geloof wel grootendeels uitgestorven, is ons bijgebleven als gezegde of spreuk : stooten wij een zoutvat om, dan zeggen wij
veelal lachende « dat ons zeven jaar ongeluk te wachten staat
krijgt iemand het onderste der flesch, dan moet hij in 't zelfde
en talrijke andere, die zich in de volkstaal
jaar trouwen
staande holden.
Zija deze ongegronde begrippen aan 't afnemen, zoo is dat
reeds een vooruitgang en de wetenschap moet steeds op het
uitroeien er van bedacht zijn. Een krachtig middel tot het bereiken van dit zeer verdienstelijk doel, is het zamelen en historisch
vervolgen van het bijgeloof; want, men verlieze het niet uit het
oog, hoc verder men teruggaat in de geschiedenis, des te meer
men er vindt. Immers, volgens de wet der ontwikkeling, is de
vooruitgang van den mensch vooral op verstandelijk gebied
merkbaar : hoe dichter dus bij den natuurstaat, des te ongedes te ongerijmder Naar
crronder het oordeel van de menigte,
ri,
D
gedachten. Wanneer men hooger opklimt, ziet men hoe de
verbeelding steeds meer de overhand krijgt op de rede ; in onze
beschaving, treedt de rede op den voorgrond. Het is derhalve
een zeer nuttige arbeid, het bijgeloof der middeleeuwen te
zamelen, te doorgronden en met de thans nog levende dwaalbegrippen in verband te brengen.
Zulks was het doel van Prof. C. Meyer te Basel in het boek,
dat hij, onder den hooger aangegeven titel, voor een paar jaren
in het licht zond. De vorige regelen duiden genoegzaam aan,
welke plaats ik meen in de geschiedenis der menschelijke beschaving aan dergelijke studie te moeten toekennen. Dit alleszins
merkwaardige werk heeft voor het goed verstand der middelP;

a

P,

9
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eeuwsche schrijvers — en hier hebben wij het oog natuurlijk
meest op onze Middennederlandsche — een hoop gewicht. Het
legt ons geheel de verstandelijke ontwikkeling van den middeleeuwschen schrijver bloot. In die tijden van onwetendheid was
de kloof tusschen den geleerden stand en het yolk niet zoo
wijd als tegenwoordig. De dichter of geleerde deelde nog
de zienswijze der menigte, en op vele punten spiegelen zijn
geschriften den geest der minder ontwikkelden weer ; zelfs de
zuiver letterkundige werken zijn in dit opzicht als de rijkste
bron aan te merken. Hoe zeer de meer verlichte stand in
vroeger eeuwen op denzelfden trap stood als de gemeene man,
bewijst het feit, onder vele uit den hoop der door Meyer verzamelde gegrepen, van den magistraat van Basel, welke in 1474
een haan veroordeelde om levend verbrand te worden, omdat
het arme dier « een ei gelegd had D . Voorvallen van dien card
waren gansch niet zeldzaam.
Meyer bespreekt, in een twaalftal hoofdstukken, geheel de'rij
der op ongegronde oordeelen berustende begrippen, welke in de
volksverbeelding wortel geschoten hebben. Zijn bock hangt een
zeer volledig tafereel op van het wonderbare, met de rol, welke
het in de geschiedenis vervuld heeft. -Sterrewichelarij, handkijkerij, alchemic behooren meer tot de middeleeuwen, hoewel
ook films nog veel daarvan is overgebleven, ja, in de taal nog
uitdrukkingen bestaan, die zelfs de beschaafde onwetend
gebruikt : ook den philoloog kan doze studie dus belangstelling
inboezemen. Talrijker is nog het bijgeloof voorhanden dat met
de drie rijken der natuur samenhangt; dit gedeelte wordt door
Meyer uitvoerig besproken. Een merkwaardig hoofdstuk handelt
over het wondergeloof, dat, onafscheidbaar van den godsdienst,
steeds aan de domheid voedsel gaf. Als gevolg er van vinden wij
het toover- en heksenwezen geschetst, terwijl het lezen van al
het kwaad, door het godsdienstig fanatisme aan 't menschdom
berokkend, den lezer een koude huivering door de leden jaagt.
Meyer's bock zal ik dus cenvoudig warm aanbevelen, zoowel
voor de degelijkheid van den inhoud, als voor den vrijzinnigen
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en onpartijdigen geest waarmede het werd saamgesteld. Geen
land van Westelijk Europa liet hij buiten zijn opzoekingen;
de feiten, welke hij uit de gehecle middeleeuwsche letterkunde
bijeenbracht, gaan immers terug op een gemeenschappelijk
geloof. Zoo vinden wij menige belangwekkende inlichting over
zaken, die meer bijzonder op de Nederlanden betrekking hebben. Meyer heeft overigens Been opzoekingen ontzien, en de
talrijke verwijzingen, aan den voet der bladzijden gegeven,
duiden nauwkeurig de bronnen aan, wat het waarheidlievend
karakter van het boek zeer verhoogt. De alphabetische inhoudstafel, hoewel zij vollediger zijn kon, bewi jst toch goeden dienst.
Wie in de zaak belang stelt en zich met dcrgelijke studi6n
speciaal bezig houdt, is toch in de noodzakelijkheid steeds bij het
lezen aanteekeningen te houden, en heeft dus gelegenheid in de
onvolledigheid der tafel te voorzien. Voor zulke lezers zij hicr
nog bijgevoegd, dat Liebrecht, in zijn recensie van dit bock in
het Litteraturblatt far germanische and romanische Philologie
(1881, bl. 316) eenige goede bijvoegsels geleverd heeft.
AUG. GITTgE.

Kerk en staat onder de Frankische koningen
der VP eeuw, met teekeningen van Arm. Heins. — Gent
J. Vuylsteke, 1887. --161 blz. (Uitgaven van het WillemsFonds nr 414).

ALF. SERESIA. -...

De scheiding van Kerk en Staat is, in onze hedendaagsche
maatschappij, een der gewichtigste vraagstukken der inwendige
politiek. Buiten de belangstelling, welke de kwestie in zich zelve
kan wekkcn, beeft zij een zijde, waardoor zij wel geschikt is,
de nieuwsgicrigheid der menigte gaande te maken. Hod werd zij
geboren? Waarom die heftigheid, waarmede thans vOor of tegen
gestreden wordt? — De oplossing dezer vragen vindt men alleen
in de historische ontwikkeling van het verbond, dat zoo lang,
en nog op sommige punten in onzen tijd, tusschen Staat en
Kerk bestond. Het sluiten van dit verbond, in westelijk Europa,
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valt onder de regeering der Frankische koningen ; de bepalingen,
welke geregeld werden bij die overcenkomst tusschen de wereldlijke en geestelijke macht, kunnen wij in het leerrijke boekje
van den heer Seresia nagaan. Door goedgekozen uittreksels uit de
betrouwbaarste bron, Gregorius van Tours, en door afgezonderde
feiten laat hij ons een blik slaan op de doeleinden, welke in dat
onderling verbond de Frankische koningen, van de eene zijde,
en de Gallische bisschoppen, van de andere, vervolgden. Bondgenooten werden ze, tot behoud en versterking van het gezag,
dat zij, hoewel op verschillende wijze, op de menigte uitoefenden ; daardoor werden de bisschoppen tot werktuigen van de
Frankische koningen, welke zich van hen bedienden, minder
uit liefde tot den nieuwen godsdienst — ijveraars waren zij
allerminst —, dan wel om hun rijk te vergrooten. Ook de Kerk
vond er haar voordeel bij, in de immer toenemende uitbreiding,
welke het christendom daardoor verkreeg. Dit was ook de goede
zijde van de gesloten overeenkomst, en de heer Seresia ontkent
ook niet, hoezcer de beschaving der nog ruwe westersche
volkeren door het christendom vooruitgeholpen werd. Dat
nu, in de middelen, waardoor de beide medestanders elkanders gezag bevorderden, zich vele gevallen voordeden, waarin
aan de algemeene zedelijkheid geweld werd aangedaan, blijkt
vooral lit de groote partijdigheid, welke de Kerk steeds goed
vond aan te wenden, wanneer het gold de handelwijze van
den rechtgeloovigen bondgenoot te beoordeelen; in de gevallen,
door den heer Seresia vermeld, waarvan sommige, volgens onze
hedendaagsche begrippen, als schandelijk moeten bestempeld
worden, is de Kerk veel meer te laken, dan het wereldlijk gezag.
De Frankische koningen waren barbaren, in de kindsheid der
beschaving; de christelijke bisschoppen hadden voor zending
de zedelijke leer in te prenten en vooral zelve toe te passen.
Dit boek doet Bens te meer uitschijnen, hoe vaak zij de stem
van hun geweten tegenover hun belting tot zwijgen brachten.
Juist hierdoor ontstond verdeeldheid in de Kerk zelve, en
herhaaldelijk wordt vermeld, dat de bisschoppen onderling van

zienswijze verschilden op meer dan een punt. Op het stuk der
voorrechten namelijk, zoodra de immer meer op den voorgrond
tredende heerschzucht der Kerk den Frankischen koningen cen
doorn in het oog word, meenden sommige prelaten het verkregene met handen en tanden te moeten verdedigen, terwij1 andere,
uit staatkunde, een strijd met de grootere macht zochten te ontwijken. Die botsing was echter onvermijdelijk, en zoo zien wij,
in later eeuwcn, de scheuring steeds verwijden.
In cenvoudigen, natuurlijken stip behandelt de hecr Seresia
dit zoo belangrijke vraagstuk, en zijn werkje zal tot het richtig
beoordeelen der strijdende princiepen voorzeker bijdragen.
AUG. GITTItE.

ONZE TAAL VOOR HET ASSISENHOF ' VAN
OUST-VLAANDEREN.

Onze lezers hebben zekerlijk de beruchte zaak PAELING niet
vergeten, die, eenige jaren geleden, zulk eene diepe opsehudding in Vlaamsch-Belgie te weeg bracht, omdat zij een
sprekend bewijs opleverde van de wijze waarop de taalwet
van 17 Augustus 1873 wordt toegepast. Wij zullen ons dus
vergenoegen met in weinige woorden de voornaamste feiten
Bier zaak bier op te geven en voor 't overige kunnen wij
slechts de belangstellenden verzoeken de geleerde verhandeling te herlezen, welke onze vriend Mr. H.

DE HooN,

des-

tijds advocaat te Gent, trans substituut, van den Procureur
des Konings te Brussel, in het Nederlandsch Museum heeft
laten verschijnen (1).
Genoeg zij het dus te herinneren dat in 1879 voor het
Assisenhof van Oostvlaanderen eene zaak opgeroepen werd

(1) Onze Taal voor het strafgerecht in Vlaanderen, Nederlandsch Museum,
jaargang 1879, 4 aflevering.
12
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waarin drie personen betrokken waren. Alle drie waren
Vlamingen, verstonden en spraken de Nederlandsche taal ;
een hunner ten miriste, FREDERIK PAELING, kende geen woord
Fransch. Geen der beschuldigden had overigens gevraagd dat
men zich van het Fransch zou bedienen, zoodat de gansche
rechtspleging tot aan de pleidooien in de landtaal plaats
greep.
Bij het begin der debatten bleek het nu dat de substituut
van den Procureur-generaal voornemens was in het Fransch
te pleiten, zich steunende op bet felt dat alleen PAELING
geeischt had dat men hem in het Nederlandsch zou beschuldigen en verdedigen, terwij1 de twee andere betichten aan
bunne advocaten toelieten zich in het Fransch uit te
drukken.
De verdediger van PAELING, Mr. ALBERT FREDERICQ, vroeg
onmiddellijk acte van zijn uitdrukkelijk verzet tegen het
gebruik der Fransche taal door het openbaar ministerie;
waarop de voorzitter van het Hof aan de twee andere advoeaten eene vrij onregelmatige vraag meende te moeten stellen : hij verzocht hen namelijk te willen verklaren in welke
taal zij voornemens waren te zullen pleiten. Niets verplichtte
hen te antwoorden : edoch vonden zij het raadzaam te kennen te geven dat zij in het Fransch gingen spreken.
In weinige woorden werd nu die tusschenzaak behandeld
door den substituut, die zich in bet Fransch uitdrukte, en
Mr. FREDERICQ, die de Nederlandsche taal bezigde, waarna bet
Hof zich verwijderde en ' eenige minuten later met een arrest
terugkeerde, dat aan PAELING acte gaf van zijn verzet, loch
tevens het recht van het openbaar ministerie erkende om in
de voorhandige zaak naar willekeur eene van beide talen to
gebruiken.
De beweegredenen van het arrest van 2 Augustus 1879 zijn
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merkwaardig genoeg om bier in haar geheel opgenomen te
worden. Ziehier den tekst ervan :
Het Hof van Assisen ..... (1)
Overwegende dat de wet van 17 Augustus 1873 voor oogwit
heeft gehad aan de klachten te voldoen van hen die beweerden
dat in Vlaanderen het onderzoek in strafzaken in de Fransche
taal gedaan werd ten nadeele der beschuldigden of betichten,
die deze taal niet verstaan ;
Overwegende dat bet Staatsbesuur een ontwerp van wet aan
de wetgevende maclit heeft voorgebracht, waaruit vloeide dat de
Vlaamsche taal den voorrang moest hebben op de Fransche taal
in al de Vlaamsche provinci&i,
Overwegende dat er volgt uit de gesprekken en de debatten,
welke plaats hebben gehad voor de wetgevende Kamers, alsook
uit den tekst zelven van de wet, en namelijk uit artikelen 5, 7
en 8, dat de wetgever dien grondregel niet aangenomen heeft,
dat hij gees voorrecht aan de Viamingen heeft willen geven,
zelfs in Vlaanderen, maar dat hij eerie volstrekte gelijkheid voor
de rechtbanken in de Vlaamsche provineien heeft wilier' vaststellen tusschen degene die de Vlaamsche en degene die de
Fransche taal spreken ;
Overwegende dat ingevolge art. 8 der hiervoren aangehaaldc
wet van 1873, het openbaar ministerie zich mag bedienen voor
zijnen eisch van de taal door de verdediging gekozen;
Overwegende dat de wetgever het geval niet heeft voorzien,
dat er in dezelfde zaak beschuldigden of betichten zich bevinden
wier verdedigers de eenen de Fransche taal en de anderen de
Vlaamsche taal spreken;
Overwegende dat het tegenstrijdig is met de gezonde rede to
eischen, dat in die omstandigheid het openbaar ministerie zijne

(1) Wij laten aan den kant de inleiding van het arrest, waarin het verzet
van PAELING en de tegenovergestelde eisch van het openbaar ministerie
worden vastgesteld, alsook de antwoorden der twee advo.caten, die op aan•
vraag van den voorzitter, verklaard hadden de andere beschuldigden in het
Fransch te willen verdedigen.

— 146 —
redevoering zoude moeten uitspreken in de Fransche of in de
Vlaamsche taal, en daarna dezelfde herhalen in de taal, waarvan
hij eerst Been gebruik heeft gemaakt ;
Overwegende dat in aandacht nemende de gelijkheid door den
wetgever uitgesproken tusschen al de beschuldigden of betichten
die verschillige talen spreken, het redelijk is aan te nemen, dat
in dat geval het toegelaten is aan het openbaar ministerie zich to
bedienen naar zijne keuze van de taal van welke hij gelooft zich
to moeten bedienen voor het goed bestuur van het recht;
Overwegende dat in de voorhandige zaak het te meer vreemd
zou voorkomen en het zelfs tegenstrijdig zoude zijn met den geest
van de wet, dat het openbaar menisterie zich zoude bedienen
van de Vlaamsche taal, als Brie zijner tegenstrevers verklaard
hebben te willen gebruik maken in hun pleidooi van de Fransche
taal en dat maar een tegenstrever van de Vlaamsche taal gebruik maakt ;
Om deze redenen :
Het Hot geest acte aan den beschuldigde PAELING van de conclusies in zijnen naam door Mr. ALBERT FREDERICQ nedergelegd,
en zegt dat in de voorhandige zaak het ope nbaar ministerie het
recht heeft zich to bedienen van de Fransche taal voor het uitspreken van zijn requisitorium.
Van dit arrest zullen wij weinig zeggen. De stelling, welke
het Assisenhof van Oostvlaanderen verdedigde is onhoudbaar, zooals genoegzaam zal blijken wanneer wij de middelen
zullen bespreken, welke ter verbreking werden ingeroepen.
Wij zullen ons vergenoegen met te wijzen op de omstandigheid dat bet arrest van 2 Augustus 1879 het a vreemd en
zelfs tegenstrijdig met den geest der wet » noemt dat bet
openbaar ministerie in het Nederlandsch zou pleiten als de
meerderheid der betichten hunne verdediging in het Fransch
laten voordragen. Welnu, eenige dagen later moest het
zelfde Hof van Assisen, door denzelfden raadsheer voorge-
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zeten, over het omgekeerde geval uitspraak does. Dertien
personen verschenen voor het Hof, acht werden in het
Nederlandsch en slechts myf in het Fransch verdedigd.
Doch ditmaal vond men het noch « vreemd », noch u met
den geest van de wet tegenstrijdig dat het openbaar ministerie de taal der niinderheid zou verkiezen. Het nieuw arrest
waarbij aan den substituut van den Procureur-generaal
werd toegelaten zich in het Fransch uit te drukken, was,
wat de beweegredenen aangaat letterlijk hetzelfde als dat van
2 Augustus, met dit verschil namelijk dat het laatste paragraaf eenvoudig werd weggelaten. Het is niet mogelijk duidelijker te laten blijken dat Themis weinig kans heeft hare
weegschalen in evenwicht te houden, zoohaast de rechten
der Nederlandsche taal op het spel liggen.
« De ware reden, zegt overigens Mr. H. DE HOON in zijne
voormelde verhandeling, is geen geheim : de Heer substituut
van den Procureur-generaal kent de landtaal niet zoo goed
als het Fransch, en daar de zaak van den "l en Augustus zeer
gewichtig was, wenschte hij zijne voile welsprekendhcid te
bezitten. Daarom werd de taalwet niet gehandhaafd. Deze
bemerking is algemeen : de rechters en de beambten van
het openbaar ministerie zijn niet altijd onze taal volkomen
-machtig. Hierdoor heeft de goede bediening van het recht
te lijden.
Wij vragen ons of of er geene maatregelen zouden te
nemen zijn om te beletten dat de onbekendheid van enkele
magistraten met onze taal de goede bediening van het recht
en de gewetensvolle toepassing der wetten bij voortduring
blijve hinderen.
Wat er van zij, de zaak PAELING werd door het openbaar
ministerie in het Fransch en door den verdediger in het
Nederlandsch bepleit. PAELING werd schuldig verklaard : het
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gold een geval van moord, de doodstraf werd tegen hem
uitgesproken.
De veroordeelde meende zich in verbreking te moeten
voorzien; zijne zaak werd toevertrouwd aan MMrs.
vader, van Brussel, en

C. POODTS,

van Gent

( 1 ).

ORTS

Deze laatste

stelde het vertoog op, dat ter staving van de voorziening aan
het Oppergerechtshof werd medegedeeld. De voorziening was
gegrond op de verkeerde uitlegging en de verkeerde toepassing der art. 1 en 8 der wet van 17 Augustus 1873 en op
art. 3 derzelfde wet, doordien voor het Assisenhof van OostVlaanderen het openbaar ministerie in eene Vlaamsche
rechtspleging in het Fransch gerequireerd had tegen
PAELING,

die in het Nederlandsch verdedigd werd en uit-

drukkelijk verklaard had dat hij zich tegen het gebruik der
Fransche taal door de beschuldiging verzette.
De verhandeling van Mr.

POODTS is

zonder den minsten

twijfel de merkwaardigste bijdrage, welke wij tot hiertoe
aangaande de menigvuldige vraagstukken door de toepassing der taalwet opgeworpen, bezitten, en het is waarlijk
te betreuren dat zij voor het publiek zoo goed als onbekend
is gebleven. Wel is waar werd zij als bijlage in het verslag
van de Vlaamsche Conferentie der Balie van Gent opgenomen, maar die uitgave, hoe belangrijk ook, worth slechts
door een klein petal specialisten, feitelijk door de leden der
Conferentie alleen, gelezen en alles wat het groot publiek er
van verneemt is hoogsteris eene aanbeveling van eenige
regels door een of ander Vlaamsch blad opgenomen. Het
komt ons dus voor dat het in alle geval nuttig en leerrijk
zal wezen hier, zoo niet den 'tekst van Mr.

(1) Tegenwoordig onderzoeksrechter te Dendermonde.

POODTS'

verhan-
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deling — ons bestek laat ons zulks ongelukkig niet toe —,
ten minste den zakelijken inhoud ervan in beknopten vorm
merle te deelen.
De verhandeling van Mr.

POODTS begint

met eene opgave

der feiten, welke wij zooeven hebben medegedeeld. Schrijver doet verder te recht opmerken dat het arrest van het
Assisenhof van Oost-Vlaanderen inderdaad niets antlers is
dan eene eenvoudige raadgeving, die het openbaar ministerie
niet kan binden en evenmin ten zijnen voordeele een recht
bekrachtigen, welk de wet hem niet toekent. Het Hof heeft
zelfs geen gebruik willen maken van het vermogen, waarmede
art. 7, in geval van oneenigheid tusschen de betichten aangaande de keus der taal, den rechter bekleedt : het arrest zegt
eenvoudig dat, volgens het Hof, de beambte van het openbaar
ministerie noch door de wet van 1873 noch door welke
andere ook ander de gegeven omstandigheden verplicht was
deze taal liever dan gene te gebruiken. Die zienswijze wordt
in het arrest door al de bewijsgronden gestaafd, welke
het mogelijk is in te roepen, en het is de wederlegging
ervan, die zich de opsteller van het vertoog ten doel heeft
ng esteld.
De bewijsvoering van Mr.

POODTS is

dubbel. Vooreerst

tracht hij aan te toonen dat het derde paragraaf van art. 8
der wet hier niet mocht toegepast worden, zoodat bij gebrek
aan eenige bepaling, die eene uitzondering kon wettigen, bet
openbaar ministerie verplicht was in zijn requisitorium de
taal der rechtspleging, namelijk in het voorhandig geval het
Nederlandsch, te bezigen.
Ten tweede betoogt de achtbare advocaat dat, gesteld zelfs
art. 8 S 5 hier mocht ingeroepen worden. — hetgeen uitdrukkelijk wordt betwist —, het openbaar ministerie toch in
bet Nederlandsch had moeten requireeren : door het tegen-
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deel te beslissen heeft het Hof de grondbeginsels van de
taalwet en zelfs van het Wetboek van Rechtspleging in strafzaken uit het oog verloren, men heeft de wet Diet uitgelegd,
maar dezelve eenvoudig weggecijferd.
Mr.

POODTS

is het met bet Hof eens dat de wet van 1873

geeiie van beide talen begunstigt: beiden worden op denzelfden voet gesteld, met het doel om te beletten dat rechters
en betichten elkander niet zouden verstaan. Daarom ook
wordt de keus der taal aan den betichte overgelaten : de wet
beschermt hem tegen de willekeur der magistraten, want
door zijne keus zijn ze gebonden.
De taal der rechtspleging vastgesteld zijnde, daar het
requisitorium een der voornaamste gedeelten van de rechtspleging vormt en de taalwet precies Naar ontstaan te danken
heeft aan den algemeenen wensch om voortaan bet misbruik
van Fransche beschuldigingen voor den Vlaamschen
betichte meestal onverstaanbaar — te vermijden, zoo spreekt
het van zelf dat het openbaar ministerie zich van die taal
in zijne vorderingen zal bedienen, behalve wanneer eerie
uitdrukkelijke bepaling der wet hem machtigt eene andere
te verkiezen.
Eerie dergelijke bepaling heeft men in art. 8 meenen te
vinden, maar het Hof is het met Mr.

POODTS eens

dat die

schikking bier niet toepasselijk is. Die bepaling immers,
welke ten voordeele van de advocates alleen in de wet werd
opgenomen, voorziet enkel het geval dat er slechts
betichte in de zaak betrokken is. Eene bepaling, die aan den
beambte van het openbaar ministerie zou toelaten, wanneer
verschillende betichten in verschillende talen worden verdedigd , naar verkiezen Nederlandsch of Fransch te spreken,
bestaat in onze wet niet. Bijgevolg zal hij zich van de taal
der rechtspleging moeten bedienen, vermits het hem verbo-
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den is eene andere te gebruiken, ten zij eene uitdrukkelijke
wetsbepaling hem daartoe machtige.
Het Hof dat tot hiertoe de zienswijze van het vertoog
omtrent de grondbeginselen der wet volkomen beaamt,
meent hier te mogen besluiten dat u het redelijk is » onder
zulke omstandigheden de keus der taal aan het openbaar
ministerie ter zijde te laten. De quaestie van redelijkheid
daargelaten, moeten wij doen opmerken dat de gevolgtrekking, welke zich het Hof veroorlooft, in geen geval met den
geest en de letter van de wet strookt, want zij komt hierop
neer dat indien het derde paragraaf van art. 8 in de wet niet
bestond, zooals het was na de eerste beraadslaging in de
Kamer, het openbaar ministerie altijd de keus der taal zou
hebben. Welnu, het tegendeel is waar, want het is juist om
aan het openbaar ministerie toe te laten de taal der verdediging te bezigen, wanneer deze dezelfde niet was als die der
rechtspleging, dat men het paragraaf waarvan sprake heeft
ingelascht. Daar overigens het Hof zelf erkent dat art. 8 S 3
hier niet kan toegepast worden, kan men geen ander logisch
besluit aannemen dan dat het openbaar ministerie hier niet
ontslagen is van de verplichting om de taal der rechtspleging
ter uitsluiting van ieder andere te spreken.
Die beschouwingen zouden reeds volstaan om het ongegronde van het arrest te doen beseffen, loch het Hof schijnt
te gelooven dat art. 1 der wet de taal bepaalt, waarvan in
gansch de rechtspleging, behalve het requisitorium, gebruik
zal gemaakt worden en dat de rechten en plichten van het
openbaar ministerie, wat het requisitorium aangaat, uitsluitend door art. 8 S 3 warden geregeld. Die voorstelling is
verkeerd : art. 8 5 3 vernietigt het grondbeginsel van art. 1
in het geheel niet, maar wijzigt hetzelve in eèn gegeven geval
en voor 't overige laat het onveranderd bestaan, Zulks wordt
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ten overvloede door de parlementaire debatten bewezen.
Doch, gesteld zelfs de zienswijze van het Hof gegrond zij,
de gevolgen, welke men eruit wil trekkers, zijn niettemin in
strijd met de wet.
Het Hof neemt aan dat er in de wet eene leemte bestaat,
dat noch art. 8 noch eenig ander het gegeven geval oplossen.
En men besluit dat het redelijk is de keus der taal aan het
openbaar ministerie te laten, 't is te zeggen dat men handelt
alsof er geene wet bestond. Maar er is eene taalwet en de
leemten, die men erin aantreft, moet de reciter aanvullen,
in dien zin namelijk dat hij zich van de inzichten van den
wetgever diep zal moeten doordringen en dan, met bet oog
op hetgeen in de voorziene gevallen wordt bepaald, bij
analogie vaststellen op welke wijze de niet uitdrukkelijk
voorziene onderstellingen dienen opgelost te worden.
Te vergeefs beroept zich het Hof op de gelijkheid, die
tussehen alle beschuldigden moet bestaan. in het voorhandig
geval kon er geene spraak zijn van geschil, daar alle
beschuldigden voor de rechtspleging het Nederlandsch hadden
verkozen. Wel is waar lieten er twee hunne verdediging in
het Fransch voordragen, maar zulks kon bun gees het
minste recht geven om die taal aan het openbaar ministerie
op te dringen : art. 8 S 3 zegt dat, in geval de verdediger in
zijn pleidooi eene andere taal gebruikt dan die der rechtspleging, de beambte van het openbaar ministerie dezelve zal
mogen bezigen, hetgeen blijkbaar beteekent dat hij vrij blijft
in de taal der rechtspleging te pleiten.
Even zeker is het dat de bepaling van art. 8 S3 in ons geval
bij analogie n iet kan toegepast worden, want zulks zou ons
tot het besluit Leiden dat het openbaar ministerie in het
Nederlandsch zou moeten requireeren tegen dezen betichte
en in het Fransch tegen gene. Terecht noemt het arrest zulk
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een mengelmoes tegenstrijdig met de gezonde rede; en het
lijdt geenen twijfel of de wetgever nooit zoo iets heeft
gewenscht.
Wat heeft dus de wetgever gewild? Had men in de wet
eene bepaling ingelascht om het geval waarvan sprake te
regelen, wat zou de zin ervan geweest zijn? Ziedaar den
knoop.
Er is geen twijfel mogelijk. Het doel der wet is voortaan
te vermijden dat in de Vlaamsche gewesten de Vlamingen
in eene taal, die zij niet kennen — of niet verkiezen te
kennen zouden vervolgd, beschuldigd en gevonnist
worden. Daarom ook wordt door art. I en 2 van de wet de
keus der taal uitdrukkelijk aan den betichte gelaten. Neemt
men nu aan dat art. 8 S 3 op ons geval toepasselijk is, dus
op een geval, dat zich gedurig in de practijk voordoet, zoo
zou men moeten besluiten dat de wetgever met de eene
hand terugtrekt wat hij met de andere heeft geschonken, dat
hij door art. 9 en 2 de vrije keuze der taal ten voordeele
van den betichie uitroept en dezelve door art. 8 feitelijk
vernietigt! Het ware ongerijmd zoo iets te houden staan.
Aangaande het gewaand geschil onder de beschuldigden
betrekkelijk de keuze der taal, client nog opgemerkt te worden dat geen hunner zich tegen het gebruik van het Nederlandsch, dat zij alien machtig waren, had verzet, terwijl
PAELING, die

geen Fransch verstond, uitdrukkelijk eischte dat

het openbaar ministerie zich van de landtaal zou bedienen.
Redelijk en billijk was het dus dat het orgaan der beschuldiging deze taal zou verkiezen.
Laat ons overigens aannemen dat er een waar geschil
onder de beschuldigden is ontstaan, namelijk dat enkelen eerie
Nederlandsche rechtspleging hebben gevraagd en anderen
eene Eransche. Mr.

POODTS

bewijst zonder moeite en op

154-afdoende wijze dat, indien alle beschuldigden het Nederlandsch verstaan, de rechtspleging in het Nederlandsch moet
geschieden, zelfs wanneer alien tevens het Fransch machtig
zijn. Want art. 7 der wet zegt uitdrukkelijk dat de rechter
alleen bevoegd is om de taal der rechtspleging te bepalen,
C wanneer er in dezelfde zaak verscheidene betichten betrokken zijn, die dezelfde taal niet verstaan ». En de regel is dat,
behoudens de door de wet zelve opgesomde gevallen, de
rechtspleging ter zitting in het Nederlandsch moet geschieden.
Gesteld bet Nederlandsch moet verkozen worden wanneer
de betichten alien die taal verstaan, maar enkelen het gebruik
van het Fransch in de rechtpleging vragen, a fortiori mag
men besluiten dat onze taal de bovenhand behoudt als al de
betichten dezelve verstaan en met het gebruik ervan in de
rechtpleging vrede hebben en slechts eenigen Fransche pleidooien hebben toegelaten, een afstand van hun recht dat,
logisch en rechtvaardig gesproken, aan derden niet kan
schaden : van zijne eigene rechten mag men afzien, niet van
die van anderen.
Eindelijk doer Mr.

POODTS opmerken

dat de beambte van

het openbaar ministerie, die beide talen in zijn requisitorium
niet doormengen kan, in het alternatief words gesteld : of
wel van zijn eigen recht om in het Fransch op de Fransche
verdediging van zekere betichten te antwoorden afstand te
doers, Of wel het recht van den Vlaamschen betichte om in
zijne taal beschuldigd te worden op te offeren. Wie in zulk
een geval de quaestie ten voordeele van het openbaar ministerie wilde beslissen, zou niet alleen tegen. de taalwet van
1873 zondigen, maar bovendien het hoofdbeginsel miskennen, dat gansch onsWetboek van Rechtspleging in strafzaken
beheerscht.
Het vertoog der verdedigers van

PAELING, hoe

duidelijk
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en onomstootbaar ook, mocht echter het Oppergerechtshof
niet overhalen. Den 28 October 1879 vaardigde de tweede
kamer, door den Heer

VANDENPEEREBOOM

voorgezeten, een

arrest uit, waarvan wij hier de beweegredenen (in vertaling)
mededeelen, die de uitlegging der taalwet aanbelangen : (1)

Op het derde middel, getrokken uit de verkeerde uitlegging
en valsche toepassing der art. I en 8 van de wet van
47 Augustus 1873 en van art. 3 derzelfde wet, verkeerde uitlegging en valsche toepassing hierin bestaande dat het' openbaar
ministerie, ondanks het verzet van den beschuldigde PAHANG,
zich in zijne vorderingen van de Fransche taal heeft bediend,
terwijl de rechtspleging in het Nederlandsch geschiedde :
Overwegende dat het recht om dezelfde taal als de verdediging
te spreken op eene onbeperkte wijze aan het openbaar ministerie
werd toegekend door voormeld art. 8, zonder op de taal te
letten, welke voor de rechtspleging vastgesteld of door den
betichte verstaan wordt , — dat, indien bij de eerste stemming
over de wet de Kamer der Volksvertegenwoordigers op voorstel
van den Heer COREMANS aannam dat, de verdediging in eene
Nederlandsche rechtspleging in het Fransch voorgedragen zijnde,
d de beschuldiging zich niettemin van de taal door den verdachte verstaan zal moeten bedienen ,, die bepaling bij de
tweede stemming op het voorstel van den Heer DE BAETS, door
den minister van justitie ondersteund, werd geschrapt en vervangen door het eind-paragraaf van art. 8, luidende als volgt :
g de beambte van het openbaar ministerie zal zich in zijne
vorderingen mogen bedienen van de taal voor de verdediging
gekozen , D —dat de beweegredenen, uiteengezet om die wijziging
te wettigen, geenen twijfel laten bestaan omtrent den wil van
den wetgever om de vrije keuze der taal aan het openbaar
ministerie over to laten, telkens dat een Vlaamsche betichte

(1) be oorspronkelijke tekst van het volgend arrest is te vinden in de
Belgique Judiviaire, jaargang 1879, bl, 1.U17.

--- 1 3 6 - deze begrijpe het Fransch of begrijpe het niet — eenen
verdediger aanstelt, die deze laatste taal spreekt;
Overwegende dat indien in eene zelfde zaak verdachten
betrokken zijn, die dezelfde taal niet verstaan, het aan den
rechter behoort de taal te kiezen, waarvan ter zitting gebruik
zal gemaakt worden; maar dat de verdachten niettemin vrij
blijven zich in de door hen verkozen taal te doen verdedigen
en dat bet recht van het openbaar ministerie orn de taal door
de verdediging gekozen te spreken onveranderd blijft; dat zulks
zonneklaar blijkt uit de verzending naar de bepaling van art. 8
door bet eind-paragraaf van art. 7 gedaan;
Overwegende dat het openbaar ministerie, daar het niet
gedwongen kan wezen in beide talen te requireeren, juist
daardoor gemachtigd wordt de taal te spreken, die hij verkiest;
Overwegende dat het noodzakelijk ook zoo moet wezen als
onder verscheidene verdachten, die dezelfde taal verstaan, deze
zich in bet Fransch doen verdedigen en gene in het Nederlandsch; dat inderdaad de wet, wat dit geval aangaat, de keus
van bet openbaar ministerie niet beperkt, keus, welke onafhankelijk blijft van de taal voor de rechtspleging aangenomen of
door de verdachten verstaan;
Overwegende dat indien de eischer PAELING in het Nederlandsch werd verdedigd, zijne mede-beschuldigden in het Fransch
werden verdedigd; dat het openbaar ministerie, door zich van
-die laatste taal te bedienen, en het Hof, door dit zijn recht
te erkennen, de wetsbepalingen, ter staving van de voorziening
ingeroepen, niet in het minst hebben overtreden ;

Om deze redenen, het Hof, gehoord de raadsheer LENAERTS
in zijn verslag, en luidens de gelijkvormige besluitselen van
den Ileer MELOT, advocaat-general, verwerpt de voorziening.....
Ziedaar op welke korte en bondige wijze het Hof van
Verbreking een stelsel bekrachtigde, dat in de gerechtelijke
practijk de taalwet in menig geval wegcijfert of ten minste
eene doode letter laat worden.
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Wij kunnen er niet genoeg op drukken, het voornaaniste,
het eenig doel der wet was te beletten dat de Vlaming in zijn
eigen land vervolgd, beschuldigd en gevonnist zou worden
in eene taal die de zijne niet is, die hij doorgaans slecht of
zelfs in bet geheel niet verstaat. Wat antwoordde immers de
Heer

DE LANTSHEERE,

minister van justitie, als in de kamer-

zitting van '23 Juli t873 de Heer

COREMANS aandrong

om de

bij de eerste beraadslaging aangenomen bepaling te doen
behouden, waarbij het openbaar ministerie verplicht werd

altijd de taal door den betichte verstaan in zijne vorderingen
te bezigen ?
K

Nooit, zei de achthare minister, nooit zal voor de

Vlaamsche rechtbanken een Vlaamsche betichte eene
beschuldiging in de Fransehe taal hooren voordragen ;

indien hij zulks niet zelf heeft gewild.
« Ziedaar de wet. Zij doet slechts dit ; zij zegt aan den
Vlaming die, door toe te laten dat zijne verdediging in het
Fransch worde voorgedragen, zelf zijne moedertaal heeft
gebannen van de rechtbank, waar hij voor verschijnt :
Luister naar de beschuldiging in de taal, die gij in voile
vrijheid voor uwe verdediging hebt gekozen ! »
PAELING

was een Vlaming; hij verscheen voor eene

Vlaamsche rechtbank ; hij eischte dat men hem in het
Nederlandsch zou beschuldigen.... En het requisitorium
van het openbaar ministerie werd, niettegenstaande het
hardnekkig verzet van den betichte, in het Fransch uitgesproken ! En het Hof van Verbreking hecht zijne goedkeuring
aan zulk eene tastbare miskenning van den geest der wet,
van den wil des wetgevers !
Men zal overigens reeds opgemerkt hebben dat het arrest
de zoo afdoende bewijsvoering van Mr.

P OODTS '

vertoog

zelfs niet bespreekt, verre van ze te wederleggen. Het
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Assisenhof van Oost-Vlaanderen hadt en minste erkend dat

er hier in de wet eene leemte bestaat, dat men art. 8 S 3
niet mag inroepen om de moeielijkheid op te' lossen. Het
Oppergerechtshof gaat vender : zonder zich in het minst om
den duidelijken zin van de wet, om de uitdrukkelijke verklaringen in de Kamers afgelegd te bekreunen, verkondigt
het op apodictische manier en zonder de geringste bewijzen
voor te leggen dat art. 8 altijd aan het openbaar ministerie
het recht geeft Franseh te spreken, onverschillig in welke
taal de rechtspleging plaats grijpt, onverschillig of de
betichten dezelfde taal verkiezen en verstaan, mits er maar
6en der verdedigers zij, die goedvinde zich van het Fransch
te bedienen
Wij moeten natuurlijk voor het gezag van bet Hof bukken,
maar het zij ons.toegelaten hier met verschuldigden eerbied
aan te stippen dat men zelden eene beslissing zal aantreffen,
die in zoovele opzichten en met zooveel reden mag gehekeld worden.
Ook diende het niemand te verbazen dat het arrest
waarvan sprake in het Vlaamsche land eene opschudding
veroorzaakte, welke alleen kan vergeleken worden met de
beweging in vroegere jaren door de vermaarde vonnissen in
zake KARSMAN en

SCHOEP

uitgelokt. Van alle kanten werd er,

soms met buitengewone heftigheid, protest aangeteekend
tegen die onbewimpeldepoging om onze nauwelijksheroverde
taalrechten ten minste gedeeltelijk te vernietigen en eenen
eersten en gevoeligen slag toe te brengen aan de kostbare
taalwet van 1873, eenen slag, die, werd hij niet krachtdadig
afgeweerd, onvermijdelijk door anderen zou gevolgd worden.
Er moesten dus ten spoedigste doelmatige maatregelen
genomen worden om dat bolwerk van onze nationaliteit te
redden : de wetgever diende zonder verwij1 tusschen te
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komen en den wit des yolks op zulk eene ondubbelzinnige
wijze kenbaar makes en bekrachtigen dat niemand weer bet
zou durven wagen zich er tegen te verzetten of de toepassing
ervan op practisch gebied door schuinsche middelen te
ontwijken.
Onder de menigvuldige verzoekschriften, die uit alle
hoeken des lands aan de Kamer der Volksvertegenwoordigers
naar aanleiding van de zaak

PAELING

werden gezon den verdien t

het protest van de Vlaamsche Conferentie der Balie van Gent
eene eereplaats.
De Vlaamsche Conferentie is eene vereeniging van advoeaten, jongeren en ouden, doch bet jong bestanddeel
voorheerschend, die in 1873 te Gent word gesticht met het
doel om de rechtswetenschap bij middel van de Nederlandsche taal te beoefenen, anders gezegd om Vlaamschpleitende rechtsgeleerden te vormen. Zulks is echter het
66nig doel der Conferentie niet : zij beschouwt het als Karen
plicht een wakend oog te houden op de toepassing der taalwet van 1873 en aan hare bernoeiingen is het stellig te
danken dat die wet nergens zoo stiptelijk words nageleefd
als voor de Gentsche hovers en rechtbanken. Inderdaad, het
getal der advocates, die gewoonlijk in het Nederlandsch
pleiten, words hoe Langer hoe grooter en, als een natuurlijk
gevolg ervan, stelt men vast dat de verhouding der zaken die
in het Vlaamsch worden behandeld tot die, welke in het
Fransch worden bepleit, eene, verhouding, die vroeger
hoogstens I : 5 bedroeg, nu 2 : 3 is geworden, zoodat men
bet oogenblik kan voorzien wanneer de landtaal uitsluitend
bij de meeste zaken zal gebezigd worden(1).

(1) De lezer client niet te vergeten dat hetgeen wij daar zeggen enkel op de

pleidooien doelt : het verhoor der getuigen, het vonnis, in een woord geheel
15
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Hoe het zij, de Conferentie oordeelde — en met voile
recht — dat zij tegen het stelsel, door de arresten in zake
PAELING

vooruitgezet, hare stem diende te verheffen en zij

wendde zich tot den wagever met het eerbiedig, doch krachtig
verzoek door het afkondigen van eene uitleggende wet alien
twijfel omtrent het betwiste punt te doen verdwijnen. Tevens
werd nog op een ander punt de aandacht der Kamer geroepen,
namelijk op het willekeurig gebruik der Fransehe taal bij
het opstellen der processen-verbaal van politiebeambten en
gendarmen in Vlaamsch-Belgie.
Het adres van de Conferentie was onderteekend door hon.derd-en-negen advocaten en magistraten( 1 ), een getal dat
stellig beduidend mag heeten als men nadenkt dat, op eenige
schaarsche uitzonderingen na, gansch de practizeerende
Gentsche balie had geteekend. In 1873 beschouwde men
het als eene overwinning van belang dat njf-en-zeventig
rechtsgeleerden hun handteeken hadden gezet op het bekend
verzoekschrift hetwelk zulk eenen heilzamen invloed op bet
stemmen der Caalwet uitoefende, Dat in 1881 het getal der
onderteekenaars tot honderd-en-negen was geklommen,
bewees genoeg hoe ernstig de Gentsche Balie er op uit is
meer en meer te doen blijken dat vvijlen de Heer Procureurgeneraal

DE BAVAY

zich deerlijk bedroog toen hij in zekere

de rechtspleging, behalve het requisitorium en de pleitrede, geschieden reeds
nu, buiten eenige hoogst zeldzame uitzonderingen, altijd in het Nederlandsch.
(1) Zes der onderteekenaars (zonder acht plaatsvervangende rechters mede
te rekenen) waren magistraten, namelijk de Heeren SCHOLLAERT, rechter
bij de rechtbank van eersten aanleg ; PENNEMAN, onderzoeksrechter ; VAN
WERVEKE, VAN BIERVLIET en DE BAST, substituten van den Procureur des
Konings, en OBRIE, vrederechter. Een twaalftal andere onderteekenaars zijn
sindsdien in de magistratuur getreden.
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befaamde redevoering op schetterende wijze verklaarde dat
het Fransch de « taal der Balie i is.
Met een aantal andere verzoekschriften in denzelfden zin
werd het adres der Gentsche Balie naar de Commissie van
Vertoogen verzonden, die eenige weken later, den t en April
1881, bij monde van Karen verslaggever, den Heer

BOCKSTAEL

(van Bergen), aan de Kamer k warn voorstellen al de Vlaamsche verzoekschriften aan den minister van justitie te onderwerpen, die, deed men opmerken, meer dan iemand
bevoegd was om te oordeelen of de grieven der Vlamingen
gegrond waren en of het mogelijk was ze te doen verdwijnen.
Tegen die kwalijk bedekte poging om de zaak te begraven
werd natuurlijk door de Vlaamschgezinde leden der
Kamer protest aangeteekend en de Heeren

DE LAET en DE
aarzelden
niet
te
verklaren
dat,
in
geval
bet StaatsVIGNE

bestuur binnen kort geese doelmatige maatregelen nam om
het aangewezen misbruik uit den weg te ruimen, zij desnoods
hun recht van initiatief zouden gebruiken en zelven een
voorstel nederleggen.
In tegenwoordigheid van die ondubbeizinnige bonding
werd de verzending tot den minister van justitie gestemd,
doch met verzoek om uitleggingen. De Heer

BABA

beloofde

die ten spoedigste te zullen geven, zoodat de zaak eerlang
voor de Kamer scheen te moeten terugkeeren.
Het was op de zitting van 25 December 1881 dat zij weer
te berde kwam en dat de Vlamingen niet zonder eenige
teleurstelling vernamen dat de minister voornemens was
de vraag door de magistratuur zelve te laten onderzoeken
een ongemanierd blad •waagde het zelfs te doen opmerken
dat zulks gelijk stond met bij den duivel te biecht te gaan.
De geraadpleegde magistrates schenen zich overigens niet
bijzonder te haasten, want blijkens de antwoorden door
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minister BARA den 1. en Maart 1883 in de Kamer en den

1 6ell

derzelfde maand in den Senaat op ondervragingen der Heeren
DEVIGNE en VAN DENKERCHOVE

gegeven, was na een paar jaren

de Regeering nog niet in staat om tot een besluit te
komen.
Een jaar later, den 1 en Februari 1884, nieuwe interpellatie van den Heer

DE VIGNE

en antwoord van wege den

minister dat de hoofden der magistratuur het eens waren
om te verklaren dat er in die zaak niet verder diende gegaau
te worden dan de wet van 1875 en dat deze te jong was om
reeds gewijzigd te worden. Natuurlijk !
Hiermede dacht men zeker de zaak voor altijd te begraven.
Maar de Heer

DE VIGNE

was zoo goed als zijn woord en

reeds op 29en Februari diende hij, te gelijk met de Heeren
Bus, burgemeester van Brussel,
van Antwerpen,
WAMBEKE,

DE WAEL,

burgemeester

burgemeester van Gent, en

LIPPENS,

VAN

burgerneester van Aalst, een wetsontwerp in,

waarbij de voorstellen der Gentsche Conferentie uitdrukkelijk werden bekrachtigd.
Van den anderen kant, in de zitting van 8 April, legde
de Heer

COREMANS een

ander voorstel neer, merle onder-

teekend door de Heeren

DE LAET, VAN WAMBEKE, VAN DEN

PEEREBOOM en EUG. DE KERCKIIOVE.

Men zou ongelijk hebben te veronderstellen dat beide ontwerpen elkander min of meer uitsluiten. Integendeel, het
eerste mag aanzien worden als eene aanvulling van het
tweede. Het ontwerp DE VIGNE toch raakt slechts twee bijzondere punten, terwijl het voorstel

COREMANS niets

antlers is

dan eerie volledige lierziening der taalwet van 1875 gegrond
op het princiep dat de openbare orde vereischt dat de
betichte, niet alleen de verklaringen der getuigen versta —

dat wordt reeds door art. 332 van het Wetboek van Straf-
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vordering bepaald —, maar ook geheel het verhandelde,

de pleitrede van den verdediger zoowel als het requisitorium van het openbaar ministerie : bijgevolg worth
aan den betichte het « recht x' ontnomen er in toe te
stemmen dat de debatten plaats grijpen in eene taal die hij
niet kent.
De Vlaamsche Conferentie der Balie van Gent deelt blijkbaar die onze zienswijze, want, na eene lange en belangrijke bespreking, heeft zij beide ontwerpen goedgekeurd, dat
van den Heer

COREMANS mits

eenige wijzigingen, waarvan de

gewichtigste, op voorstel van den Heer

GONDRY,

raadsheer

bij het Hof van Beroep, gestemd, hierin bestaat dat, terwijl
het openbaar ministerie, luidens de nieuwe bepalingen, altijd
verplicht zal blijven de taal te spreken, die door den betichte
verstaan wordt, deze bij voortduring aan zijnen raad zal
mogen toelaten de verdediging in eene andere taal voor to
dragen.
Wat er van zij, beide ontwerpen werden naar de afdeelingen der Kamer verzonden, waar zij om zoo te zeggen
geene tegenkanting ontmoetten. Geen wonder dus dat de
verslagen der middensectie, die den 10 December 1885
voor het ontwerp
voorstel

COREMANS en

DE VIGNE

den 26 Januari 1886 voor het

werden neergelegd, zeer gunstig luiden

en tot de aanneming van beiden besluiten. Het is echter te
vreezen dat de zaak niet zoo vlot zal afloopen wanneer de
doorslaande hervormingen van den Heer

COREMANS in

de

Kamer zelve te berde zullen komen; maar wat bet voorstel
DE VIGNE

betreft, en bepaaldelijk met het oog op het punt

door de zaak

PAEL1NG opgeworpen,

is er geen twijfel hoege-

naamd dat de gewenschte bepaling zal gestemd worden. In
elk geval zullen wij eerlang uit onzen tegenwoordigen staat
van onzekerheid verlost worden, want de zaak is eene der
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dagorde der Kamer voorkomen.

Intusschen greep er een voorval plaats, dat, om redenen
welke wij straks zullen uiteenzetten, 'nog meer dan de zaak
PAELING een helder licht werpt op den toestand en de noodzakelijkheid van eene krachtdadige en onmiddellijke tusschenkomst van den wetgever zonneklaar bewijst.
In Juni 1887 verschenen voor het Assisenhof van OostVlaanderen de genaamden HENDRIK WYNGAERT, JULIUS STROBBE
en EMERENTIA STROBBE, beschuldigd, de eerste van moord
en bedriegelijke ontvreemding, de twee anderen van medeplichtigheid in de diefte. Alle drie waren Vlamingen en
alleen WYNGAERT verstond een weinig Fransch, loch stellig
niet genoeg om eene redevoering te volgen. Uit de notulen
bleek overigens dat terwip de eerste beschuldigde de keus
der taal, wat de debatten betreft, aan zijnen raad had overgelaten, de twee anderen uitdrukkelijk verklaard hadden dat
zij in het Vlaamsch wilden verdedigd worden. Later evenwel
kwam EMERENTIA STROBBE hierop terug en stemde erin toe dat
haar advocaat in het Fransch zou pleiten. Het hoeft nauwelijks gezegd te worden dat geheel de rechtspleging in de
landtaal geschiedde.
Den schrijver dezer regelen had JULIUS STROBBE met zijne
verdediging gelast. Nu, het was en is onze overtuiging dat
een betiehte het grootste belang er bij heeft alles goed te verstaan wat voor of tegen hem wordt ingebracht. Daarom ook
waren wij vast besloten in het Nederlandseh te zullen pleiten
en admen het raadzaam eene poging te wagen om te erlangen

-165-dat het openbaar ministerie zich van dezelfde taal bij het
uitspreken van zijn requisitorium zou bedienen.
De omstandigheden waren overigens van aard om de hoop
te wettigen dat bet verzoek zou ingewilligd worden.
Zooals wij bet reeds gezeid hebben, waren de Brie
betichten Vlamingen; twee hunner verstonden geen woord
Fransch en de derde heel weinig. Al de getuigen waren
Vlamingen of Hollanders; de stukken van het gelling waren,
behalve — natuurlijk — de processen-verbaal der gendarmerie, in het Nederlandsch opgesteld en het was ook in die
taal dat de rechtspleging uitsluitend geschiedde.
De jury was samengesteld uit Vlaamsche burgers, die
herhaaldelijk lieten blijken dat zij liever de debatten in de
landtaal zouden hooren plaats grijpen en zelfs voornemens
waren dien wensch bij monde van hunnen hoofdman openbaarlijk tcr zitting te uiten, hadde men hun dien eenigszins
ongewonen slap Diet afgeraden.
Ea advocaat slechts had verklaard dat hij in het Nederlandsch zou pleiten, maar zijne ambtgenooten, die overigens
die taal machtig zijn, waren reeds aan het wankelen en er
is weinig of geen twijfel dat, indien het openbaar ministerie
het goed voorbeeld had gegeven, zij van hun inzicht om zich
van het Fransch te bedienen zouden afgezien hebben.
Het Hof was voorgezeten door eenen raadsheer die alom
gekend is door zijne werkzame deelneming in de Vlaamsche
Beweging. En van de twee bijzitters was er ten minte éen,
die het onmogelijk is anders dan als eenen vriend van onze
zaak te beschouwen, en die trouwens, reeds magistraat
zijnde, in 1881 het protest der 109 Gentsche rechtsgeleerden
had geteekend. En men weer dat de arresten in zake

PAELING,

die bedoeld protest hadden uitgelokt, precies het punt
beslisten, dat nu weerom moest worden opgelost.
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Dat het Hof, aldus samengesteld, zich met de anti-Vlaamsche en, in het rechtsgeleerd oogpunt, met grond gehekelde
arresten van 1879 zou vereenigen, was stellig niet te vreezen,
te meer daar de twijfel, die negen jaren geleden, omtrent de
ware inzichten van den wetgever mogelijk kon bestaan, nu
sedert lang verdwenen was. De besprekingen in de Kamer,
het onthaal door de voorstellen DE VIGNE en COREMANS genoten, de verslagen der Middensectie waren daar om te
bewijzen dat de bewuste arresten aan de wet van 1875 eenen
zin Madden gegeven, die met den geest ervan en den wil van
den wetgever in het geheel niet strookte.
Eindelijk kon er hier geene spraak zijn van de c ware
reden ", die, zooals Mr. DE HooN het in de hooger aangehaalde
brok van zijne verhandeling doer opmerken, aan de arresten
van 1879 het aanzijn gaf. Wij bevonden ons hier niet meer
voor eenen officier van het Parket, die de Nederlandsche taal
niet genoeg kende. leder weet immers dat de Heer ALEXIS
CALLIER, de substituut van den Procureur-generaal, die ditmaal zetelde, even goed in bet Vlaamsch als in het Fransch
pleit en bij het vervullen van zijne bediening gedurig verplicht is beide talen afwisselend te gebruiken.
Het was dus niet zonder hoop dat, toen het openbaar
ministerie in het Fransch het woord nam om een door de
verdedigers van WYNGAERT opgeworpen incident te bespreken, wij hem met verschuldigden eerbied deden opmerken
dat wij ons tegen het gebruik eerier taal, welke twee ten
minste der betichten niet verstonden, moesten verzetten
en den wensch uitdrukten dat de talk der beschuldiging zich
van de taal der rechtspleging, dat is van bet Nederlandsch,
zou gelieven te bedienen.
Aan dat verzoek werd niet voldaan. De Heer s-ubstituut
antwoordde kortweg dat hij het recht had tusschen de twee
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talen te kiezen en van dat recta meende gebruik te maken
door niets dan Fransch te spreken.
Hier kwam de voorzitter tusschen met de bemerking dat
het incident gees rechtstreeks belang opleverde voor de
twee laatste betichten en dat het beter ware de vraag
betrekkelijk het gebruik der taal later bij het begin der
eigenlijke pleidooien te behandelen( 1 ). Acte werd ons intus• schen gegeven van ons verzet en Mr. CALLIER zette zijne rede
in het Fransch voort.
Eerst twee dagen later — de zaak was Lang en ingewikkeld
— verscheen eindelijk het oogenblik der pleidooien. De Heer
substituut stond op en begon zijn requisitorium in het Fransch.
Dadelijk hernieuwden wij ons verzet en, het woord ons gegeven zijnde, somden wij de menigvuldige redenen op, welke
in het voorliandig geval het voor het openbaar ministerie
eenen plicht maakten zich van de êênige taal te bedienen,
welke alle betichten verstonden. Tevens deden wij uitschijnen welke geringe waarde de arresten in zake PAELING,
rechtskundig beschouwd, bezaten en wezen op de veranderde tijdsomstandigheden, die geenen den minsten twijfel
meer kunnen laten bestaan aangaande den wil van den
weigevcr.
Hierop antwoordde Mr. CALLIER in het Fransch dat wij
het punt hadden opgeworpen, omdat wij wisten dat de

(1) Die opmerking was niet geheel juist. Het opgeworpen punt gold de
vraag of ja dan neen de Belgische rechtbanken bevoegd waren om den voornaamste betichte, WYNGAERT, te vonnissen. Nu, daar de twee andere betichten, niet wegens eene misdaad, maar wegens een eenvoudig misdrijf werden
vervolgd, en voor het Assisenhof werden verzonden, alleenlijk uit hoofde
van de connexiteit hunner zaak met die van WYNGAERT, sprak het van zelf
dat indien het Hof zich wat dezen laatste aangaat onbevoegd verklaarde, het
even weinig over de twee anderen uitspraak tnocht doers, daar men ze in dat
geval voor de J3oetstraffelijke Reehtbank hadde woeten betrekken.
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het woord te voeren. ( 1 ) Vervolgens herhaalde de achtbare
substituut dat de arresten van 1879 — die hij zich wel
wachtte te ontleden of te bespreken — hem het reeht
toekenden naar willekeur in het Vlaamsch of in het Fransch
te requireeren en dat hij verkoos zich in het Fransch uit •te
drukken. Waarom ? Ziedaar wat hij niet raadzaam vond ons
mede te deelen. (2) Sit pro ratione voluntas !
Onder die omstandigheden bleef er ons natuurlijk niets
antlers over dan uitdrukkelijke besluitselen seder te leggen.
Zij luidden als volgt :
In rechte :
Overwegende dat art. I der taalwet van 17 Augustus 1875 het
grondbeginsel stelt dat in de Vlaamsche gewesten voortaan de

(1) Hier had de Heer substituut den bal deerlijk misgeslagen. De zaak van
was zoo weinig q onverdedigbaar en op voorhand verloren 0
dat die betichte (evenals zijne zuster EMERENTIA) door de jury met glans werd
vrijgesprok en.
(2) Zullen wij het wagen te veronderstellen dat indien de Heer substituut
niet mededeelde waarom hij, vrij zijnde te kiezen, de taal niet wilde spreken,
welke alle partijen verstonden, en zich van degene bediende, die twee
betichten op drie niet kenden en de derde heel gebrekkig, het eenvoudig was
omdat zulk eene zonderlinge houding door Beene aannemelyke redenen te
rechtvaardigen is? \Vat lezen wij immers in het verslag door den Waalschen
volksvertegenwoordiger HANssENs namens de Middensectie der Kamer over
het ontwerp DE VIGNE uitgebracht : (, Tou' les prevenus comprennent la
langue flamande et it n'y a pas unanimité parmi les defenseurs pour se
servir de la langue francaise. QUEUE BONNE RAISON POURRAIT • ON DES LORS
JULIUS STROBBE

INVOQUER POUR DISPENSER LE MINISTERE PUBLIC DE PARLER DE MANIERE A ETRE
ENTENDU DE TOUS?... Ce

qui impolite avant tout, c'est que celui-ci (le prevenu),
toutes les foil qu'il n'a pas renonci explicitement a ce droll, soil mis a
mime de comprendre les griefs articules contre lui et d'y repondre ; c'est que
le public qui contrdle l'adrninistration de la justice puisse suture les Mats et
Bonner au verdict la sanction qui fait sa force et lui assure l'autorite de la
chose jugee. s
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geheele rechtspleging ter zitting in het Nederlandsch moet geschieden, behoudens de uitzonderingen, die in de volgende
artikelen der wet worden opgesomd ;
Overwegende dat het onmogelijk ware in ernst te houden
staan dat voormelde bepaling enkel op het onderzock ter zitting
en op het vonnis doelt, daar het requisitorium wel degelijk deel
maakt van de rechtspleging en er veelal de hoofdrol in speelt,
ja dat de wet van 1873 haar ontstaan te danken heeft aan den
wil van den wctgever om paal en perk te stellen aan het willekeurig bezigen van de Fransche taal door het openbaar ministerie, cen misbruik dat van wege de Vlaamsche bevolking tot
luide en al te gegronde klachten aanleiding had gegeven ;
Overwegende dat hieruit volgt, dat buiten de gevallen uitdrukkelijk door de wet voorzien, er in geen gedeelte van eene
Vlaamsche rechtspleging Fransch mag gesproken worden ;
Overwegende dat er in de wet van 47 Augustus 1873 geene
bepaling te vinden is, die aan het openbaar ministerie het recht
toekent in het Fransch te requireeren als er verscheidene
betichten zijn, waarvan deze in het Fransch en gene in het
Nederlandsch worden verdedigd;
Overwegende dat art. 8 S 3, dat men inroept, slechts het
geval voorziet van eenen enkelen betichte, die voor het gerecht
alIcen verschijnt : voormeld artikel zegt immers dat, wanneer de
verdediging in het Fransch wordt voorgedragen, het openbaar
ministerie zich van dezelfde taal zal molten bedienen ; maar, als
er verscheidene betichten zijn, kan er geene spraak wezen van
eene verdediging, maar van twee, drie, vier verschillige verdedigingen, welke met elkander weinig of niets gemeens hebben,
ja, dikwerf in strijd zijn;
Overwegende dat, met het oog op de letter van den tekst, het
openbaar ministerie hoogstens het recht zou bezitten om in het
Fransch tegen de betichten te requireeren die in de taal verdedigd worden, maar dat hij in geen geval zich van die taal
mag bedienen tegenover betichten die het Nederlandsch verkozen
hebben, want wat heeft tijdens de bespreking der taalwet, de
toenmalige minister van justitie, de Heer DE LANTSHEERE, in de
Kamer verklaard : I Nooit zal voor de Vlaamsche rechtbanken
een Vlaamsche betichte eene beschuldiging in de Fransche taal
hooren voordragen, indien hij zulks niet zelf heeft gewild ; D
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Overwegende nochtans dat het zelven mogelijk zou wezen
dat het openbaar ministerie van dit zijn recht zou gebruik
maken uit hoofde van den aard zelven der zaak; dat in zulk een
geval de gezonde rede zegt dat de tolk der beschuldiging Nederlandsch zal moeten spreken, vermits geen der betichten eischt
nosh eischen kan dat hij zich in het Fransch uitdrukke, terwijl
er een of meer anderen zijn die vragen dat hij zich van de landtaal bediene;
In feite :
Overwegende dat in de voorhandige zaak de rechtspleging
in het Nederlandsch geschiedt; dat twee der betichten hoegenaamd geen Fransch verstaan en de derde slechts eenige
woorden; dat het dus in het belang eener onpartijdige bediening
van het recht wenschelijk is dat het requisitorium in eene taal
worde uitgesproken, die door alle belanghebbenden wordt
verstaan;
Overwegende, overigens dat, alhoewel twee der betichten
in het Fransch worden verdedigd, de derde, Julius STROBBE,
geeischt heeft en blijft eischen dat de debatten, wat hem betreft,
in het Nederlandsch plaats zouden grijpen ;
Om die redenen en alle andere, desnoods door het Hof zelf
ambtswege in te roepen;
Gelieve het Hof te bevelen dat de tolk van het openbaar
ministerie zich zoo wel bij zijne mondelingsche als bij zijne
geschrevene vorderingen uitsluitend van de Nederlandsche taal
zal bedienen.
Gedaan te Gent, den 18 Juni 1887.
Het Hof verwijderde zich om te beraadslagen en kwam
nog al spoedig met het volgende arrest terug :
Overwegende dat het openbaar ministerie onafhankelijk is
van de rechtbanken waarbij het is aangesteld, en er zijn ambt
uitoefent in voile vrijheid, onder eigen verantwoordelijkheid en
toezicht zijner ambtelijke overheid, zoo dat die rechtbanken
niet bevoegd zijn om het eenig bevel te geven of verbod te doers
aangaande de wijze waarop het zijn ambt zal vervullen;
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Overwegende dat de wet van 17 Augustus 1875, over het
gebruik der Nederlandsche taal in strafzaken, Beene uitzondering
bevat op dien algerneenen regel, en de ambtenaar van bet openbaar ministerie dus zelf, zonder tusschenkomst van dit Hof, te
beslissen heeft welke taal hij in zijn requisitoir zal gebruiken;
ongeminderd het recht der beschuldigden, indien zij zich daardoor gekrenkt achten, naar luid van bovengemelde wet, akte te
vragen dat zij zich daar tegen verzetten, en zich verder in
rechte te voorzien.
Om deze redenen,
Het Hof,
Verklaart den beschuldigdc STROBBE, JuLlus-SERAPHIN, niet
ontvankelijk in zijne besluitselen strekkcnde om door dit Hof
van Assisen te doen bevelen dat bet openbaar ministerie de
Nederlandsche taal zal gebruiken.
Pit arrest is alleszins merkwaardig.

Van den eenen kant mag het als eerie overwinning van
belang aanzien worden dat het Hof zonder aarzelen heeft
laten blijken dat het met de vorige beslissingen van ons
Assisenhof en van het Hof van Verbreking geenen vrede
heeft. Het was trouwens onmogelijk dat het Hof, zooals het
samengesteld was, zich bij arresters zou aangesloten hebben,
die met de gekende zienswijze van minstens twee zijner
leden openlijk in strijd zijn.
Maar, van den anderen kant, is bet te betreuren dat bet
Hof niet gemeend heeft, wat de hoofdzaak betreft, uitspraak
te mogen doen en, dank aan bet opwerpen eener betwistbare
exceptie van niet-ontvankelijkheid, aan de noodzakelijkheid
is ontsnapt van tusschen de Vlaamschgezinde en de Franskiljonsche uitlegging van art.8.der taalwet eene keus te doen.
Wij zeggen : eene b etwistbare exceptie. Want in waarheid
als men het rechtspunt van naderbij beschouwt wordt men
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tot het logisch besluit gedreven dat die exceptie niet te
wettigen is.
In weinige woorden zullen wij ons dus veroorlooven
hier te vermelden om welke redenen wij de beslissing waarvan sprake, rechtskundig beschouwd, voor teenemale ongegrond houden.
Het is volkomen waar dat het openbaar ministerie onafhankelijk is van de rechtbanken, waarbij het is aangesteld,
in lien zin namelijk dat die rechtbanken zich noch met
de innerlijke inrichting van het packet, noch met de
betrekkingen van de verschillige officieren van het openbaar ministerie order malkander, enz. mogen bemoeien.
Maar het is gansch onjuist to houden staan dat de hoven
en rechtbanken

K

niet bevoegd zijn om aan het open-

baar ministerie eenig bevel te geven of verbod te doen
aangaande de wijze waarop het zijn arnbt zal vervullen D .
Wie zulks beweert verliest uit het oog dat de rechterlijke macht met het imperium, bekleed is ; dat hare vonnissen
uitgevaardigd worden in naam van den Koning, die den
Souverein, de Natie, vertegenwoordigt, en dat die vonnissen
bindend zijn voor alle burgers en in de eerste plaats voor
alle ambtenaars, die van het uitvoerend bewind afhangen,
dus ook voor de oflicieren van het openbaar ministerie. Hoe
luidt immers de uitvoerende formula der rechterlijke beslissingen : « Wij, Leopold II, koning der Belgen, enz

Geven last en bevelen aan alle deurwaarders, daartoe
aanzocht, het tegenwoordig arrest te doen uitvoeren ,
-aan onze procureurs-generaal en aan onze procureurs bij de
rechtbanken van eersten aanleg er de hand aan te houden

(d'y tenir la main); en aan alle bevelhebbers en officieren
van de openbare macht gewapenderhand hulp te bieden (d'y
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préter main forte), telkens dat zij wettelijk daartoe zullen
worden aanzocht n.
Pus, wanneer eene rechtbank om 't even welke beslissing
neemt en dezelve van de uitvoerende formula voorzien is,
blijft er aan het openbaar ministerie niets anders te does
dan te gehoorzamen, behoudens natuurlijk zijn recht om de
zaak voor eerie hoogere vierschaar te brengen.
Maar, zal men zeggen, quid van een arrest dat eene
overtreding der wet zou bekrachtigen?
wij antwoorden : niet bij het openbaar ministerie, maar
bij de rechterlijke macht zelve berust het recta om te beslissen of een arrest ja dan neon met de wet in strijd is ; want dit
arrest werd in naam van den Koning uitgevaardigd, die de
uitvoering ervan bevolen heeft, en de onderhoorigen van het
hoofd van het uitvoerend bewind hebben het recta niet de
geboden, die zij van hem ontvangen, te betwisten of zonder
gevolg te laten.
Daarbij kon er hier geese spraak wezen van eene schennis
der wet. Partijen waren het niet eens omtrent den zin van
eene wetsbepaling. Aan wien behoorde het recht het betwist
artikel te verklaren? Aan den rechter, antwoordt het gezond
verstand. Aan de openbare partij, beslist het arrest dat wij
liekelen. Ziedaar het openbaar ministerie te gelijker tijd
reciter en partij !
Maar het gold hier de wijze waarop het openbaar ministerie zijn ambt moest vervullen, en dat ging het Hof niet
aan!
Verschooning! het gold de taal, die bij de rechtspleging
ter zitting zou gesproken worden, want men zal, hopen wij,
er niet op denken te beweren dat het requisitorium van die
rechtspleging geen deel maakt. Welnu, daar de partijen in
twist geraakten aangaande de keus dier taal, is het wis en
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beslissen.
Let wel op ! De officier van het openbaar ministerie is,
als ambtenaar, van de rechtbank niet afhankelijk T wij gunners
het; loch wanneer hij als partij optreedt, is hij, even goed
als de tegenpartij, aan het gezag van den rechter onderworpen.
Een paar voorbeelden zullen zulks duidelijk doen blijken.
Men veronderstelle dat in eene strafzaak het openbaar
ministerie vraagt dat bet verhoor met geslotene deuren zou
geschieden. Be rechtbank oordeelt echter dat er daartoe
geene voldoende redenen bestaan. Zal het openbaar ministerie bet recht hebben zich tegen die beslissing antlers te
verzetten dan bij de gewone middelen, die ter beschikking
van alle burgers staan, zooals het beroep, de voorziening in
verbreking, enz.?
In eene andere zaak beveelt de rechtbank, in strijd met
de door het openbaar ministerie geopperde meening, de
onmiddellijke aanhouding van eenen veroordeelde. Is ja dan
neen het parket, voor zooveel het hem aangaat, verplicht aan
dat bevel te gehoorzamen?
Laat ons eindelijk aannemen dat het openbaar ministerie
een incident heeft opgeworpen, maar dat het Hof hetzelve
als ontijdig van de hand wijst en beslist dat partijen onmiddellijk tot het bepleiten der hoofdzaak zullen overgaan.
Hoe zal de beambte van het openbaar ministerie het aan
boord leggen om op eigen gezag aan dit gebod niet te
voldoen?
Het ware gemakkelijk dergelijke voorbeelden bij de vleet
aan te halen.
Het arrest van 18 Juni 1. 1. gaat overigens nog beduidend
verder, want uit de beweegredenen ervan moet men logisch
afleiden dat eene rechtbank niet bij machte is om den oflicier
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van het Parket te beletten in hare tegenwoordigheid de
wetten willekeurig te overtreden ! Immers stelt het arrest
het grondbeginsel dat u de rechtbanken niet bevoegd zijn
om (aan het openbaar ministerie) eenig bevel te geven of
verbod te does aangaande de wijze waarop het zijn ambt
zal vervullen, » en voegt er bij dat « de wet van 17 Augustus
1873 Beene uitzondering bevattende op dies algemeenen
regel, de ambtenaar van het openbaar rninisterie zelf,
zonder tusschenkomst van den rechter, te beslissen heeft
welke taal hij in zijn requisitorium zal gebruiken. Het
gold bier het geval van art. 8 der wet, maar, met het oog
op art. 1, zou de oplossing, volgens de redeneering van het
arrest, absoluut dezelfdc moeten blijven, vermits men den
regel aanneemt dat, buiten eene uitdrukkelijke bepaling der
wet, die zulks gebiedt, een Hof geen bevel aan het openbaar ministerie mag geven. Welnu, van zulk eene bepaling
is er ook in art. 1 geen spoor te vinden.
lndien dus bij eene Vlaamsehe rechtspleging de verdediging uitsluitend in het Vlaamsch wordt voorgedragen, zou
niettemin, krachtens het besproken arrest, het openbaar
rninisterie het recht hebben de wet openlijk met de voeten
te vertreden, indien het hem, onder welk voorwendsel ook,
beliefde in het Fransch te pleiten! En het Hof zou niet
mogen tusschenkomen!
Het is waar, bet recht van den betichte om zich daartegen
te verzetten blijft ongeminderd. Er zal hem acte gegeven
worden van dat verzet; de zaak zal voor het Verbrekingshof
worden gebracht en waarschijnlijk de gansche rechtspleging
vernietigd. Intusschen echter zal de ongelukkige betichte,
bij worde ten slotte schuldig bevonden of niet, het genoegen gehad bebben minstens Brie maanden langer achter
de grendels te zitten ..... omdat het openbaar ministerie de
wet heeft overtreden 1

14

— 176 —
Welnu, een stelsel, dat mogelijk tot zulke gevolgtrekkingen aanleiding geven kan, moet in naam der rechtvaardigheid, in naam van het eenvoudigst gezond verstand
worden veroordeeld.
Wij zeggen mogelijk, want gaarne nemen wij aan dat zulk
een geval niet zeer waarschijnlijk voorkomt. Doch zelfs de
mogelijkheid ervan dient voorzien te worden. Noch in den
geest van den onpartijdigen toeschouwer, noch in den geest
van het Hof kon er in de voorhandige zaak twijfel bestaan
omtrent de ware beteekenis van de taalwet. Het was bewezen,
zonneklaar bewezen dat de pretentie van het openbaar ministerie om zich in dat geval van de Fransche taal te bedienen
wezenlijk in strijd was, zoo niet met den tekst van de wet,
ten minste met den geest ervan en met den wil van den wetgever. En niettegenstaande verklaarde zich het Hof onbevoegd
om tusschen te komen en die wetsverkrachting te beletten !
Wat de verdediging verlangde was eenvoudig eene verklaring van bet Hof dat, in het gegeven geval, luidens de
taalwet van 1873, met het oog op haren geest en op den
gekenden wil des wetgevers uitgelegd, geheel de rechtspleging, met inbegrip van het requisitorium, in het Nederlandsch moest geschieden. Indien het openbaar ministerie
met die beslissing geenen vrede had, stond het hem vrij, of
wei wider protest te gehoorzamen en in het Vlaamsch te
spreken, Of wel zich terug te trekken, en, in beide gevallen,,
zich tegen het arrest in verbreking te voorzien.
Laat ons overigens doen opmerken, ten eerste dat het
arrest van 18 Juni 1. 1. in strijd is met de arresters in 1879
door het Assisenhof van Oost-Vlaanderen en het Hof van
Verbreking in zake

PAELING

uitgesproken, daar die laatste

beslissingen feitelijk erkennen dat de rcchter bevoegd is
om to bcpalen in welke taal bet requisitorium zal worden
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voorgedragen; — ten tweede dat zich bij deze gelegenheid
het Hof katholieker heeft getoond dan de Paus, want
opmerkenswaardig is het dat het openbaar ministerie zelf er
Been oogenblik op gedacht had te beweren dat het Hof
onbevoegd was om hier te beslissen en zich vergenoegd had
met zich op de arresten van 1879 te beroepen, die juis-t
het tegendeel bekrachtigen.
Ons besluit is dus dat het arrest van 18 Juni 1. 1. in
rechte niet gegrond is. Wij herhalen het, het spijt ons uitermate dat het Hof zich omtrent de pales van zijne bevoegdheid vergist heeft, want hadde het de hoofdzaak gemeend te
mogen beslissen, waarschijnlijk zouden wij heden op een
arrest kunnen wijzen, dat als de belangrijkste overwinning
Lou dienen beschouwd te worden, die de Vlamingen sedert
het afkondigen der taalwet van 1873 op rechterlijk gebied
behaald hadden.

Wij hebben gezeid dat de zaak, waar wij zooeven een overzicht van gegeven hebben, een helder Licht werpt op den
tegenwoordigen toestand : hij is met ongeneesbare blindheid
gcslagen die niet zien wil waar men heenvaart.
In vroegere jaren mocht men de gebrekkige en onvolledige toepassing der taalwet van 1873 aan onzekerheid omtrent den echten zin van hare bepalingen of hoogstens aan het
feit toewij ten dat enkele magistraten met de Nederlandsche
taal te weinig vertrouwd waren om dezelve behoorlijk in
't openbaar te gebruiken.
.

Heden bevinden wij ons in tegenwoordigheid van eenen
ambtenaar van het openbaar ministerie, die onze taal goed kan
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spreken, maar niet wil,zelfs wanneer alles hem noopt zulks te
doen, niet alleen in het belang van de betiehten, maar vooral
in het belang der Maatschappij, met het oog op de vereischten
eener goede en onpartijdige bediening van het recht ; zelfs
wanneer het hem onmogelijk zou wezen slechts eêne gegronde
reden op te geven om uit te leggen hoe het komt dat, gesteld
de wet hem bet vermogen laat de taal te spreken die hem
goed dunks, hij altijd en overal het Fransch verkiest.
Het is zoo klaar als de dag. Het grondbeginsel van de
,taalwet is : het Nederlandsch de regel, bet Fransch de
uitzondering. In de practijk wordt dat princiep eenvoudig
omgekeerd : bet Fransch de regel, het Nederlandsch de
uitzondering. Anders gezegd : de magistraat spreekt en
schrijft uitsluitend Fransch, behalve wanneer hij zulks niet
doen kan zonder de wet openlijk te overtreden( 1 ). En zelfs
als het bepalingen geldt die door Beene doelmatige sanctie
worden bekrachtigd, hoe Licht wordt er over been gestapt!
Getuige het ergerlijk felt dat art. 10 der taalwet door de
Brusselsche rechtbanken nooit werd toegepast en sedert
dertien jaar als niet bestaande wordt beschouwd ! (2).
Op het Parlement berust de plicht aan die misbruiken
paal en perk te stellen en middelen te beramen om, ook door
het gerecht, den wil van de Natie te doen eerbiedigen.
Maar dat onze volksvertegenwoordigers zich wel over-

(1) Wij willen niet zeggen dat zulks het geval is met alle magistraten : er
zijn uitzonderingen, vele uitzonderingen, maar zij bevestigen den regel.
(2) Volgens de uittlrukkelijke bepaling van § 2 van dat artikel moeten te
Brussel wanneer de betichte geen Fransch verstaat, de voorschriften der
taalwet worden toegepast. Welnu, men bezoeke de Brusselsche rechtbanken
en alle dagen zal men daar arme drommcls zien verschijnen, die geen woord
Fransch kennen en bij middel van eenen vertaler worden ondervraagd
hetgeen niet belet dat bij voortduring de geheele rechtspleging ter zitting,
onderzoek, debatten en vonnis, alles k ortom in het Fransch geschiedt.
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tuigd houden dat halve maatregelen, raden en wenken bier
niet zullen baten. Scherpe, strenge, uitdrukkelijke, ondubbelzinnige geboden, die het onmogelijk is te ontwijken of te
verdraaien, ziedaar wat wij noodig hebben ; ziedaar op welke
wijze de. taalwet van 1873 — en later eveneens de taalwetten
van 1 878 en 1883 — client herzien en volledigd te worden I
Dat zal, hopen wij, het voornaamste werk zijn van den
aanstaanden zittijd der Kamers.
A.
Oostende, September 1887.

PRAYON-VAN ZUYLEN,

advt.

DIE CONINGHINNE VAN ELF JAREN.

OUD NEDERLANDSCH VOLKSLIED
DOOR

F.

VAN DUYSE.

De moderne tonaliteit kent slechts twee toongeslachten

(modi),het harde en het zachte ; in de natuurlijke toonladder :
C groote terts (ut majeur) en A kleine terts (la mineur).
De Grieken, bij wie de harmonie, in den modernen zin van
samenklank verstaan, zeer beperkt was, en die aan hunne
melodieen de rijke kleur der moderne begeleiding niet konden
bijzetten, hadden daarentegen een grooter getal toongeslachten, waardoor zij aan hunne zangen , naar him gevoelen,
kleur en karakter gaven.
Zooals men weet, spelen die modi nog heden eene voorname rol in het kerkgezang, dat overigens van de Grieksche
muziek afstamt.
In zijn uitstekend werk over de geschiedenis en de theorie
der muziek in de Oudheid, toont Gevaert, hoe de verschillende toongeslachten tot op onze dagen in de muziek der
katholieke en der protestantsche kerk, en in de nationale
melodieen der Europeesche volken bewaard bleven.
Onder andere voorbeelden van Nederlandsche volksliederen
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aan den katholieken kerkzang ontleend, haalt Gevaert het
« Halewijnslied E. aan, dat van den Credo der

Missa in
duplicibus et solemnibus diebus » afstamt en geeft de melodie
a

terug, zooals deze bij de Coussemaker (Chansons populaires

des Flamands de France) te vinden is.
Terloops zij bier vermeld, dat die zelfde melodic, zooals zij
bij Willems (Oude Vlaemsche Liederen) gedrukt is, door
bijvoegen der si LI, dat is door bijvoeging van den leidtoon

(note sensible), gemoderniseerd, ontsierd en vervalscht is.
Een ander niet min bekend volkslied : het

K

Reuselied

D,

Al die zegt de reus die komt,
De reus die komt,
Ze liegen der om.

stamt of van de Hymne : « Creator alme siderum D.
Een derde lied aan den kerkzang ontleend, vinden wij bij
Snellaert (Oude en nieuwe Liedjes, 1864) en voert den titel :
a De Koningin van elf jaren. »
Het valt niet te betwijfelen of de liederen, die op melodieen der katholieke kerk gebracht werden, in afwachting
dat de volksmuze hare wieken reppen en zich op eigen
vleugelen verheffen kon, zijn zeer oud(I).
« Een onzer oudste liederen, » zegt Dr. Kalff( 2 ) a is zeker
bet Halewijnslied » . Het zelfde dient gezegd van bet
u

Reuselied » en van « de Koningin van elf jaren. »
Dr. Kalif, die den tekst van dit lied breedvoerig be-

spreektP, is van gevoelen dat deze geschiedenis door Duitsche liederen zal zijn bekend geworden; « misschien

D

voegt

(1) Van eenen anderen kant werden reeds in de XV e eeuw een groat getal
wereldlijke liederen op wereldlijke melodieen, tot geestelijke liederen herschapen.
(2) Het Lied in de Midd., bl. 53.
(3) t. a. p., bl. 159 en volg.

— in -hij er bij, g heeft een Vlaamsch dichter er eene eenigszins
zelfstandige bewerking van gemaakt. » Dezelfde sebrijver
stelt vast dat de gang van het verhaal in het Duitsch — men
vindt dat stuk bij BOhme( 1 ) — met het onze in verband
staat en dezelfde is als in het Vlaamsch lied, ofschoon er
van woordeiijke overeenkomst geen spoor is te ontdekken,
en vraagt zich af of het Vlaamsch lied reeds in de 16° eeuw
bekend was.
De Duitsche melodie bij Mime heeft niets gemeens met
de onze, die van de hymne Veni Creator afstamt. Met het
oog op het feit dat de melodie van het Nederlandsch lied aan
den kerkzang ontleend is, moet men het als zeer oud aanzien,
en mag men overtuigd wezen, dat de tekst, van lieverlede,
door de eeuwen heen, gemoderniseerd en bedorven werd(2).
Pat een met bet onze overeenstemmend lied in het
Duitsch te vinden is, bewijst niets tegen de oorspronkelijkheld van den Nederlandschen tekst. Vele onzer volkszangen
worden bij onze stambroeders terug gevonden en rnogen
gelden als gemeengoed uit het vrije verkeer der twee volkeren
ontsproten, toen, volgens de uitdrukking van Dr. Kalif,
Nederlandsche en Duitsche ruiters en landsknechten voortdurend met elkander in aanraking kwamen.
Wat er ook van den juisten oorsprong en ouderdom van
het stuk weze, stellig is het, dat dit roerend lied, zooals men
het bij Snellaert vindt, onbruikbaar is. Derhalve hebben wij
getracht het, naar ons beste vermogen, in zijnen vermoedelijk echten oorspronkelijken vorm te herstellen.

(1) Altdeutsches Liederbuch, Nr. 89.
(2) De melodie van het oudc Kerstlied t Maria die soude naer Bethleem
gacn *, die men aantreft bij Willems, Oude Vl. Lied, Nr. 189., bij De Coussemaker, Chants pop. des Flamands de France, Nr. 3, en bij Lootens en Feys,
Chants pop, Flamands ,Nr. 3, stamt insgelijks af van de hymne VeniCreator,

— 183 —
Wij laten de eerste strophe volgen met de melodic, zooals
beide bij Snellaert voorkomen :
Allegretto.

ko - ping zeer

Daer was er een

___
goed, hij

•

vrijde A - bra - hams doch-ter

van elf jaer

oud : Stel mij uw doch- ter ter mijn - re
.......

of al

4---6

uw

pan - de,
-.. •--/:
- -10--

1P-"■

"•=0
.-:.--0

rijk van

ik in

goed steek

bran-de!

De hymne in de Katholieke Kerk op Pinksteren gezongen
luidt aldus : (1)

Ye - ni cre - a tor
,-------.

"

spi

-

ri - tus,

----p---;=q_-7.-_._-T--

0 • _w..—---1--=—F----1--t=_Imen-tes tu-o-rum

na

gra-ti-a

vi

quae

si - ta, im ple

to cre - as - ti

su - per -

pee- to - ra.

Zooals uit de vergelijking met de melodic, volgens Snel(1) Volgens de uitgave van Gevaert, « Vade-mecum de l'Organiste.
(Gent, 1871.)

I t;
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laerts uitgave, blijkt, geeft het volkslied de eerste maten- der
hymne nagenoeg getrouw terug. De verwantschap, die misschien, in vroegeren tijd, vollediger was, valt niet te
loochenen.
Evenals in den Latijnschen, ontvangt elk vers in den
Nederlandschen tekst vier accen ten.
In Snellaerts uitgave worth de tekst door het toedoen der
melodie, d. i. door de wijze waarop de woorden op mnziek
gebracht zijn, volgender wijze gescandeerd :
Daer was er een koning zeer rijk van goed,
/
/
P
Hi vrijde Abrahams dochter van elf jaar oud :
/
..
Stel mij uw dochter ter mijnre pande,
/

Of

al uw goed steek ik in bra'nde.

Terwijl het tweede vers met dubbelen voorslag moet
gescandeerd worden, en de geheele strophe aldus :
/

Daer was er een koning zeer rijk van goed,
Hi vrideAbrahams dochter van elf jaar oud :
Stel mij uw dochter ter mijnre pande,
Of ;I uw go' ed steek ik in brande.

Men zou geneigd zijn het vierde vers te lezen :
Of a'l uw go' ed steek ik in brande.

doch in de metriek onzer oude liederen geldt de regel, dien
wij bij de uitgave eener verzameling oude volkszangen nader
zullen bespreken : geen thesis zonder arsis. (1)

(1) (Prosodisten noemcn thesis wat de musici arsis noemcn, en omge-keerd. Die verwarring bestond reeds bij de Grieken.) « Entre deux ictus it
fact une syllabe intermediaire au moins. » GEVAERT, Hist. et theorie de la
musique de Pantiquite, Gent, 1881, II, 92. -- Over de toepassing van dien
regel op het Dietsch vers zie PRUDENS VAN DUYSE, Verhandeling over den
Nederlandschen versbouw, I, 151.
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Diensvolgens moet men metri causa scandeeren :
,

,

,

,

Of al uw goed steek ik in brande.

In het Nederlandsch volkslied heeft het vers gewoonlijk
voorslag; doze is sours dubbel, enkele malen driedubbel.
Het gebeurt dat de voorslag, dien men in de muziek moet
terugvinden, volgens de melodie onmisbaar is. Zulks is het
geval met het eerste vers der strophe in het lied c Die
Coninghinne van elf jaren. »
Tusschen de accenten van het vers loopen Um, twee,
drie, zelden vier arses b. v. :
Dubbele
voorslag. Accent. 2 arses.
I

----....--,.../^.•
4
2

Accent. 3 arses. Accent. i arsis. Accent.
---....,....00-■

,

I 2

3

t 4

,

Si en I can er gheen .1 kinderen ter I werelt 1 baren,

In de kerkmuziek words de melodic van den Veni Creator
beschouwd als tot den achtsten modus behoorende, en eindigende op de quint : in de natuurlijke toonladder G, met C
tot grondtoon.
Op die wijze, werd die hymne dan ook geharmoniseerd
door Gevaert, in zijn Vade-mecum de l'Organiste( 1 ) en door
den Heer Kan. Van Damme in zijne Vesperae et Laudes

Vespertinae. (2)
Ilet moge, zooals de heer Van Damme in zijne Musica
sacra(3) leert, dikwijls moeielijk vallen to beslissen of de
melodieen, die tot den achtsten kerkmodus behooren, G, dan
wel C tot grondnoot hebben, en het worde toegelaten,
zooals die schrijver deed, in de Communio der door

(1) Gent, 1871 Islechts gedeeltelijk verschenen).
(2) Gent, 1885.
(3) I, 68.
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hem geharmoniseerde Missa pro defunctis, dezelfde melodie
nu met C, dan weer met G tot grondnoot, te begeleiden, —
dit ter vermijding van eentonigheid in de begeleiding, — wij
meenen nochtans, dat men als grondbeginsel moet aannemen
dat dergelijke zangen, als van den Gricksehen hypophrygischen modus afstammende, in de natuurlijke toonladder :
e9=E2=-29_72e7.:C630--.
.......■■■■•■••• ■-

op G grondnoot berusten.
Derhalve werd er, wel terecht, door Lemmens ( I ) uitdrukkelijk gezegd, dat wanneer de melodic in den modus van G
op het accoord van C rolt, de begeleiding met den G drieklank moet eindigen.
Gevaert (2) oppert de vraag of de Veni Creator niet oorspronkelijk tot den Griekschen hypolydischen modus :
■■■■••■•■••■■•

behoord hebbe; aldus zou de fis die bij Snellaert voorkomt
gewettigd wezen :
______
,'""—c2
0 r2 e9

0 _rrit9C2______

Doch over de vraag door Gevaert gesteld wordt door hem
zelf niet beslist.
wij geven dus de melodie terug zooals deze bij Snellaert
te vinden is, met weglating der (is, naar aanleiding van de

(1) Du Chant Gregorien, sa melodie, son rythme, son harmonisation,
hi. 143. Nagelaten werk, uitgegeven door J. Duclos, Gent, 1886.
(2) Hist. I. 138, 176, 177.
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hymne in de katholieke kerk gezongen. Eene enkele verbetering in den muzikalen tekst van het lied, hebben wij ons
veroorloofd, wij hebben namelijk, ter vermijding van het antimelodische dat uit het tot viermaal toe herhalen der noot C,
bij het begin van het derde vers ontstaat, deze in B veranderd
op de syllabê u, in de woorden ghee ft mi u.
Wij laten thans den tekst volgens Snellaert, benevens de
door ons herstelde melodie en tekst, met onze begeleiding in
den ouden toonaard volgen.
Tekst bij Snellaert, Nr 64, biz. 69.
1.

Daer was er eon koning zeer rijk van goed,
Hy vrijde Abrahams dochter van elf jaer oud :
Stel my uw dochter ter mijnre pande,
Of al uw goed steek ik in brande.

2.

— Wel koning, zei hy, wel koning hoer,
Mijn' dochter die is nog to jong en te teêr ;
Zy is nog wat te jong van jaren,
Zy en kan er geen kindren ter wereld baren.

3.

— « Wel varier, zei zy, ware dat Beene pijn,
Dat al ons goed verbrand moest zijn?
En sterf ik van zulk eene pijne,
De scha van my die ware kleine.

4.

Zy is er op haer slaepkamer gegaen ;
Zy heeft haer zijden kleedsel aengedaen
En een paer schen met snelle riemen;
Daermee ging zy den koning dienen.

5.

En een jaerken of wat daernaer,
De koninginne was in gevaer ;
Zy riep : a Ach! koning, ach ! koning heere,
Mijne regter zijde doet my zoo zeere !
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Ga in den stal, en pakt er uw paerd,
En rijd er ma naer mijne moeder toewaerd,
En rijd al door den bosch zoo zeere,
En spoed u wat, en komt gamy- weere. a

7.

Hy ging in den stal, en by nam er zijn paerd,
En by reed er mee naer zijne vrouw moeder toewaerd;
En als by kwam ten halven wege,
Zijn vrouwkens moeder hem al kwam tegen.

8.

« Wel, koning, zei zy, wel koning heer,
Hoe gaet het nog met mijn jong dochterken teer? a
eh Het is geleden, hoewel drie dagen,
Dat ik ze in haer zijde heb hooren klagen. *

9.

11y nam ze van achter al op zijn paerd,
En reed cr mee naar zijn vrouwken toewaerd;
En als by kwam aen een' groen heide,
Vond by den schaper zijn schaepkens weiden.

10.

Wel, schaper, zei hy, schaepherder van my,
1k zal u wat vragen, en zegget gy my
Wat is er bier zoo vroeg to doene,
Luiden die klokskens hier ook al noene? »

11.

— a Wel, koning, zei hy, wel koning groot,
De koningin is van elf jaer dood.
Geen' schooner maegd is ter wereld geboren,
Ach ! wat de koning al heeft verlorenl »

12.

Hij lei zijn hoofd al op eenen steen;
Van weenen en rouw brak zijn hertjen in tween.
Daer waren drij lijkskens wet in 't gemeine,
Van varier, en moeder, en zoontjen kleine.
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Tvaag.
L-4
van goet, hi vride Abrahams

Het wasser een co-nine seer rijc

dochter van elf jaar out: gheeft mi u

dochter te mi-nen
h
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Het wasser een canine seer rijc van goet,
hi vride Abrahams dochter van elf jaer out :
« gheeft mi u dochter te minen pande,
of al u goet steec ic in brande. »

2.

« Och coninc, so seidi, och coninc beer,
mijn dochter die is noch te jonc en te teer,
si isser noch veel te jonc van jaren,
si en can er gheen kinderen ter werelt baron.

D

3.

a Och varier, so sprat si, en ware dat gheen pijn,
dat al ons goet verbernet soude sijn ?
ende moeste ic sterven van sulke ene pine,
die schade van mi die ware cleine.

4.

Si isser op haer slaepcamer ghegaen ,
si hevet haer sidene sleet aenghedaen,
ende een paer schoen met smale riemen ; (1)
doe ghinc si daer merle den coninc dienen.

U.

Het gheviel een jaer of wat daer naer,
die coninghinne was in ghevaer,
si riep : « och coninc, och coninc here,
mine rechter side doet mi sere!

6.

Och gaet in den stalle en neemter u paert,
ende ridet naer mine vrou moeder toe waert,
ende ridet al door den bossche so sere,
ende spoedet u wat, ende comt gauw were. a

7.

Hi ghinc in den stalle ende nam er sijn paert,
ende hi reet naer sijn vrou moeder toe waert,
ende doe hi is ghecomen ter halver weghen,
sijn vroukens moeder die quam hem teghen.

(1) a Smale riemen * volgens de lezing voorgesteld door Dr
Lied in de Midd. b1.139, nota 2.

KALLF. Het
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(, Och coninc, so sprat si, och, coninc heer,
hoe gaet het noch met mijn dochterken teer?
— « het isser gheleden, onthier drie daghen,
ic hoorde se in haer side so sere claghen. »

9.

Hi namse van achteren up sijn paert,
ende reet daer mede naer sijn vrouken toe waert.
ende doe hi quam aen gheender groen hoiden,
vant hi den schaper sine schaepkens weiden.

10.

a Och schaper, so seidi, schaepherder van mi,
ic sal u wat vraghen, ende segghet ghi mi :
wat isser hier also vroech to doene,
luden die clocskens hier al rede noene? a

11.

e Och coninc, so seidi, och coninc groot,
die coninghinne van elf jaren is loot;
gheen schoonre maghet was ter werelt gheboren,
och hoe vele die coninc toch hevet verloren ! a

12.

Hi leide sijn hooft up enen steen;
van wenen en rou brat sijn herteken in tween.
daer waren drie liken in ighemene,
van vader, en moeder, ende kindeken clene.

LETTERKRON1EK.
DERDE TRIMESTER VAN 1887.

Tijdingen. —

De gewichtigste gebeurtenis van dit trimester

is het XX"e Nederlandsch Cungres om half September te Amsterdam gehouden. Het is onder alle opzichten best gelukt.
De Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden
heeft in vergadering van 16 Juni 1. 1. vijf buitenlandsche leden
benoemd, waaronder de hh.

P. Willems, F. De Potter en M. Van

Droogenbroeck, respectievelijk voorzitter, secretaris en lid der
Koninklijke Vlaamsche Academie. Hier weze ook aangestipt dat
D r A. De Vos, (Wazenaar) onder den titel :

Prijskamp en

Academie, een boekdeel gemaakt heeft met de naar de cigen
woorden van zijn prospectus I bitse en bittere ' artikels, die hij
in der tijd over dat onderwerp in Vlaamsche bladen geplaatst
hee it.
Voor de Vlaamsche zaak werd een levensvraag weer in bespreking gebracht door de afkondiging van het nieuw programma
voor het middelbaar onderwijs. Op dit programma staat de
Nederlandsche taal in veel ongunstiger verhouding tot de
Fransche dan vroeger, en in de drie lagere klassen zijn de
vakken, die bij middel van 't Nederlandsch moeten onderwezen
worden, bijna ten eenen male weggevallen, terwijl in de hoogere
klassen enkele dier vakken van verplichtend facultaticf geworden zijn.
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De Vlaamsche taalgeleerde Ternest, de Duitsche linguist
Pott(1), de Fransche philosoof Caro, de Belgische tooneelschrijver
Hennequin, de Engelsche romanschrijver R. Jefferies, de Noordnederlandsche romanschrijfster E. J. Hasebroek, en de toonkunstenaar Reubsaet, meer gekend met zijn titel van Hertog van
Camposelice, zijn ons in die drie maanden door den dood
ontvallen.
njdschriften. -- Te Antwerpen zijn twee nieuwe bladen
verschenen : Brabo, een blad gewijd aan kunst, nijverheid en
wetenschappen, — en De Fakkel, orgaan van den liberalen
Strijdersbond. Te Brussel hebben we het veertiendaagsche
Bruxelles-Revue, dat tot doel heeft de Vlaamsche Beweging te
doen kennen aan het publiek dat geen Nederlandsch leest.
Haagsche stemmen is een nieuw weekblad uit den Haag,
gewijd aan gescliiedenis, letteren en kunst.
Spelling, a magazine devoted to the simplification of Englisch
ortografy, is een tijdschrift te meer dat voor de spellingshervorming wil werkzaam zijn, niet echter in den radicalen zin van
de phonetische spelling..
De leeraars en hoogleeraars van levende talen in Duitschland,
die reeds een bond gesticht en philologentage gehouden hebben,
geven ook een Neuphilologisches Centralblatt te Hannover uit,
dat van den beginne een eerste plaats onder de schriften van
dien aard heeft ingenomen.
0
Het Athenceum van Londen, dat jaarlijks een overzicht gaf van

(1) Onze Fransch-belgische bladen, onder andere de Flandre Libórale,
gaven een doodsbericht van dien reusachtigen taalgeleerde, waarin men lezen
kon c le Nestor des philologues, A. Popp (ne pas confondre avec Bopp) a. Ze
zijn op de hoogte! Van een linguist maken zij een philoloog, van Pott maken
ze Popp, en om zich als wel ingelicht voor te stellen, verzoeken van den lezer
dien Popp niet te verwarren met een geleerde die at 20 jaar dood is! Men wit
in Belgie de verschillige vakken der philologie toch maar altijd voort verwarren. Zoo herinneren wij ons, eens in een tijdschrift gelezen te hebben
van den polyglot A. Boltz, dat hij een linguist was, en een autoriteit in
sake van methodologie.
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de Europeesche letterkunde, zal dit voortaan alle zes maanden
brengen. Op het einde van Juni 1.1. verscheen de eerste reeks
van die zesmaandelijksche verslagen.
Bibliographie. — J. H. W. Unger, die een Bredero-bibliographie uitgaf, zal een Bibliographic van Vondels Werken laten
verschijnen. Bij R. P. De Vries to Amsterdam is ter gelegenheid
van het XX" e Nederlandsch congres uitgekomen een Catalogus
van Boeken over Nederlandsche Taal- en Letterkunde, die een
goedkoope en tamelijk goede Bids voor de studio der Nederlandsche philologie is (prijs : f. 1,25).
Fraaie Letteren. — De tooneelletterkunde is bijzonder vruchtbaar geweest. Wij hebben to vermelden : De Tenor is ziek,
blijspel, van J. Wytinck ; De Boezemvrienden van Hendrickx en
De Verboden Vrucht, lustspel van denzelfde; Pietrina, drama
van De Qudker ; Rouw en Troost, stuk zonder mannenrollen, van
Is. Albert; Een hompje Kaas, van Pol Anri; Breidel en De
Coninc, drama, van Th. van Ravenstein ; hetzelfde onderwerp
van J. Hoste en een derde maal van C. Marichal; Oude Vrijsters,
van Rosier Faassen, KOnig Arpad, opera van Verhey, libretto van
Fiore della Neve, en een vertaling van Aeschylus' Agamemnon
door Burgersdijk. Hierbij komt nog : Het oudste Faust-drama,
Marlowe's Tragische historic van Dr Faustus, vertaald en toegelicht door Dr. Tjaden Modderman.
Vele plechtigheden hebben aanleiding gegeven tot cantaten,
waaronder verschillende goed gelukte. Wij noemen De Breidelcantate van Dr. Van Oye, de Anneessens-cantate van De Queker
en Naar de School, kindercantate van Em. Hiel.
Als merkwaardige proeven van vertalingslitteratuur moeten
aangestipt worden Il libro dell'amore van M. A. Canini,
waarvan het tweede deel verschenen is, Fiori d' Oltralpi, van
T. Canizaro, een Duitsehe vertaling van De Genestets Gedichten,
door R. Hanne, en Nos Pates Flamands, vertalingen van Potvin,
Heuvelmans, enz., enz., met levensberichten en eene voorrede
van Prof. Stecher (bij De Seyn, to Roeselaere).
Te Weimar bij Bohlau moot een nieuwe volledige, en dan nog

— 193 —
wel prachtuitgave verschijnen van Goethe's Werke, terwijl bij
Hendel te Halle en Reclam te Leipzig twee goedkoope volksuitgaven van Heine's StimmtlicheWerke thans uitkomen. TeArnhem
is een goedkoope prachtuitgave — voor zooveel die twee uitdrukkingen kunnen samengaan — begonnen van Vader Cats ;
zij is door aanteekeningen opgeluisterd, met ongeveer 200 platen
versierd en kost pas 43 gulden.
De Studententypen van Klikspaan (Kneppelhout) beleefden
hunne vierde uitgaaf en de Makamen en Ghazelen van Van
Droogenbroeck werden door De Seyn in prachtige bibliophielenuitgave uitgedost. Van F. Lauwers verscheen Mijn Gedenkboek,
van L. De Preter, Het Uitstapje van Mijnheer Jaak Appelmans

en van P. Van Breuseghem, de Schat van den Uitwijkeling
waarvan het tooneel Antwerpen is, tijdens de Fransche omwenteling. R. Stijns werkt steeds voort; wij kregen van hem Broodnip, schetsen en verhalen. Ook van 0. Wattez kwam een
nieuwe bnndel nit: Stemmen nit hat Hart en van Is. Albert, Langs
naakte Dreven. De aangekondigde bundels van P. De Mont,
(Noord en Zuid) en H. Swarth (Beelden en Stemmen) zijn verschenen.
Kat en Koorn is de titel van een bock, dat de verzamelde gedichten van H. De Queker zal bevatten.
Jan Holland (Dr Vitringa) schreef in zijn gewonen trant
het eigenaardig bock : Neen ! Eene stadsgeschiedenis. De laatste
dagen brachten ons het laatste dcel van de franken-editie van

Van Lennep.
De Kleine Johannes van Fred. van Eeden, is zeer opgemerkt
geworden.
Een schoone en goedkoope verzameling, onder den titel van
A uteurs Celebres , verschijnt te Parijs bij Marpon en Flammarion.
Reeds bevat ze een twintigtal puike romans. Onder de nieuwe
Fransche romans hebben we opgemerkt La Fille Dosia van de
bekende schrijfster H. Grèville. Bij Lemerre te Parijs verschijnt een uitgebreide Anthologie des Poetes Francais du

XIX( siecle.
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De Wagnerianen zullen met genoegen vernemen dat een
tweede druk verschenen is van Rich. Wagner's Gesammeite

Schriften und Dichtangen.
Th. Stevens' bock Around the World on a Bicycle is een waardige tegenhanger van Jules Verne's Reis om de wereld in
80 dagen.
Lettergeschiedenis. — Eindelijk is als 9de deel van de Geschichte
der Weltlitteratur in Einzeldarstellungen verschenen de Geschichte

der Niederlandischen Litteratur von ihren AntIngen bis auf die
neueste Zeit von F. von Hellwald und Lina Schneider.
De tweede uitgave van Engel, Geschichte der FranzOsischen
Litteratuur, is bezig met uit to komen.
Hachette heeft onder den titel Les grands Ecrivains Francais
de uitgave begonnen van een reeks biographische studien over
Fransche schrijvers, geleverd door de bevoegdste mannen.
In Engeland bestaat icts dergelijks : English Men of Letters,
waarin onlangs eene studie opgenomen werd van Sidney Colvin
over Keats.
Door Lady Eastlake werd het werk van Brandt : Coleridge
und die Englische Romantik vertaald.
Scheffel, voUr eenige maanden gestorven, heeft reeds zijn
levensbeschrijving in het bock van Proelsz : Scheffel's Leben und
Schriften. De aandacht verdient het bock van Kreiten : Molieres
Leben und Werke, nach den neuesten Forschungen.
Een lijvig werk verscheen to Parijs over Fortunatus : Faligan,
Histoire de la Legende de Fortunatus, XXXII en 478 bladz.
Eene studie over de legende van Wilhelm Tell leverde J. Nover
in de Sammlung gemeinverstündlicher wissenschaftlicher VortrAge.

Geschiedenis en Hulptvetenschappen. — De Collection Nationale is verrijkt met de geschiedenis van Brussel door A. Mabille.
De tweede aflevering is uitgekomen van het Nederlandsch Biographisch Woordenboek en de eerste van een Dansk Biographisch
Lexicon (1557-1814) door C. Bricka.
Die belang stellen in onze Afrikaansche taalbroeders, kunnen
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voldoening vinden in History of the Boers in South Africa bij

G. Theal.
Te Freiburg verscheen bet eerste deel van Chantepie de la
Saussaye's Religionsgeschichte en te Parijs Le Judaisme ou

l'exposd historique et loyal de la doctrine, de la morale et des
moeurs israelites door den groot-rabbin Mossd.
W. Wunderlich, die reeds de Geschiedenis der Nieuwere Beschaving uitgaf, heeft ook de Geschiedenis der Oude en Middeleeuwsche Beschaving bewerkt.
Herinneren we ter gelegenheid van het boek van Profr.
Chantepie het stuk van pater Van den Gheyn : De Wetenschap der

Godsdiensten ann de Hoogeschool te Leiden. Nu mogen Tiele,
Kuenen en de andere Leidsche ongeloovigen oppassen !
Bernolet gaf uit bij J. Vuylsteke een Handboek van Gerechtelijke en Gemeentelijke Politie.
Taalkunde. — Een « reproduction autorisee A is verschenen
van (le Saussure's Vocalisme Indo-Europ6en, dit prachtig boek,
hetwelk een omwenteling in de vergelijkende linguistiek veroorzaakt heeft.
Van Skeat, wel gekend om zijn etymologische woordenboeken
der Engelsche taal, krijgen wij Principles of English Etymology.
Het eerste deel : Native Element, is verschenen.
Ook moeten we melden de 2" uitgave der Friesche Spraaklcer
van Cummins, de Runenschrift-van Wimmer, in 't Duitsch vertaald door Bolthausen, de Nenphilologische Essays van KOrting,
de Lijst der meest gebruikelijke Bastaardwoorden van A . Strokel,
die Berechtigung der FremdwOrter van Rftmelin en PTederduitsche (sic) Sinonymen (sic), een naamloos werkje bij Lebrize en
De Smedt te Brussel.

Am. Joos last zijn Spraakkunst van Maerlant, die we reeds
aankondigden, in Rond den Heerd drukken. Als monographie is
zij onvoldoende; als wetenschappelijk werk is zij, na de boeken
van Franck en Van Helten, te gebrekkig.
In 1883 had het staatsbestuur een wedstrijd uitgesehreven die
nog steeds open blijft, om een spraakleer der moedertaal,
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Fransch of Nederlandsch, — te bekomen voor het middelbaar
onderwijs. Het doel was, niet alleen eenvormigheid te verkrijgen
in het spraakkundig onderwijs der moedertaal, naar tevens een
grondslag te hebben om er bet spraakkundig onderwijs der
vreemde talen, zoo doode als levende, op te steunen. Terwij1
vroeger een zelfde Fransche spraakleer bijna overal gebruikt
werd, ziet men er nu in een zelfde gesticht twee, ja drie
gebruiken, dit ten gevolge van ministerieele schikkingen
genomen naar aanleiding van den wedstrijd. Een Fransche
spraakleer te meer, die ook hare aanliangers moet hebben, is
uitgegeven, steeds naar aanleiding van dien wedstrijd, door de
hh. Lapaille, leeraar aan het Athen ae um te Verviers, en
Troisfontaines, hoogleeraar te Luik. Als de spraakleer zoo
koddig is als het prospectus, moot zij een echt vermakelijke
spraakleer zijn.
Folklore. — In de plaats van den Almanach des Traditions
Populaires, die in 4884 voor het laatst verscheen, komt nu uit
een Annuaire des Traditions Populaires.
A. Lang, de gekende mytholoog, zal een nieuwe uitgave
bezorgen van de Contes de ma mere l'Oye van Perrault. Een
merkwaardig boek is The curiosities of Ale and Beer, Scribner
and Wilford; buiten de techniek, geeft het ook de spreekwoorden, liederen en balladen op dien drank bctrekkelijk
Nog in Engeland verscheen Shropshire Folklore from the
collection of G. Jackson, edited bij Ch. S. Burne.
In Duitschland kwam uit : C. Thammel, die Symbolik des
A ltdeutschen Bauernrechts en Dr. Ploss, das Weib in der Naturund VOlkerkunde.
In Noord-Nederland schreef Knappert : De Beteekenis van de
Wetenschap van het (sic) Folklore voor de Godsdienstgeschiedenis,
terwijl ten onzent het tweede deel van Grootmoeders Vertelboek
door 1. Sabbe en Vermast aangekondigd wordt en Oomen, na
zijn folkloristiAche verhandeling over het Plantenrijk, eene
dergelijkc over het Dierenrtjk in het Licht zendt.
Van Rolland, de werkzame Fransche folklorist, is het
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Iv' deel verschenen van zijn Recueil de Chansons Populaires.
Kunsten en tiretenschappen. — Brinkman te Amsterdam zal in
afleveringen een groote uitgave ondernemen : De Electriciteit in
ha Maatschappelijk Leven. Het werk, door verschillende deskundigen opgesteld, zal door een duizendtal platen versierd zijn.
De Starrenhemel verklaard door F. Kaiser is reeds in vierde
uitgave verschenen.
Het Willems-Fonds heeft de Geschiedenis der Hollandsche
Schilderschool van Havard uitgegeven, in 't Nederlandsch vertaald door P. Geiregat.
J. Delbceuf, hoogleeraar te Luik, voor zijn proefnemingen op
het gebied der psychologische wetenschappen bekend, heeft
geschreven : La matiere brute et la matiere virante : Etude sur
l'origine de la vie et de la mort.
Op zijn uur komt het bock van prof'. H. Quack : De socialisten : Personen en Stelsels.
Opvoedkunde. — Onze Kleintjes is de titel van een te Haarlem
verschenen bock, door Mej. J. Bokma de hoer, vrij bewerkt naar
het Hoogduitsch van H. StOkl.
27 Sept. '87.

V.

BOEKBEOORDEELINGEN.

Joost van den Vondel. Jozef in Dothan. Treurspel in yid bedrgven, taal- en letterkundig verklaard door A. V. Verstraeten, van
het gezelschap van dezus. Gent : Leliaert, Siffer en C'°.1887.
456 blz. in-12 ., prijs :1 fr.

Studien over Vondel en zijn Jozef in Dothan door A. 4.1f. Verstraeten. Ibid. 1886. 316 blz. in-42°, prijs : 3 fr.
Beide werken geven den tekst van het treurspel in moderne
spelling met dezelfde voetnota's, loopende over 421 bladzijden
in het eerste, over 142 bladzijden in het tweede. Bovendien
geeft het eerste eene

I nleiding met eenige beknopte inlichtingen

over geschiedenis, bronnen en letterkundige waarde van het stuk
en eene lijst der schoonste stukken. In het andere is de tekst,
die er het tweede deel vormt, voorafgegaan van een lange sludie

den dichter en zijn treurspel en
treurspel en de trilogie,
van
het
eigenaardige
Vondels tooneet, over de geschied en
over
fabelkundige toespelingen, over Vondels taal en spraakleer, en
over tekstcritiek (72 bladz.).

(een negentigtal bladz.) over

gevolgd door beschouwingen over het

De beer Verstraeten is een kenner en tevens een bewonderaar
van Vondel. Hij bewijst door deze uitgave, gelijk vroegcr door die
van den Lucifer, een wezenlijken dienst aan de studie der
moedertaal en der vaderlandsche letterkunde, vooral in onze
scholen, die zoo weinig goede uitgaven der klassieken to hunner
beschikking hebben.
Uit zijn tekstcritick blijkt voldoende dat hij zijn tekst met
oordeel heeft bepaald. Met de meeste zijner verbeteringen

stemmen wij volkomen in.
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Wij stemmen ook in met zijne wijziging der spelling; de
schooljongen en de beschaafde man hebben er geen belang bij
hunne klassieken in de oorspronkelijke spelling uitgedost te
zien. Dit is een algemeen aangenomen stelsel, door de ondervinding opgedrongen. Men volgt het ook in Engeland, Duitschland, Frankrijk.
Maar wij stemmen met hem niet in, als hij c om gegronde
redenen , (?) uitdrukkingen van den dichter verandert, gelijk
v. 411, 412, 4377-79, 1382. Dit werd hem reeds bij zijn
Luciferuitgave verweten. Laat nog staan voor het eerste der twee
boeken, dat een schoolboek is. Wij willen daarover nict twisters,
dear er geen middel is om bet eens te vvorden. Maar zonderling
vinden wij het, dat men expurgeert en den lezer verwittigt :
waar blijft dan het nut van de expurgatie? Ook in de schooluitgave vinden we bij een expurgatie daze nota : sx in dit. en
volgende verzen, zinspelen de broeders op een grout misdrijf dat
Ruben begaan had (v. 410). ) Men trekt de aandacht van de
leerlingen op bet misdrijf, en men verbergt voor hen de krachtige en toch eerbare uitdrukkingen, waarmee er Vondel op
zinspeelt. Is dit consequent zijn? En dit doet men voor leerlingen,
voor wie men er niet aan denkt geexpurgeerde uitgave van
Bijbel of Officieboek gereed te maken.
Maar hoegenaamd geen verdediging verdient de expurgatie in
de Studien, die niet meer een schoolboek zijn : bier wordt
dat preutschheid, waarvan zich de lezer des te meer overtuigt als
hij in dat geexpurgeerde bock vignetten vindt als die van
blz. 212 en 246.
Over het algemeen zijn de voetnota's goed; vooral die van
letterkundigen aard zijn voortreffclijk. De uitgever heeft niet
alleen den dichter gesmaakt, maar hij kan ook zijn genot aan
anderen doen deelen, en dit is, als het Vondel geldt, een groote
verdienste. Vondel is immers als de godheden van den Olympus
die iedereen vereert — de confiance, — maar die zeer weinigen kennen. Wij gevoelen echter de gecstdrift van den heer
Verstraeten nict mee voor Vondels genie als treurspeldichter,
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maar gelooven eerder met Jonckbloet dat 's mans verdiensten
elders liggen ; ook oordeelen wij dat de heer Verstraeten Jonckbloet niet heeft weerlegd, noch zijn eigen oordeel voldoende
heeft bewezen. Hij bekent ten andere zelf (bladz. 284) : ( Vondel
is geen fransch, geen engelsch, maar een nederlandsch treurspeldichter, die als zoodanig toch ook lets (?) goeds kan
hebben ;

D •-•

dus niet : een treurspeldichter. Heel dit pleidooi

om alle talenten te doen erkennen in den grooten Vondel, g die
door niemand overtroffen werd in onze letterkunde ( 1 ).... tenzij
door Vondel zelven, in de meesterstukken die volgden op zijne

bekeering (bladz. 47) D en dies men bewondering en eerbied
wijdt, niet het ininst omdat hij, christen-geloovige zijnde, steeds
als een christen-geloovige schreef (bladz. 288), — dit pleidooi lijkt
veel op een pro dorno, zooals Schaapman en Bauingartner het
begonnen. lie maar Bens hoe een christen-geloovig letterhistoricus of criticus Vondels hekeldichten doodzwijgt of in de
Duitsche letterkunde met GOthe omspringt.
Maar wij schrijven niet een studie over Vondel ; keeren wij
dus tot de Vondeluitgave en hare voetnota's terug. Sommige
taalkundige nota's zeggen al niet veel; andere ontbreken die
oudere woorden, welke men door een synoniem of desnoods door
een Fransche vertaling moest verklaren ; andere zijn aan bedenking onderhevig als die van v. 855; andere nog zijn onjuist, als
die van v. 519 : sprong is niet bet water, voorgesteld als hetgeen
dat door het springen of ontspringen der bron onstaat; — want
de broil springt niet, en door springen ontstaat niets, maar

sprong =

1° eene uitvoering van de daad van springen, gelijk

dronk = id. van drinken, en dan sprong = 2° de hoeveelheid
water die in een sprong uit de bron springt, gelijk dronk --=

2° de hoeveelheid drank die in een dronk opgedronken worth.
In de aanmerkingen over Vondels taal verwondert het ons de
Vondel-grammatica van Van Helten niet aangehaald te zien. Met

(1) o In onze letterkunde $ : die woorden geven aan Vondels waarde eene
nog al beperkte betrekkelijkheid.
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die grammatica aan de hand zou men sommige feiten methodischer en juister voorgedragen hebben.
Niettegenstaande deze en de andere opmerkingen, blijven die
twee bocken van den beer Verstraeten een wel gelukte poging
om Vondel genietbaar te maken in kringen, welke niet altijd den
lust noch de kracht zouden hebben om de hinderpalen te overkomen, die dit genot in den weg staan.

J. VERCOULLIE.

Gent, Oogst 1887.

Is. TE1RLINCK.

Woordenboek van Bargoensch (Dieventaal). —

Roeselaere, De Seyn-Verhougstraete, 1886. XLVII en
80 bladz.

Bargoensch gelds in Zuid-Nederland zoo goed als algemeen
dieventaal. Oorspronkelijk wel geschapen door

synoniem van

list en toeval, ten behoeve van dieven, vagebonden en misdadigers, om alleen door « vakbroeders

D

begrepen te worden, vond

het langzamerhand zijn weg tot een grooter getal dan de ingewijden. Ook de afstammelingen van deze, benevens andere die
er mede in betrekking kwamen, leerden deze taal aan. Het is wel
op deze wijze, meen ik, dat het feit moet verklaard worden, dat
in twee gehuchten der gemeente Zele, thans nog bij ongeveer
drie duizend inwoners cen soort van brabbeltaal bekend is. In
een engeren zin beteekent

bargoensch wel alleen dat zonderling

dialekt van Zele. Een soortgelijk feit bestaat in het Noorden der
provincie Limburg, waar in een zeker getal gemeenten de
zoogenoemde

Teuten of Tuiten huizen , hunne taal heet Teutsch.

Een gemeensehappelijke zijde bieden deze twee bevolkingen
aan in het uitgeoefende beroep. Beide zijn rondreizende leurders,
de Zelenaars met zeildoek, de Teuten met allerlei kleine waren.
Of deze omstandigheid ons toelaat een gerneenschappelijken oorsprong aan te nemen, in hoe' verre beide stammen met clkander in
betrekking geweest zijn, en in welke mate die aanrakingen onder
taalkundig opzicht invlocd geoefend hebben, zijn voorwaar
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hoogst belangwekkende punten, en niet het minst met het oog
op de ethnographie van ons vaderland. Dat het bock van
Teirlinck over deze — ik beken het — ingewikkelde vraagstukken zwijgt, ja, ze niet eens omschrijft, was voor mij
cen diepc teleurstelling. Zelfs wordt niet vermeld, of, en
in hoe verre, die brabbeltaal nog in gebruik is. Kon men
deze kwesties bij het samenstellen van cen woordenboek van
bargoensch ter zijde laten? Meer dan ecn lezer zal met mij
ontkennend antwoorden. Gewis zouden opzoekingen in dien
zin, berustende op een persoonlijke kennismaking met de bargoensch-sprekenden, op menig thans duister woord licht geworpen hcbben. Teirlinck vergenoegde zich met

geschreven bronnen

te raadplegen, en te verzamelen, wat, verspreid in tijdschriften
en in thans nagenoeg ontoegankelijke boeken, over onze dieventaal bestaat. In de voorrede licht hij ons in over de bronnen,
waarvan de voornaamste de in 4841 door Prudens Van Duvse
bezorgde uitgaaf van

Jellen en Mietje

was.

Ook met de orde, in hetWoordenbock in acht genomen,kan ik
geen vrede hebben. Mijns inziens moest hier het oud-bargoensch
van het tegenwoordig nog gebruikte afgescheiden worden. Er
is overigens dikwijls geen verband tusschen beide, evenals
er weinig gerneenschappelijks bestaat tusschen de taal der Teuten
en die der Zelenaars. Waarom nu alle termen onder clkander
geworpen? — Voor ieder soort van bargoensch moest een afzon.
derlijke lijst gemaakt worden, evenals voor de eenige Hollandsche
dieventermen, in ecn artikel van den

Kunst- en Letterbode (1844)

vereenigd.
Er is een andere opmerking, die de lezer niet kan onderdrukken. Waarom komen termen, en zelfs vormen, Welke
behooren tot de gewestelijke taal, onder de lijst van het
bargoensch voor ? Het is begrijpelijk, dat een brabbeltaal veel
van de gesproken taal van het gewest in zich moest opnemen.
Er zijn echter grenzen tusschen gewesttaal en bargoensch. Wel
werden gewestelijke termen door vorige verzamclaars, vooral
Courtmans, in zijn woordenlijst op

Jellen en Mietje,

ingelascht,
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tot vormen als hadde = hebt gib wat iedereen verstaat; loch
zijn doel was ook de gemeenzame taal te verklaren. Na veertig
jaar mocht men wel jets meer wetenschappelijks verwachten dan
het werk van Courtmans. Zulke door Teirlinck ten onrechte
opgenomen woorden zijn b. v. aad (gewone uitspraak van Aalst
en omstreken voor oud), aken (= oudje), benevens vele andere,
thans nog in Vlaanderen gebruikt, ook door andere lieden dan
bargoensch-sprekende. Het zij genoeg hier nog aan te halen b. v.
mazes (=krijgen, hebben), stuipen of stuiken (7.-----geven), dokken
(= geven), pal (= fr. pays, landgenoot), verpassen (=-- zich van
lets ontslaan), krot (=--- armoede) en meer andere. Dat hier
gewestelijke taal en bargGensch verward werden, blijkt genoegzaam uit de opgegeven voorbeelden.
Verder verlieze men niet uit het oog, dat de geschreven
bronnen een betrekkelijk geringe waarde hebben. Voor het
dialekt van Zele hebben wij de eenige vertaling door Courtmans
geleverd. Wat borgt ons hare getrouwheid ? Wat bewijst ons,
dat Courtmans met het bargoensch genoegzaam vertrouwd
was? Heeft dit laatste seders veertig jaren Been wijzigingen
ondergaan? Iedereen zal inzien, hoezeer een woordenboek, als het
hier besprokene, in waarde zou gewonnen hebben, hadde de
schrijver den volksmond geraadpleegd. Op die wijze hadden wij
over c dit eigenaardig uitwas van den zoo weligen Nederlandschen taalboom ) voorzeker eenig nieuws vernomen.
Charleroi.

AUG. GITTgli.

Dwars door 't Leven, roman in twee deelen, door Edmond
De Geest. — Mekanieke boek- en steend. wed. De SmetThemon, 1887. in-8°.
Het werk, dat wij voorhanden hebben, bestaat, ofschoon een
boek uitmakend, uit twee deelen, waarvan het eerste 193 bladz,
en het andere er 212 behelst. Een ongewoon boek dus in onze
letterkunde, waar de meeste schrijvers zich toeleggen op een
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onbekookt als zij zijn, het publiek te worden voorgedischt.
De Heer De Geest zegt ons zelf dat hij zijn bock lang heeft
bewerkt. Dit is goed aan te nemen ; een roman van zoo langen
adem ontstaat niet onder eene vlaag van schrijflust, is niet het
uitwerksel van ergens eenen inval. Er hoeft studie toe, rijp beleid
zelfs voor eenen man van uitgebreide kennis als hij schijnt, om
zijne bouwstoffen te verzamelen, te schikken en volgens een ontworpen plan tot een stevig gebouw op te richten. De poging des
schrijvers verdient dus alien lof. Zijn doel is het socialisme
tegen te werken; met voorbeelden aan te toonen, dat eene
werkmansfamilie door orde en kundigheid er toe komen kan
haren maatschappelij ken stand te verbeteren. Zijn inzicht is weder
te prijzen, maar de keuze zijner stof zoo versleten mogelijk.Een
dergelijk onderwerp is reeds, met allerlei varianten van personen
en gebeurtenissen, honderden malen beschreven. Enkel hebben

wij bier dit meer moderne : de tegenstelling, niet van eenen
enkelen persoon of eene enkele van het goede spoor verdwaalde
familie, maar heel bet socialisme, dat als een algemeen maatschappelijk gevaar vooruitkomt en als eene dreigende hydra te
alien kant zijne duizenden hoofden opsteekt.
Vreemd mag het heeten, dat de schrijver, de sociale qustie
aanrakend, tevens geen enkel woord over de politieke toestanden
van Belgic rept. Deze leemte, gewild of niet, geeft iets zeer
eenzijdigs aan zijn bock : jacht op effect, dramatische gebeurtenissen treden hier in de plaats van zielkundige ontleding, en het
doet ons leed er te moeten bijvoegen van karakterstudie, De personen handelen wel elk naar gevolge hunner neigingen en hartstochten, maar de schrijver gaat niet diep in hun gemoed, hunne
driften en gevoelens bestaan van het begin af; geene logieke
ontwikkeling en klimming derzelve is hier te vinden. Eenieder
krijgt loon naar werken, wat verouderd en niet natuurgetrouw is.

Als redeneering is het werk zeer zwak , niet dat de schrijver
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dwalingen predikt, maar omdat hetgeen hij zegt weder reeds
ontelbare malen voor hem is gezegd geworden.
De draadjes, waarrnede de roman aaneenhangt, zijn al te z ichtbaar om den eenigszins ontwikkelden lezer niet in het oog te
springen : er komt bij voorbeeld nog eene kaartlegster in, wier
voorzegging bewaarheid worth. Door het aanwenden van zulke
middelen verliest het boek vooreerst aan oorspronkelijkheid en
draagt de schrijver in de maat van zijn krank vermogen bij om
een vooroordeel te versterken.
Het boek is zeer onkiesch bij plaatsen, onder ander het kapittel
der geboorte van Jozef ; in dat waar de buurvrouwen haar oordeel
vellen is het realistisch tot walging wekken toe.
Om aanspraak te maker op lid der nieuwe school, het naturalisme, is de schrijver te onwaar in zijne teekeningen van
personen en gevoelens : er komen bewijsgronden bij hem voor
als deze : (hij spreekt van eene pleegmoeder, die een kind heeft
aangcnomen) « Been het minste onderscheid maakte zij tusschen
hare lievelingen : immers is Petrus haar eigen zoontje, haar man
is peter van Jefken. D (! )
Alle katholieken weten hoe weinig verplichtingen — buiten
het geven van nieuwjaarsgeschenken — ecn peter gewoonlijk ten
opzichte van zijn peterkind gelooft te hebben.
De nuchtere beschrijving van de ouders, die bun kind beweenen en zich over zijn verlies troosten door het bepaald aannemen
van den pleegzoon, is zelf waard uit de onbehendige pen van een
kind te zijn gevloeid. De schrijver, die in zijne voorrede zoo
herhaaldelijk graag van zijn talent gewaagt, heeft het blijkbaar
niet altoos gebruikt. Overdrevenheid en wansmaak zijn hier te
vinden : als in de beschrijving van den waard uit le Diable

boiteux, die eene onnitstaanbare karikatuur is. Van de andere
zijde bestaat pseudo-naiveteit in zijne kinderen ; de gesprekken
tusschen zijne werklieden herinneren soms door hunne gemaaktheld aan diegene op het tooneel onzer patronages. Een weinig
meer natuurlijkheid zou hier niet misstaan.
Pat de schrijver zijn onderwerp bestudeerd heeft, is buiten
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kiji; dat hij het niet grondig genoeg heeft gedaan om hevig
de belangstelling op te wekken en diep te schokken, blijkt
evenzeer. Hij zegt wel het een en ander over het leven der
mijnwerkers — om maar een voorbeeld aan te halen, -- maar
hij blijft bij het oppervlakkige.
Het ontbreekt hem dus aan middelen om den lezer heel
en gansch in eenen gegeven kring te verplaatsen en er het
eigenaardige van te doen gevoclen : door geen enkel woord wijst
hij op de moeielijkheid, die er moet bestaan N oor Vlaamsche
ongeletterde wcrklieden in eene Waalsche stad verplaatst te zijn.
Spreekt elk daar Vlaamsch ? Het feit ware merkwaardig genoeg
om cr de aandacht op te vestigen.
Welke taal gebruiken de Claessens, onder ander, in den
omgang met Mevrouw de la Royere?
Wat Engeland betreft, geeft de schrijver bescheid daarover :
Alfred kent geen Engelsch, dit hindert hem om eene plaats te
krijgen, maar hoe doet hij het dan om Engelsche advertentiOn te
lezen? Hoe bestaat er om dezelfde reden geen bezwaar eenen
drankwinkel in Londen over te nemen, en hoe legt hij het
aan booed om de gelezen voorwaarden te verstaan?
Soms neemt de schrijver zijne toevlucht tot ijdele klanken in
stede van bepaalde teekeningen, als deze van Parijs : « alles
woelt en wemelt er dooreen en roll en holt en hotst en klotst en
dommelt en rommelt. D Wie daar eene stad kan in herkennen,
vermag meer dan wij.
Veel is er op de waarschijnlijkheid der voorgestelde feiten of
te dingen : Sommige der voorvallen grenzen aan het belachelijke
als de wijze, waarop Wantje zoo dadelijk bij hare aankomst te
Parijs den gezochten persoon vindt.
Bij het lezen van Dwars door 't Leven komt bestendig het boek
Germinal voor den geest : immers Claessens herinnert aan
Maheu, zijne vrouw aan la Maheude, zelfs Louise doet aan
Catherine, de vlijtige mijnwerkster, denken. Voorzeker zullen
wij beide gewrochten niet op eene lijn stellen : Zola is een
echte kunstenaar, die meesterwerken levert. De Geest heeft eene
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loffelijke, halfgeslaagde poging gedaan om onder de kunstenaars
rang te nemen; maar de vergelijking komt natuurlijk, omdat
beiden door het behandelen van een nagenoeg gelijk onderwerp : het levee der mijnwerkers, zich nochtans als twee
tegenvoeters — ik spreek hier uit het oogpunt N an letterkundig
genre alleen — voordoen.
Zola geeft rekening van alles, dringt in de oorzaak, als hij de
gevolgen ziet, schildert nauwkeurig en vervolgt ziju verhaal
zonder over de gebeurtenissen heen te springers. Intrige bestaat
schier niet in zijne werken ; hij is de groote onticder bij uitstek;
soms wat langdradig, blijit hij steeds de zich beheerschende
schrijver, die Beene zwakheden dult, immer — frier altijd uit het
opzicht van talent geoordeeld — aan zich zelven gelijk. Bij hem
spreken de feiten, en de feiten alleen zijn de aanvoerders zijner
beweringen. Nooit komt hij zeif op den voorgrond : hij is als de
stern van dengene, die rocpt in de woestijn, zooals het Evangelic
zegt.
De Geest zoekt zijn effekt in verbazende voorvallen, die hij
sours zeer mocielijk met het overige in verband brengt; voorbereiden, nuanceeren kan hij niet. Hij is zeer ongelijk. Sommige
bladzijden zijn waarlijk schoon, heele kapittels ellendig zwak.
Hij redeneert veel en komt altijd zeif storend tusschen Aijne
personen vooruit; daardoor verbruid hij weer dan eons een
goed effekt. Dagbladartikelen, al bevatten zij ook waarheid, zijn
niet op hunne plaats in eenen roman.
Tot hiertoe heeft de schrijver van Dwars door 't Leven, onzesdunkens, niets met Zola gemeen dan zijne onkiescliheid in het
beschrijven van sommige Bingen, Welke beter in de schaduw
gelaten zijn. Zola — wij kunnen het niet ontkennen, wat de
voorstanders van zijnen schrijftrant uit dit opzicht er oak van
zeggen en wat hij zeif ons op de mouw wil spelden van physiologieke en pathologieke romans — speculeert op geldgewin
door het schandaal ; hij kent zijn onkuisch lezerspublick. Bij
De Geest schijnt dat opzettelijk onbetarnelijke ons veelmeer
uit wanswaak voort te vloeien. Het is hier als cene kwajongens-
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streek, als zeide hij : ziehier wat ik durf. Zola maakt eene
studio van het onwelvoegelijka zelf, hij gebruikt het als grondstof. In Dwars door 't Leven kon het best mogelijk wegvallen,
zonder aan het geheel te schaden.
Maar hebben wij de gebreken aangeliaald, zoo moeten wij ook
de goede hoedanigheden van het bock roemen. Over 't algemeen
zijn de gesprekken en beschrijvingen niet gerekt : elk kapittel —
naar gelang van hetgeen er in voorkomt — is betrekkelijk kort,
soles kernig. Vele bladzijden behelzen zeer goede teekeningen,
als daar zijn de stoomreis, het huisje en de omgeving der
Bijloke, de inrichting te Londen : dat is waarheid, naar de
natuur afgespied. De aankomst van den wcrkman, die naar
arbeid uitziet, de nederdaling in den put en meer andere zijn
treffend. Kortom, Dwars door 't Leven is een goed bock, het is
vooral eene goede soort van bock, wij kunnen het genre aan
onze jonge taalbeoefenaren nict genoeg aanbevelen : de groote
tnaatschappelijke vraagstukken van onzen tijd, in romanvorm
aangeraakt, zijn anders belangwekkcnd dan deze of gene gewestelijke schilderijtjes, die — gezien de moeite welke over 't algemeen onze schrijvers zich daarbij ontsparen en de ontoereikende
menschenkennis die ze bezitten dan nog weinig om het lijf
hebben.
De Heer De Geest hceft zijne moeielijke taak ernstig opgenomen en met volharding uitgevoerd; daarom hebben wij ook
Gene tamelijke uitbreiding aan dit ons artikel gegeven. De
critiek moet streng gevoerd worden, D zei onze betreurde, voormalige professor Heremans cens in eene zijner onvergetelijke
lessen. Wellicht hebben wij die woorden al te stipt op het werk
Dwars door 't Leven toegepast; de schrijver houde het ons ten
goede uit hoofde onzer oprechtheid.
C. N.

— 211 —
Broodnijd. Schetsen en Verhalen, door Reimond Stijns. —

Rotterdam, drukkerij
1887.

P. J.

Verlooi, Binnenweg, 29,

( Nog cer ik het eerste woord van Broodnijd schreef, was ik
ontevreden over de rol, welke de hoofdheld, de molenaar, er in
speelt; ook het slot voldeed mij niet. Ik mag er mij aan verwachten, dat meer dan een lezer ontevreden zal zijn. Alles wat
ik ter mijner verontschuldiging kan aanbrengen, is, dat ik elke
gebeurtenis weergeef, zooals ze voorviel en er bijzondergenoegen
in vond lieden to laten optreden, welke ik persoonlijk gekend
heb. ,
Aldus luidt het voorwoord van dit bock. Voor den nadenkenden mensch bchelst het de critiek van den inhond : «Waarom ),
vragen wij aan den schrijver, « geeft gij schetsen in het licht,
over welke gij zelf ontevreden zijt? , De lezer is veel strenger
dan de auteur en dezes verontschuldiging ligt vaak in het feit,
dat hij in zijne gewrochten verblind is, als een vader in zijne

kinderen. De verzachtende omstandigheid, dat gij die personen
gekend hebt, is er eene zeer geringe naar ons bescheiden oordeel.
Wij alien hebben allerlei personen gekend en Bingen weten
gebeuren, die ons wellicht belang hebben ingeboezemd, zonder
dat wij ze daarom ten tooneele voeren. Juist in de keuze der
onderwerpen en de eigenaardige wijze van voorstelling ligt
de kunst : daar is de scheidslijn tusschen den schilder en den
photograaf; laat deze nog zoo behendig wezen in zijn vak, hij zal
slechts eene kopij leveren , de schilder geeft terzelfder tijd iets
van zijn eigen geest, een deel van zijne ziel.
De verhalen van Reimond Stijns zijn onsamenhangend, niet
ineen gewerkt, er is geene intrige, dus ook geene ontknooping,
gene liefelijke opvatting als vergoeding hiervoor : personen die
in het begin de helden uitmaakten, blijven achter, andere treden
in de plants en op het chide valt al het licht op deze laatsten.
Zoo gebeurt het wel in de werkelijkheid, maar gij kunt de
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personen in een bock niet doen handelen; niet den lezer in
levenden lijve toonen, daarom moet gij door andere middelen de
belangstelling voor hen opwekken, door eene kundige samen.stelling van menschen en zaken, door een onzichtbaar snoer,
dat de schrijver in hand houdt, en waarmede hij alles van het
begin tot het dude aancenbindt, zoodat het een geheel uitmaakt.
Deze eenheid zoeken wij hier te vergeefs.
Wij beklagen het des te meer daar de schrijver een wezenlijk
talent aan den dag legt. Hij bemint de natuur, hij weet ze soms
goed weer te geven ; hij is schilder, maar zijne kleuren zijn te
grof gelegd; bij de teekening zijner personages valt hij in het
overdrevene, het schreeuwende en — met spijt voor de eer onzer
letterkunde bekennen wij het — soms in het gemeene. Humour
moet met fijnheid gepaard gaan, wil de beschaafde lezer er genot
in vinden ; en het is de taak des schrijvers den onbeschaafden het
schoone, goede en edele zelfs in het kluchtige te leeren kennen.
Het is niet met een verhaal als Regina Cceli, dat dit doel zal
bereikt worden.
Men heeft gezegd dat sommige kunstwerken der oudheid
veel verloren door niet in hunne eigenlijke omgeving, op de
plaats hunner bestemming gezien te worden en tot voorbeeld de
groep der Niobe met hare vluchtende kinderen aangehaald. Het
zelfde kan ook — alle verhouding in acht genomen — op het
werkje dat ons bezighoudt worden toegepast : er komen goede
teekeningen van karakters en voorstellingen van het buitenleven
in voor ; beschrijvingen der natuur, welke ondanks eene zekere
stroefheid van vorm waarvan de schrijver zich bijna nooit gansch
ontmaakt — waarlijk schoon mogen heeten; maar dat alles
verliest te veel door in geen nauw verband met het geheel te
staan; een paar voorbeelden ter staving : de begraving van boer
Veirle zou treffend wezen, indien zij om zoo te zeggen geese
afzonderlijke schets uitmaakte.
Evenzoo is het gesteld met zijn bezoek bij zijne dochter, welke
non is in de Arme Klaren : hij yoelt dat hij sterven gaat en wil
haar nog ecns zien. Teleurgesteld komt hij weder ; hij zit met
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eene andere hem bijgebleven dochter in den hock der herberg
en wacht op het karretje dat men aanspant.
t Dina, ' vroeg hij, i scheen het u niet, dat Melanie eenen
traan in het oog had? D
Het meisje antwoordde : t Dat is zeer waarschijnlijk, vader,
maar ik heb niets bemerkt, ik was zelve al te droef. D
( En wat heeft ze zooal gezegd ? ) voer hij voort, t herhaal
dat nog eens 2..
« Ze bad elken dag voor ons, vader... en ze hoopte dat we wel
onze kristelijke plichten vervulden... Het leven is hier kort en
de... i
t Ja, ja, kind, dat weet ik... maar vroeg ze zoo niets van
't Kraaienveld? (hair voormalig te huis, de hoeve) Ik ben soms
wat doof... zegde ze niet dat ik zoo verouderd ben? Dat ik er
ziek uitzie... Hebt ge niets gehoord? D
Kan het roerender, wanhopiger als gekwetste vaderliefde? Kan
het tevens eenvoudiger, duidelijker worden aangetoond hoe het
hart, alleen met God bezig, voor alle andere gevoelens uitdort?
Het bier aangehaalde is waard van Balzac in zijnen Pere
Goriot.
Maar die bladzijde staat weer alleen, die Heide van den vader
heeft vroeger niet uitgeschenen, die dochter in het klooster is
maar eene schim, die buiten het eigenlijk verhaal staat.
Wij vatten ons oordeel te zamen : het bock Broodnijd bevat
eene groote hoeveclheid materialen, waarvan zeer vele zouden
moeten verworpen en vele behouden zouden mogen worden
om, met studie en keuze samengesteld, een good kunstwerk te
vormen.
C. N.
Album der Antwerpsche Etsers. — Antwerpen, 1887, gr.40.
Onlangs ontvingen wij de slot-aflevering van den zevenden
jaargang (1886-1887) van die keurige uitgaaf.
Zeven jaren, dat getuigt reeds van leefbaarheid, zeggen wij
liever langlevenheid, vooral voor eene onderneming, waaraan in

een klein land als het onze meerwerf zooveel stoffelijke bezwaren
zijn verbonden.
De nu volledigde jaargang behoort tot de belangrijkste van
het zevental. Een verblijdend teeken mag het heeren, dat onze
voornaamste artisten, waaronder een tal jongeren, zich zoo
crnstig toeleggen op dat lieve, een tijd lang zoo zeer verwaarloosd kunstvak — en voegen wij er bij met het beste gevolg.
De besproken jaargang bevat etsen van mevrouwen Elsen,
Hubrecht en Rolin-Jaequemyns, van de heeren Abry, R. Boom,
Brunin, A. Elsen, W. Geets, Fr. Lauwers, K. Mertens, W. Oppenoorth, H. Rul, H. Seghers, H. Schaelels, W. Vanderveken,
L. Van Engelen, P. Verhaert en K. Verlat, dus het puik der
Antwerpsche schilders.
Gelijk men weet, wordt het voorzitterschap aan den Etserskring bekleed door den beer Lamoriniere, een meester in het
etsvak, terwijl als secretaris werkt de beer Max Rooses, van Wien
men mag zeggen dat hij alles belevendigt wat hij aanraakt — en,
door zijne werkzaamheid en volharding, ook in het leven weet
to houden.
W. R.
Parisina. Treurspel in 4 bedrijven, door Frans Gittens.
Gent, Julius Vuylsteke. 1887.
Indien, op dit eigen oogenblik, een onzer Zuidnederlandsclie
tooneelschrijvers er zich mag op beroemen, dat hij de gunst
aller vricnden van onze nationale tooneelkunst heeft weten to
veroveren, dan is het ontegenzeggelijk de heer Frans Gittens,
van Antwerpen.
In betrekkelijk zeer korten tijd heeft deze zoo gewetensvolle
en werkzame als rijk begaafde schrijver zich eenen naam verworven, lien meer dan eon zijner voorgangers het recht zoude
hebben hem to benijden.
Nauwelijks een drietal jaren geleden, word het uitstekend geslaagde drama Jane Shore, na op de nationale schouwburgen van
Antwerpen en Brussel met glans de vuurproef to hebben door-

--215—
staan, door de jury van den driejaarlijkschen prijskamp van
Nederlandsche tooneelletterkunde met good bekroond. Kort
daarna onthaalde ons de talentvolle schrijver op de eerste vertooning van Karel van Gelder, nogmaals een onder alle opzichten
zeer merkwaerdig gewrocht, waaraan, naar onze bescheiden
meening, het publiek op al te spaarzame wijze zijnen tol van
toejuichingen betaalde. En zie, daar verrast ons de heer Gittens
met een nieuw werk, en behaalt met hetzelve eenen bijval, zoo
groot, zoo welverdiend, als er nauwelijks in de annalen van het
Antwerpsch tooneel een tweede valt aan te wijzen.
Parisina, — deze is de titel van het nieuwe drama in 4 bedrijven, dat op Maandag, 26 September, voor de allereerste maal
voor eene zeer goed bezette zaal werd opgevoerd, — is een dier
stukken, waarover het niet zoo licht valt, na eene enkele vertooning, een grondig, beslissend oordeel uit te spreken.
Hier, als in de twee hooger gemelde drama's, heeft de
schrijver zich blijkbaar hooge eischen Aesteld ; hem is het er
geenszins om te doen, door eene min of meer large opeenvolging
van koddige en lachwekkende, of opgeschroefde en tot weenen
noopende tafereelen, de toejuichingen te verdienen van den
« grooten hoop; hem is het alleen om de kunst zelve te doen 1
Zijn cigen talent, door de behandeling van eene der kunst waerdige stof, ontwikkelen en verfijnen, en zoo doende het zijne
bijdragen tot verhooging van het peil, waarop zich onze tooneelkunstenaars en ons publiek bevinden, ziedaar blijkbaar het edele
doel van gansch zijn streven !
Daar gelaten elke andere verdienste, zou Frans Gittens reeds
recht hebben op onze innigste dankbaarheid, om de keuze — ik
zeg : de voortreffelijke keuze — zijner onderwerpen. Bekend
D

als niet een met de scheppingen der grootste tooneeldichters
van alle tijden, heeft hij uit de studie hunner werken die
zucht tot het stoute, grootsche en nieuwe behouden, Welke zijn
allereerste kenmerk is. — Zeker, meer dan een onzer schrijvers heeft hij gebroken met die banale klucht- en blijspellitteratuur, waaraan ons Zuidnederlandsch tooneel, sedert 1830
16
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slechts al te rijk is, en waaraan voor een ruim deel het leelijke
vooroordeel zijn bestaan te danker heeft, als zou het Vlaamsch
alleen geschikt zijn voor een vaudeville, waarbij men het uitproest van lachen, of voor eene jaarmarktgrap, gekruid met
de allervetste uitdrukkingen van den onuitputtelijken woordenvoorraad onzer vischverkoopsters. Reeds H. van Peene 's Vondel,
en vooral menig tooneelspel van I Alttneister D Sleeckx en den
knappen Hendrik Peeters, waren onder dit opzicht een ernstige
stap vooruit. Niemand heeft intusschen duidelijker bewezen, dat
onze taal ook voor de allerhoogste uitingen der kunst, voor het
drama en zelfs het classieke treurspel, hulpmiddelen te over
oplevert, dan de schrijver van Jane Shore.
Met opzet gebruik ik hier het woord treurspel. Immers,
zoowel om de keuze der stof als om de behandeling derzelve,
is Parisina veel meer een treurspel dan een drama. De machtigste, verschrikkelijkste hertstochten komen er met elkander
in botsing; tusschen slechts weinige personages ontwikkelen zich
de gewichtigste, vreeselijkste gebeurtenissen.
Zooals de lezer wellicht weet, heeft Gittens zijne ingeving
gezocht in de gewrochten van Lord Byron, van wiens Parisina
de Noordnederlandsche dichter, Nicolaas Beets, jaren geleden
eene niet al te slecht gelukte vertaling bezorgde.
Byron zelf ontdekte deze geweldige stof in eene oude
chroniek, door zekeren Frizzi vervaerdigd, en waarvan ik
hieronder, in Beets' vertaling, den beknopten inhoud laat
volgen :
Bij Stella dell' Assassino had de markgraaf in het jaar 1405
eenen zoon, genaamd Ugo, eenen schoonen en verstandigen
jongeling. Parisina Malatesta, tweede vrouw van Nicolo, behandelde hem, gelijk het meerendcel der stiefmoeders pleegt te
doen, met weinig vriendelijkheid, tot groat verdriet van den
markgraaf, die hem met teedere ingenomenheid beschouwde.
Fens verzocht zij haren echtgenoot verlof tot het ondernemen
van eene zekere reis, waarin hij bewilligde, maar op voorwaerde, dat Ugo haar zou vergezelschappen, want hij hoopte langs
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dezen weg van haar te verkrijgen, dat zij ten laatste den hardnekkigen tegenzin zou afleggen, dien zij tegen hem had opgevat.
En inderdaad, dit doel word maar al te wel bereikt, daar zij
gedurende de reis niet alleen den haat aflegde, maar zelfs in het
tegenovergestelde uiterste verviel. Na hunne terugkomst had de
markgraaf volstrekt geene reden meer, om zijne vroegere berispingen te herhalen. 't Gebeurde op zekeren dag, dat een zijner
dienstboden, genaamd Zoese, of zooals anderen hem noemen,
Giorgio, als hij de vertrekken van Parisina voorbijging, daar
eene harer kamerjufferen geheel onthutst en in tranen uit zag
komen. De reden gevraagd hebbende, vertelde zij hem, dat hare
meesteresse haar ter oorzake van een gering vergrijp geslagen
had : en, aan hare gramschap den teugel vierende, voegde zij
er bij, dat ze zieh gemakkelijk zou kunnen wreken, indien .zij
de misdadige gemeenzaamheid, welke tusschen Parisina en
haren stiefzoon bestond, verkoos bekend te maken. De bediende
nam deze woorden ter herte, en bracht ze zijnen meester over.
Deze stond versteld, maar, zijne ooren nauwelijks geloovende,
overtuigde hij zich, eilaas ! al te duidelijk van het feit, op den
4 8 n Mei, door middel van een in het beschot van 't vertrek

zijner gale geboord gat. Terstond bruiste hij in toornige woede

op, en nam haar in hechtenis... Hij beval, dat zij voor eene
haastig saamgeroepen vierschaar gebracht zoude worden, begerende van de rechters, dat zij in de gewone vormen het vonnis
tegen de beschuldigden zouden uitspreken. Dat vonnis eischte
den dood. Daar waren sommigen, die zich ten voordeele der
beklaagde moeite gaven en, onder anderen, Ugoccion Contrario,
die groot vermogen op Nicol° had, alsook zijn oud en verdienstelijk minister, Alberto dal Sale. Deze beiden baden hem,
terwijl de tranen hun fangs de wangen vloeiden, en op hunne
knian om genade, met aanvoering van alle drangredenen, die
zij konden in 't midden brengen, om de schuldige te sparen,
boven en derhalve de motieven van cergevoel en betamelijkheid, die hem alreeds bewegen moesten, om zoo schandig een
felt voor het publiek te verbergen. Maar zijne woede maakte
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hem onverzettelijk, en hij beval, dat het vonnis oogenblikkelijk
zou worden uitgevoerd. »
Op uitstekende wijze heeft Frans Gittens uit al wat dit
droge relaas aan belangrijke, aangrijpende feiten bevat, partij
getrokken.
Evenals Byron heeft hij er zich op toegelegd menschen, — laat
mij zeggen, menschelijke hertstochten — te schilderen. Onder
opzicht der Icarakterontleding laat het stuk dan ook weinig of niets
te wenschen ! De oude hertog, Nicolo, worth met vast meesterlijke
hand en ten voeten nit geteekend. In Zoese, — die wellicht wat
van al te nabij aan Shakespeare's Jago doet denken — wordt
ons het genot der listigberekende, wreedvoltrokken wraak op
aangrijpende wijze voorgesteld. In Paola keurde, gedurende de
vertooning, meer dan een het af, dat zij zich in de twee laatste
bedrijven zoo gansch antlers voordoet als in de twee eerste ;
naar mijne meening ten onrechte ! Paola is een lichtzinnig Jong
meisje, in wier hert de koketterie en de jaloerschheid, hare
hoofdgebreken , geenszins alle betere gevoelens tot zwijgen
brachten. Geen wonder dus, dat zij, na onwetend Zase's wreede
plannen te hebben bevorderd, weldra tot inkeer komt, en voor
zoo veel snoodheid terugschrikt! De dichter Aldo Rangoni is in
het drama niet alleen op zijne plaats, omdat hij de actie meer
dan eens verlevendigt, en met de bloemen der poezie versiert,
maar vooral omdat de auteur van hem gebruik heeft weten te
maken tot ontknooping van zijn stuk. De hertstocht der zinnelijke liefde, Welke voor niets en voor niemand terugschrikt,
maakt, in het jonge en beklagenswaerdige paar, Ugo en Parisina
belichaamd, de eigenlijke kern uit van het geheele stuk.
— Of er gebreken zijn in Gittens' nieuw tooneelspel?
Buiten enkele feller' van ondergeschikt belang, en die bij eene
der volgende opvoeringen zeer licht te herstellen zijn, meen ik
hoofdzakelijk op het volgende de aandacht te moeten vestigen.
Naar mijn nederig oordeel heeft de heer Gittens ongelijk gehad,
zijn onderwerp in vier bedrijven te versnijden. Onbetwistbaar is
het, dat -- na het meesterlijk ineengezette en aan handeling zeer

-- 219 -rijke eerste bedrijf, — het tweede al vrij eentonig, langdradig,
onbeduidend voorkomt. Zeker, op zich zelven beschouwd, is de
geheele liefdesidylle aan het Luganoineer zeer poetisch..., dock,
wat draagt zij bij tot ontknooping van het drama? — Weinig
of niets! — Het derde bedrijf is nogmaals puik afgewerkt. Het
draagt, in zijne verschillige, sober aangebrachte tooneelen, den
stempel van hooge kunst. Hoe jammer, dat de vierde akt den
geweldigen indruk, door de ter dood veroordeeling van het
schuldige paar op den toeschouwer te weeg gebracht, komt verzwakken ! In een enkel nieuw tooneel aan het slot van bedrijf III
kundig en kunstig samengevat, zou de dubbele onthulling van
Zase-Malatesta aan den eenen en van Parisina-Malatesta aan den
anderen kant, de gemoederen zoo diep mogelijk schokken...
Thans is het, alsof het stuk tweemaal eindigde, eens — waar het
vonnis over Hugo en Parisina worth gestreken, den tweeden keer
-- waar Malatesta zich in zijne wraak teleurgesteld ziet. Dit
schaadt ontegenzeggelijk veel aan de eenheid der actie.
Over enkele andere vlekjes, zoo o. a. het misplaatste aanheffen
van een minnelied door Ugo, op 't oogenblik, dat de monniken
hunne lijkpsalmen doen hooren, stap ik stilzwijgend heen. —
Aileen moet het mij van het hert, dat de rollen van Parisina en
Ugo wel wat al te mager zijn uitgevallen !
POL DE MONT.
Schetsen. Uit het Noorsch vertaald door Una.
— Leiden, A. H. Adriani, 1s87.

LARS DILLING.

Lars Dilling is voor den Zuidnederlandschen lezer gees onbekende. Onze vriend H. Elseni (Janmoulle), de knappe vertaler
van Alexander Kielland's allerliefste novellen en van zoo menig
Zweedsch, Noorsch of Deensch meesterstukje, liet reeds voor
ongeveer twee jaren een letterkundig schetsje van dezen Noorschen romantieker in De Nederlandsche Dicht- en Kunsthalle
het licht zien.
Dit schetsje, door onzen talentvollen landgenoot e Dichtersloon ) getiteld, is tevens het eerste der zeven min of meer uitgebreide verhalen, welke den inhoud van Una's lief uitgevoerd
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bundeltje uitmaken. Una gaf de voorkeur aan het opschrift g Het
Loon des Dichters ); - dit is misschien meer Hollandsch, doch
in ieder geval minder goed Nederlandsch dan het hooger
vermelde.
Men besluite hieruit niet, dat Una's vertaling onverdienstelijk
zou wezen. Het tegendeel is waar! Hare bewerking munt uit
door losheid en eenvoud, en overal is hare taal zoo duidelijk
als zuiver.
Zijn de zeven schetsjes, in dit boek vereenigd, nog geenszins
meesterstukken te noemen, toch bieden zij eene hoogst boeiende
en aangename lectuur. In een paar, ik bedoel : Groene Kransen
en De juweelen Armband, — wellicht de twee paerelen der
verzameling, — vc ordt men getroffen door het fijnste en mcest
kiesche gevoel, dat intusschen van alle ziekelijkheid of verwijfdheid geheel bevrijd blijft.
In nagenoeg al de overige treedt de rijke humor des schrijvers
meer op den voorgrond. Hij weet met scherpen blik de kleine
gebreken zijner helden, — meestal gewone burgerluidjes, behebt
met al de vooroordeelen van hunnen stand, — waar te nemen,
en laat dan op dezelve een zoo helder en zelfs scherp lictit vallen,
dat de lijnen er wel eens te veel uitsprong door verkrijgen, zoodat meer dan eene zijner voorstellingen doct denken aan eene
caricatuur. Dit is het geval met enkele tooneeltjes uit de anders
prettige verhalen g De Familie gaat naar buiten ', - eene
ware photographic, — voorts met Juffer Host en De zwarte
Adonis.
Vooral in 't ontleden der karakters en in het teekenen of,
misschien juister gezegd, samenstell en van typen, schijnt Dilling's
beste kracht te liggen.
Mag men den door Una vertaalden schrijver al geenszins op
eene lijn stellen met eenen Bjiirnsterne-lijOrnsen, of zelfs met
eenen Holger Drachmann, eenen Jonas Lie of eene A. Charlotte
Edgren, zijne novellen behelzen ontegenzeggelijk nog liefs en
gocds genoeg, opdat wij ons de geringe moeite der nadere kennismaking volgaerne getroosten.

POL DE MONT.

EEN EN ANDER OVER DRAMATISCHE PUEZIE.

EENE LEZING(1).

Gedurende het thans afgeloopen tooneeljaar hebben zich
op den Nederlandschen schouwburg van Antwerpen gedenkwaardige feiten voorgedaan, die ik meen, zonder vrees voor
overschatting, als verheugende gebeurtenissen te molten aanstippen, en dit nit het dubbel oogpunt der dramatische poezie
en der tooneelspeelkunst.
Als zoodanige, noem ik in de allereerste plaats, de opvoering van Hamlet, — eene stoute daad, v000rwaar, die
echter, naar den uitslag te oordeelen, niet al te zeer gewaagd
scheen; althans de heer Jan Dilis vervulde de titeirol op eene
wijze, die hem de warme goedkeuring der critiek deed verwerven.
Voorts noem ik de jubelvertooningen, waarmede Mevrouw
Beersmans de vijf-en-twintigste verjaring van haar eerste
optreden als tooneelspeelster, te Antwerpen is komen vieren,
en vooral hare verschijning in de hoofdrol der Medea van

(1) In de Antwerpsche Afdeeling van het Willems-Fonds, op 17 Maart
1887.
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verre ! — een nagalm van de tragische kunst der Ouden
weerklinkt.
In de derde plaats, vermeld ik daarbij het eerste optreden
in Antwerpen van den heer Louis Bouwmeester, als Shylock,
in den Koopman van Venetie, — welke vertooning voorzeker
bij al de aanwezigen den wensch heeft doen oprijzen, dezen
begaafden kunstenaar nog dikwijls te mogen toejuichen in
zijne merkwaardige scheppingen.
Zulke verschijnselen noemde ik verheugend, omdat zij
helder afsteken tegen de banaliteit, de onbeduidendheid van
zoo menige andere vertooning, die wellicht aan de weinig
beschaafde meerderheid van ons schouwburgbezoekend
publiek eenig genoegen verschaffen kan, maar niet bij machte
is de aandacht van eenigszins geletterden op ernstige wijze te
boeien.
Ik weet niet, in welke mate het geraadzaam is, de geziridheid van anderen naar mijne eigene te beoordeelen, maar ik
meen tocli, niet zonder goede gronden, te mogen veronderstellen, dat velen, wier belangstelling op den duur niet
genoegzaam gewekt wordt, noch door Duitsche Possen, noch
door Fransche draken of spektakelstukken, noch zelfs door de
stamelende proeven eener zoogenaamd nationale dramatische
kunst, zich tot onzen Nederlandschen schouwburg aangetrokken gevoelen, wanneer daar de meesterwerken der wereldlitteratuur worden opgevoerd op eene wijze, die niet al te zeer
beneden de waarde dezer stukken blijft.
Wat daar ook van weze, het is in vertooningen als de zoo
even genoemde, dat ik de aanleiding heb gevonden om u
heden avond een en ander over dramatische poezie merle te
deelen.
1k zeg met opzet : een en ander. Het ligt, inderdaad, niet
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in mijne bedoeling, eene wel afgeronde rede te houden, maar
enkel eenige losse beschouwingen voor te dragen : deels
weilicht overbekende, die ik evenwel vermeen te mogen herhalen, deels van eigen opvatting, die ik slechts als gissingen
of vragender wijze zal vooruitzetten.
Wat er alzoo onsamenhangends in deze voordracht mope

zijn, gelieve men mij weiwillend te vergeven, indien ik er
althans in gelukke — hetgeen dan ook mijn eenig Joel is —
u tot nadenken te sporen, uwen geest te prikkelen, u stof te
leveren voor nabetrachtingen, u, in een woord, te verplichten
uwe letterkundige overtuiging opnieuw te toetsen aan de
meeningen van anderen, — al zij het dan ook met geen
ander gevolg, dan dat gij die meeningen als valsch of gewaagd
moet verwerpen, en u zelven in eigen overtuiging gesterkt
gevoelt.
Het was mij vaak een voorwerp van verwondering, hoe de
kunst, die, Tangs den eenen kant, in zulke hooge mate verslaafd is aan mode- en navolgingszucht, — van den anderen
kant echter, zoo weinig haar voordeel weet te doen met de
ontdekkingen der aesthetische wetenschap.
is er niet een voile eeuw en dan nog eens het vijfde eener
eeuw voorbijgegaan, sedert Lessing de letterkundige wereld
kwam verrassen met zijnen Laokoon ? Heeft hij niet, in dit
onsterfelijke werk, den grondslag der kunstcritiek gelegd,
en tevens met vaste meesterhand de grenzen afgebakend
tusschen de beeldende kunst en de poezie, — de beeldende
kunst, wier voorwerp de lichamen met hunne zichtbare
eigenschappen, de poezie, wier voorwerp de handelingen
zijn?
Hoe menigvoud hebben zich echter groote kunstenaars
vergrepen aan den regel, dat de schilderkunst geene hande-
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lingen nabootsen kan dan door de afbeelding van lichamen,
de poezie geene lichamen schilderen kan dan door hunne
handelingen; in andere woorden, dat de beeldende kunst zich
alleen in de ruimte, de poezie zich uitsluitend in den tijd
beweegt ?
Of is het soms niet waar, dat de beeldende kunst, inzonderheid de schilderkunst, zich nog voortdurend waagt aan de
voorstelling van onderwerpen, welke niet tot haar gebied
behooren? Dat het penseel maar al te dikwijls letterkundige,
ja zelfs wijsgeerige, staatkundige en maatschappelijke aanmatigingen heeft?
De omgekeerde wanverhouding komt echter nog veel
menigvuldiger voor. De schrijver wil schilderen, en brengt
niets beters voort dan het bewijs van de onmacht van het
woord om met de teekenstift te wedijveren, waar het op het
weergeven der stoffelijke werkelijkheid aankomt.
Moet ik u wijzen op de beschrijving van het Parijs der
middeleeuwen in Victor Hugo's Notre-Dame, op den veldslag
van Waterloo in de Miserables van denzelfden genialen
schrijver? Doch, dit zijn enkel hors-d'oeuvre's, die men
gemakkelijk uit genoemde kunstwerken verwijderen kan. —
Bij Balzac is de beschrijving inniger samengeweven met het
verhaal, zonder daarom minder vermoeiend te worden. Zola
heeft het beschrijvende bijwerk zelf tot hoofdzaak, tot epos
verheven : de mensch is tot lageren rang gedaald, de stof, het
dierlijke klimt ten troon : aan deze onnatuurlijke overschrijding van de grenzen der poezie, schrijf ik het afmattende en
terugstootende zijner werken toe.
Is het dan al om niet geweest, dat Lessing in zijn Laokoon
de grondbeginselen van de verdeeling der kunstvakken
verkondde? Men wane toch niet, deze beginselen zouden niets
antlers zijn dan willekeurige beperkingen , uitvindingen van
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een scherpzinnigen critischen geest, aan wiens eigenmachtige
voorschriften geen kuristenaar verplicht is zich te houden.
Op deze verkeerde meening, zoude ik met Voltaire antwoorden : 11 ne faut pas transporter les bornes des arts. De
grenspalen der kunstvakken mogen niet verplaatst worden.
En met Nisard, die dit woord aanhaalt en verklaart, zoude
ik er bij voegen :
4 De kunsten zijn inderdaad afzonderlijke domeinen, afget eekend binnen zekere grenzen, buiten welke zelfs de verleidingen van het genie ons niet medesleepen mogen; want
deze grenzen zelven zijn niets antlers dan de neigingen en
ingeboren behoeften van onzen geest.
Hetzelfde beginsel zoude ik wenschen toe te passen op de
afbakening van twee kunsten, die elkander echter veel
nauwer verwant zijn en waartusschen de scheiding dus oneindig moeilijker is dan tusschen schilder- en dichtkunst. Ik
bedoel de epische en de dramatische poezie, het epos en de
tragedie, het dichterlijk verhaal en het drama, den roman en
het tooneelstuk.
Of zou er waarlijk tusschen beide° slechts een verschil van
uiterlijken vorm, een verschil van bewerking bestaan ? Zou
dezelfde stof, naar vrije verkiezing van den dichter, het onderwerp van een verhaal of van een dramatisch werk kunnen
leveren? Zou de neiging en aanleg van den dichter, of zouden
willekeur of uitwendige omstandigheden alleen den doorslag
geven bij deze keus
Staat het hem vrij, met den beeldhouwer van Lafontaine,
bij het bezien van den marmerblok, — hier het feit, de
naakte handeling, — zich zelven de vraag te stellen :
Sera-t-il dieu, table ou cuvette?

Dit kan ik reeds a priori moeilijk aannemen.
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Immers, dan zou de verdeeling der poezie in hare drie
hoofdvakken : lyriscli, episch en dramatisch, — eene zeer
gebrekkige zijn.
Terwijl toch de lyrische poezie zich als subjectief, als uitstorting des gevoels, kenmerkt, zouden de epische en dramatische poezie te zamen, tegenover de lyrische, als objectieve
poezie moeten staan, en dus geene twee vakken, maar
slechts twee onderverdeelingen uitmaken, versehillend in
vorm, doch een in wezen. Dit strookt nu echter niet met de
drieledige verdeeling, welke als eene der grondwaarheden
der aesthetica wordt aangenomen. Ik verwijs alleen naar den
uitstekenden aestheticus F. T. von V ischer, van de school
van Hegel, en naar Goethe, die beiden deze leer hebben
voorgestaan. Zoo ook oordeelt Brill, die het epos, met de
idylle en den roman, tot de epische, — de dramatische
echter, met de ode, tot de pathetische poezie rekent, en
aldus, hoewel van een geheel ander verdeelingsbeginsel uitgaande, eene scherpe scheiding tusschen het verhaal en het
tooneelgewrocht erkent.
Maar, zult gij wellicht vragen, zijn deze schoolsche onderscheidingen wel degelijk en wezenlijk gegrond? Berusten zij
op louter willekeurige theoretische beschouwingen, ofwel op
het wezen der zaak?
Oppervlakkig gezien, schijnt de eerste onderstelling waar
te zijn.
Immers, hoeveel romans worden niet tot tooneelstukken
omgewerkt ? In onze dagen zien wij de romanschrijvers
zelven, — hetzij om de voldoening te smaken zich tot eene
ruimere schaar dan het lezend publiek te kunnen richten,
hetzij misschien met geen ander doel dan in den schouwburg
eene mildere bron van inkomsten te vinden dan in het boek,
-- hunne eigene verhalen tot drama's verwerken. En
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Shakespeare zelf, putte hij niet de onderwerpen voor zijne
stukken uit Engelsche en andere kronijken, uit Italiaansche
novellen, enz. ?
En toch geloof ik, dat er een wezenljik onderscheid is
tusschen beide soorten van poezie, dat er onderwerpen zijn,
welke uit hunnen aard meer geschikt zijn voor tooneelmatige
behandeling, — andere, om als stof voor verhalen te dienen,
hetzij dan in gebonden of ongebonden stip, en dat de verwarring van ongelijksoortige bestanddeelen niet ten bate der ware
kunst kan gedijen.
Waarin zou dan wel dit verschil kunnen bestaan ?
Ik waag mij noode aan de beantwoording dezer moeilijke
vraag, en zal mij daarom met een paar citaten behelpen.
In de inleiding tot zijne reusachtige Geschichte des Drama's
bepaalt Klein het onderscheid tusschen epos en tragedie in
bewoordingen, waarvan ik hier poog eene zeer vrije en
verkorte vertaling te geven.
a Tusschen drama en epos is er onderscheid, met betrekking tot handeling, karakter en hartstocht. De epische handeling ontstaat uit de drift naar daden, uit den heldhaftigen
moed, ontvlammend op roem. De held van het epos gevoelt
in zich het bewustzijn zijner eenheid met den krijgs- en
ondernemingsgeest van zijnen stam : uit dit bewustzijn schept
hij de vreugde der overwinning, koenheid in den flood.
Bedrijvend, werkzaam heroismus, is de voornaamste epische
hartstocht.
u In de tragedie, is deze eenheid verbroken. Zij is niet de
schouwplaats voor de roemwaardige daden des helds; integendeel, zij toont veeleer hoe hij, van het episch heldenwezen
vervallen, voor deze tegenstrijdigheid moet boeten. De
dramatische handeling words ontwikkeld als een zielenkrankheidsproces. Niet alleen in dezen zin, dat het teed als gevolg
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van een misdaad optreedt, in den vorm . van rouw en
gewetcnswroeging. Maar de daad zelve, vloeiend uit een
gebroken gemoed, uit eene kranke ziel, ademt van den
beginne eene tragische somberheid.
K Het niet-inachtnemen van dit onderseheid tusschen het
heroIsch werkzame, het eigenlijke episch handelen, met de
dramatische lijdenshandeling is de voornaamste oorzaak van
de zwakte der moderne tragische kunst tegenover die der
Grieken en van Shakespeare.
Een andere Duitsche schrijver, von Leixner, in zijne
Geschichte der fremden Lileraturen, handelend over Shakespeare's historische stukken, drukt zich uit als volgt :
« De historian, hoe rijk zij ook mogen zijn aan afzonderlijke schoonheden, hoeveel klassischen humor verscheidene
gestalten ademen, als de onsterflijke Falstaff, toonen toch den
dichter onder de heerschappij van het stoffelijke.
« Tusschen geschiedenis en fantazij geplaatst, waagde hij
het niet, de tragische idee geheel op den voorgrond te
stellen, en be yond zich ook in zulke mate onder den dwang
van den heerschenden smaak, dat hij de feiten ophoopte en
ze met dramatische handelingen verwarde. Deze historian
dragen een epischen stempel, geene proefnemingen onzer
schouwburgbestuurders kunnen dit te niet doen.... De vraagstukken, welke Shakespeare in zijne Historian behandelt,
zijn die der staatsmanswijsheid; in de tragedien komen in de
plaats daarvan, zielkundige vraagstukken, treedt de wording
van het zuiver menschelijk karakcer op.

n

In 't kort dus, en om het ook Bens met eigen woorden te
zeggen, in de geschiedenis, in het verhaal, 't zij wezenlijk of
verdicht, worden de karakters voorgesteld als gevormd en
ontwikkeld door de omstandigheden, door de handeling ; 't is
de handeling, die aan de karakters de gelegenheid, de aanlei-
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ding verschaft om zich naar hunne geschapenheid en aanleg
te uiten. In het drama worth de handeling, gansch omgekeerd, voorgesteld als uit de karakters ontstaande, uit den
strijd : hetzij dan een strijd tusschen twee verschillende
karakters, hetzij — en dit is eerst recht tragisch — een inwendige strijd tusschen de onweerstaanbare zinnelijke begeerte en
het onwraakbare zedelijke bewustzijn.
Ziedaar dus, inderdaad, twee principieel zeer verschillende
opvattingen. Zij rakes niet alleen den uitwendigen, den
gedialogeerden of scenieken vorm, maar den diepsten inhoud,
de kern zelve, de ziel !van het kunstwerk. Zoo moeten er dan
ook noodza ir elijk onderwerpen zijn, beter geschikt, de eene
om in epischen vorm, de andere om in dramatischen vorm
behandeld te worden. Daarbij blijft natuurlijk de mogelijkheid
niet uitgesloten, dat het verhalend gedicht tot een dramatisch
gedicht vervormd worde. Intusschen, deze vervorming is
gees loutere omwerking, geese adaptatie : het moet zijn eene
geheele herschepping ; al blijft het geraamte behouden,
de ziel, het leven moet een geheel ander zijn.
Zoo leeren wij de dramatische kunst, vooral in hare hoogere
vormen, en bepaaldelijk in de tragedie, kennen als van geheel
anderen card dan de epische. Met deze laatste heeft zij
gemeen, dat zij eene handeling voorstelt, dat zij op eene fabel
berust; met de lyrische echter, dat zij uit het voile gemoed
vloeit, dat zij de daden opvat als bepaald door en stroomend
uit de hartstochteri, de zielstoestanden van den held der fabel•
De dramatische poezie is alzoo de band en de overgang
tusschen de lyrische en de epische. In haar bereikt de poezie
haar hoogste punt.
Dit vraagstuk hier verder te bespreken zou een veel ruimey en tijd vergen dan ik mij gunnen mag. Ik stel er mij dus
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mee te vreden, het eenvoudig aangeroerd te hebben als uwer
aandacht en nadere studie overwaardig. Zonder thans nog
verder te letten op de vergelijking tusschen epos of geschiedenis en drama, stel ik mij voor, het drama zelf nog wat meer
van nabij te beschouwen.
Aan welke wetten is het drama onderworpen 2 (Dat het
wel degelijk aan wetten onderworpen is, meen ik als eene
bewezen zaak te kunnen aanzien).
Wat in 't bijzonder den klassieken regel der drie eenheden
aangaat, zoo zijn de meeningen zeer verdeeld.
Eenheid van plaats. De Grieken kenden Naar eigenlijk
niet. Het tooneel van het Grieksche treurspel stelde niet eene
bepaalde plaats, maar veeleer eene neutrale ruimte, zonder
naam noch aanduiding voor. Volgens dat de sprekende personnages zich meer op den voorgrond of tegen den achtergrond plaatsten, worden zij verondersteld zich binnensliuis of
op een plein te bevinden. Wij weten voorts dat de Grieken
zekere machinerieen kenden, bestemd om de zijdecoraties te
veranderen.
De eenheidsregel van Aristoteles, wat de plaats aangaat,
kan dus wel als een ideaal, niet als een volstrekte en algemeen
geldende eisch aangemerkt worden. Dit is eveneens het geval
met de
Eenheid van tijd. Dat de handeling zou afloopen binnen
het tijdsgewricht van den etmaal, is vaak eerie onmogelijkheid.
Intusschen is het strijdig met den goeden snaaak, dat een al te
ruime tijd verloopen zou tusschen de bedrijven van een
drama. Het kan enkel spotlust wekken wanneer men op den
en denzelfden avond, een persoon als kind of jongeling, en
verder als volwassene, als echtgenoot en vader, ziet optreden.
Maat houden is goed, vooral waar het den kostbaren tijd geldt.
De eenheid van handeling schijnt van veel meer belang te
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zijn dan de eenheden van plaats en tijd. Vele nieuwere
schrijvers erkennen haar dan ook als de eenige, waar het
inderdaad op aankomt. En Loch, wanneer men bedenkt, dat
in zoo menig stuk van Shakespeare, zelfs de eenheid van
handeling ontbreekt, — ik noem u slechts Koning Lear en
den Koopman van Venetie, met hunne dubbele actie, — dan
zou men ook haast gaan twijfelen, of zelfs de eenheid van
handeling tot de wezenlijke regels van het drama behoort.
Hooren wij hoe een Franschman zich daarover uitdrukt.
« Wanneer ik aan Shakespeare denk, -- zegt Nisard, in
zijne Histoire de la littórature franfaise, — die deze beruchte
regels niet heeft gekend ; aan Corneille, die er meer over
schreef dan hij ze in toepassing bracht, zoo ben ik niet
geneigd om ze voor te staan. Maar wanneer ik denk aan

Polyeucte, waarin Corneille er het dichtst bij kwam, aan
Athalie, die er de volkomenste toepassing van is, dan vraag
ik mij zelven af, of de drie eenheden, onder eene schoolsche
benaming, niet zijn de hoogste graad van overeenkomst van
het tooneel met het leven.

D

c Neen, 0 voegt hij er bij, « na Polyeucte en Athalie, is
het aan niemand meer toegestaan, deze regels te beschouwen
als een uitvindsel van spraakkundigen en rhetoren, of liever,
daar zij van Aristoteles komen, als een wetboek, aan de
dichters opgedrongen door de luim van eenen wijsgeer.
K

Men mag niet meer zeggen, dat zij een dwangjuk zijn

voor het genie; immers, daar zijn de twee schoonste werken
van ons tragisch tooneel, waarin de inspanning, die zij
veroorzaakt hebben, zoo weinig voelbaar is, dat de schrijvers
ze schijnen gevonden te hebben zonder ze te zoeken, tusschen
de andere soorten van waarheden, die deze stukken onsterfelijk maken.

D

De toepassing van den regel der eenheden, in zijn vollen
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eisch en omvang, is echter zoo zeldzaam, dat men er moeilijk
een volstrekte wet van maken kan. Wanneer men zelfs, met
de Fransche klassieken en hunne commentatoren, geneigd is
in de Aristotelische eenheden het ideaal der tragedie te zien,
zoo kan men ze toch niet als een vast kenmerk der tragische
kunst aannemen, — indien men althans de negen tienden der
dramatische poezie bij de andere volkeren, uit hoofde van hun
gebrek aan die eenheden, niet veroordeelen en verwerpen wil.
De eenige eisch, dies men aan de tragedie — om ons bij
dit eene vak te bepalen, — stellen moet, is de ethische eenheid, de zedelijke eenheid, zoo gij wilt ; de deelen der actie
moeten, al waren zij ook, naar het uiterlijke, maar los aan
elkaar verbonden, door hunne zedelijke strekking en beteekenis aan elkander verknocht zijn. Het merkwaardigste voorbeeld en model daarvan is wel

Koning Lear, «

die unge-

heuerste Tragodie, die jemals in der Welt gedichtet wurde »,
zooals von Raumer het noemde, en waarin de dubbele handeling door den band eener ethische eenheid tot een geheel
van aangrijpende werking en hooge zedelijke schoonheid
vereenigd wordt.
Hier raakt mijne uiteenzetting aan een vraagstuk van het
grootste belang, en dat ik niet stilzwijgend mag laten voorbijgaan. Ik bedoel de, ethische strekking van het treurspel,
en zelfs van alle drama in 't algemeen. Ik deel hierover de
meening van Messing, die in het 34e stuk zijner Hamburgische Dramaturgie

daarover het volgende zegt :

a Met het aanleggen en uitwerken zijner hoofdkarakters,

verbindt het genie breedere en grootere inzichten : ons
te onderwijzen in hetgeen wij te doen of te laten hebben; ons
bekend te maken met de eigenlijke kenteekens van het goede
en het kwade, van het passende en het belachelijke; ons het
goede, in al zijne verbindingen en gevolgen, als schoon en

— 233 —
gelukkig, zelfs in het ongeluk, voor te stellen, het booze
daarentegen, als leelijk en rampzalig, zelfs in het geluk; bij
voorwerpen, waardoor wij niet onmiddellijk tot navolging
genoopt of afgeschrikt worden, ten minste ons begeer- of
verafschuwingsvermogen met zulke voorwerpen bezig te
houden, die dit verdienen, en deze voorwerpen te alien
tijde in hun waar daglicht te plaatsen, opdat geen valsche
schijn ons verleide, datgeen te verafschuwen wat wij begeeren moeten, en te begeeren hetgeen wij moeten verafschuwen.
Tegen deze leer zullen alleen zij in opstand komen, die van
geen zedelijke strekking in de kunst willen hooren, die de
thesis van « Part pour l'art , voorstaan. Maar « l'art pour
l'art D is louter onzin. Deze leer verlaagt de kunst tot kunstvaardigheid ; zij maakt er een ambacht van. Het doel der
kunst is het schoone, en hoewel het schoone lets anders is
dan het ware en het goede, zoo zijn deze Brie niettemin zoo
innig met elkander verbonden, dat zij niet willekeurig kunnen
van elkaar gerukt worden. Dit blijkt vooral op het gebied der
menschelijke aandoeningen en daden, gevoelens en handelingen, op welk gebied nu juist de dramatische poezie zich
beweegt. Men zal ten allerminste wel gelieven te erkennen
dat het zedelijk schoone ook schoon is, maar dat het kwaad,
het booze, nimmer waarlijk schoon kan zijn.
Men misduide dit nu echter ook niet, en denke vooral niet,
dat ik de kunst in eene didactische richting wil drijven. Ili
sprak van de ethische beteekenis, van de zedelijke grondgedachte; niet van eene onderwijzende strekking, in den
nuchteren zin des woords. Het onderscheid is zeer groot.
De massa der weinig ontwikkelde schouwburgbezoekers
wil uit het spektakelstuk eene rechtstreeksehe les kunnen
trekken. Het drukt zijne voldoening uit, door luid gejuich,
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wanneer de schuldige,de verrader,het welverdiend loon zijner
boosheid ontvangt, terwijl zijn arm slachtoffer nog bij tijds
uit de klauwen des boozes ;erect, in zijne eer en zijne liefde
hersteld wordt. Straf voor de misdaad, belooning voor de
deugd : dit is de eisch der philistersmoraal, en het moderne
drama legt er zich gewetensvol op toe, met een lever, eener
betere zaak waardig, aan dezen eisch van het ploertendom te
voldoen.
Maar, wat hebben ook onze moderne drama's, ik bedoel
vooral de Fransche, eigenlijk gemeens met de dramatische
poezie, die niets antlers is dan de werkelijkheid van het
leven? Men spreekt wel van realisme, men spreekt er zelfs
veel van, en zoekt het in de kleeding, in de ff bijhoorigheden, * in de taal, in het uiterlijke, in een woord , maar de
grond zelf blijft onwaar. De tragedie der Grieken was niet
realistisch, maar zij was waar. Dwars door de bontheid der
verschijnselen van het menschelijk leven, wist zij door te
dringen tot de ziel zelve. Zij stelde ons het zielelijden voor van
den tragischen held, die deels door eigen schuld, maar meer
als een werktuig van hooger krachten, in het verderf wordt
gestort, en vele onschuldigen met zich ten verderve voert,
omdat de eeuwige machten een zoenoffer eischen, in verhouding tot het vergrijp. 't is de voorstelling van den strijd
tusschen de vrijheid en het noodlot, tusschen den wil en den
plicht.
Wat nu bij de Grieken noodlot heette, men noeme het zoo
men verkiest : met Spinoza, noeme men het God; met de
moderne wijsbegeerte, noeme men het de wet der causaliteit;
onder welke benaming ook, het doet zich immer gelden, en de
heele geschiedenis van het menschdom is samengevat in het
beeld van dien geketenden Prometheus, dien Aischulos heeft
gebeiteld in dat treurspel, waarmede de dramatische pazie,

— 233 —
als in eenen enkelen stag, eene hoogte bereikte, die zij nooit
meer overtroffen heeft.
Maar de Grieksche tragedie stelde zich ook niet ten doel,
tranen te doen storten ; zij stemde ernstig, maar niet week.
Zij sprak tot mannen, niet tot vrouwelijke gemoederen. Zij
zocht haren triomf niet in eene physiologische werking op de
traanklieren, maar in een verheffenden indruk op den geest
der toesehouwers. Zij beoogde de katharsis, de zuivering der
gemoedsbewegingen door vrees en medelijden, de matiging
der hartstochten door deze beide zielstoestanden, die minder
tot handelen nopen dan wel tot berusten.
Het zou een hoogst belangwekkend vraagstuk zijn, de
verdere ontwikkeling dezer beginselen na te gaan ; te zien hoe
de tragische kunst, te beginners reeds met Euripides, tot
verval geraakt, en van hare ideale hoogte nedergedaald, eerst
meer dan twee duizend jaren na Aischulos, met Shakespeare,
zich op nieuw verheft tot het ware treurspel, in den vollen
aesthetisch-ethischen zin des woords.
loch de behandeling dezer vraag zou op zich zelve de stof
leveren voor eene tweede voorlezing, en ik heb reeds zoovele
punten aangeraakt, dat ik er voor schroom, mij nog in eenig
ander te verdiepen.
Ik heb er anders spijt over, want er zijn nog zoovele andere
vraagpunten, waarover ik u had willen onderhouden.
Het zij me toegelaten, er terloops nog een paar te vermelden. Tegenover ons publiek, dat zoo zeer op het uiterlijke,
op decoraties en andere ondergeschikte versierselen, verzot is,
telkens wat nieuws vraagt en wat anders wil, hadde ik het
Grieksche publiek willen stellen, dat ons door Albert Jan ten
Brink, in de inleiding tot zijne vertaling der AntiOne, van
Sophokles, als volgt beschreven worth :
« Wij moeten niet vergeten dat, als er een stuk van een
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geliefden dichter gespeeld werd (en zulke drama's werden
tallooze keeren opgevoerd), men gewoonlijk de schoonste
gedeelten van buiten kende en de intrigue den Atheners in
alien gevalle niet vreemd was. Men kan niet ontkennen dat
dit sterk voor hun goeden smaak op dramatiesch gebied pleit;
zij dachten, even als wij bij het dikwijls hooren van goede
opera's, dat men een meesterstuk der kunst niet te vaak
beschouwen kan en er altijd schoonheden genoech overblijven,
die de moeite van eene herhaalde kennismaking ruim
beloonen. Daarom moeten wij ook bekennen dat hun smaak
meer ontwikkeld was dan die van het tegenwoordig publiek,
omdat dit alleen door het zien van prachtige decoraties of
verrassende tooneelveranderingen (wat men hoogstens een
onschuldig kinderlijk genoegen noemen kan) of door muziek,
die een machtigen invloed op de zinnen uitoefent en daardoor
als het ware de vrijheid van het oordeel aan banden legt,
overreed wordt om meer dan eens aan 'het zelfde onderwerp
de aandacht te schenken, terwijl zij toch met de grootste
belangstelling voorstellingen aanhoorden, die voor hen weinig
verrassends meer hadden en enkel geschikt waren om hun
aesthetischen smaak te volmaken, want het gedeelte der
uitvoering, dat op de lagere zinnen werkte, was bij hen van
oneindig minder gewicht dan bij ons. »
Ik had u voorts willen doen zien, welken noodlottigen
invloed de eischen der hedendaagsche tooneeltechniek op de
waarheid en den ernst der dramatische poezie oefenen. Deze
eischen immers kunnen samengevat worden in dit enkele
woord : la scene a faire. Op een tooneel, word:, een stuk
gebouwd, op een toestand, op een effect. Aan dit effect wordt
alles gaarne ten offer gebracht.
Indien men zich te vreden stelde, de nieuwe stukken naar
dit beginsel te bouwen, dan zou de bespreking deter kunst-
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leer slechts een theoretisch belang hebben. Maar men gaat
verder ; men verandert de oude stukken naar de eischen van
den nieuwen smaak. Shakespeare mag niet op ons tooneel
verschijnen, of hij moet zich eerst laten verkappen, tot onkennelijk wordens toe. 1k spreek niet van wijzigingen in de
schikking van enkele tooneelen; zulke wijzigingen zijn onvermijdelijk, ten ware men er toe kon besluiten, Shakespeare's
stukken op te voeren met het gebrekkig decoratief, dat men
te zijnen tijde kende, en waarbij de verbeelding van den
toeschouwer ruimer spel had dan zijn oog werd vergast op fraai
schilderwerk.
Maar — dit is misschien wat veel gevergd. Zou het ook te
veel gevraagd zijn, wanneer men allereerbiedigst vroeg aan de
heeren Burgersdijk en consoorten, die Shakespeare op zijn
negentiende-eeuwsch arrangeeren, voor het hedendaagsch
tooneel bewerken ! zooals zij dat noemen, — dat zij ten allerminste het oorspronkelijk karakter der werken wilden eerbiedigen? Dit nu geschiedt in geenen deele, bij eene opvoering
als bijv. die van den Koopman van Venetie, waarin Shylock
tot hoofdrol is gemaakt, en waarbij de toeschouwer, die het
stuk niet gelezen had, zich met bevreemding moet afvragen,
waarom het toch den naam van De Koopman van Venetie
voert, in de plaats van De Jood van Venetie te heeren.
Het landelijk tooneel, dat het eigenlijke slot van dit stuk
uitmaakt, en waarin Kok, Shakespeare's vertaler, eene hoogst
dichterlijke vinding begroet, een naspel van wonderbare
uitwerking, words door Burgersdijk met een pennetrek uitgeschrapt. Immers, het vonnis is geveld ; Shylock verdwijnt van
het tooneel, en dan moet het stuk ook maar ophouden.
La scene

a faire is uit ; het pistoolschot is gelost ; het doek

mag vallen !
En met zulke kunstknepen gelukt men er in den hoofdheld
18
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Antonio geheel op den achtergrond te dringen, en van den,
wel is waar, zeer krachtig getypeerden Jood, de middelfiguur
van het werk te maken.

Ik hadde u ook nog willen wijzen op deze tegenstrijdigheid : tooneelwerken, zegt men, moeten gemaakt en
beoordeeld worden met het oog op hunne opvoering ; men
moet ze niet lezen, maar zien spelen. Ik wil dit volkomen
laten gelden ; loch moet evenwel doen opmerken, dat Been
stuk in de geschiedenis der letteren is blijven leven, of het
moest ook waardig zijn gelezen en herlezen te worden.
Hoe zou Loch hetgeen de Duitschers Banenfiihigkeit
noemen, hoe zou de toeneelmatigheid de waarde van een
dramatisch werk kunnen bepalen? De smaak is al te zeer
veranderlijk, om hierin een vasten maatstaf te kunnen vinden. Wat gisteren tot geestdrift vervoerde, kan heden te
nauwernood boeien , en zal morgen misschien walgelijk
schijnen.
Waarbij dit komt? Omdat in zake tooneel, de meerderheid
de wet geeft; de meerderheid, dat is het publiek, het nietaesthetisch gevormd publiek, wiens luid gejubel of spottend
gelach de stem dergenen verdooft, die zouden mogen meespreken.
Maar het nageslacht stelt alles terug op zijne rechte plaats,
en hoe de smaak ook veranderen moge , de geletterden
althans weten het schoone te bewonderen, hetzij dan bij
Kalidasa of bij de Grieksche tragici, bij de Fransche klassieken of bij Shakespeare, bij de Spanjaarden der XVI e of
bij de Duitschers der XIX' eeuw, bij Oehlenschlager of bij
Vondel.
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Want het is zeer juist, wat Otto von Leixner zoo treffend
zegt .
e In mijns vaders huis, zijn vele woningen ; zoo luidde het
schoone woord Christi ; het geldt ook voor de kunst. »
Maar sprak diezelfde Christus ook niet eens van de « vele
geroepenen » en de « weinige uitverkorenen?

b

Ik veroorloof

mij tot degenen, die zich als tooneelschrijvers « geroepen »
achten, dezen welgemeenden raad te geven :
Indien gij ooit tot de « uitverkorenen n zult behooren, moet
gij indachtig zijn, dat de schoonheid van een kunstwerk niet
afhangt van de grillen der letterkundige mode, van den
heerschenden smaak op het oogenblik van zijn ontstaan ; maar
alleen van zijne overeenkomst met de wetten van den
menschelijken geest, die de rede heeft doen vinden, en die de
ondervinding der eeuwen bekrachtigt.
Gij klaagt, Vlaamsche tooneelschrijvers, dat men u niet
speelt. Maar zorgt gij er wel voor, dat men u lezen zal? Ce
qui ne vaut pas la peine d'être dit, on le chante. Is het soms
niet met u : Wat niet waard is gelezen te werden, dat brengt
men op het tooneel ?
Voorwaar, voorwaar, ik zeg het u : al werden uwe stukken
gespeeld, honderd maal en meer, — zij zullen toch niet
Leven, — tenzij men ze leze ..... en herleze !
ARTHUR CORNETTE.

HOE HET SCHOONE LEELIJK WORDT.
(EEN KIJKJE IN DE -BOUWKUNST.)

Dagelijks verbastert meer en meer de smaak van ons
yolk. Dagelijks ziet men een leger, niet alleen van oningewijden, maar eilaas, ook van ingewijden de ontelbare bouwkunstige monsters bewonderen, die ten alien kante rondom
ons als paddestoelen uit den grond schieten. Waarom strijden
de gewrochten onzer huidige bouwmeesters zoo sterk met den
goeden smaak? Waarom vergaapt het publiek zich zoo zeer
op hunne uitzinnige scheppingen?
Omdat de eene en de andere zich door klatergoud laten
verblinden, en niet zien wat daaronder schuilt. 't Is genoeg
dat er op ecnen gevel veel zuilen, veel versieringen, veel
vensters, deuren en balkons aangebracht zijn : dat steekt de
oogen uit. Hoogere en edelere eischen worden over 't hoofd
gezien.
't Is nochtans zoo gemakkelijk zich to overtuigen van de
weinige waarde of liever van den mangel aan waarde van
dergelijke gebouwen. Men vergenoege zich een klein getal
vraagpunten to beantwoorden, die ik volgaarne gemeenplaatsen
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noemen zou, ware ik, tot mijn groot spijt, niet genoodzaakt
te bekennen dat in 't algemeen de kunstenaars en de kunstliefhebbers, — des te meer het vulgum pecus — er geen
het minste begrip van hebben. Nochtans zijn die vraagpunten
van het grootste belang; want moest men de oplossingen aannemen, die ik voorstel, zoo zouden zij eenen aanzienlijken
invloed kunnen oefenen op de toekomstige herstellingen en
eene volkomene omwenteling te weeg brengen in het bouwen
van nieuwe huizen en monumenten.
Er bestaan zulke eenvoudige, zulke logische kundigheden,
dat, wanneer men ze eens bezit, men geneigd is ze als
ingeboren te aanzien en nochtans zijn zij aan de meesten
onbekend. Een man van genie is er soms noodig om aan de
andere menschen de eenvoudigste waarheid te doen kennen,
om de natuurlijkste gedachte te doen ontluiken : zoodanig is
de geest van den mensch door sluiers beneveld, wier dikte
en dichtheid onbesefbaar zijn.
De vraagpunten, die ik wil oplossen, mogen onder die
kundigheden gerankschikt worden. Zij Widen als volgt
1° Is de Grieksche stiji geschikt voor de Noordelijke
gewesten ?
2° Moet men den Griekschen stip van het tijdvak van
verval boven dien van het schoone tijdvak stellen?
3° Moet men den gemengden Griekschen stip boven den
zuiveren stip stellen?
Zooals men het verder zal zien, heb ik bij het bespreken
van den Griekschen stijl en zijn gebruik in onze gewesten,
ook hier en daar over onze nationale bouwkunst gehandeld,
om de goede rede dat op haar, evenals op de Grieksche
bouwkunst, de twee laatste vraagstukken toegepasselijk zijn.
Bijzonderlijk in het derde gedeelte mijner studie, heb ik er
breedvoerig over uitgeweid, omdat men in onze gewesten,
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benevens de gemengde Grieksche bouworden en de gemengde
nationale stijlen, ook in dezelfde gebouwen beiden samen
aantreft, zooals b. v. het stadhuis van Gent.
At * 4.
Wat noemt men Griekschen stip? is die stijl, zooals velen
het zich inbeelden, niets antlers dan eene welkdanige verzameling van welkdanige zuilen? Zeker, is de zuil het
kenmerkerid bestanddeel der Grieksehe bouwkunst, maar zij
maakt ze niet gansch alleen uit. Andere gedeelten, die min
in 't oog springen, maar die nochtans de bestandreden van
die zelfde zuilen zijn, werken insgelijks mede om aan het
gebouw een bijzonder karakter te geven. Maar — en hier
komen wij op een der belangrijkste vraagstukken — aan
wat ontleenen die hoofdzakelijke gedeelten hun karakter?
Aan het tijdvak of aan de ligging? Aan de ligging alleen.
Aanschouwt al de gebouwen eener streek, hoe gedrochtelijk,
hoe primitief zij ook wezen, in 't algemeen zullen zij overal
aan dezelfde noodwendigheid, aan dezelfde voorzorgen, in een
woord, aan hetzelfde ideaal beantwoorden. En geen wonder. In
de Zuiderlijke gewesten, waar het zelden of nooit regent,
waar de hitte der zon onverdraaglijk is, waar het licht van
die zelfde zon, op eene te witte oppervlakte teruggekaatst,
ons verblindt, moet het ons heel natuurlijk voorkomen dat
men platte of weinig hellende huisdaken gebruikt, bijna
Beene vensters kent en al de gebouwen polychromeert, m. a.
w. met verscheidene kleuren versiert. Bij de ouden, was
milks een algemeen gebruik. De Grieksche tempels, ja, zelfs
de beelden der Goden waren veelkleurig. Die polychromie
had echter niets gemeens met die van onze hedendaagsche
heiligenbeeldekens ; men kleurde de kleederen ; voor de
versieringen gebruikte men kostelijke metalen; voor het
vleesch liet men het marmer of bet brons bloot. Wat meer
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is, er bestond, om zoo te zeggen, eene natuurlijke polychromie, men vindt ze in de chryso-elephantiensche beelden (1).
Het vleesch was ivoor, de kleederen goud, de oogen edelgesteen ten.
Wat de polychromie der Grieksche tempels betreft, metopen, triglyphen, waterlijsten, alles was gekleurd, men
vergulde het tympaan; en de zon nam het op zich de
gedeelten in marmer, die bloot bleven, zooals de fries, ook
met den tijd eene gulden kleur te schenken. Ons schijnt dat
ongelooflijk; ik heb echter eene dergelijke brok van eene
fries gezien : men zou zeggen dat men gouden zand op hare
oppervlakte gestrooid heeft.
Welnu, brengt die gebouwen in onze gewesten. Schenkt ons
hypethrale huizen en tempels zonder vensters, geschilderde
zuilen en beelden van goud en ivoor. Inderdaad, wil men
den Griekschen stiji uithangen, zoo moet men het eerlijk
doen, niet half en half, en er al de gevolgen van onderstaan.
Want, indien men zich vergenoegt met eenige elementen
van den Griekschen stiji in onze Noorderlijke gebouwen te
voeren, zoo verklaar ik dat zulks Been Grieksche stiji meer is,
maar slechts een onvolmaakt iets, dat alle aardigheid verloren heeft. lk zal, overigens, vender dergelijke mengelwerken bespreken en naar waarde schatten.
Hier bepaal ik mij bij het vaststellen van een feit : het is u
verboden aan den Griekschen stiji ontleeningen te doen, m. a.
w. hem te verminken : gij moet hem gebruiken zooals hij is.
Doet dus op onzen bodem die tempels oprijzen, die het licht
verstooten, die zuchten naar eenen weldoenden regen en

(1) Men zie de pogingen van herstellingen der chryso-elephantiensche
beelden door Quatremére de Quincy in zijn werk : Monuments et ouvraqes
d'art antiques, restituis d'apres les descriptions des auteurs grecs et latins,
1829, 2 deelen in-40.
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wier rijk gekleurd kleed zich met vreugde in de zuiderlijke
zonnestralen baadt. Doet ze rijzen in een koud en mistig
land, waar de stortvlagen de regel zijn en het schoon weder
eene uitzondering. Noodlottigerwijze, zult gij het impluvium
moeten. daarlaten, sterk hellende daken leggen, vensters
makes, het marmer door baksteen of anderen steen vervangen, eindelijk de schreeuwende kleuren doers verdwijnen
van dat gebouw, dat in deze matte luchtstreek maar aan
eenen arlekijnsrok zou gelijken en matte kleuren eischt.
Nogmaals zou er geen spraak meer zijn van Grieksche kunst.
*
**

Moet men den stijl van het tijdvak van verval boven dien
van het schoone tijdvak stellen?
Wij hebben daareven gezien dat een enkele stijl geschikt
is voor de zeden en behoeften van eene streek, van een ras :
in het Zuiden dient de Grieksche stijl als model aanzien te
worden, in onze gewesten, vindt de bouwkunst hare beste
uitdrukking in den spitsbogigen of zoogezegden gothischen
stijl. Maar de schoonheid dezer stijlen is niet altijd dezelfde
gebleven; de kunst ging overal gepaard met de beschaving
der volkeren : beiden groeiden en vervielen gezamenlijk.
Op zeker oogenblik, nam de grootheid van die volkeren of
en verdween; de beschaving had het toppunt van hares
glans bereikt, zij kon niet meer klimmen en de kunstbeweging bleef ook stilstaan. 't Is in dergelijke tijdvakken, dat de
deugd uitsterft, het genie stomp words, de kunst vervalt. En
indien het niet betaamt de zeden na te leven van een yolk,
dat bezwijkt, zoo betaamt bet evenmin rekenschap te houden
van eene kunst, die kwijnt, verbastert en verkleurt.
Hierin bovenal dient de bouwkunst de hand tot de andere
kunsten te reiken. Verstoot en schuwt de kunst van het
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tijdvak van . verval : zij is eens grooten y olks onwaardig,
bijzonderlijk wanneer . dat y olk een meester in de kunst is
geweest. Put uwe modellen aan de zuivere bronnen van het
Genie en van het Schoone; maar al te veel menschenlevens,
maar al te veel eeuwen hebben medegewerkt aan het ontluiken van eene eindelijk grootsch geworden kunst, en wij,
Karen glans verachtend, zouden de werken navolgen van hen,
die in eens het volhardend werk van zooveel geslaehten
hebben doen instorten en aan de Kunst voor ideaal het
Leelijke geschonken? .....
En nochtans, zie rondom u. Wat hebben de volkeren
gedaan, die de Grieksche bouwkunst hebben willen nabootsen?

Allen hebben de schoone modellen verstooten : slechts

ruwe monumenten hebben hunne aandacht kunnen op zich
trekken.
Waarin bestaat nu de bouwkunst van het schoone tijdvak
en wat onderscheidt ze van de vervallende kunst?
De eenvoudigste zaken, in alle vakken, zijn altijd de
schoonste, wel te verstaan, indien de eenvoudigheid niet
al te gemeen en daarenboven natuurlijk of waarschijnlijk is.
Zeker, zal eene smaakvolle versiering hunne schoonheid
opluisteren, maar de al te groote overvloed van versieringen
zal hen die schoonheid doen verliezen ; voor dezelfde redens
verstooten wij in de letterkunde met den zelfden afkeer de
platte en de opgeblazene stukken. 1k beken dat het moeilijk
is zich binnen de paleii van het ware Schoone te houden :
want 't is juist aan de openbaring van dat talent dat men het
ware genie erkent. De bouwkunst heeft dergelijke genien
geteld. Zij hebben zich geopenbaard in den Dorischen stijl,
in de 5de eeuw veOr Christus, en in den spitsbogigen stijl met
laatijzers (lancettes), in de 13 e eeuw onzer jaartelling. In die
twee stijlen tellen het Noorden en het Zuiden van Europa
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hunne meesterstukken, — in die twee stijlen, zoo eenvoudig,
zoo smaakvol, zoo geschikt voor de volkeren die ze omringen
en votor de streken die ze dr agen. Zeker hebben de lonische
en Corinthische stijlen, evenals de stralende en vlammende
spitsbogige, gebouwen voortgebracht, die eene groote schoonheid bezitten; maar het is gevaarlijk ze na te volgen, want
onmiddellijk en onweerstaanbaar wordt men medegesleept
op de noodlottige helling van de gezochtheid, van de overmaat en, indien men zoo mag zeggen, van het bouwkunstige

marivaudage.
lk heb daareven het woord navolgen uit mijne pen laten
vallen. Alhoewel de vinding even der hoeksteenen van het
Genie en de Kunst is, is het nochtans goed zekere Palen
niet te buiten te gaan. In de bouwkunst, meer dan in alle
andere, dient er eene maat gehouden te worden ; het is
gekheid zijnen geest te folteren om nieuwe stijlen nit te
vinden, die onvindbaar zijn, of ten minste, steeds aan smack
zullen mangelen. De voor Noord en Zuid geschikte stijlen
bestaan; andere zijn er niet, men moet ze aannemen, ze
bestudeeren, ze navolgen. 0! weest gerust! Navolgen is zoo
eenvoudig niet als men het zich wel inbeeldt. 1k zal meer
zeggen, het is geene ongerijmdheid. Er is genie te vinden,
zelfs in het navolgen( 1 ). Overigens, heeft men in de bouwkunst niet onophoudend nageaapt? Doch, heden zien wij met
droefheid op welke ellendige en monsterachtige wijze men
het steeds heeft gedaan en bet nog doet.
Onze huidige bouwmeesters, die de dwalingen hunner
voorgangers niet gevat hebben, maar enkel zoeken iets

(1) Deden Virgilius en de andere epische dichters anders dan Homerus
navolgen? Heeft deze ze niet bezield in de schoonste gedeelten van hunne
werken?
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nieuws uit te vinden, — willen de sporen te buiten gaan,
die de meesters der kunst, alsmede hare afbrekers, bereden hebben en, noodlottigerwijze, vallen zij er gestadig
wederom in: men moet ze dus noodzakelijk op den zelfden
rang plaatsen als zij wier gewrochten zij misprijzen.
En waarom gebeurt zulks ? Omdat zij van de kunst niets
verstaan hebben en, in hunne onwetendheid en hunne
verwaandheid, zich inbeeldden dat het hun genoeg was
de stijlen te mengelen om origineele werken in het leven
te roepen. De zuil, de spitsboog, de rondboog, de spits, de
Renaissance-kozijn, de rococo, alles strijdt en omhelst zich
in die zoo nuttelooze als gekke blokkersknoeierijen. Men
maakt eclectisme zonder weérga, maar het eclectisme zal
nooii iets betamelijks voortbrengen. Volgt liever de meesterstukken na, waarin eenheid prijkt, en overweegt de volgende
regels; wij zijn ze verschuldigd aan de pen van eenen uitmuntenden oudheidkundige, een der zeldzame Belgische
hoogleeraars, die Europa doorloopen en de kunstgewrochten der verschillige volkeren ter plaats gezien en bestudeerd hebben. « Niemand zal betwisten, D zegt de heer
De Ceuleneer, « dat de volkomen letterkundige vrijheid
« noodzakelijk tot de ontkenning van de letterkunde zelve
« leidt. Iedere taal heeft wetten, die men niet mag over« schrijden zonder gevaar te loopen niet verstaan te worden,
« en die wctten werden niet vastgesteld door de gril van
« eenen grammatiker, maar spruiten uit de natuur zelve van
« iedere taal. De kunst heeft insgelijks zekere beginselen,
0 welke de kunstenaar giedwongen is te volgen, wil hij een
« kunstwerk voortbrengen. En het naleven van die regels,
g verre van zijnc vrijheid te belemmeren, maakt ze meer
volmaakt, daar zij hem belet eenen vrijen loop te geven
« aan de inblazingen van eene soms ziekelijke verbeeldings-
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a kracht. Niemand zou zelfs durven veronderstellen dat

« de regels der logiek de vrijheid van den wijsgeer kunnen
« belemmeren.
u In de kunst is het ook zoo. En de kunstenaar, die be« weert dat hij inblazing moet bezitten om een oorspronke« lijk werk met eigen karakter te vervaardigen, zonder zich
« om de bestaande wetten te bekommeren, houdt sleclits die
« verwaandheid staande om de onmacht van zijn talent te
a besluieren(1 ).

B

Onder de wetten, die men in de bouwkunst nooit mag
overschrijden, zonder zich belachelijk te maken, zijn er twee
die dagelijks nog roekeloos overtredcn worden. De eerste
schrijft ons voor dat er harmonic moet heerschen onder de
verschillige bestanddeelen van een gebouw; de andere, dat
die deelen elk hunne bestandreden moeten hebben.
De eerste regel is zoo natuurlijk en ontegensprekelijk, dat
wij het als een postulaat mogen aanzien : het is de eeuwige
wet der eenheid, die telkens moet geeerbiedigd worden, als het
de vervaardiging geldt van een letterkundig, wetenschappelijk
of kunstwerk. Voert men er iets in dat de harmonie breekt,
zoo is met eens de eenheid vernield. Men moet dus zulks
verwerpen.
De gepastheid van de tweede wet is evenzoo blijkbaar;
zoo blijkbaar zelfs, dat alien pogingen does om er getrouw
aan te blijven, alhoewel zij die nochtans schenden : zoodanig
is het moeilijk schoon en goed te werken! Wit men er bewijzen van? Een bouwmeester, die aanneemt dat een schoon
gebouw niet enkel bestaat uit muren, waarin eenige gaten
zijn gehoord, strooit met milde hand, onder voorwendsel

(1) De la nieessite des etudes d'areheologie classique, in de Revue de
l' instruction publique, 1877, blz. 189.
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van versieringen, alle soorten van belachelijke Bingen zonder
nut en zonder waarde. Een andere, die weet dat de zuilen
slechts moeten worden gebruikt als er iets lien t gedragen te
worden, plaatsen op hunne kapiteelen een vrouwenhoofd,
een manneken.... De zuilen worden niet meer gemaakt om
voorwerpen te dragen, maar de voorwerpen worden uitgevonden om de zuilen niet alleen te laten staan. De verkeerde
wereld, zoo als men ziet. Nu, die Jul lijden ook aan eene
andere kwaal : zij maken ingemetste zuilen en pilasters, die
bijna niet uitspringen en, aldus, volkomen nutteloos zijn.
Soms gaat men er nog zonderlinger naartoe. Een balkon(1)
van eene eerste verdieping hangt in de lucht, hebbende ,voor
enkele steun zijne consolen, terwijl, sevens hem, twee
pilasters van die zelfde verdieping naar omhoog stijgen,
onbeduidende voorwerpen dragen, en, o hemel, op niets

berusten! En dat moet vrachten dragen, zeggen de bouwmeesters zelven! Die mannen willen toch mirakels doen.
Benevens die twee wetten, onderwerp ik nog aan de aandacht der bouwmeesters, wat ik een voorschrift zal noemen.
Niet alleen moet elk bouwkunstig element tot de harmonie
van het gebouw medewerken en eene bestandreden hebben,
het moet daarenboven eene beteekenis hebben door zich
zelven. Dat voorschrift (ik durf het geen regel noemen,
want, eilaas, 't is slechts, bij uitzondering, dat men er , de
toepassing van ontmoet), worth heel en al uit het oog
verloren.
(1) 1k neem de gelegenheid te baat om te doen uitschijnen hoe uitzinnig
het is in onze gewesten balkons te maken. De vijf zesden van het jaar kan
men er geen gebruik van maken. Wel redelijker waren de geslotene
gothische balcons onzer voorvaders en te recht zegt de Duitsche oudheidkundige A. Reichenspeger : « De balkon, of liever het vooruitspringende
i Vertrek der middeleeuwen, speelde de dubbele rol van veigerifig Iran
q buiten 61i vdti veflintigilig van bit/hell. 1) (L ' W1 Othique at 117.re tilic16.
vertaald doer C. Nothomb, 1867, blz. $7.)
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Men bemerke nochtans dat iedere figuur, ieder beeld,
zijne bron in de natuur vindt. Na de goden onder de gedaanten van steenen, planten, enz. verbeeld te hebben,
eindigden al de volkeren met het anthropomorphisme. De
andere bovennatuurlijke wezens werden als monsters afgeschetst; deze bestonden hetzij uit menschenlichamen met
vogelvlerken, hetzij uit een menschenborstbeeld met een
dieren-achtergedeelte. In alien gevalle, vond men nooit lets
uit, zonder de bouwstoffen dezer uitvindingen in de voorwerpen te zoeken die de natuur ons aanbiedt, lietzij in den
oorspronkelijken staat, hetzij reeds door menschenhanden
bewerkt. En, als men monsters uitgevonden heeft, heeft men
ten minste voor oogwit gehad ze waarschijnlijk te maken,
zelfs bekoorlijk, maar bovenal levendig.
In de bouwkunst zou het ook zoo moeten gaan.
leder gedeelte van een gebouw heeft zijne beteekenis.
Het bewijs daarvan? In de primitieve kunst draagt ieder
voorwerp zijnen natuurlijken vorin, en men kan trapsgewijze de verschillige veranderingen nagaan, door die kunst
ondergaan , en zich rekenschap geven op welke wijze
het aanvankelijk en hoofdstoffelijk voorwerp veranderde,
dank aan de versieringen die het ondergaan heeft en de
verbeteringen in het bouwen te weeg gebracht. En niet
alleen moet men de beteekenis van het voorwerp kennen,
maar daarenboven moet men ze nooit uit het oog verliezen,
want die aanvankelijke verbeelding, die de oorsprong der
kunst is, is tevens als het ware haar ideaal. De volgende
bespiegelingen zullen dat nog klaarder waken.
De zuil heeft voor oorsprong den boom( 1 ), van zijn
(1) Groote twisten bestaan over de quaestie van de oorspronkelijke stof
der gebouwen. Beroemde oudheidskundigen zijn voorstanders van het
steenstelsel. 1k vind het houtstelsel veel eenvoudiger en natuurlijken.
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reusaclitig haar beroofd en wiens kale kruin eenen sterken
onderstand biedt aan de fries, die hij moet dragen. Daarom
zijn de eerste zuilen en ook de Dorische zuilen, overeenkomstig met hunnen oorsprong, kringvormig, breeder bij
den voet der schacht dan bij den top en zonder basis; daarom
ook is hunne schacht slechts van de fries door eenen abacus
en eenen echinus gescheiden. Niets natuurlijker of bekoorlijker dan dat zuilhoofd ; natuurlijk is het, want die twee
stukken die als het ware een kussen uitmaken, moeten noodzakelijk kloek en massief zijn; bekoorlijk, want die vooruitspringende gedeelten aan den top van de zuil stemmen
allerbest overeen met de breedte van den voet der schacht.
De triglyphen zijn niets anders dan het uiteinde der
hoofdbalken (entraits), en de metopen, paten die als vensters
kunnen gebruikt worden en dikwijls met half verheven
beeldwerk gevuld zijn.
De eenige versieringen, die de schacht der Dorische zuil
heeft ondergaan, zoolang zij waarlijk Grieksch bleef, waren :
eerstens de canneluren (zeer gerechtvaardigde nieuwigheid,
waarop wij later terugkomen); verder, twee reeksen van
Brie enge banden dicht bij den top.
Laat ons overgaan tot de lonische zuil. Het kapiteel is zoo
eenvoudig niet meer als dat van den Dorischen stijl. Een
kussen, dat van weerskanten der zuil overhangt, breidt zich
uit tusschen den echinus en den abacus en vormt volutes.
Paarlen in den norm van paternosters ( I) worden er ook
bijgevoegd, alsook eivormige sieraden of oven, die mij
rechtuit zeer nutteloos schijnen. Ook aanzie ik den Ionischen
stij1 niet als de uiting van den hoogsten graad der schoonheid,

(1) Men kan er nog heden aantreffen aan een der zijdeuren van SintBaafskerk, to Gent.
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alhoewel men door die orde de vrouwelijke bevalligheid heeft
willen verpersoonlijken, in tegenstand met de Dorische orde,
die meer mannelijke strengheid bezit.
In de Ionische zuil vertoont zich de basis ; dit felt alleen
levert ons het bewijs op dat men de zuiverheid in de kunst
verlaten heeft en men zich waagt op het gebied van het overgangstijdvak. De Corinthiaansche orde vertoont zich weldra :
het kapiteel verandert heel en al. Acanthebladeren zijn
zijne eenige versiering : ook gebeurt er op zeker tijdstip met
die bladeren eene ware overdaad. Maar hoe kunnen toch die
zwakke bladeren eene zware fries dragen? Is het niet nitzinnig? De Grieken hebben het begrepen : aan hunne
nieuwe uitvinding hebben zij het voorschrift toegepast,
waarvan hooger spraak, en hebben loffelijke pogingen gedaan
om de bestanddeelen van het Corinthiaansch kapiteel te
verrechtvaardigen. Daarom vonden zij het bekoorlijk fabeltje
uit, dat wij bij Vitruvius vermeld aantreffen.
Eene huwbare Corinthiaansche maagd, zegt hij, werd door
eene ziekte verrast, die haar ten grave sleepte. Hare min, na
de teraardebestelling, verzamelde al de vazen, die het meisje
gaarn zag, legde ze in eenen korf, en plaatste ze op het graf;
om ze van den wind en den regen te bevrijden, bedekte zij
den korf met eene dakpan. Toevallig be y ond zich de korf op
eenen wortel van acanthus of berenklauw; door de drukking
van den korf, schoten er, omstreeks de lente, stengels uit den
wortel, die weldra rond den korf groeiden ; maar neérgedrukt door de hoeken der pan, werden zij gedwongen naar
beneden te buigen, gelijk rotten en loofwerk. MiddelerwijI kwam Callimachus, die, uit reden van zijne volmaakte
en behendige kunst in het marmerhouwen, door de Atheners
Catatechnos was genoemd geworden, d. i. vernuftige kunstenaar, toevallig voorbij die begraafplaats gegaan, en sloeg de
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oogen op den korf en den stengel, waaruit die bladeren
sproten ; hij vond er vermaak in, en, verheugd over de
nieuwigheid van dies vorm, vervaardigde hij kort daarna
zuilen voor deCorinthiers en leerde hen de gepaste everimaat,
alsmede de middelen om een werk te voltrekken, volgens die
bouworde van Corinthus(I).
Die uitlegging voor het invoeren der acanthusbladeren
ware uitstekend, stond ongelukkiglijk niet het kapiteel op
het toppunt der zuil. De acanthusbladeren kunnen maar
slecht daar omhoog gaan groeien. De begoocheling verdwijnt.
De korf op die plaats zou nog kunnen verechtvaardigd
worden, de bladeren kunnen niet geduld.
Het tijdvak van verval, zooals men ziet, nadert met
schreden, of, om beter te zeggen, met de Corinthiaansche
orde, sluipt ze de Grieksche kunst te binnen. Overigens, die
orde is nooit waarachtig Grieksch geweest. Hare bouwwetten
werden slechts door de Romeinen vastgesteld. Dit y olk, van
alien smaak ontroofd, voltrok de vernieling der kunst. Hoe
meer de Corinthiaansche zuil met bladeren werd beladen,
hoe dunner zij werd. Een dergelijk feit is in den spitsbogigen
stip aan te stippen: de vlammende stijl, zijne laatste u 'itdrukking, was ook de slankste en de bloemrijkste.
De Ionische en de Corinthiaansche orden versmolten zich
van lieverlede en gaven, door die versmelting, leven aan de
composite-orde. De Toscaansche vermeerderde nog het petal
van die betreurlijke orden, welke onmachtig waren met
hare eigene elementen een gebouw te vormen, en genoodzaakt waren zich samen te mengen, de eene boven de andere
te kruipen en aldus die ongehoorde basiaard-gebouwen
tot stand brachten, waarvan het treffendste voorbeeld het
Collyseum is.
(1) N. Vitruvii Pollionis. De architectura, 4e deel.
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Ziedaar het ontstaan dier verschillige order. Laat ons nu
zien hoe de elementen dezer orders met der tijd veranderden, of liever gezegd, verleelijkten, tot het oogenblik dat de
Grieksche kunst voor goed ten onder was.
Het Dorische kapiteel wordt in eene reeks ringen (torus)
veranderd, andere ringen worden er aangebracht om Als basis
te dienen. Eene dergelijke zuil heeft geene beteekenis meer.
Rolvormig, effen en glad, zonder kleuren, volgens eene wanhopige evenmaat vervaardigd, ga ze bewonderen, onder
andere, op de Botermarkt te Gent, waar zij de benedenwoning van het stadhuis versieren (?)
Gaan wij over tot de lonische zuil. Het kapiteel moest
bier eene nog uitzinnigere verandering ondergaan. De peripterale tempels, zooals men weet, zijn van alle kanten door
zuilen omringd. Nu, de Ionische zuil, die op een der hoeken
van den tempel stolid, moest te gelijker tijd met de zuilen
van den voorgevel en die van den zijdekant overeenstemmen. Daarom werden aan die zuil dubbele voluten
gegeven , aldus ontstonden de hoekvoluten. De bouwmeesters
van het vervaltijdvak wierpen zich met eene ongehoorde
gulzigheid op dien nieuwen vorm van voluten en gaven ze
tot versiering aan al de Ionische zuilen, diegene zelfs welke
op geenen hoek stonden.
De veranderingen, eens aangevangen, gingen ras vooruit.
De kapiteelen werden beladen met vruchten, adelaars, uilen
en nymphen ! De zuilen ontvingen een aantal versieringen
zonder smaak. Op den gevel van het Gentsche stadhuis (op
de Hoogpoort) kan men er bewonderen, die schijnen door
eenen uit Gheel ontsnapte te zijn vervaardigd geweest. Men
staat verstomd te zien hoe verre de doling in de Kunst het
kan drijven.
Nog eene andere ongerijmdheid. De zuilen der peripte-
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rale tempels, — uit hoofde dat het yolk rond de cella wider
den peristylos, door deze zuilen geschoord, wandelde, —
stonden aan schade blootgesteld. Om daarin te voorzien,
werden de zuilen met loodrechte groeven versierd, die men
canneluren noemde; zeer dikwijls liet men het onderste
gedeelte der schacht alieen canneleeren, tot ongeveer manshoogte. Dit alles was allerredelijkst; maar de bouwmeesters der volgende eeuwen wilden ook, kost wat kost, de
canneluren gebruiken en wierpen zich met gulzigheid op
die zuilen, zooals zij het deden met al de bouwkunstige
elementen der Grieksche kunst, die eenige bijzonderheid
opleverden, bijzonderheid waarvan de reden hun overigens
heel en al ontsnapte; zij maakten ook van dat nieuw slach
van zuilen een hoogst belachelijk gebruik : zij staken ze op
ongenaakbare hoogten!
Eene laatste opmerking ten slotte. De ingemetste zuilen
en muurpilaren (pilastres) worden meer dan ooit overal
gebruikt, zelfs in onze huizen. Welnu, de eerste, niemand
kan het loochenen, zijn volkomen nutteloos; de andere,
niet alleenlijk dienen tot niets, maar, wat meer is, beteekenen niets : het zijn eenvoudige latten op den muur
geplakt en darenboven afgrijselijk. In het schoon tijdvak
der bouwkunst kende men die versieringen (?) niet. Men
voelde zich weinig geneigd door dergelijke zotte gewrochten
zich aan de scherts der wijze menschen bloot te stellen.
De oorsprong der muurpilaren trekt men volgaarne uit
de Grieksche anten. Doch, die anten, die niets anders waren
dan het vooruitspringende uiteinde der zijmuren der primitieve tempels, hadden niets gemeens met zuilen ; nog
eens zijn het de Romeinen, die de eerste de anten op den
rang van ingemetste zuilen hebben geplaatst ; dat is
overigens eene dechte verrechtvaardiging, aangezien sedert

256 —
de uitvinding der peripterale tempels, de anten niet meer
dienden gebruikt te worden(1).
Het schdon tijdvak kende de muurpilaren niet; zelfs
maar weinig de ingemetste zuilen. En welke ingemetste
zuilen nog? Inderdaad, zuilen met den muur verbonden.
Men snijde de verbinding door, de zuil zal in Naar geheel
overblijven.

Het was niet genoeg de zuilen te veranderen, de stijlen te
verkleeden, de Grieksche kunst te ontwrichten ; de Romeinen
en later de bouwmeesters der Renaissance, die, men zegge
het ter hunner verontschuldiging, de Grieksche meesterstukken niet gekend hebben, hebben zich bezig gehouden
met het mengelen der orden, der stijlen.
Wel is waar, vindt men in de bouwkunst van ieder yolk
invloedteekens van andere volkeren : toch, men moet in
dergelijke bevestigingen zeer omzichtig zijn, want zuldanige
beweringen zijn somtijds verkeerd en in alien gevalle gevaarlijk. De aanwezigheid van een invloedteeken in een gebouw
van eenen anderen stijl kan áan dit gebouw een eigenaardig
karakter geven, terwijl het mengelen van twee of meer stijlen
slechts monsters kan baren.
De Romeinen, die behendige ingenieurs, maar afschuweIijke bouwkundigen waren, hebben de eerste de orden boven
tnalkander geplaatst. Zie het Collyseum. De Renaissance
heeft die bouwwijze overgenomen. Men kan er een specimen
van vinden te Gent op de Botermarkt. Heel die hoek van

(1) Men zie daarover J. De Waele, Grieksche en Romeinsche Bouwkunst ,
hoofdstuk III. — DR boek kan ik niet genoeg iedereen aanbevelen. Hoeveel
blinden zouden, bij het lezen ervan, kunnen leeren zien !
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het Stadhuis is zwaar en leelijk, en bovendien zijn al die
zuilen volkomen nutteloos.
De groote opwerping tegen de voorstanders der zuivere
bouwkunst berust op de eentonigheid. Varietas delectat !
schreeuwen de liefhebbers van hutsenpot. Ongelukkiglijk,
hetgeen de gebouwen kenmerkt, welke volgens hunne
beginsels werden voltrokken, is niet afwisseling, maar
gebrek aan eenheid. Immers, te veel afwisseling breekt
de harmonie. Elders heb ik reeds gesproken over die
gebouwen, waar alle stijlen in voorkomen en de eene door
den andere loopen. En wat brengen die luidruchtige mengelingen mede?
Parturiunt montes : nascetur ridicules mus.
En die nieuwe stijlen, die men dagelijks uitvindt, of die,
om beter te zeggen, slechts eenen samenhoop van kunstdieverijen zijn, dragen zij bijzondere namen ? — Zij kunnen
niet. — Zijn zij oorspronkelijk? — Integendeel. — Komen
zij met een nieuw beginsel vOOr den dag?— Onmogelijk. —
Wat nut hebben zij dan? — Geen !
En die stijlen zijn des te meer berispelijk dat zij al de
slechte zijden der oude bouwkunst in eer brengen. Bestaat
er in gansch het nieuw Gerechtshof van Brussel eene zuil,
het schoone tijdvak waardig? Steekt de lantaarn van Diogenes
aan en zoekt.... .
Neen, laat ons de Grieksche bouwkunst niet meer uitvinden; zij bestaat. Laat ons de regels der kunst aan de
bronnen der zuivere en geniale gouden eeuw van Griekenland putten , dit tijdperk verbeeldt bet toppunt van de
natuurlijke, trage, vooruitgaande, regelrnatige en redelijke
ontluiking der bouwkunst bij het Grieksche yolk. Te recht
zegt de heer De Ceuleneer : g De wetten van die kunst
o werden uitgevonden noch door Vignole, noch door welken
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« anderen theoriebouwer ook : zij hebben ze slechts kunnen
« bevestigen. Vignole heeft zelfs de echte wetten der oude
(( kunst niet vastgesteld, daar hij slechts de gebouwen van
« Italie voor oogen had, die de voortbrengsels zijn van eene
« bedorvene schijnkunst. Nochtans, het zij mij toegelaten
« het hier te zeggen, zijn het de beginselen der Romeinsche
« kunst, die de wet gesteld hebben aan Europa sedert de
« Renaissance, en Wier noodlottige gevolgen bevestigd wor(( den, zelfs in ons land, waar Vignole's beginselen allêën in
« onze Akademien schijnen bekend te zijn( I ). i
Met deze zelfde beginselen heeft de nieuwe school zich
gevoed, die de zuivere stijlen hunne eentonigheid verwijt.
Maar, alle vooringenomenheid daargelaten, welke gebouwen
schijnen u het meest eentonig ? Vergelijkt het stadhuis van
Brussel met het nieuw Paleis van Justicie. Het eerste is
bloemrijk, aangenaam ; het andere staat stijf en mangelt
juist aan die afwisseling, die het aan den zuiveren stip niet
wil erkennen. Ik vind weinig verschil tusschen de huidige
bouwkundige gewrochten en de zotte stijlen, die in de 1 7° en
18° eeuw algemeen gebruikt werden. Nochtans maken onze
bouwmeesters aanspraak op oorspronkelijkheid; zij beschouwen zich als uitvinders en wilier' niets gemeens hebben
met hunne voorgangers. Zij willen de vroegere kunst
omverwerpen, zij biedt altijd weerstand; zij willen ze
versmooren, zij drijft steeds boven, en de Renaissance met
haren sleep verraadt zich in elk modern gebouw. Alle
onze bouwmeesters drinken aan de zelfde bron, eene bron
die erg troebel is, want zij bevat veel slijk. En dat is
afwisseling? Zeg liever walgende eentonigheid; want, rukt

(1) Revue de l' instruction publique, 1877, loc. cit.
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al den nutteloozen en uitzinnigen bijlast Bier gebouwen af,
wat blijft er vOOr u staan? Muren met gates!(')

Laat ons nu de drie vraagpunten hernemen, die wij
onderzocht hebben, laat ons zien op welke wijze wij ze beantwoord hebben, laat ons afvragen welke zedeles uit
die oplossingen voortspruit en welke toepassing men er
kan van maken.
Den Griekschen stijl hebben wij niet willen beleedigen.
Hij is en zal blijven eene der schoonste scheppingen van
het menschelijk genie. Maar eene lans hebben wij willen
breken tegen de smakelooze bouwmeesters, die, kost wat
kost, ons hier, in ons land met Grieksch, en dan nog met
slecht Grieksch willen paaien. Andere stijlen kunnen wij
dulden in de Noorderlijke gewesten, maar noch zuiver
Grieksch, hoe schoon het ook zij, nod' mengelmoes van
Grieksch met andere stijlen.
Aldus hechten wij geese de minste waarde aan de gebouwen in Renaissancestijl : daarom moeten de gevels in
lien trant van het Gentsche stadhuis verdwijnen. Zij moeten
ook en bijzonderlijk dAArvoor verdwijnen, omdat er in dit gebouw meer dan een stijl voorkomt. Mangel aan eenheid dus.
Vreemde stijlen werden naast den oorspronkelijken stijl
geplakt en ieder schijnt een bijzonder gebouw uit te
maken. Nu, men weet dat er spraak is het stadhuis van Gent
te verkleinen om de Stadhuissteeg te verbreeden; er hoeft
dus een nieuwe gevel gemaakt. Een der ontwerpmakers

(1) De beer H. Van Duyse stemt geheel en al met mijne algemeene zienswijze in, wanneer hij de Renaissance en de bouwkunst der latere eeuwen
een plagiat noemt van eene vreemde kunst, die onvereenigbaar is met de
zeden, evenals met het klimaat van het Noorden.

-260-heeft niets beter gevonden dan eenen Bevel van eenen vierden stijl bij de drie reeds bestaande te voegen, in dien
huidigen zoo prozaischen stijl, in dien school-, gevangenis- en kazernstijl. Wat zou Viollet-le-Duc daarvan zeggen,
hij dien men eens naar Gent liet komen om hem te raadplegen over de herstelling van dat zelfde stadhuis?
Dat ontwerp moet van kant. Laat ons de zaken niet nutteloos verwikkelen. Een monument hoeft slechts eenen stiji te
hebben. Dat dus de stijlen, die op onzen bodem niet gegroeid
zijn en die, daarenboven, noel' schoon, noch zuiver zijn,
verdwijnen. Dit stadhuis moet gansch heropgebouwd worden in spitsbogigen stijl. Die stiji is eenvoudig, en [evens
sierlijk en dichterlijk. Laat ons in de nissen de standbeelden
onzer Vlaamsche helden plaatsen en ze niet koppelen met
Grieksche goden, die allêen met Grieksche stijlen kunnen
overeenkomen. Ha ! die eenheid ! wat krachtiger argument
ten wille van het gansch heropbouwen van dit Schepenenhuis
in Gothischen stijl, volgens de ontwerpen van De Waeghemakere en Keldermans! Welnu, men heeft de gelegenheid
een gebouw te makes, dat een en grootsch zal wezen, men
bezit allerprachtigste plans( 1 ), die ons een der heerlijkste
gebouwen der gansche wereld zouden schenken, en men
gaat beraadslagen ! Enkele lieden zouden ons iets kleingeestigs en gemeens willen opdisschen, dat iets min zou
kosten, maar afschuwelijk zou zijn. Is het Beene misdaad er
slechts aan te denken?
Heel het ontwerp van De Waeghemakere stantepede uit.
voeren, is natuurlijk onmogelijk. Dit ontwerp omvat het
bouwen der gevels der Botermarkt en Hoogpoort in
Gothischen stijl en men moet natuurlijk aannemen dat die

(I) Zij worden bewaard in de boekerij der Gentsche Hoogeschool.
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der Pouillemarkt en Stadhuissteeg In den zelfden trant
zouden moeten opgetrokken worden ( 1 ). Daarenboven zou het
Stadhuis twee verdiepingen moeten bezitten, alsook spitsen,
met ontelbare pinnen (pinacles) versierd. Tot heden bestaat
slechts eke verdieping. Zou er.geen middel zijn eens voor
goed de herstelling van dit Stadhuis in handen te nemen en
dat gebouw te maken wat het moet zijn, zooals men eindelijk met het Gravenkasteel gaat doen? Zoodra deze zaak
Maar is, moet ook een groot kuischwerk gebeuren aan het
Stadhuis, rond Sint-Baafs, rond Sint-Nikolaas, enz. enz.
Eenige vrome menschen zullen wellicht ons vdorstel
tegenspreken en met oud versleten argumenten voor den
dag komen. Het is tijd dat men ze voor altijd begrave. Wij
zullen or dus nog eens op antwoorden.
De Gothische gebouwen zijn talrijk genoeg of zouden bet

worden, gelijken elkander en het is beter lets nieuws uit te
vinden, zeggen eenige bijzichtige lieden, die 'niet bedenken
dat, indien men overal den nieuwen stijl ging uithangen, wij
hen hetzelfde zouden moeten verwijten. Volgt met stoutheid
de Gothische meesterstukken na. Er zullen er nooit te veep
zijn en men zal ze nooit genoeg kunnen bewonderen, want
meesterstukken gelijken elkander niet. Er bestaat afwisseling
zelfs in het navolgen.
Men komt ook nog voor den dag met het wel bekend argument van het oud-nieuwe. Maar men herinnere zich wat wij
in den beginne gezegd hebben. Het is het tijdstip niet, maar
de ligging die den stiP kenmerkt. Het oud-nieuw is dus een
onzin. Het is uitzinnig te denken dat een gebouw waarde
heeft omdat bet oud is; de ouderdom zal het belangwekkend,

(1) Wat heeft men integendeel voor eenige jaren op de Pouillemarkt
verricht ?
20
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maar zijne schoonheid zal het kostbaar maken. Zonder

oud-nieuw, zal men nooit niets maken, men zal noch herstellen, noch bouwen; want, ik lieb het reeds maar al te
veel gezegd, de zoogezegde nieuwe stijlen doen niets dan
de oudc naapen.
Het argument van het kloosterachtig of treurig uitzicht
van het Gothisch verliest alle kracht bij het aanschouwen
onzer ongewijde gebouwen. Het is het argument van diegenen, welke den stijl niet kennen en misleid worden door
zekere gebouwen, die slechts van verre naar den Gothischen
stijl rieken.
In andere landen redetwist men zooveel niet. Men gevoelt
de juistheid der beginselen, die ik hier aanpredik, en, wat
beter is, men past ze toe. In het Noorden van Duitschland
bouwt men posthotels in goeden spitsbogigen stijl, terwijl
men ten onzent nog steeds monsters bouwt, die niets meer
waard zijn dan het Gentsche Pakhuis. In Holland, heeft de heer
Guypers verscheidene spitsbogige kerken gebouwd. De beginsels toepassende, waarvan hooger spraak, gebruikt die bouwkundige groote ruiten, in stede van kleine groene stukskens
glas, gazbekken in stede van kandelaars, — in 66n woord,
hij heeft zijne gebouwen op den voet der hedendaagsche
beschaving gesteld, zich steunende op deze zeer gegronde
beweegreden, dat, indien onze voorvaders schoone ruiten
hadden kunnen vervaardigen en het gazlicht gekend, zij
deze zonder twijfel zouden gebruikt hebben.
Al de opwerpingen aldus uit den weg zijnde, laat ik hier
mijn slotwoord volgen.
In dit schrijven had ik voor doel eenige wijze gedachten te
verspreiden, die in 't algemeen niet gekend zijn of bekampt
worden. Mochte ik eenige bekeeringen tot stand hebben
gebracht, al waren het zelfs maar inwendige bekeeringen, —
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want men zal stoutmoedigheid moeten hebben om mijne
beginsels te durven toepassen. — Deze bladzijden zijn
natuurlijk bovenal tot onze huidige bouwmeesters gericht,
vooral tot diegene, welke met het herstellen onzer monumenten zijn gelast.
Men overwege daaromtrent de volgende regels, geschreven
na de opening van ons oudheidkundig Museum, dat, in't voorbijgaan gezegd, zulk eene ellendige deur heeft ontvangen.
a Hoe kan men dergelijke herstellingen begrijpen, na al
a de vorderingen in de kennis der Gothische kunst te weeg
« gebracht sedert een vijftigtal jaren ..... 1k druk slechts op
« deze zaken, om eens te meer aan de bouwmeesters te here inneren dat, indien zij Gothische gebouwen willen herstel« len, zij eerst den Gothischen stip moeten bestudeeren. Ik
a

weer wel dat men zich in onze Akademien weinig bekreunt
over het ernstig bestudeeren der Gothische kunst, mut

a

men moet toch bekennen, dat de leerlingen, eens bouw-

a

meesters van groote steden geworden, vooraf al Gothische

« gebouwen zullen moeten opbouwen en bijzonderlijk her« stellen. Men leere hun dus wat zij het meest in 't vervolg
a noodig zullen hebben( 1 ). »
Men late mij eindigen met eenen laatsten wensch. Moge
men te Gent bij het opbouwen van het toekomstig Nederlandsch Tooneel, en van de toekomstige Muziekschool mijne
beginsels naleven ! Het ware een verheugend blijk van de
loutering des kunstzins bij onze bestuurders en bouwkundigen.
JULIUS FREDERICHS.

(1) A. De Ceuleneer, in het Journal des Beaux-Arts,1884, b1.165.

0. L. V.-TOREN TE ANTWERPEN.

1k droomde laatst een schoonen droom
Met half geloken oogen,
En door het venster kwam de maan
Mijn stemming nog verhoogen.
Want in haar zacht, phantastisch licht,
Den droomer welgevallig,
Verhief een vrouw hat ranke lijf
Zoo sierlijk en bevallig.
Geheel gehuld in fijne kant
Rondom de slanke leden,
Geleek ze een lieve Genius
Uit sprookjes van 't verleden.
En toch : gewis was deze fee
Gewoon wat meer te denken ,
Zij wist aan haar lieftalligheid
Fen weinig ernst te schenken.
Haar glimlach sprak van een geluk,
Dat tintelde uit haar oogen,
Als zij naar 't vorst'lijk water keek,
Waarop de stad mocht bogen,
En zeil op zeil haar aandacht trok,
Met schatten overladen !
Dan zwol haar 't vaderlandsche hart,
Zooals bij kloeke laden.
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Zij reikte tot in 't blauwe ;
't Was of haar ziel een lofzang tong
Ter eer der Lieve Vrouwe.
En in des Zefier's zacht geruisch
Heb ik een stem vernomen,
Die door de blad'ren tot mij kwam
Van 't plein met groene boomen :
Haar voet staat op een heiligdom,
4 Door vrome kunst verheven ;
a Een schulp gelijk, aan parels rijk
a Van edel kunst'naarsstreven.
Meest parels van dat stout penseel,
a Dat kracht aan schoonheid paarde,
u Welks kleurenpracht, den tijd ten spijt,
u Een roem blijft voor heel de garde;
4 Den man ons roept weer voor den geest,
a Den eed'Ien schilderkoning,
u Voor Wiens talent dit heiligdom
a Zich leende tot een woning. 0
Blonk bij 't herdenken van zooveel
Een traan haar op de wangen?
Of zou dat soms het maanlicht zijn,
Door kanten opgevangen ?
lk deed een poging om to zien,
Steeds wijder de oogen open,
Maar wat ik zag, Been schoone vrouw !
Zij scheen mijn blik ontloopen.
Een glimlach kwam mij om den mond :
De beiaard liet zich hooren,
Mijn koningin van kant, zij was.....
Antwerpen's ranke toren.
KONG.

MAG DAT?

Mag dat? vroeg Gijs aan zijnen varier, boor Meeuwsen, die hem
naar de Amsterdamsche kermis had medegeleid, toen zij in een
hotel van eerste klas afgestapt, elk eene kamer gekregen hadden,
en deze hem in de zijne riep.
De brave, welmeenende zoon was bang om tegen de gebruiken
te zondigen, en zijne verlegenheid doet ons glimlachen , maar
ware het niet wenscbelijk indien de vraag : Mag dat? zich wat
meer voordeed bij degenen, die op het punt staan niet tegen de
gebruiken, maar tegen kieschheid te zondigen?
Mag dat? vroegen wij ons af, toen wij het boekje van den
Heer Stinissen : Gedichten voor Huis en School doorbiaderden en
op bladzijde 86 Zomerindruk vonden. Mag een dichter het
werk van eenen vakgenoot omwerken en verknoeien? Wij zochten in de ophjlderingen onder de rubriek Natuurbeelden naar
eenige uitlegging over den oorsprong van dit stuk, en tot onze
verbazing vonden wij niets clan den titel en de aanduiding der
bladzijde 86.
Wij zijn niet bevoegd om te oordeelen in hoever een letterkundig eigendom mag nagevolgd of ontleend worden, en zullen
er ook bij deskundigen niet voor mu een advies gaan , het zij ons
genoeg de lezers van het Nederlandsch Museum voor oogen te
brengen, hoe weinig de Heer Stinissen zich in zijne speudoprodukten om het : Mag dat? bekreunt.
In 1870 verscheen bij Wolters te Groningen een verzenbundeltje, getiteld Gedichten, van Rosalie en Virginie Loveling;
deze bundel werd bij denzelfden uitgever vermeerderd herdrukt
in 1877, en, naar wij leeren uit eene aankondiging op den omslag van den herdruk der Novellen van beide schrijfsters, NW-
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schenen bij Hoste to Gent in 1887, ligt er eene derde uitgave van
ter pers.
De Gedichten voor Huis en School van den Heer Jacob Stinissen
dragen het jaartal 1886. Er kan dus Been twijfel bestaan welk
van beide werken het eerst in druk verseheen. In de twee
bundels der Juffrouwen Loveling komt een verzenstuk voor,
getiteld Najaarsindruk en geteekend door Virginie , in den
bundel van Stinissen vinden wij Zomerindruk. Wij schrijven
beide of
NAJAARSINDRUK.

8. — ZOMERINDRUK.

De vogels zijn heen en de velden staan
De wei vol waterplassen ;
[naakt ;
De bladeren liggen in het slijk,
Die in de lente wassen.

Dc hemel is blauw en de vogels zijn bier;
De weide staat vol bloemen.
De linde prijkt met teeder loof ;
Men how t den zomer roemen.

De wingerdranken slingren woest
En vallen van den gevel,
Nu hangt de treurnis over 't gemoed
Gelijk een grauwe newel.

De wingerdranken slingren rood
Den grijs bemosten gevel ;
De zonne loert van achter 't woud
En drinkt den morgennevel.

Nu voelt het al den kouden slaap,
En voelt den winter komen ;
Nu zinken ze in den doodslaap ook
De gedachten en de droomen.

Nu glanst allomme hoop en moed,
Nu woelt het krachtig !even ;
De zoetste geur vervult de lucht,
Het lied klinkt door de dreven.

De wind ruischt door den naakten boom;
De hemel dreigt met regen ;
Het lichte zaad der distels waait
In pluimkens langs de wegen.

Het labberkoeltje ruischt in 't bout,
De hemel lacht u tegen;
De bloeme bloeit, het graan worat rijp,
Het week gedijt tot zegen.

De jonge wachtster staat hedrukt ;
Zij hoedt voor 't laatst de koeien,
Die langzaam opzien van den grond
En naar lam stallen loeien.

De jonge wachtster droomt en hoopt,
Als 't roosjen op de puinen;
Zij hoedt de koeien in de waard
En drentelt op de duinen.

Zij volgt gedachtloos met haar oog
De wolken in de verte ;
Dood en vernieling ligt over de aard
En de moedeloosheid in 't belie.

Zij volgt verlangend met haar oog,
De zeilen in de verte;
Leven en blijheid ligt over de aard
En de zaligheid in 't herte.

1870.

VIRGINIE LOVELING.

1886.

JACOB STINISSEN.
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, Wat moet hier het meest verbazen — de qumstie van billijkheid daargelaten — of de roekeloosheid Of de naiefheid van den
schrijver, die zijne stof in eenen bundel zoekt, waarvan het
meerendeel der stukjes, 't zij in Noord- 't zij in Zuidnederland,
in bloemlezingen werden overgenomen en dus niet volkomen
onbekend zijn !
De gedachte en het gevoel behooren tot het openbaar domein;
ik weet niet meer welke Fransche schrijver, van ooze voorzaten
sprekend, gezegd heeft :
g Its ont dit, it est vrai, presque tout ce qu'on pense,
g Leurs ecrits sont des vols qu'ils nous ont faits d'avance. »

Hij meent hiermede, dat alles reeds is uitgedrukt geworden,
en elk aan de groote bron der natuur heeft geput, en wij voegen
er bij mag putten : is het eene reden, omdat gij de lentc
beschreven hebt, dot ik er niet meer zou mogen over spreken?
Omdat ik de liefde bezing, dat gij geene minneliederen meer
zoudt mogen dichten? Als gij de zee en hare stormen schildert,
spreekt gij van haar schuim, hoar geklots en hare baren. Is dat
onderwerp, zijn die benamingen mij ontzegd? Elk ondergaat den
indruk van hetgeen hij hoort en ziet en de dichter geeft dien
indruk door woorden weder. Zijn gevoel is geschokt, zijne
verbeelding getroffen, eene gedachte ontstaat in zijn brein en
hij grijpt naar de pen onder den aandrang der inspiratie.
Poeta nascitur heeft men van overouds gezegd, maar die
ingeboren gave is bij den dichter ontwikkeld niet alleen door de
natuur die hem omgeeft, door het midden waarin hij is opgevoed; ook zijne lezingen hebben er toe bijgedragen om hem tot
kunstenaar to vormen, en zoo gebeurt het wel eens, dat een
schrijver argeloos een paar woorden koppelt, welke bij eenen
anderen voorkomen en hem onbewust in het geheugen hangen.
Of wel dezelfde woorden zijn in hem door hetzelfde beeld opgewekt ; maar deze overeenkomst van uitdrukking zal nooit anders
dan toevallig, kort zijn, want de natuur heeft alles in zijne
sehijnbare gelijkheid, zelve zoo verscheiden gemaakt, dat de
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persoonlijkheid zich aldra doet gelden. Zoo zullen ook verscheidene mededingers hetzelfde gegeven onderwerp in zijne
groote omtrekkei vcrschillig opvatten en weergeven, omdat elk
hunner — als hij met oprechtheid te werk gaat — er den stempel
zijner individualiteit op drukt.
Wij zijn voorstanders van de grootste vrijheid in dit opzicht :
dat elk zijne krachten beproeve zooals hij het goedvindt en
aan de groote bronne putte; geene onderwerpen zijn te oud of te
afgesleten om niet nog weder onder handen genomen te worden;
maar gewetensvol moet het toegaan. De opvatting, de worm, de
woordvoeging zijn eigendom.
Het valt in het oog — en niemand zal het, denken wij,
loochenen — dat de schrijver van Zomerindruk regel voor regel
den tekst van Najaarsindruk heeft gevolgd. En is hij ten minste
gelukt in zijne omwerking? Hij is gelukt als iemand lukken zou,
die een referein van Anna Bijns omwerken en er eenen lofzang
op de geuzen van zou waken, 't is te zeggen, hij heeft lets onmogelijks beproefd : in Najaarsindruk is de versmaat slepend, er
ligt lets neerdrukkends over het geheel, dat als Zomerindruk
ellendig knutselwerk wordt. De Heer Stinissen is ongelukkig
geweest in zijne wijzigingen en het kon moeielijk anders.
Hij zegt dat de wingerdranken van den grijs bemosten gevel
vallen. Een dak is bemost, een gevel niet. « Men hoort den zomer
roemen, , is een karamellenvers,
t De linde prijkt met teeder groen, * in de eerste stroof, en in
de vierde wordt het graan reeds rijp. Als dat plants heeft is het
groen der linde wel heel donker en hard geworden. Er is bier dus
geene eenheid van natuurbeschrijving meer, doch waar deze nog
meer wordt verbroken is, als de jonge wachtster — ten behoeve
van het rijm — op de duinen drentelt : de Paulus Potter van
den fleer Stinissen [want, wij kunnen toch zulke schoone teekeningen als de grijsbemoste gevel, de wachtster die hoopt als
't roosjen op de puinen(?), en het leven dat eerst woett en
eindelijk ligt, slechts met eenen meester in het yak vergelijken], wordt, o wonder der wisselvalligheden! eensklaps een
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Bakhuizen : het dock van landschap dat het was, is veranderd
in zeegezicht!
Als Shakspere schrijft :
't Is very silly
To gild refined gold or paint the lily,

kan niemand beweren dat Ledeganck hem naapt in zijn :
Geen rijker kroon
Dan eigen schoon :
De roos behoeft geen glans van blakende robijnen,
De malsche wei geen rozengaard,
De blanke zwaan geen pauwestaart,
De fiere boschmonark geen bont van hermelijnen... a

Trouwens de vorm en de gedachte behooren wel heel en
gansch aan den Vlaamschen dichter, hij zou dat evenzoo geschreven hebben hadde de Engclsche geniale schrijver het hem
nict voorgezeid.
Maar zou het geene navolging van Ledeganck wezen, indien
iemand, die er zich niet te goed toe zou kennen, eene stroof
onderteekende als doze aan Napoleon I gericht 1
Gij zijt niet meer,
0 wereldheer,
0 groote Corsikaan, die heel Euroop deedt
Die met de hand op uw gevest [beven,
Vernieldet een gemeenebest,
En tot de Franschen spraakt, het hoofd fier
[opgeheven, enz.

Gij zijt niet sneer
Gelijk weleer
De trotsche wereldstad die koningen deed
Gij zijt niet meer dat leeuwennest, [beven
Dat wijdgeducht gemeenebest,
Dat tot de volkren sprak het hoofd fier opge[heven, enz.

En zou zijne verontschuldiging in de leelijkheid zijner omwerking liggen en doze hem toegelaten zijn, zelfs al duidde hij
den voorraad aan waaruit hij heeft geschept?
In Tollens lezen wij :
a Al wat jong en braaf is, zingt,
Zingen is de lust van 't leven,
't Zij de blijde veldjeugd springt,
Of de grijsheid zit te beven,
Alles stemt en kweelt zijn lied,
Slecht6 de boozen zingen niet. a

en in Stinissen :
u Geklank en gezang is het leven der wereld,v

Dat laat ik goed maar :
Ja al wat braaf is zingt zijn lied,
De boozen slechts, die (sic) zingen niet.
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Wij willen het rechtsgeding van den Heer Stinissen niet verder
bepleiten, maar nog iets moet ons van het hart en voor de vierschaar van het publiek gebracht worden, voordat wij sluiten :
In 1883 werd aan Mevrouw van Ackere-Doolaeghe een album
aangeboden door de taalbeoefenaren van Zuid- en Noord
Nederland, waarin deze het zich voor eene eer rekenden de
waardige vrouw een huldeblijk te schrijven , het albumblad dat
Virginie Loveling haar zond, begon aldus :
De landman gooit met milde greep
Het zaad langsheen de voren ;
Hij zwoeg:. met cooed en ijver steeds :
In zijn verbeelding oogst hij reeds
Een zee van gouden koren.

Wij bezitten den tekst Bier woorden niet, wij herinneren
ons toevallig slechts het begin en kunnen dus het slotrijm niet
geven; maar wij vragen ens met verbazing af, door welk buitengewoon verschijnsel van geestverwantschap met de Vlaamsche
schrijfster de Heer Stinissen, — indien hij deze versregels niet
kent, — er toe gekomen is Jan Van Beers op 27 September in
1885 —dus twee jaren later—in dèzer voege hulde te brengen :
De landman strooit, bij milden dauw en zonnegloed
Het goede zaad met voile grepen in de voren ;
De hemel stooft en drenkt den grond en 't koren,
Een zee van goud belooft een rijken overvloed.

Het boekje Gedichten voor Huis en School, weed ons ter
bespreking gezonden door de Redactie van het Nederlandsch
Museum ; na het aangehaalde achten wij elke beoordeeling
overbodig. Dit enkel zullen wij zeggen, dat de inhoud over
't algemeen zwak is en meer dan de helft uit gelegenheidsverzen
bestaat, welke, als zij geene aandoenlijkheid ontleenen aan het
oogenblik waar6p zij worden voorgedragen, of op zich zelve
geene meesterstukken zijn, — hetgeen zelden gebeurt en hier
het geval niet is — eene groote waarde kunnen bezitten voor
de familie en de belanghebbenden, maar de massa van het
publiek volkomen ouverschillig laten.
C. N.

BOEKBEOORDEELINGEN.

Die vervielfaltigende Kunst der Gegenwart. Redacteur
C.

VON LUTZOW. -

Hefte I—X. — Wien, Gesellschaft

fur vervitlfaltigende Kunst. 1886-1887.
Het zal ongeveer twee jaar geleden zijn, dat de geheel
Europa door zoo terecht beroemde Gesellschaft fin. vervielfaltigende Kunst, te Weenen, het puik geillustreerde prospectus in
het Licht gaf van eene ondernerning, welke voorzeker tot de
stoutste en heerlijkste mag worden gerekend, waarvan de
geschiedenis der groote uitgeversfirma's in deze eeuw, in later
jaren zal melding makers.
Uitgaande van het feit, dat er, althans in Oostenrijk en
Duitschland, nog geene volledige geschiedenis der graveerkunst,
beschouwd in al hare vakken, werd uitgegeven, en geenszins
terugschrikkende voor de overgroote stoffelijke opofferingen,
welke het tot stand brengen van een dcrgelijk monument
onvermijdelijk met zich zou sleepers, names de leden der
Gesellschaft het voorzeker kloeke besluit, deze groote lecmte,
welke in de Geschiedenis der beeldende kunsten in 't algemeen
nog bestond, door eene echte standaarduitgave aan te vullen.
Aan de vele en aanzicnlijke bouwstoffen, in tal van afzonderlijke monographian, catalogen, tijdschriften en boekdeelen van
alien acrd over den geheclen aerdbodem verspreid, al zulke
bestanddeelen ontleenen, waarop de eigenaardige stempel des
tijdgeests duidelijk genoeg is afgedrukt, om aan dezelve eene
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duurzame waerde te mogen toeschrijven, en ze te mogen aanschouwen als de getrouwe weerspiegeling van den kunstsmaak
en den stand der beschaving in elke eeuw en in iedere landstreek ; daarna die duizenden afzonderlijke trekken met elkaar
vergelijken, rangschikken, en eindelijk versmelten tot een
indrukwekkend gelled, waarin evengoed als de algemeene richting en waerde der graveerkunst van alle tijden, de voornaamste
gewrochten van alle befaamde artisten : hout- en plaatsnijders,
etsers en staalgraveurs, litho- en photographen, ja, tot de
kleurendrukkers toe, uitvoerig en door hoogaangeschreven autoriteiten zouden bestudeerd worden, — ziedaar het zeldzaam
stoute plan, dat men volvoeren wilde.
Aan het hoofd der geheele onderneming wend geplaatst de als
kunsthistorieschrijver alom gevierde professor Dr. C. von Liitzow;
onder zijnemedewerkers, in alle landen der beschaafde waereld
aangeworven, kunnen wij noemen : de heeren Dr. Chmelaz,
professor W. Hecht, professor J. Langl, S. Laschitzer en professor Dr. Wickhoff, te Weenen ; Dr. Rosenberg, te Berlijn ; Dr. J.
P. Richter, te Londen ; S. R. Koehler, te Boston; professor Mongeri, te Milaan ; professor Henri Hymans, te Brussel, enz., enz..
Eindelijk zou men, als inleiding tot een eerste dccl van het
volledige gewrocht, eene geschiedenis der graphische kunsten op
onze dagen, op twee statige groot-infolioboekdeelen beraamd,
en met ontelbare groote en kleine illustraties versierd, ter perse
leggen.
Van deze eerste afdeeling : Die vervielfaltigende Kunst der
Gegenwart, zijn thans, van November 1885 tot November 1887,
tien afleveringen, beslaande twee-honderd en zestien bladzijden
druks, de afzonderlijke uitgevoerde gravuur-bijlagen niet medegerekend, aan de inteekenaars verzonden.
In de eerste plaats ontvangt de lezer cen als inleiding
bewerkt algemeen geschiedkundig overzicht der graveerkunst
van of het begin dezer eeuw tot op den huidigen dag. Juister
ware het te zeggen, dat de schrijver der Einleitung terugklimt
tot de in eereherstelling van de houtsnijkunst door Thomas
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Bewick, in Engeland, en door Blasius Htifel in Oostenrijk, en van
de xylographie, door de beide Unger's, vader en zoon, to Berlijn.
De illustratoren van geschiedkundige werken, Unzelmann,
Adolf Menzel, Otto en Albert Vogel, Kretzschmar, Georgy,
Ritschl, von Hartenbach, Hermann Muller, worden daarna in
cenige woorden herdacht. Dat op Menzel en thifel meer bijzonder de aandacht worth gevestigd, hoeft niet gezegd. De richting
en verdienste van dezen laatste worth hier op uitniunde wijze
beoordeeld.
Daarna is de illustratie van volksuitgaven aan de beurt.

L. Richter, Schwind, Schnorr, Neureuther, Rethel, Schlitnpert,
Flegel, Bfirkner, Oertel, Schmidt, in Duitschland , Thompson,
Read, Birket Foster, Leech, in Engeland ; Grand'ville, Gavarni,
Bertall, in Frankrijk, volgen elkander in dichtgesloteo schaar op.
Met fijnen smaak en toch in betrekkelijk korte regelen worden
en de kenmerkende hoedanigheden van hun talent, en de
invloed, door hunne werken op hunne tijdgenooten geoefend,
duidelijk uiteengezet.
Hier zij opgemerkt, dat al het bovenvermelde nog alleen de

houtsnede betreft, terwip daarna de staalgravuur, de steendruk, de heliogravuur, de ets, op dczelfde zeer algemeene wijze,
behandeld worden.
Op bladzijde i5 vangt het eerste hoofdstuk der eigenlijke

Geschichte der vervielitiltigende Kunst der Gegenwart aan. Dit
eerste hoofdstuk, gewijd aan de geschiedenis der houtsnede, zal
onderverdeeld worden in zoovele nevenkapittels als er landen
zijn, waarin dit yak der kunst, in de negentiende eeuw, uitstekende beoefenaars heeft gevonden. De Duitsche houtsnijders

Hecht; die uit OostenrijkLiitzow ;de Fransche door Henri Bouchot;
de Engelsche door M. Klinkicht; de Noord-Amerikaansche door
Koehler; de Belgischc door Henri Hymans. Van deze laatste
worden allerpuikst behandeld door TV.
Hongarije door C. von

school of groep, in aflevering X pas begonnen, zagen tot nu
slechts twee bladzijden het licht.
De essays van

Hecht en von Luizow

schijnen mij intusschen
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verreweg de verdienstelijkste. Zij mutiten nit door eene doeltreffende indeeling en rangschikking der materialen, zoowel als
door eene van fijnen smaak en rijp oordcel getuigende critiek.
De uitwcidingen, die zij zich te geschikter tijde op het gebied
der Fransche en Engelsche houtsnijkunst veroorloven, de
good gelukte vergelijkingen, welke zij tusschen de scholen der
verschillige natien wezen te maken, vooral de diepe blik, dien
zij in het innerlijkste wezen der door hen bestudeerde kunst
geworpen hebben, verheffen hunnen arbeid tot een werk van
allereerste gehalte.
Wat de pracht der lithographische uitvoering en de artistieke
waerde van «

Die vervielltiltigende Kunst der Gegenwart ,

aan-

gaat, verklaar ik het eenvoudig onmogelijk, er in eenige regelen
een denkbeeld van te geven. De keuze der platen — er zijn er
van alle slag en van alle kunstenaars, — is tegelijkertijd zoo
smaakvol, zoo rijk en zoo verscheiden, dat Been andere uitgave
in Europa, het beroemde doch ook veel duurder «

et les Arts

D

Les Lettres

wellicht alleen uitgezonderd, er mede kan ver-

geleken worden. Men moet het werk zelf geraadpleegd, en zijn
hert aan al de meesterstukken, die het bevat, opgehaald hebben,
om het naar waerde te kunnen bewonderen.
Zonder te gewagen van de vast ontelbare houtsneden en staalplaten, phototypieen en heliogravuren, die den tekst opluisteren, wil ik er enkel terloops op wijzen, dat de tien tot nu
verschenen afleveringen, met niet minder dan een paar dozijnen

Sonnenleiter, Barthelmess, Raab, Bloch, Unger, Gilli, Eilers, Chauvel, flerkomer,
Nicoll, Mandel, Koepping, Krauskopf, Gaillard, Forberg,
Barkner, Parrisch, Bobrof, Mathey, Stang, Kohlschein, Flameng, meestal naar werken van oude en eene enkele maal
allerpuikste etsingen, door artisten als

nieuwere meesters, — alsmede een twaalftal heliographieen of

Koepping, Richter, Haig, Henriquel Dupont, Bradley, Liska, Meissner, Chapu, Veit, verrijkt
lichtdrukken naar werken van

zijn.
Onder de vele fraaie houtsneden troffen ons reproducties van
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werken der volgende meesters : Cichorius, Max, Goch, Mackart,
SchrOdter, Liezen-Mayer, Urehling, P. Ritter, Weber, Knaus,
Menzel, Vogel, Richter, Kowalski, Begas, Spitzweg, Padrilla,
Canon, Dore, Perrault, F. Millet, enz..
De heeren bestuurd'ers van Academies en andere gestichten
voor kunstonderricht wakkeren wij ten zeerste aan, dit onvergelijkbaar heerlijke werk voor de boekerij hunner leeraars en leerlingen aan te koopen. Er valt voor de eerste zoowel als voor de
laatsten, niet alleen veel in to bewonderen, maar zelfs veel,
POL DE MONT.
zeer veel uit te leeren.
De Kleine Johannes, door Frederik van Eeden, met eene ets
van Jan Veth. — 's Gravenhage, Mouton en Cie , 1887.
'K Een boekje in den trant van Andersens vertellingen, D zei
mij iemand, in wiens schrijfkamer ik De .Kleine Johannes op de
tafel zag liggen, en vroeg wat het inhield. Ik nam het mede,
gretig en benieuwd om met den inhoud kennis to maken ; de
naam van Andersen, was de beste aanbeveling voor mij, ofschoon
degene die hem uitgesproken had, half daarbij had geglimlacht,
en dus geen groote bewonderaar noch van den Deenschen
schrijver noch van zijnen Hollandschen volgeling scheen.
Na lezing van het werkje, zei ik in mij-zelven : g Ja, er is iets
van Andersen in, maar het verhaal gelijkt aan Andersens vertellingen als het stras aan den dianiant: de steenen zijn veel grooter,
minder zuinig aangewend in het sieraad, omdat ze ook niet zoo
-kostbaar zijn; zij glansen en blinken en verblinden wel, maar
waar is hier de verrassende schittering van den kleineren edelsteen, waar is de gloed van het genie? »
Het verhaal is zeer poetisch ontworpen, zeer correct, goed geschreven, maar er is geen overweldigend gevoel in, dat den lezer
schokt, er zijn geene stoute vleugelslagen, waarop hij zich hoog
boven alles verheft. Het mist de diepte, de vlucht, de kleur, het
mist het kernige van Andersen's vertellingen. Bij dozen spreekt
de philosophische gedachte luid tot u onder haren verbloemden
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vorm, zij straalt u om zoo te zeggen van onder de bloesems aan;
hier moet men ze met inspanning zoeken. Wij herkennen den
mensch en het menschelijke in al het onbezielde, waarann de
Deensche schrijver het levee geeft. In De Kleine Johannes —
de ontwikkeling van eenen poetieken kindergeest, zoekend naar
het ware, het schoone, gehinderd en neergedrukt door al het
prosaieke der werkelijkheid — vertegenwoordigen andere
schepselen ook den mensch en zijne omgeving, loch de allegoric
is niet altijd treffend; de geest van den lezer hoeft vaak eene
inspanning te doen om de verborgen meening van den schrijver
te vatten. De beeldspraak is hier het uitwerksel van eene vernuftige, beredeneerde samenstelling. In Grantrceet (De Denne-

boom,) Den gamle GadelOgte (De oude Straatlantaren,) Den Lille
Havfrue (Het Meerminnetje,) en zoovele andere pareltjes ligt de
allegoric er natuurlijk in. De schrijver schijnt (al is het niet zoo)
zelfonbewust van het heerlijke zijner geestesscheppingen, zij
spruiten voort als de bron uit den grond. Andersen noopt tot
denken, tot onderzoeken. Zijne kinderlijke naiefheid gaat gepaard met de belangrijkste wijsgeerige bespiegelingen.
De Kleine Johannes is geene

navolging van Andersen nochtans;

het is een oorspronkelijk opgeva t werk, vol teederheid voor de
natuur, vol verheven gevoelens, vol van schoone beschrijvingen.
Zij zijn wat te lang en te veelvuldig soms; dit zet iets gerekt aan
het geheel bij. \Vat meer gedrongenheid, wat meer soberheid
zou de beelden aanschouwelijker maken ; men wordt letterlijk
overweldigd door te veel poezie. De Heer van Ecden zelf laat
zich soms door zijne eigene phantasie bedwelmen en medeslepen
tot het schrijven van onzin : e En aan de kimme scheidde lucht
en water een fijne, wonderbare lijn. Een wonder scheen zij :
recht en toch gebogen, scherp en toch onbestemd, zichtbaar en
toch onnaspeurlijk. Zij was als de toon eener harp, die lang
droomend naklinkt, die schijnt weg te sterven en toch blijft.

A (! )

Nadat wij het bock : De Kleine Johannes uitgelezen en toegesloten hebben, is het ons te moede als wanneer wij uit eene
Bier voorstellingen komen met verschuivende schermen : pano21
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ramas of cosmoramas — hoe heeten zij ook? Waar in bestendige afwisseling de sierlijkste, de heerlijkste gezichten van de
natuur zich voor ons oog ontrolden. Verbaasd en belangstellend
hebben wij toegezien ; het eene beeld heeft het andere half
uitgewischt in onze herinnering; de vormen en kleuren, hoe
harmonieus ook, misten het scherpe, het sterke, het vooruitspringende, het leelijke zelf sours der werkelijkheid; daarom
verbleeken en verflauwen en verdwijnen zij gelijk schimmen of
schaduwbeelden, ondanks onze inspanningen our ze vast te
houden. Wij hebben genoten, wij weten en moeten bekennen,
dat wij veel moois gezien hebben, maar wat blijft er van over?
Wij herinneren ons nauwelijks nog onbepaald sommige gedaanten en gestalten daaruit. Hoe komt het toch? Dc kleinste reis in
eene vreemde streek doer ons het eigenaardige derzelve niet
alleen begrijpen, terwijl wij er vertoeven, maar de indruk zal
onuitwischbaar zijn : wij hebben de natuur zelve en hare geheimen bespiedt, geene weerspiegeling van haar gezien.
De korte vertellingen van Andersen blijven in eenen plastischen vorm, vast en stevig als de meesterwerken der beeldhouwkunst in ons geheugen, omdat zij het uitwerksel zijn van het
machtig kunstenaarstemperament, dat ze heeft opgevat.De lange,
lieve, dichterlijke vertelling van den Heer van Eeden, lost zich na
de lezing aldra in eene soort van droomerigen newel op, waarin
alle kleur verdooft en alle bepaalde omtrekken afstompen. De
eenen zijn de kleine, kostbare, zeldzame, natuurlijk gevormde
diamanten, de kinderen van het genie; de andere is een grootere,
kundig door het gevoel, de verbeelding en de gedachten als het
ware chemisch samengestelde edelsteen ; maar kan geene andere
aanspraak maken dan te zijn : het voortbrengsel van eenen verC. N.
heven geest en een oprecht talent.
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J. Novicow. — La Politique internationale, precede d'une
introduction, par M. Eugene Veron, et accompagne d'une
carte ethnographique de I'Europe. — Paris, F. Alcan.
1886. XXVIII en 393 bl.
Fen merkwaardig bock, voorwaar ! en verreweg niet zoo
speciaal als de titel zou doen vermoeden. Het is namelijk ecn onderzoek van de princiepen, die de hedendaagsche
staatkunde beheerschen. Zijn deze goed of slecht, en in het
laatstegeval, door welke moeten zij vervangen worden? Schrijver
vat zijn onderwerp op ernstige wijza aan, en stelt als thesis, dat
de staatsman, even als ieder ander, zich door vakstudien op de
hoogte zijner taak moet gebracht hebben. Dit grondbeginsel klinkt
bijna als een truism: immers, wie geneeskundige zorg behoeft, zal
b. v. niet een advokaat aanspreken; wie ecn brug te bouwen
heeft, wendt zich tot een ingenieur. In het beheer van den staat,
wordt de leiding slechts al te vaak aan onkundigen toevertrouwd,
dat is, overigens verlichte personen, doch die tot de hun
opgelegde taak geen voorbereidende studien gedaan hebben.
Deze opleiding wenscht schrijver te zien bestaan in een grondige
studie van de maatschappij, hare wording, haar ontwikkeling en
de in haar werkzame stroomingen, in een woord, in een ernstige
kennis der wetenschap, welke sociologic genoemd wordt. Q ietelet
en Buckle beocfenden reeds dit vak der menschelijke flavorschingen , het werd evenwel eerst door den Engelschen wijsgeer
Herbert Spencer op stevige basis ingericht. Dank aan de synthesis, die hij met de reeds verkregen uitslagen in zijn Principles
of Sociology samensteide, mag deze nicuwe wetenschap thans
een plaats nevens de andere eischen.
Men beeldt zich gaarne in, dat de menschelijke handelingen
aan geen wetten onderworpen zijn, dat de individueele wil hun
eenige regel is, en dat het toeval in de geschiedenis een overwegende rol vervult. Deze theorie wordt meer en meer als een
dwaling ter zijde geschoven. Wic zich van haar ongegrondheid
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wil overtuigen, sla Quetelet's Physique Sociale eens op ook
Buckle, in zijn History of Civilization in England, ontwikkelde, in schitterenden stijl, dezelfde gedachten. De zienswijze,
welke van de maatschappij een organism maakt en ze, als andere
organismen, onderwerpt aan de noodzakclijke werking der deelmakende organen, wint meer en meer veld. Het is, in een woord,
de leer van Darwin van het individu op de maatschappij toegepast. Natuurlijk, dat daarbij Been spraak meer kan zijn van de
dogma's van het spiritualisme, iets waarover zich de wetenschap
weinig bekommert.
De maatschappij is dus een organism. Hoogst belangwekkend
zijn de hoofdstukken, waarin Novicow het ontstaan en de ontwikkeling der maatschappij schetst, tot den vorm onder welken
zij zich rondom ons voordoet ; wij volgen step voor stop haar
onderscheidene gestalten : horde, volksstam, staat, eindelijk
nationaliteit. In Europa heeft zij de twee laatste vormen bereikt.
De termen mochten een verklaring vereischen : de maatschappij
doet zich voor als staat, wanneer een zeker getal individu's zich
onder gemeenschappelijke wetten inrichten; alleen dan komt de
staat tot nationaliteit wanneer zich in het zoo samengestelde
lichaam een oorspronkelijke verstandelijke cultuur ontwikkelt.
Het bepalen van de kenmerken der nationaliteit is een der
hoofdpunten, welke Novicow bespreekt. Deze bladzijden teller
onder de interessantste van het boek, en voorzeker onder de diepst
gedachte, die men onder de oogen kan krijgen. Novicow is Diet
alleen een denker, hij is ook een philantroop, en zijn boek is
een schitterend betoog van het onrecht, aan mindere nationaliteiten aangedaan, wanneer machtiger volkeren zich tot doel
staler), ze te verstikken of te onderdrukken, over 't algemecn ze
in hun vrije ontwikkeling te stuiten. Dit is dan ook de zijde,
waardoor zijn week zich in de aandacht van Vlaanderen, even
als van de andere kleine staten die in den taalstrijd gewikkeld
zijn, aanbeveelt.
In de mecrtalige landen rijst natuurlijk de vraag : tot welke
nationaliteit behooren zij? Kan men b. v. spreken van eene
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Belgische nationaliteit ? Schrijver schijnt er niet al te zeer van
overtuigd te wezen, en in zijn gevolgtrekkingen op het einde van
zijn boek, wischt hij ook ons hybridisch land uit de kaart van
Europa, om de Romaansche Walen met Frankrijk, de Germaansche Vlamingen met hunne noorderbroeders te vereenigen. Bij
hem bestaat als een tegenspreking, welke wij als een bewijs aanzien, dat in de bepaling van het karakter der nationaliteit, zooals
Novicow ze uitlegt, eenigszins andere, althans engere, termen
moeten aangewend worden.
Aan de volkstaal hecht hij, als kenmerk der nationaliteit,
geen gewicht, dermate, dat voor hem volkeren, die in hun
onderlinge betrekkingen verschillende talen gebruiken, toch
tot een zelfde nationaliteit kunnen behooren, indien zij
zich alle onder een zelfde verstandelijke cultuur vereenigen :
veeleer dan door de taal, wordt de band der nationaliteit gevormd door de onderlinge sympathie.
De hoogere verstandelijke vorming, waarvan bier spraak is,
wordt alleen bij het puik der maatschappij aangetroffen. Passen
wij nu deze redeneering toe op ylaanderen, dan moeten wij
onze hoogere standen tot de Fransche nationaliteit rekenen.
Novicow gaat verder : de leidende standen beslissen het vraagstuk voor gansch het y olk, en zoo telt hij de Vlamingen tot
Frankrijk. Dat er van deze zijde opslorping bestaat, kan niet
ontkend; doch het ware voorbarig de vraag, in haren tegenwoor.
digen toestand, in dezen ziu op te lossen. Dat criterium der
hoogere klassen, die zich door hun verstandelijke cultuur aan
deze of gene nationaliteit aansluiten, kan in geen geval genoegzaam zijn. En gelukkig voor ons, heeft de wetenschap deze
theorie verreweg niet algemeen aangenomen. De Duitschers zien
als eenig criterium der nationaliteit de volkstaal, en voor het
individu, de familietaal aan(I).
(1) Men zie b. v. het grondig essay van Mon. Nom : Die statistische
Bedeutung der Volkssprache als Kennzeichen der Nationalitlit (Zeitschrift
f. VOlkerpsychologie u. Sprachwissenschaft, IV Band, 3" Heft 1866.)
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Voor meertalige landen is een zekere menging der volkeren
onvermijdelijk en het schijnt noodig, het bestaan van vlottende
nationaliteiten aan te nemeu, die eerst later in den eenen of in
den anderen zin met een bepaald karakter optreden. Het is
buiten kijf, dat in onze hoogere standen reeds talrijke individu's
onherroepelijk voor Vlaanderen verloren zijn, en blijven de
verfranschende invloeden werken, dan moeten zich die verliezen
als een olievlek uitbreiden. Deze bijna nietige minderheid kan
evenwel niets doen beslissen voor heigeen de groote menigte van
het yolk betreft. Dit is verre van zijn nationaliteit verloochend
te hebben : onverschillig aan het bestuur der zaken, heeft de
massa noch sympathie voor een nationale, even min als voor een
vreemde opvoeding; waren de leidende standen uitsluitend
franschgezind, dan ware de ontna tionaliseering van ons yolk slechts
nog een vraag van tijd, en na eenige geslachten voorzeker vol..
trokken. Thans echter verschijnt de Vlaamschgezinde partij als
een schutsengel voor het Vlaamsche yolk. Immer machtiger, is
zij een waarborg voor de toekomst , de rechten onzer onderdrukte
nationaliteit worden steeds meer erkend, en eens zal de tijd
komen, dat de leidende standen de noodzakelijkheid zullen
inzien, hunne macht door het yolk to schragen. Van dan of
gedwongen, tot zijn taal en eigenaardige beschaving terug to
keeren, zullen zij vooreerst de vreemde cultuur moeten vaarwel
zeggen. Het sterkst wordt de nationaliteit bedreigd in die landen,
waar geen nationale oppositie bestaat, b. v. in Fransch
Vlaanderen, in Bretagne; de geschiedenis leert ons echter, dat
overal, waar de nationaliteit, onderdrukt door een vreemde
beschaving, weer zoover ontwaakt is dat zij een letterkunde
heeft in het Leven geroepen, evenals in Vlaanderen, de nationale
partij steeds veld wint en eindelijk zegepraalt. Ook Novicow
is van dit gevoelen, en wij aarzelen niet, het valsch oordeel
dat hij over Vlaanderen uitspreekt, toe te sehrijven aan ongenoegzame bekendheid met onze toestanden; want Leiden vond
bet princiep der nationaliteit, ten voordeele der nog lijdende
kleine volkeren, een warmer verdediger dan hem. Het ontwaken
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van het nationaal bewustzijn van een yolk is een van die gevoelens, welke niemand vermag te smoren ; worden zij ook voor
een oogenblik ter neer gedrukt, zoo komen zij Bens tot een
uitbarsting, welke hij als onvermijdelijk laat voorzien. Hierin
bestaat juist de dwaling der hedendaagsche staatkunde, dat dit
princiep niet genoegzaam erkend wordt. Elke staat zict in zijn
gebuur een vijand, en in plaats van den strijd om het Leven op
verstandelijk gcbied te voeren, wordt hij verplaatst op ceeQuomisch gebied. De eene staat tracht den voorspoed van. den
anderen te belemmeren, en schrijver toont, door op de staatkuishoudkunde gegronde cijfers, dat een land er immer voordeel bij
heeft, den gebuur steeds de grootst mogelijke vrijheid te laten, en
zijn ontwikkeling in de hand te werken. De tnachtige volkeren
moesten derhalve de nog in vorming zijnde kleine nationaliteiten,
vooral de Slavische, onder hun bescherming nemen. Die onvermijdelijke uitbarsting van het nationaliteitsgevoel zal noodzakelijkerwijze de kaart van Europa omvormen, en verscheidene
staten zijn bij voorraad bestemd om van de kaart te verdwijnen.
De volgende nationaliteiten zullen, altijd volgens Novicow, als
staten optreden : Frankrijk, Italie, Roemenie, Portugal; Duitschland, Engeland, Holland, Zweden, Denemarken; Rusland,
Polen, Bohemen, Serbie, Bulgarie ; Ierland, Griekenland en
Hongarije. a Belgie en Zwitserland moesten, zest hij, bewaard
blijven, ten tninste zoolang zij zich niet bij hun respectieve
nationaliteiten willen aansluiten, waarin zij natuurlijk het
grnotste belang zullen hebben. 7,
Deze woorden bevatten een diepe waarheid, en de ethnographische kaart, achter nan het week gevoegd, laat gees twijfel
over, of de scheiding zou, ook in den geest des schrijvers, volgens
de landstalen geschieden. Dit schijnt te bewijzen, dat de yolkstaal wel van gewicht is in de bepaling der nationaliteit. Het Iigt
voor de hand, dat de Vlaamsche provincien alsdan weer met de
noordelijke zullen vereenigd worden; laat ons hopen, dat wij
tegen lien tijd het plichtgevoel in onze hoogere standen genoegzaam zullen hebben wakker geschud, om ook dezen te doers
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begrijpen, dat de toekomst van ons y olk in 't noorden ligt, en
dat het liandelen is tegen zijn oorspronkelijkheid en zijn intiem
karakter, wanneer zij hun blikken naar het zuiden richten en
beweren, dat wij meer voordeel van de Fransche beschaving te
verwachten hebben. Moeielijk ja, doch heerlijk is onze tack :
want, wat op het spel staat, is de individualitcit van den
Vlaamschen stam, zijn al of niet bestaan.
Het wordt uit het besproken bock Bens te meer klaar, dat
het voor het welgelukken van onzen strijd noodzakelijk is,
de leidende standen weer tot plichtbesef te brengen. De
hooge invloed, door deze op de lager wriemelende en
zwoegende menigte geoefend, kan nooit overdreven worden.
Moeiltjk weerstaan wij aan de lust, de meesterlijke bladzijden
over te schrijven, waarin Novicow dien invloed bespreekt (bl. 33
en vig.). Aileen in den geest der betere standen bestaat plaats
voor edeler gevoelens; al te zeer worden de lagere door den
strijd om brood ingenomen, om zich aan de vorming van hart
en geest te kunnen wijden. In die gestadige worsteling tegen den
honger, hebben zij evenwel een doel, namclijk, hun stoffelijke
toestanden te verbeteren, en niemand antlers nemen zij tot
spiegel dan de om hen zich bewegende hoogere klassen. Laten
deze zich door edele gevoelens leiden, beheerscht eerlijkheid en
rechtschapenheid al hare handelingen, heeft haar streven
een echt vaderlandsch karakter, dan heeft de minder ontwikkelde menigte een voorbeeld, dat zij zonder gevaar kan navolgen;
in het tegenovergestelde geval editor, is zij de ontaarding zeer
nabij. Op diep wijsgeerige wijze worden deze gedachten uiteengezet. Hoe verheven zijn verder nog de bladzijden, waarin
Novicow den invloed der vrouw (bl. 46) bespreekt. Met de
meerdere ontwikkeling gaat de veredeling van het gevoel der
liefde hand aan hand. Hoe nauwer de banden zijn, welke de
onderscheidene leden der maatschappij aan elkander hechten,
des te edeler is ook de plaats, door de vrouw in de maatschappij

ingenomen.
Op dezelfde gronden als de macht der hoogere klassen, berust
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de invloed, welke de hoofdstad des rijks uitoefent op het
overige van het land. Taalhistorische feiten bevestigen deze
waarheid ten voile : Athene, tot hoofdstad geworden van
het vereenigde Hellas, dringt zijn dialekt als klassieke taal
op aan al de Grieksche gouwen; het dialekt van Parijs, om
een zelfde reden, vervangt in de middeleeuwen de tot dan
gebruikte gewestspraken. Ook bij ons misleiden wij ons geenszins omtrent den verfranschendeii invloed van Brussel, en dat
hierin juist een der grootste gevaren voor onze nationaliteit
ligt, is algemeen bekend. Niet het minst in de hoofdstad sticliten
dus de Vlaamsche strijders nut, ook voor de gezamenlijke
Vlaamsche provineia, en het springt in het oog, waarom het
een noodzakclijkheid is, de partij, die de verdediging van taal
en nationaliteit in haar schild voert, in de hoofdstad stevig
in te richten.
Novicow's voorspelling is alleen van aard om onzen strijd vuur
bij te zetten, en onzen strijders nieuwen moed, dus nieuwe
krachten aan te voeren. Werken als deze kunnen derhalve niet
F enoeg aanbevolen worden ; het besproken boek is voorzeker
het ernstigste, dat over het zoo gewichtig vraagstuk van het
princiep der nationaliteit bestaat : immers, op dit laatste berust
onze gansche beweging en in het verspreiden van breeder
gedachten, welke uit het aannemen van het princiep moeten
voortspruiten, ligt de voorwaarde tot ons welslagen.
Behalve de hooger aangestipte verdiensten, zij nog gewezen
op de gezonde en heldere gedachten, de knappe inklecding
en de warme menschenliefde, die den schrijver bezielt, als
verdere hoedanigheden, waardoor zich zijn boek ten gunstigste
onderscheidt.
Charleroi, October 1887,

AUG. GITTliii.
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M. A. PERK. - In de Belgische Ardennen, 2 e druk, 1884.
XIV en 284 bl.
....... In Luxemburgs en Belgies Ardennen Schetsen en Reisindrukken (met twee kaartjes). 1887. VIII en
292 bl. — Haarlem, H. D. TjeenkWillink.
Zonder omwegen zullen wij verklaren dat deze boekjes, wier
onderwerp ons nochtans van zoo nabij aangaat, niet genoegzaam
hier te lande bekend zijn. Veel hebben zij inderdaad, dat te
hunnen gunste pleit en waardoor zij de kennisneming verdienen.
Het is vooreerst een algemeen bekende waarheid, dat het geboorteland veelal datgene is, waarmede men het minst vertrouwd
is; wij kennen alien Gentenaars, welke slechts geleid door
vreetnden die bij hen op bezoek kwamen, de puinen der
Sint-Baafsabdy bezochten. Een persoonlijke herinnering : steller
dezer regelen bewaart immer goed in het geheugen, hoe hij
vOor jaren, toen hij zijn akademietijd te Luik aanving, geboren
Luikenaars de natuurpracht der omstreken onthulde. Ook zoo
geschiedt het, waar het ons vaderland geldt. Wij gaan in den
vreemde, en kennen de merkwaardigheden niet, welke ons
cigen land aanbiedt. Reeds op dien grond heeten wij de boekjes
van den heer Perk welkom , zij zullen zeker bijdragen, en wij
wenschcn het van harte, om ons aan to moedigen, kennis te
maken met de zoo schilderachtige Ardennen.
Rijk is onze reislitteratuur allerminst. Het merkwaardigste
werk in dit soort blijft nog immer het thans wel eenigszins zeldzaam geworden en alleen tegen hoogen prijs verkrijgbaar a Guide
du Voyageur en Ardenne (1856-58) door hoogleeraar AD. BOA-.
GNET, die zich onder den pseudoniem JEROME PIMPURN1AUx verschool. — Reisgidsen, welke, meestal in notastijl, hun doel niet
verder stellen dan den toerist te leiden, zijn in genoegzame mate
voorhanden. Ook is het ons ecn genoegen, in de werkjes van den
heer Perk reisschetsen met een aangenamen en tevens letterkunA
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digen vorm te molten begroeten. Hij is Been gewoon reiziger :
bij iedere schets in de aan herinneringen van alien aard zoo rijke
Ardennen zien wij de schimmen uit vroeger tijd weer oprijzen.
Historische feiten worden ons weer voor den geest geroepen, en,
dat de geschiedenis onzer bergstreekinteressant is, weet iedereen,
al heeft hij er niet meer van onthouden dan wat hij op school
geleerd heeft. De heer Perk is niet slechts op de hoogte van de
geschiedenis der plaatsen welke hij doorreist ; ook al wat behoort
tot de archeologie is hem bekend, en zoo vinden wij Merin menig
kunststuk, menig merkwaardig gebouw besproken of herinnerd,
dat zeker onze aandacht verdient.
Wat hem verder in ons oog als reisbeschrijver een groote
verdienste geest, en zijn werkjes eene bijzondere aantrekkelijkheld verleent, zijn de plaatselijke sagen, waarmede hij den
smaak zijner aanteekeningen zeer verhoogdc. Evenals Jerome
Pimpurniaux, wiens Rifler' schrijftrant hij volkomen evenaart,
heeft hij er een blijkbaar genoegen in, de goede eenvoudige
dorpsbewoners de tong te lossen, en meer dan Bens, wij zijn er
van overtuigd, heeft hij een glimlach of een spotachtige
uitdrukking bedwongen, of zich zclfs den schijn gegeven hun
naief geloof te deelen, ow ze niet of te sehrikken, en de yolksmuze niet weer te doen verstommen. Beide werkjes zijn doorspekt met vele sager', welke er een hoogst eigenaardig en
poetisch bestanddeel in vormen, en ons bijzonder aangenaam
waren, hoewel wij ze hier niet voor de eerste maal lazen.
Immers, mag de poezie dezer I Dichtungen D niet tweemaal
genoten?
Wij zullen verder hulde brengen aan de liefde tot de natuur,
welke op iedere bladzijde dezer boekjes doorstraalt. Indien
schrijver deze tochtjes te voet of per as, meestal gepaard met
vele vermoeienissen, ondernam, dan was 't wel, gedreven door
zijn c behoefte aan natuurschoon D, de ziekte waaraan ieder
echt toerist lijdt. En dat hij oog en hart heeft voor de bekoorlijkheid van een landschap, voor het romantische van een
bouwval, bewijzen de talrijke enthusiastische beschrijvingen,
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welke hij wijdt aan het pittoreske onzer Ardennen en van het
Groothertogdom Luxemburg. Men volgt hem immer met belangstelling bij het doorkruisen dezer zoo schilderachtige bergvalleien, zelfs al kan men hem slechts in gedachte vergezellen.
Hij is een vriend der vrije natuur, en het vuur waarmede hij
hares rijkdom schildert, deelt zich spoedig aan den lezer merle.
Indien deze slechts een weinig te voet heeft geloopen, over
berg en dal, door bosch en beemd, dan begrijpt hij volkomen
het genot, door schrijver in de valleien van Ourthe of Lesse,
van Semois of Sure gesmaakt. In zijn C Belgische Ardennen i•
had hij hoofdzakelijk de Maas, Lesse, Ourthe en Semois geschetst; dat het boekje bijval gevonden had, bewijst het felt,
dat het voor een paar jaren een tweeden druk beleefde. In zijn
nieuw boekdeel « In Luxemburgs en Belgies Ardennen a, vult
hij voor ons land eenige gedeelten aan die nog ontbraken : een
stuk der Maasvallei, Hoei en omstreken, Mehaigne en Hoyoux
en de vallei der Ambleve. Laat ons, uit Touter egoisme, den
heer Perk eenige leemten aanwijzen, die nog tot het samenstellen eener volledige schildering van de Ardennen bestaan :
de Vesdre en het onvergeetbare Spa, wat iedereen kent; de
kleine valleitjes als de Viroin, de Heure, de Lienne, de Bocq,
de Hermeton, welke niemand bezoekt, waaronder sommige als
pereltjes mogen Belden. Op deze zullen wij, met een kleine
wijziging, toepassen wat schrijver op bi. 254 van de Ambleve
zegde : c Een wereld die men ontdekt D. Wij hopen, dat de
heer Perk zijn ontdekkingsvuur niet zal laten verkoelen, en ons
bet genoegen niet zal ontzeggen, zijn reisindrukken van die nog
onbekende wereld te genieten.
Charleroi, Nov. 87.

AUG. GITT0.11.
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Teekeningen en Schetsen door CARMEN SYLVA. - Uit het
Duitsch vertaald door Titia van der Tuuk. — Deventer,
Treffers.
Er words geklopt. Novelle van

Uit het Hoogduitsch door Cornelie Huygens. — Amsterdam, P. N.
van Kampen en Zoon, 1887.

Veldpost. Roman van

CARMEN SYLVA. -

CARMEN SYLVA, 2

deelen. — Amster-

dam, L. J. Veen.
Uit Twee Werelden. Roman door

CARMEN SYLVA. -

Amster-

dam, L. J. Veen.
Slechts weinige buitenlandsche schrijvers mochten in Noorden Zuid-Nederland eenen even algemeenen en duurzamen bijval
verwerven, als de koninklijke dichteres van Ahasver, Meine
Ruh, ,Sappho en Ein Gebet. Geeri nieuw werk van hare hand
ziet het licht, of talentvolle mannen en vrouwen, die daarenboven
door eigen arbeid reeds naam maakten, aanzien het als eene eer,
hetzelve in onze taal over te brengen.
Pit ongemeen succes kan trouwens slechts dezulken verwonderen, wien Carmen Sylva's geschriften onbekend zijn
gebleven.
Inderdaad, ofschoon ook zij geenszins van gebreken is vrij te
pleiten, en hare werken vaak van zeer ongelijke waarde zijn,
toch bezit zij ontegensprekelijk een der veelzijdigste en sympathiekste schrijverstemperamenten van onzen tijd.
Van de prozaschrijfster Carmen Sylva kan niets een juister,
vollediger denkbeeld geven, dan het lieve bundeltje Teekeningen

en Schetsen, dat Mej. Titia van der Tuuk ons in vlekkeloos
Nederlandsch bezorgde. 't Is of wij bier, in dit elftal stukken en
stukjes, de verschillige zijden van haar rijk talent als in eert
prisma vereenigd zagen.
Dit geldt vooral van nummers als Een dwarrelend Blad, Zeemeermin, Orkaan, Maneschijn en Een leelijk Geval, ware
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meesterstukjes, waarvan icder als eene illustratie is van eene
of andere dier kostelijke artistieke hoedanigheden, waardoor
ons hare meer uitgebreide verhalen zoo lief zijn geworden :
het weze dan haar fijne humor, hare weelderige phantazie,
haar teeder en kiesch gevoel, of hare plastische voordracht.
Ziehier Er wordt geklopt -- eene vertaling, waarvan Comelie
Huygens alle eer haalt. Over de kunstwaarde van deze novelle
kan men, wij geven het toe, van meening verschillen. Ook zijn
wij van oordeel, dat zij bij de terecht algemeen als meesterlijk
geprezen Astra niet halen kan. Doch, kan men mij wel een
verhaal noemen, waarin tot in de minste trekjes een grootere
gemoedsadel doorstraalt, en waarin het reinste, teederste gevoel
eene even welsprekende taal voert? Werden er, in dezen tijd
van pessimistische wereldbeschouwing en naturalistische verhalen, wel veel romanhelden gesehapen, aanminniger dan Mona
en Leonie?
Eenige tooneeltjes, welke meer duidelijk de sporen dragen
van de lieve, zachte vrouwenhand, die ze sehreef, zijn onvergetelijk van eenvoud en naleveteit. Zoo, om er slechts een te
vermelden, het gesprek tusschen Baldo en Leonie op blz. 41-42.
Wat wij daar te hooren krijgen is de echte poözie der kindertaal. Ook het tooneel op blz. 57-58 en volgende is uit elk
opzicht treffend.
Veldpost en VII twee Werelden bestaan beide, evenals Astra,
uit nagenoeg Diets anders dan brieven en dagboekpagina's. Ofschoon nu het aanwenden van dezen vorm voor een romantisch
verhaal op den duur vrij eentonig wordt, en het ontegenzeggelijk lets vaags en onduidelijks bijzet aan personen en
zaken, die wij anders zoo dolgaarne in hunne voile wezenlijkheid
voor oogen hebben, toch bevatten ook deze twee werken
zoovele en zulke schoonheden, dat men graag over eenige
zwakke plaatsen heenstapt.
Wat ons bier bijzonder treft is de goed gelukte, van nauwgezette studie der menschennatuur getuigende ontleding der
karakters. Belangwekkende gebeurtenissen komen in deze wer-
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ken zoo goed als nergens voor ! Zij ontleenen al bun gewicht
aan pasgemelde analyse. Zeggen wij het ronduit : uit dit
opzicht is

Veldpost noch nicer noch minder dan een kostbare

parel. A ennchen, het lustig snapsterfje, dat wel eens boos spreken

Melusine, de goede, knorzieke doch
Gerta, het
weckgevoelige, fijnbezintuigde a kruidje roer-tnij-niet p, — zij

en nog boozer bedoclen kan,

door en door cdelaardige grootmama, doch vooral

staan springlevend, hoor-, zien- en voelbaar, v6or ons. Moge het
beeld der mannen, die in

Veldpost optreden, ook al wat matter

en onvollediger zijn, waar het cr op aankomt het gemoed der
vrouw in al wat het aan teederheid en liefde bevat te ontleden,
is Carmen Sylva waarlijk onovertroffen !
Daarbij ligt in meer dan eenen dezcr brieven, in meer dan
eene dezer dagboekschetsen, zooveel kostclijke, gezonde, steeds

Utv kleine
domme Ulrich , onderteekend, namelijk in Uit twee W erelden,

onschadelijke humor, —zoo o. a. in de epistels door e

dat men volgaarne geneigd is, eene kleine overdrijving bier,
eene fout tegen de compositie ginder, te verzwijgen.
Zonder twijfel kunnen doze vier nicuwe werken het getal
vrienden en bewonderaars van Carmen Sylva slechts vergrooten!
M. v.

I. Buurkinderen

en

D. H-T.

1I. Lentebloemen door VICTOR BLUETHGEN.
H. Scheltema. — 's Graven-

Vertaald uit het Duitsch door

hage, W. Cremer. — 2 deeltjes in prachtband met gekleurde platen.
Van de vele en talentvolle Duitsche schrijvers, welke het niet
beneden zich achten, de lieve en jolige

sees patriae van op liaren

leeftijd berekende lectuur te voorzien, is er wellicht niet een, die
de moeielijke kunst, «

voor kinderen vertellen en loch litterair

blijven , , beter verstaat, dan de geliefkoosde medew erker in
dicht en ondicht van alle Duitsche tijdschriften voor de jeugd,
Victor Bliithgen.
De twee allerliefst uitgevoerde en daarenboven elk met twee
fijne chromogravuren versierde boekdeeltjes, welke wij heden
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aankondigen, bevatten eerie uitmuntende keuze uit het allerbeste, dat Bliithgen in dit vak geleverd heeft.
Buurkinderen brengt ons twee verhaaltjes. Het eerstc, waaraan
het boekje zijnen titel ontleende, levert het bewijs, dat men alle
stoffen, de amoreuze geenszins uitgesloten, mits tact en kieschheid, ook voor de jeugd behandelen kan.
Hierin ligt de groote verdienste van dit novelletje, dat de
schrijvcr, zonder onwaar of onbeduidend te warden, tal van
andere voor de hand liggende details heeft weten te verwaarloozen of ten minste te verzwakken, terwij1 hij het evenwicht op
de gelukkigste wijze heeft hersteld, door meer nadruk te leggen
op andere, welke wellicht voor meer bejaarden minder —, doch
voor jeugdige lezers stellig meer aantrekkelijkheid zullen opleveren.
Het andere verhaaltje, De Dorpsengel, is eenigszins uitgebreider. Hierin treedt vooral de menschenliefde op den voorgrond. Ofschoon de schrijver nergens zedepreekt, — iets wat
vooral bij eenen verteller voor jongelieden onverdragelijk is —
kan het toch niet anders, of deze schets moet op een jeugdig
gemoed eenen heilzamen indruk te weeg brengen.
De inhaud van Lentebloonen bestaat uit Pietje van Neurenberg
en Bet gestolen Kind. Ecrstgenoemd schetsje, cone fraaie illustratie van de bekende volksspreuk : pootjes warden boomen,
verhaalt de lotgevallen van een arm weeskind, dat zich tot advocaat weet op te werken.
Het gestolen Kind is van meer romanesken aard; hoef ik te
zeggen, dat het daarom geenszins bij de andere moet achterstaan?
Wel integendeel!
Zoo ooit, dan is het hier de plaats het spreekwoord aan te
hales
Goede wijn behoeft geen krans!
Bliithgen's boeken — Scheltema's vcrtaling laat daarenboven
niets te wenschen — hebben waarlijk gecne aanbeveling noodig.
M. V. D. H-T.

JONGSTE FOLKLORISTISCIIE UITGAVEN.

Het zal mogelijks den lezers van dit tijdschrift niet onaangenaam zijn, hier van tijd tot tijd eenige belangrijke werken
aangekondigd of besproken te vinden, welke op het gebied der
folklore — thans zeer aan de dagorde — in den vreemde het
licht zien. Wij hopen, dat deze woorden weldra een verwijding
mogen ondervinden, en wij, in plaats van als nu, ons te bepalen
bij de vreemde uitgaven, spoedig een eereplaats mogen gunners
aan de pogingen, die in deze richting ook in ons vaderland
geschieden. Het is voor ons een waar genoegen vast te stellen,
dat een eerste stap gedaan is : de noodzakelijkheid, deze nieuwe
wetenschap te beoefenen, werd in den laatsten tijd ook door
ons geleerd publiek erkend. Het a Taalverbond p , de nieuwe
Zuidnederlandsche letterkundige maatschappij, stichtte in haar
midden een afdeeling voor I Volkskundc of Folklore ). Deze
verheugt zich in een reeds aanzienlijk getal — jonge — leden,
en zeer te recht wordt van de aansluiting der dorpsonderwijzers
veel verwacht. Een nieuwe kring, te Ninove met den Imam
I Studielust onlangs tot stand gekomen, laat van zijn werkzaamheid vooral op dit gebied veel verhopen. Wij zullen hier
nog bijvoegen, dat het getal der personen, welke zich voor
deze opzoekingen interesseeren, immer aangroeit, en wel onder
de klas der a Gebildeten D. Het staat te voorzien, dat ons land,
boewel laat uit zijn schuldige onverschilligheid ontwaakt, weldra
ook beoefenaars der folklore zal tellen, zoowel verzamelaars, als
22

weer bijzonder theoretici; en hoezeer deze laatste bijdragen
om de folklore een plaats te veroveren nevens de andere wetenschappen, weet iedereen, die zich de veelzijdige belezenheid en
grondige kennis bewust is b. v. van een R. Koehler, een Liebrecht of een Gaidoz, welke voorzeker nooit zelve eenig vertelsel
of volkslied bij het yolk opzochten, en alleen de folklore
beoefenden te midden eener welvoorziene bibliotheek.
Deze uitweiding — wellicht te lang — moge de goedgunstige
lezer aanzien als de uitdrukking- van onze voldoening over den
thans verkregen uitslag, welke immer tot onze innigste wenschen
behoorde. Eindelijk is ook Vlaanderen op goeden weg, en
behoorlijk geleid, Julien wij nog nu veel kunnen zamelen wat
voor onze beschaving van het hoogste gewicht is. Wij herhalen
dus den wensch, dat weldra ook uitgaven betrekkelijk de
Vlaamsche folklore een bewijs mogen leveren van onze werkzaamheid.
Bij onze buren verschenen in de laatste tijden verscheidene
werken van aanzienlijk belang. Met alle nieuwigheden zal de
lezer bier natuurlijk niet kennis makes; wij zullen hem slechts
het puik daaruit voorstellen, en ons voor heden bepalen bij
Duitschland en Frankrijk. Uit ons overzicht zal blijken, welk
vuur de vreemde geleerden voor deze studien bezielt, op praktisch
en wetenschappelijk gebied beide, d. i., hoe zij steeds hun beste
krachten wijden zoowel aan het bijeenbrengen der stoffen, wat
wij c praktische folklore-beoefening ) zullen heeten, als aan het
doorgronden en verklaren van het gezamelde, wat tot de c wetenschappelijke studie der folklore ) behoort.
In het afgeloopen jaar liet Paul Sebillot een bock verschijnen
over de folklore der zee ( 1 ). Sebillot heeft tot nog toe zijn werkzaamheid op zijn vaderland Opper-Bretagne beperkt. Zal men
in hem al niet den solieden geleerde roemen, toch valt zijn

(1) Legendes, eroyances et iruperstitions de la Met% 2 series. Paris, G. Char-

pentier, 1886-1887.
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verdienste als verzamelaar, en dit met ongemeene vaardigheid en behartiging, niet to ontkennen. Zijn nieuw werk is niet
geheel en al van denzelfden aard als zijn vorige. Hij richtte
thans zijn opzoekingen ook op de andere volkeren, en
teekende de plaats af, welke door de zee in het geloof,
beter, in het leven van beschaafden en verachterden ingenomen worth. Iedereen, die slechts eenmaal een zeebad
bezocht, ook op onze weinig uitgestrekte kusten, zal zich
herinneren, hoezeer zich onze visschers en bootslieden door een
bijzondere geestesrichting onderscheiden ; hun beschaving draagt
een ander karakter dan de onze ; zij hebben een eigen taal, met
aan deze eigen metaforen en figuren, welke de oningewijde
slechts door een vlijtige studie leert verstaan. Een onderzoek
omtrent de ontwikkeling van den zeeman, moest ons dus een
gansche nieuwe wereld onthullen. En dat is ook zoo, vooral
door de wijze, waarop de feiten geschikt zijn. Al de volkeren van
Europa, op de onderscheidene trappen der evolutie, omvat dit
enk west, waarbij de minder ontwikkelden voor ons, volgens een
gelukkige uitdrukking des schrijvers, als een hedendaagsche
oudheid, een « antiquite contemporaine , vormen. Het immer
toenemen der beschaving was de leiddraad, die hij vooral in de
ordening zijner materialen volgde, voor de verschillende vraagstukken, welke tot de folklore der zee betrekking hadden.
In de eerste reeks beschouwt hij de zee en haar bewegingen,
het strand en de eilanden; in de tweede bespreekt hij de weersgesteldheid, de winden en de stormen.
Uitvoerig wordt ieder punt behandeld : wij vinden hier b. v.
de sprookjes en sagen welke den oorsprong der zee moeten
uitleggen, de ebbe en vloed, het zoutwater ; wij zien de eilanden
ontstaan, de golven, en maken kennis met de geesten die den
plas bewonen. De taal der zeelui is niet het minst belangwekkende gedeelte van het boek : de namen, bij- en spotnamen die
zij geven aan alles wat met de zee in betrekking staat, hun
spreuken, spreekwoorden, raadsels en geestige gezegden, zijn
uiterst pittoresk. Heel het animisme der zee, de gansche schaar
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der geesten, waarin winden, stormen en verschijnselen
belichaamd worden, treedt hier voor ons, alsmede het fatalisme
van visschers en matrozen, dat zich last erkennen in de vele
voorteekenen, welke zij uit de zeegeluidcn, -vogels, -dieren en
zelfs uit de onbezielde wezens afleiden.
Het zeevolk verschijnt ons in dit boek, gelijk alle minder
ontwikkelden, zeer ten prooi aan 't geloof in tooverij. Niemand
zal zulks verwonderen. Menigvuldig zijn de tooverspreuken,
met welke zij de verschijnselen, welke als hun vijanden optreden,
bezweren : mist, wind, water, hoos, enz. De wind namelijk
moest bij hen een groote rol spelen, en zij kennen derhalve
een menigte rijmpjes of gezegden, 't zij om hem te stillen, 't zij
om hem te doen opkomen.
Alles wat in de beide tot nog toe verschenen deelen opgeteekend staat, werd niet door den schrijver zelven verzameld :
grootendeels vond hij het reeds aangeteekend. Hij vergenoegde zich met het te ordenen, en tot een « tableau d'ensemble )
te verwerken. Zoo stelde hij ons in staat, alles wat op een
bepaald punt betrekking heeft, met een enkelen blik in overzicht
te nemen.
Wat vooral uit dergelijke schikking klaar wordt, is de
eenvormigheid van den menschelijken geest ; dit nalef geloof
heeft zoo stevige wortelen in ons geschoten, dat de loop der
eeuwen vaak slechts den vorm heeft kennen veranderen : c De
overleveringen der nog primitieve volkeren omtrent de zee,
wanneer men ze in de groote lijnen beschouwt, komen die der
beschaafden zeer nabij ; met een oneindige verscheidenheid in
de bijzonderheden, vertoonen die der gansche wereld een soort
van eenheid in de opvatting, ten minste wat de groote verschijnselen der zee betreft. Overal ontroert haar uitzicht, boezemt
hare gramschap schrik in, verwondert hare macht, en zij wekt
bij de menschen, op verschillende trappen van ontwikkeling,
gedachten die bijna gelijk zijn : de zeelieden der twee groote
landen langs het Kanaal spreken over de toestanden der zee, de
baren, den wind, in gelijke bewoordingen als die, welke hetzelfde
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schouwspel ingeeft aan de volksstammen van Polynesia en
Groenland, en men kan zich overtuigen, in de tamelijk schaarsche
oorkonden welke ons de oudheid overliet, dat Grieken en
Romeinen zich er over uitdrukten, zooals het in de 49e eeuw op
onze kusten geschiedt. Veel van het geloof, nog onder het
zeevolk verspreid, klimt tot de eerste eeuwen der zeevaart op,
en is met zeer weinig verandering tot op ons gekomen A.

In Duitschland moeten wij op praktisch gebied, vooral twee
verzatnelingen van sprookjes vermelden, waarvan de eene
Lapland, de andere Finland betreft (1).
Beide hebben de groote verdienste, twee volkeren toegankelijk te maken, Wier folklore, uit hoofde hunner taal, voor ons
Westerlingen nagenoeg een doode letter moet blijven. Wij
danken dus zeer de vertalers, J. C. Poestion en Emmy Schreck,
de eerste een Scandinaaf, de tweede een Finlanderin door
geboorte, dat zij de volkspoezie van hun vaderland voor het
groot publiek hebben genietbaar gemaakt.
Tot nog toe was Lapland ons een vreemde grond gebleven,
en met uitzondering van tien sprookjes door Liebrecht in 1870
in de Germania overgezet, bestond er niets over de orale
letterkunde van dezen volksstam. Friis, professor bij de hoogeschool te Christiania, bezorgde in 1856 een vcrzameling
sprookjes in Laplandsche taal, waarop hij in 1871 een vertaling
in 't Deensch liet volgen. Poestion, reeds door zijn 1 sltindische
MtIrchen (1881) bij de folkloristen bekend, stak thans dit werk
in een Duitsch gewaad.
(1) Lapplandische Miirchen, Volkssagen, Rathsel und SprichwOrter, naeh
lapplandischen, norwegischen und schwedischen Quellen, von J. C. POESTION.
Mit Beitragen von FELIX LIEBRECHT. Wien. Carl Gerold's Sohn 1886. XII en
274 bl. (6 Mk).
Finnische Marchen, iibersetzt von EMMY SCHRECR, mit einer Einleitung von
GUST ,v METER. Weimar, H. BOhlau. 1887. XXXII en 244 bl.
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De sprookjes, en over 't algemeen alles wat tot de yolkskunde betrekking heeft, maken nagenoeg geheel den letterkundigen schat der Laplanders uit. Het spreekt, dat wij ons
hier in tegenwoordigheid bevinden van een natuurvolk, wat
overigens uit de reisbeschrijvingen bekend is. Dat ook hier
volkspoezie bestaat, kan geen verwondering baren.
Friis en Poestion behandelden deze sprookjes als oorkonden,
d. i., zij schreven deze getrouw op, zooals zij onder het yolk
omloopen. Dit gebeurt, ondanks de thans meer dan vroeger
heerschende beter princiepen, toch betrekkelijk zelden. Er
bestaan nog immer op dit punt zeer verkeerde begrippen : werd
niet zelfs onlangs in Frankrijk een nieuiv folkloristisch tijdschrift geschapen, La Tradition, welk de gevonden stoffen als
eene schets beschouwt, die men, even als de schooljongen zijn
stijloefening, vrij om werkt of uitbreidt? Tegen deze wijze van
opvatting dient krachtig opgekomen. Uit een streng wetenschappelijk oogpunt kan men alleen zijn goedkeuring hechten
aan een gewetensvolle aanteekening der stof, getrouw zooals
het yolk ze vertelt, zonder dat men er een woord aan verandert,
't zij de vorm min of meer kunstig weze, de stip gepast en meesleepend, de uitdrukking schilderachtig; 't zij deze verdiensten
niet bestaan, wat vaak het geval is ; want, iedereen wie ooit
folklore zamelde, weet, hoe dikwijls men op een platten en al
to realistischen vorm stuit. Nagenoeg zonder versiering zijn de
sprookjes door Friis opgeteekend en door Poestion vertaa Id.
Er bestaat een andere wijze van opvatting, en hierover hoeft
een woord uitlegging. Zij werd eerst door de gebroeders Grimm
in praktijk gesteld, en terwijl de eerste de ethnographische
nag heeten, daar, volgens deze, de stoffen het gewicht van
ethnographische oorkonden verkrijgen, zullen wij de tweede
veeleer de aestethische noemen. Zij bestaat in het inlasschen
in de gehoorde sprookjes van de schoonste trekken waardoor
zich de volkstaal onderscheidt, namelijk een uiterst concreet
karakter, een plasticiteit zooals zij slechts door de grootste
dichters verkregen werd en dan nog door diegene, welke
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van voorstelling, verhoogd door 't gelukkig aanwenden van
spreuken, zegswijzen, vergelijkingen, ontleend aan de yolkstoestanden, een dramatiseering van 't verhaal, gesteund op de
natuurlijke neiging van begaafde vertellers, om zich met hun
personages te vereenzelvigen. Vooral Wilhelm Grimm verstond
deze kunst meesterlijk, en men bedriegt zich zeer, wanneer men
waant, dat alle de door hem geleverde sprookjes uit den
mond van 't yolk stammen, in zulken vorm, als zij voor ons
liggen. Zeker niet; alleen enkele kon hij woordelijk naschrijven,
hij getuigt het zelf. Voor de andere, verreweg het grootste
gedeelte, weefde hij de trekken van den volksstijl in. Hoewel deze
wijze van opvatting, ter oorzake van de immer veldwinnende
zienswijze der ethnographische school, steeds minder opgevolgd wordt, toch heeft tot nog toe niemand ze durven veroordeelen, eensdeels wel wegens de piReit aan de gebroeders
Grimm, de grondleggers der wetenschap en ons aller meesters,
verschuldigd, anderdeels om de groote en echt populaire sehoonheden, welke men door een natuurgetrouwe navolging van den
volksstijl verkrijgt; eindelijk, omdat men niet kan loochenen
dat sprookjes, in dezen zin naverteld, waarin wel te verstaan aan het thema geen ontwijdende hand geslagen werd, nog
immer als volkseigendom moeten gelden, en onder alle opzichten
schatten zijn, welke, bij een engeren kring sluimerend, voor de
gansche natie ontgonnen werden. Op deze wijze ging Emmy
Schreck om met de sprookjes der Finnen, en, laten wij het maar
aanstonds bijvoegen, vervaardigde een verzameling, welke in
het opzicht van litterarische volmaaktheid stout nevens die der
gebroeders Grimm een plaats mag innemen.
Een vergelijking van de Laplandsche en Finsche sprookjes
met elkander leidt tot zeer vcrschillende gevolgtrekkingen, wat
betreft de ontwikkeling van deze volkeren. Beide behooren tot een
zelfde ras en vormen, samen met de Magyaren, in Europa de
eenige vertegenwoordigers van de familie der Mongolen. Allen
toonden zich steeds aan de beschaving zeer weerbarstig. Bij de
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Finnen en Magyaren zeeg de westersche beschaving, hoewel langzaam door, en aan beide kan thans een plaats onder de
Europeesche nationaliteiten niet ontzegd worden. Dat de yolksmassa nog zeer ten achter, ook moeilijk beschaafbaar is,
staat vast. De Finnen, door een vergelijking hunner volksletterkunde met die der Laplanders, doer zich kennen als deze in
ontwikkeling verre vooruitgestreefd , gewis komen al de hoedanigheden, waardoor de Firische sprookjes uitschitteren,
niet op rekening van schrijver of vertaalster te staan : in de
wijze, waarop het verhaal uitgesponnen is, verraadt zich bij de
Finnen een ongemeen rijker verbeelding dan bij hun broeders,
de nomadische Lappen.
Wat den inhoud der sprookjes aangaat, zoo moet voorecrst op
den voorgrond gesteld worden, dat beide volksstammen, als
geographische naburen, een zeer enge verwantschap met elkander moesten toonen. Ook met het Russische sprookje, en wel
in 't opzicht van het wonderbare element, zijn hier nauwe
betrekkingen aan te wijzen. Wij zullen gelegenheid hebben,
eenige gemeenschappelijke punten aan te geven, alsook andere,
welke in onze folklore mede bekend zijn.
Uit een wetenschappelijk oogpunt zal de inleiding, waarin
Poestion beproefde een overzicht to leveren van de Laplandsche
volksmythologie, slechts bijval vinden, hoewel de zienswijze, op
bl. 28 uitgedrukt, dat de Laplandsche godheden oorspronkelijk
alle a van goeden aard waren, wel als een dwaling mag
golden.
Goede en kwade geesten ontbreken bij de Laplanders even
min als bij de andere natuurvolken. Om eon enkel voorbeeld to
kiezen, zoo bestaat ook hier de booze schoonmoeder (Atijis-ene).
In 't bekende sprookje van de ondergeschoven bruid (n r 6),
verandert zij de echte bruid in een eend, evenals in het
Duitsche sprookje (Glumm, nr 14), loch deze moet driemaal
terugkomen om haar kind to zoogen. Den derden nacht heeft de
brooder de goede ingeving de eend vast to grijpen, In de sprookjes
yap ieder y olk volgen alsdan een menigte Yormveranderingen :.
D
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de eend wordt een worm, een pad, een kruid, een mier, doch de
broeder laat niet los, en eindelijk verliest de betoovering haar
kracht en is het meisje gedwongen hoar eerste gcdaante weer
aan te nemen.
Juist op deze vertelling is toepasselijk, wat wij hooger vaststelden, namelijk de betrekkelijke armoede aan verbeelding
bij de Lappen, en den weelderigen rijkdom der Finnen
(zie nr 10).
Een goede geest is integendeel het oudje, dat evenals in onzc
sprookjes, den held van 't verhaal met raad en daad bijstaat,
b. v. wanneer de man, die een elf tot vrouw kreeg, deze verloren heeft, zoodra zij haar elfkleederen heeft teruggevonden
(PoESTION, n r 10). Het schijnt een algemeen verspreid geloof
geweest te zijn, dat, wanneer cen hooger wezen tot een sterveling afsteeg en zich met hem verbond, dezen als een bewijs van
gehoorzaamheid, een soort van voorwaarde opgelegd werd, het
verbreken van welke cen tijdelijke of eeuwige scheiding ten
gevolge had. Ontelbare voorbeelden komen hiervan voor in de
Europecsche sprookjes : in Melusine, waar de verbanning onherroepelijk is; in Parthenopeus van Blois, waar zij slechts een
zekeren tijd duurt ; in Huon van Bordeaux, in de Lais
van Gruelan en Sir Lanval (zie W.

HERTZ,

Spielmannsbuch,

bl. 25); in Amor en Psyche, de bekende geschiedenis uit den
Gouden Ezel

D

van Apuleius. Niet zelden helpt de goede oude

den held in 't volbrengen der proeven, welke hem opgelegd
worden om de prinses te winnen; ook wanneer hij de vrucht
der gedane moeite verloren heeft, met tegen 't verbod zijner
geliefde om te zien. — Deze voorwaarde wordt dikwijls in de
sprookjes vermeld. Men herinnere zich Loth's vrouw bij de
Hebreeuwen, welke door hoar ongehoorzaamheid in een zoutsteen veranderd werd ; het Grieksche sprookje (HAHN, n r 65,
var. 4) kep t dezen trek ook.
Een zeer merkwaardig vertelsel, dat wij in de Laplandsche
verzameling vertegenwoordigd vinden, is dat van den revs die

geen hart in het lijf had (Pog snoN, nr 20, 24),
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Dikwijls heet deze groep de Punchkin-groep, naar den naam
van den reus in een Oustersch verhaal.Overal kent men hetzelfde
thema; in Frankrijk (zie SEBILLOT Contes Populaires, I, bl. 64);
in Sicilie (zie GONZENBACH Sizilian. M. fir 16); in Italie (zie MARC
MONNIER, Les Contes Populaires en Italie, bl. 119); in Vlaanderen, (zie WOLF, Deutsche Marchen u. Sagen nr 20). Licht
konden wij deze citaten vermenigvuldigen. De geheele groep
berust op het geloof, nog heerschende bij de wilden, dat de
ziel het lichaam naar welgevallen kan verlaten; in al deze
sprookjes is het hoofddenkbceld, dat de ziel of het hart, als
de zetel van het }even, in een verborgen plaats afzonderlijk
woont, in een ci, een halssnoer, of cen bloem, terwijl het
geluk of ongeluk der ziel dat van het lichaam in zich sluit.
EDWARD CLODD wijdde aan deze sprookjesgroep een zees* interessant kapittel in zijn Myths and Dreams (bl. 164 en vlg. der
Nederlandsche vertaling).
Een ander thema, waarbij wij nog een oogenblik willcn stil
blijven, is dat van den boom, waarop gouden vruchten groeieii.
De drie broeders waken beurt aan beurt des nachts om te
ontdekken, wie de gouden vruchten komt stelen. Aileen de
jongste slaagt erin, om wakker te blijven. In de Laplandsche vertelling (nr 24) zijn de dieven cen duivel en een revs, Welke
getweeen slechts een oog hebben; dezelfde trek onderscheidt de
Scandinaafsche Trolls, en de Grieksche Graiai, zusters der
Gorgonen. De jongen strekt do hand vooruit terwijl de een het
oog aan den anderen langt, en verbergt het in zijn handschoen.
Hiermede heeft hij de eerste proef bestaan.
De derde vermeldt nog sommige merkwaardige bijzonderheden. De jongeling moet namelijk bij een naburigen koning
een gouden beker stelen. Hij volbrengt deze proef met de hulp
van versclieidene kerels, begaafd met ongewone hoedanigheden.
Wie herinnert zich niet het schoone sprookje, opgeteekend door
AD. en JUL. VAN DE VELDE (Eendracht 1847-8, bl. 9) onder den
titel van : De Zeven Winnaars der Koninginne van Mississipi?
Sprookjes van menschen met wonderbare eigenschappen zijn
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talrijk : bij WOLF (D. M. u. S.) zijn de gezellen een eter, cen
drinker, een looper, een blazer, en een, wiens geweer
twee duizend uren ver knalt; bij MEIER (Deutsche Volksm. aus
Schwaben 1852) een looper, een luisteraar, een schutter, en
een, die cen tap in het achterste heeft; bij SCHAMBACH(Niederstichs.
Sagen u. Marchen 1855) een eter, een drinker, een looper. Dit
thema is eveneens in Sicilie en in Esthland verspreid. Gelijk in
het Laplandsche sprookje de looper op eenen nacht den beker
des konings moet gaan halen, zoo moet hij, in de Siciliaansche
variante, in een uur een brief aan den graaf der onderwereld
dragen, en het antwoord terugbrengen; bij Wolf een brief
bezorgen, bij Schambach een doopbriefje, bij Meier van een
verre bron water halen. In alle deze sprookjes of wel slaapt de
looper in, of houdt zich, als bij Poestion met een meisje,
onderwegs op, wordt echter door een schot van den schutter
aan zijn plicht herinnerd. In ons Vlaamsch sprookje gebeurt
hetzelfde, nadat de luisteraar den slapenden looper heeft
hooren snorken. Al deze varianten schijnen to moeten vastgeknoopt worden aan de avonturen van Thor bij den reus
Utgardaloke, verteld in de Edda (1).
Enkele door Poestion in een bijzonder hoofdstuk vereenigd,
onderscheiden zich gunstig door een grooter rijkdom aan
verbeelding. Een vooral (nummer 51) verdient boven de andere
vermeld : De Jongen, de Elf en de Bidder Rood.
Het is de geschiedenis van den jongen die zich op reis begeeft,
drie dieren voedt, en met hunne hulp de hand der koningsdochter verkrijgt, natuurlijk na een reeks avonturen. Het thema
wordt gewoonlijk d6 dankbare Dieren geheeten. Na een tijdelijke
scheiding der twee geliefden volgt weer herkenning, bij middel
van een ring, in twee gebroken, en waarvan ieder een helft

(1) Geheel deze groep werd behandeld door BENFEY in zijn opstel Das
Marchen von den Menschen mit den wunderbaren Eigenschaften in bet
dusland 1858, nr 41-45.
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bezit. Zeer zonderling is deze trek. De in twee gedeelde ring,
die tot herkenningsteeken met dienen, komt reeds voor in de
oude Vlaamsche ballade van den hertog van Brunswijk, bijgenaamd den Leeuw (z. HOFFMINN V. F. Horae Belgicae 11', bl. 7,
str. 4).
Ook in de Finsche sprookjes komt hij twee maal voor,
(nr 16 en 19), alsook in een sprookje uit Bretagne (LuzEL, Contes
pop. d. 1. Basse-Bretagne III, bl. 243).
In den Stab°, een personnage uit de Laplandsche sprookjes,
die de plaats inneemt van den reus of menscheneter, meent
Poestion de oude Noorsche krijgers, Vikinger genaamd, te
kunnen herkennen, welke Finland en Lapland plunderend
alliepen. Evenals de reuzen over 't algemeen, is de Stalo dom,
en laat zich door de sluwe Laplanders licht foppen. Hij is rijk,
bezit groote kudden, en een der meest voorkomende listen
loopt hierop uit, dat men hem zelf de plaats laat aanwijzen,
waar zijn schat verborgen ligt. Aan den Stalo knoopt zich de
Polyphemsage vast. Poestion geeft drie varianten (n r 16, 29
en 35) ; de tweede is zeer volledig. Wij zullen in 't voorbijgaan
herinneren, dat de geschiedenis van Odysseus met den Cycloop
thans in niet minder dan 27 versies bestaat. In 't Laplandsch
sprookje heet de held Garniemand.
Zeer verwant is, vooral in de Finsche sprookjes, het wonderbare element met de Russische. Het was te voorzien, dat
de Russische, alsmede de Zweedsche folklore, op de yolksbegrippen der Finnen het meest invloed moesten uitoefenen.
Tot staving deter zienswijze, zullen wij een enkel voorbeeld
aanhalen. Het is de zeer bekende geschiedenis van den jongsten
zoon, die gedurende drie nachten bij het graf zijns vaders waakt,
tweemaal echter voor zijn broeders, welke aldus aan de belofte,
bij het sterfbed huns vaders afgelegd, te kort blijven. De jongste
alleen volbrengt zijn plicht, en verkrijgt op die wijze een
tooverpaard; met dezes hulp trouwt hij met de koningsdochter.
In het Russisehe en in 't Finsche sprookje beide, behoort de
hand der koningsdochter hem, die met zijn paard tot het hoogste
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verdiep van een toren kan springen, en zich op 't voorhoofd
een diamanten star kan laten drukken, of eenig ander herkenningsteeken bij middel van een ring; in de Tyrolische variante,
aan hem, die een zeer steilen berg kan beklimmen; in de
Noorweegsche, een glazen berg. Hier, als overal, neemt de
overwinnaar de overwinning niet te baat, en wordt eerst
later herkend aan de star, die hij op zijn voorhonfd draagt.
Een ander bestanddeel, dat hier evenals in meest alle sprookjesverzamelingen voorkomt, is de strijd der erfgenamen om
toovervoorwerpen. De erfgenamen zijn bovennatuurlijke wezens,
duivels, reuzen, dwergen, of gewone menschen. Veelal zijn de
voorwerpen om welke de strijd ontstaat, drie in getal : in het
Finsche sprookje zijn het gewoonlijk een paar schoenen, die den
bezitter verplaatsen naar waar hij wenscht te zijn, een hoed die
onzichtbaar maakt, en een stok, die met het eene einde den dood
geeft, met het ander einde weer levendig maakt. Ook het Laplandsche sprookje ke pt dezen stok.
N r 17 is een sclioone variante van onze bekende vertelling
Jaakske met zijn Fluitje. Deze laatste is zeer oud en bestaat reeds
ill een Vlaamschen druk van 4528. De speeltuigen, welke tot
dansen dwingen, worden algem een in 't volksgeloof teruggevonden (GRIMM, nr 56, 110; HAHN, Griech, M., nr 34 , GONZENBACH, Il r 31; S g BILLOT, I, bl. 49, enz.).
Zeer merkwaardig zijn de dierensprookj es, waarvan de Finsche
verzameling een aanzienlijk getal geeft. Ook bij Poestion komen
er eenige voor. In beide vinden wij over 't algemeen episodes
nit de dierensage : de vos gebaart zich dood om visch to kunnen
stolen, of leert den beer visschen op het ijs. Moet men aan ontleening denken? Het ware gevaarlijk : de eerste fabel bestaat
zelfs bij de Hottentotten. (BLEEK, Reineke Fuchs in Afrika, nr 8).
De Finsche sagenkring, waarin beer, wolf en vos de hoofdrollen vervullen, is in elk geval zeer rijk. Als onderwerpen die
ons reeds uit de westersche verzamelingen bekend zijn, zullen
wij nog noemen, Kat en Muis in gezelschap (nis 2) en de Bremer
Stadsmuzikanten (nr 4). Een zeker getal onder doze sprookjes
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zijn hier tot een cyclus vereenigd, in den aard van lien, door
HALTRICH voor Zevenbergen opgeteekend. Zooals de Gratzer
hoogleeraar, Gustav Meyer, het in zijn zeer interessanteyoorrede deed opmerken, is zulks te wijten aan eenig begaafd
verteller; over 't algemeen bestaan de dierensprookjes onder
't yolk op zich zelven. Deze vereeniging mag vergeleken
worden aan een soort van versmelting, als die welke de yolksepen heeft voortgebracht.
Dit gedeelte schittert door groote hoedanigheden, waaronder
de humor niet de minste is. Als specimen, en hiermede stappen
wij van dit schoone boek af, deelen wij de geschicdenis mede
van den wolf, te gast bij zijn neef den hond : een echt
juweeltje !
4( Nadat de wolf een weinig van zijn schrik bekomen was, liep
hij het woud in, om zich voedsel te verschaffen; maar alle
zoeken was vergeefs! In zijnen nood begaf hij zich naar de
Ilmola-hoeve, in de hoop daar een hoentje, of indien de honger
hem te na kwam, een zwijn te vangen , doch — geen hoen,
geen zwijn was te ontdekken! Slechts een van auderdom uitgeputte hond lag sevens den misthoop te slapen. De wolf, die zoo
honger had dat hij zich zelfs over een zoo mager beetje verheugde, Wilde den hood pakken en meesleuren. Deze ontwaakte
plotseling en smeekte gansch jammerlijk : a Bruderherz, i vreet
mij niet op! Wij zijn toch beide ellendige schepselen, en gij
zoudt aan mij slechts de knoken vinden, zoo afgemagerd ben
ik! Laat ons een bond sluiten. Indien ge mij loslaat, beloof ik u
een flesch brandewijn! ' — a Floe krijg ik echter dezc flesch? ,
vraagde de wolf. — a Kom van avond laat op ons hof, dun laat
ik u in de kamcr binnen ), antwoordde de hond. De wolf was
daarmee tevreden en kwam bij het vallen van den nacht op de
hoeve terug; tot teeken, dat hij het was, die wenschte ingelaten te
worden, jankte hij ecnige inalen zachtjes voor de deur. De hond
verstond het aanstonds, opende heel behoedzaam, en Het hem
binnen.

-307-c Nu, hebt gij den brandewijn bij de hand ? fluisterde de
wolf haastig. — c Wees niet bezorgd, broertje, heb een oogenblik
geduld, D antwoordde de bond ; c ziet ge, onder die bank bewaart
mijn meester zijnen brandewijn; ik ga en haal u heimelijk daar
een fleschje van. ) — Met deze woorden sloop de hond onder de
bank en bracht zijnen gast het verlangde.
4 Drink, mijn lieve gastheer, drink gij eerst een slokje, zegde
de wolf vriendelijk, toen hij de flesch aannam. De hond liet zich
niet lang bidden, hij dronk een slokje en reikte dan zijnen gast
de flesch over. Deze dronk er van zijnen kant een hartelijke teug
uit, en werd daarvan gansch wonderbaar lustig en opgeruimd, en
overlaadde den hond met vriendschapsbetuigingen. Nu, alles ging
zeer gocd tot hier toe. Een oogenblikje zaten de zonderlinge
drinkebroers bij hunne flesch, wentelden zich een weinig om, en
bromden van genoegen in hunnen baard; plotscling vraagde de
wolf aan zijn gastheer, den hond : C Wil ik zingen, zwager,
zou ik niet eens zingen ? ' — c Liever niet, als 't u eens is,
zwager D, waarschuwde de hond, die vreesde, dat zijn meester
daarvan ontwaken mocht; de wolf zag de gegrondheid van deze
rede in, en gehoorzaamde.
Nadat hij echter nog wat meer gedronkcn had, ontwaakte de
zinglust bij hem in zoo hoogen graad, dat hij aan zijn drinkgezel
weer vroeg : c Wat zegt ge er van, zwager, zou ik niet toch iets
zingen? 3, — c Liefste zwager, zing niet, ) verzocht de hond ;
i uwe stem heeft een zwaren toon, en indien de meesters
ontwaken, dan zullen wij er slecht bij varen. ,
Dit zag de wolf in en gaf zijn verlangen op, en de hond
schwa( zijn gast nog een derde glas in. De wolf, wien de brandewijn heerlijk smaakte, dronk met een opgeruimd gemoed. Maar
Da het derde glas kreeg hij zoo een roes, dat hij al de goede
lessen in den wind sloeg, en ongeduldig uitriep : c Om den
duivel ook, zoo ik niet zingen mag! Ik zing toch, zwager, ik
A

zing, al stortte ook de wereld in ! D --- En plotseling hief hij met
voile keel een wijdklinkend lied aan : c 0-o-oh-oo-oh!. Daarvan
A

ontwaakten de slapende bewoners. c Wie heeft den wolf in de
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huiskamer gelaten ? ) schreeuwde de heer des huizes, en alien
stortten met stangen en poken op den onwelkomen zanger los,
lien zij naar hartelust daarmede bewerkten. Halfdood ontkwam
de wolf eindelijk hun handen , hij ijlde snel als de wind door de
deur naar buiten en dankte den schepper, dat hij niet heel en al
tot brij geslagen was. D
(SCHRECK, IV 10).

Wij zeggen thans 't gebied der praktische folklore vaarwel,
om een paar wetenschappelijke werken in oogenschouw te
nemen.
Dr. FRIEDRICH KRAUSS, vooral om zijn ethnographische studien
over Slavonie bekend en een vlijtig meewerker in de Mittellungen der Anthropologischen Gesellschaft te Weenen, gaf
onlangs, eerst in genoemd bulletijn, daarna in boekvorm, een
geleerd essay uit over een mythologisch vraagpunt van algemeen
belang : geluk en toeval bij de Zuidslaven ( 1 ). Juist wegens onze
gewone onbekendheid met de Oosterlingen, mope een korte
bespreking van dit boek hier een plaats vinden.
Steeds trachtte de mensch, voor alle gebeurtenissen, en meest
van al voor die welke verwondering wekken, een oorzaak te
vinden; dit pogen deed hem, voor onbegrepen feiten, een godin
.verzinnen, Tyche bij de Grieken, Fors Fortuna bij de Romeinen,
Fro Saelde bij de Duitschers, Sreca (spreek : Sretsja) bij de
Zuidslaven. Eerst godin slechts van . het a toeval D, werden haar
later ook andere werkzaamheden toegedacht, en onder den
invloed van christene en mahomedaansche voorstellingen nam de
Sreca de rol over van de Tutela, of beschermgeest, en van het
Fatum, de godin van het noodlot.

(1) Sreca. Glitch and Schicksal
1886. A. Holder. 197 bl.

im Volksglauben der Sadslaven. Wien,
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Bij de Westersche volkeren losten zich al deze voorstellingen
spoedig op in den eenen c God v, verdeeler van gcluk en
ongeluk ; Chroaten en Bosniaken bewaarden tot nog toe een
godin, wien de verdeeling van goed en kwaad onder de
menschen behoort. De Sreca bestaat nog nevens Bog (God). Dit
beweren wordt gestaafd door voorbeelden. Een gewone dankformule is de volgende : c de goede Sreca en God hebben het
ons gegeven n. De overige Slavische volkeren hebben zich naar
het christen en joodsch geloof geschikt.
Dr Krauss neemt ieder der eigenschappen dezer godin weder
op, terwijl hij zijn bewijzen kiest in de door hem op een
studiereis in Bosni6 en Herzegovina verzamelde bouwstoffen.
De Sreca is in de eerste plaats de beschermende geest, in onze
voorstelling de beschermengel. Zij is goed of kwaad. Bij de
Slaven wordt zij gedacht onder den vorm eener slang. leder
huis heeft een dergelijken schutsgeest. Dit geloof steunt op den
tot nog toe weinig bekenden slangcultus, in de Oostersche
landen veel meer verspreid dan in 't Westen. Het zij genoeg hier
te herinneren aan de slang, die in de Hebreeuwsche mythologic
Eva's val veroorzaakte.
Wanneer de geest cen boozen aard heeft, wat yank het geval
is, beet hij bij de Slaven Tesreca. Is iemand ongelukkig, zoo
verklaart hij het feit door een ongetrouwheid van zijn beschermgeest. De Slavische sagen spreken dikwijls van menschen die
zich op reis begeven om hem op te zoeken, en gewoonlijk
vinden zij hem slapende in het bosch, het gewoon verblijf van
de den mensch vijandige wezens.
De Sreca kan men zich gunstig maken met eenige druppels
ter aarde te storten vOor men drinkt; bij toasten heet het
dikwijls : c op de Sreca der gasten n.
De Sreca regelt het lot der menschen. Het is een feit dat al
te veel miskend wordt; doch onder de menigte, hier zoowel
als elders, schuilt nog veel fatalisme. Hierover ware, wat
ons yolk betreft, een zeer interessant opstel te schrijven. Hoe
vaak gebeurt het niet, vooral in liefdeszaken, dat men zegt :
23
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I Zijn wij voor elkander geschapen, dan zullen wij elkander
toch krijgen ', en alle moeite tot het verkrijgen van een
nochtans gewenschten uitslag nutteloos acht? Valt een
ongeluk voor : c 't was dat het zoo moest zijn v, of s: het stond
geschreven - Is een kind buitengewoon dom, dan troost
men de ouders met te zeggen : Onze Lieve Heer moct zijn
getal hebben; er moeten er van alle soorten zijn, goede en
slechte, slimme en domme.
Op 't fatalisme berust verder nog de gansche reeks van
bijzonderheden, die betrekking hebben op de voorspelling der
toekomst. Veelvuldig zijn de middelen, tot welke de onverstandige menigte Naar toevlucht neemt om de toekomst te doorgronden, en in Vlaanderen is namelijk het gezag dier afzetters,
welke het aanstaande geluk en ongeluk does kennen, zeer groot.
Vooreerst is de waarzegster steeds nog een onmisbare personage
op onze fooren en jaarmarkten ; op alle dorpen, in alle steden,
bestaan personen, die de toekomst voorspellen, 't zij met de
kaart te slaan ', 't zij met andere middelen, sommige zoo dom
dat zij walg inboezemen, en een zeer geringen dunk geven van
het gebruik, dat het yolk maakt van zijn gezonde rede. Meer
dan eons is 't op onze dorpen gebeurd, — en iedereen die
eenigszins het dorpsleven kent, moet zulks weten dat twee
geliefden uit pret bij de waarzegster gingen; indien deze aan het
meisje slechts zegde dat Naar minnaar met een zwartharige zou
trouwen, en zij zelve zou blond zijn, dan was dit genoeg : voor
de eenvoudige sloor stond het van dan of vast, dat zij hem nooit
zou krijgen. Meer dan eene aangegane verbintenis wordt op die
wijze door een onzinnig geloof verbroken.
Eon zeer merkwaardig punt, dat tot dit vraagstuk eveneens
betrekking hceft, is de rol die in onze volkstaal en ook in den
volksgeest tocgekend worth aan den Luk v. Hierdoor wordt
wel het toeval bedoeld, doch het wordt gemeenlijk voorgesteld,
als grillig handelende tegen een uitgedrukten wensch. In de
gewone voorstellingswijze onder al onze standee verspreid, hoeft
men slechts een woord to spreken, een wensch slechts aan te

— 511 —
duiden, opdat 4 het zal lukken dat het verkeerd uitvalt D. —
(4: Het is genoeg, hoorden wij nog onlangs zeggen, dat ik mijn
regenscherm neem, opdat het het schoonste weder worde van
de wereld; neem ik hem niet, dan wil het altijd lukken dat het
regent D . • Wenscht men dat iemand niet zou komen, dan zal
het altijd lukken dat hij komt; heeft men hem integendeel
noodig, dan zal hij natuurlijk achterblijven. Tot deze reeks van
voorstellingen moet de evoceerende werking der woorden
gebracht worden, welke hare beste uitdrukking vindt in het
algemeen verspreide spreekwoord : c Spreekt . ge van den_
duivel, dan ziet ge zijnen staart D.
,- Niet alleen bij minder ontwikkelde volkeren wordt dus

nog veel geloofd omtrent geluk en toeval. Bij de Slaven wordt
het geluk niet op het uur, loch in den nacht der geboorte
bepaald. De starren hebbeo in Slavonia, als overal, een grooten
invloed op het lot des kinds; iedereen heeft zijn star aan het
uitspansel. Het brengt onheil aan, (lit te onderzoeken.
Ook in de verdeeling des tijds heerscht nog fatalisme ; van
daar verwarring van beide begrippen, als in 't Fransch le bonheur, oorspronkelijk la bonne heure. Bij de Slaver is het uur
voor zonsopgang goed, de tijd na zonsondergang slecht. Noodlottige uren schijuen bij ons niet te bestaan, wel dagen. De vrijdag
is, zooals iedereen weet, de onheilbrengende dag, een zondagskind moet fataal gelukkig zijn.
Men tracht zijn geluk te verzekeren door het bij zich dragen
van allerhande voorwerpen, welke alsdan tetis of amuletten
heeten. De schapulier, de helm van een pas geboren kind, een

dondersteen, zijn in 't Westen algemeen bekend. Wat Vlaanderen
betreft, kan men nog een rechter mollepootje vermelden. Minder
gewoon is het geloof aan een zekere miswassen noot, waarin men,
met veel goeden wil, den vorm eener duif terugvindt. In Slavonia
beet ze geluksnoot. Dit geloof schij nt ook in Duitsch land te bestaan.
Het is ons mede voorgekomen in Limburg, waar dergelijke noon
een Heilig Geestje genoemd wordt. Wij trades eens te Hasselt in
het huisje eener oude vrouw, welke er op haar schapraai wel vijf
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en twintig liggen had. — Nog andere fetis zijn de koord van een
gehangene, een klaverblad met vier blaadjes, of een geldstuk. In
Westelijk Europa is het meestal een doorboorde penning, in het
Oosten gewoonlijk een stuk, dat, door den kooper willens of
onwillens to veel betaald wordt. Een soortgelijke gewoonte
bestaat nog te Beeringen en omstreken : Als sommige boeren een
stuk vee verkoopen, dan nemen zij een stuk geld; de kooper legt
er ook zooveel bij, en dat geld wordt aan den arme gegeven. Dat
heeten ze Godsgeld(t). Hoewel in deze gewoonte niet meer van
fetis spraak is, toch schijnt het ons vast te staan, dat wij hier een
verchristelijkt heidensch gebruik hebben, Welk oorspronkelijk
voor doel had, het geluk aan eenige handelwijze vast to knoopen.
Dezelfde voorstelling ligt ten gronde aan het geven van den
Godspenning, wanneer men een huis huurt, een gebruik nog in
Vlaanderen, en wel te Gent, in voege.

Men ziet, hoe men ter gelegenheid van een vraagstuk dat
meer met het oog op de Oostersche folklore behandeld word,
zich toch midden in onze volksbegrippen bevindt :- onwillekeurig dringt zich de gevolgtrekking op, dat de menschelijke
geest onder ale klimaten een eenvormige ontwikkeling vertoont.
— Nader dan het bock van Krauss, ligt ons een work, dat een
onzer heiligensagen tot voorwendsel nam tot een studio van
algemeene strekking : het is de monographie, die HENRI GAIDOZ
over de c Razernij en St-ilubert(2)» uitgaf, gewis de ernstigste
arbeid, welke dit jaar op 't gebied der folklore in Frankrijk
verscheen.

(I) 't Daghet in den Oosten 1887, bl. 34.
(2) La Rage et St Hubert. Paris. A. Picard, 1887, 22 blz. (Bibliotheca
mythica I).
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H. Gaidoz is, zooals bekend is, de geleerde bestuurder van
het folkloristisch tijdschrift 111thisine, wij zullen er bijvoegen
dat Gaidoz Frankrijk's eerste folklorist is, wat grondigheld en alomvattende kennis betreft. In dit opzicht wordt hij
slechts door de meestbelezen Duitsche volkskundigen ter zijde
gestreefd.
Dat een studie van zijne hand, het eerste werk van langeren
adem dat hij uitgaf, wel geschikt is het speciaal publiek belang in
te boezemen, hoeft geen betoog. En meer nog is het de aandacht
waardig van onze landgenooten, daar het voor onderwerp heeft
den zeer in Belgie verspreiden Hubertcultus, welken wij alien in
onze verpaapschte gewesten op de een of andere wijze hebben
kunnen gadeslaan. Gaidoz oordeelt als ooggetuige , hij heeft de
zonderlinge devotie op de plaats zelve waargenomen, en de inlichtingen, die hij er over gezameld heeft, verdienen dus alle
vertrouwen. Het moge vreemd klinken, loch vaak leert hij ons
dingen, die ons totaal onbekend zijn, hoewel zij dagelijks
bijna onder onze oogen geschieden.
In de eerste plaats handelt Gaidoz over den oorsprong der
volksgeneesmiddelen en in 't bijzonder van die, welke op de
razernij betrekking hebben. Wij vinden bier zeer mcrkwaardige
beschouwingen over het wezen der yolk sgeneeskunde. Het is
niet zonder nut er een oogenblik bij stil te houden.
Tot aan de ontdekking van Pasteur was de razernij buiten
de wetenschappelijke opzoekingen gebleven. Deze vreeselijke
ziekte was dus zeer geschikt om als onderwerp te dienen tot
een onderzoek, omtrent het ontstaan der zoogenoemde « huismiddeltjes D. Gaidoz drukt over de betrekking, waarin* deze tot
de wetenschap des dokters staan, eenige goede gedachten
uit, die een helder Licht werpen op die soms zeer zonderlinge
remedial, welke bij de menigte van ouder tot zoon overgeerfd
worden :

« De geneeskunde, zegt hij, is uit de tooverij gesproten,
evenals de wetenschap uit het empirisme voortkwam : de
toevalligheden der waarneming, het weifelend zoeken in het
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beproeven van de kracht der planten en delfstoffen, de wijsgeerige leerstelsels omtrent de sympathie en de raadselachtige
betrekkingen tusschen onbezielde en bezielde wezens, hadden
een menigte geneesmiddelen en gebruiken doen ontstaan, die
de eerste pharmakoptea en de eerste therapeutiek samenstelden.
Doch, daar de mensch te midden van en door bet bovennatuurlijke leefdc, daar hij in de wezens en natuurkrachten slechts
personen zag en wilvermogens aan het zijne gelijk, daar zijn
verbeelding zich afspiegelde op de natuur, en een beperkte
waarneming zijn begoochelingen slechts vermeerderde, zoo
voegde hij bij deze eerste remedien verzoenende riten, geheimzinnige woorden, gebruiken die de kwade geesten moesten
bezweren en de behulpzame geesten ter hull) roepen. Wat vertrouwen inboezemde, wat genezing scheen aan te brengen, was
juist het geheimzinnig, bovennatuurlijk, godsdienstig bestanddeel der behandeling : het was nog de instinctmatige tooverij
der minder beschaafde volkeren, het was nog niet de geneeskunde. Dan, wanneer deze geboren werd, bleven die oude
gebruiken bewaard en zetten zij zich voort, door een ononderbroken overlevering, in de onderste lagen der maatschappij,
welke alleen op de oppervlakte en in het middengedeelte
beschaafd is..... 1.
Al die geneesmiddelen, bij de massa bekend, ontstaan uit de
zucht, het yolk ingeboren, om den oorsprong der dingen te
kennen; doch in zijn lofwaardige nieuwsgierigheid, gebruikt het niet veel nadenken om over de eerste oorzaak te
beslissen. De menigte schept zich altijd een oorzaak, en slaapt
eerst dari gerust, wanneer een hypothesis, goed of slecht, haar
weetlust en vooral haar behoefte aan gelooven voldoet.
Zoo warden door het yolk de ziekten veelal tot drie oorzaken
teruggeleid : de tegenwoordigheid van een boozen geest in
't lichaam; eene betoovering door een vijand op zijn slachtoffer
geworpen, en wormer. De kromming der ruggegraat bij de
kinderen, overal in Vlaanderen in de steden als op de dorpen,
den Ouden Man geheeten, wordt aan de eerste deter oorzaken

-315-toegeschreven. De beruchte theorie van den worm heeft barbaarsche gewoonten in 't leven geroepen, welke nog bestaan :
men gaat nog immer voort met de honden ooren en staart of te
houwen, om ze van de wormen te vrijwaren.
Ook de razernij werd bij de Grieken en Romeinen uitgelegd
als een uitwerksel van de tegenwoordigheid van wormen; deze
bevonden zich aan den staart, volgens anderen aan de tong van
het zieke Bier. De geneesmiddelen der oudheid zijn verreweg nog
niet uitgestorven, en Gaidoz wijst er eenige aan, welke als bijgeloovigheid nog voortleven.
Hij handelt verder omstandig over de ontwikkeling der
Hubertsage. Hij nekt, door een vergelijking der beide oude
levensbeschrijvingen van den heilige, de punten op, welke zich
langzamerhand, in den loop der eeuwen, rond de geschiedkundige kern hebben gekristalliseerd. Deze bijvoegsels hebben een
dubbelen oorsprong; vooreerst de verbeelding der hagiographer,
welke steeds voor doel hidden, het gezag van den vereerden sant
bij de menigte immer te verhoogen ; en Welk beter middel
bestond daartoe, dan hem vooreerst meer historisch gewicht
bij te zetten, hem b. v. een edeler geboorte toe te dichten
dan hij werkelijk had aan te wijzen, en hem tot den held te
maken van een menigte wonderen, welke hij overigens gemeen
heeft met verscheidene andere in de reeks der christene heiligen? — Gaidoz duet ieder der punten, welke zich van lieverlede
bij de reeds aangenomen voegden, uitkomen, zooveel mogelijk
met hun ouderdom en de bron waaruit zij voortvloeien.
De menigte ook spon de begonnen sage gedeeltelijk verder;
dit is de tweede faktor in de ontwikkeling eener sage. Het yolk
voegt er het heidensch bestanddeel bij. Het ware een groote
dwaling te gelooven, dat, zoodra het christendom in het Westen
gepredikt weed, het tot dan heersehende geloof op eens opgegeven werd. Een oogenblik nadenkens zal den lezer later
inzien, dat zulks een volledige onmogelijkheid ware. Het is niet
denkbaar,dat er een oplossing van aaneenschakeling zou bestaan
in de menschelijke ontwikkeling; is dit princiep waar over
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't algemeen, zoo is het vooral gegrond, wanneer het godsdienstzaken gcldt, en daar waar de menigte in aanmerking komt.
Een tijdvak kan wel niet anders zijn dan de voortzetting van het
vorige : in de middeleeuwen bewaarde het y olk zeer getrouw
zijn geloof, dat men gewoon is t heidensch , te noemen, en
terwijl de menigte niets aan de spitsvondige onderscheidingen
van concilien en kerkdoktoren begreep, droeg ze gedw-ongen als
zij was de nieuwe leer aan te nemen, eenvoudig op haar oude
goden de namen der nieuwe personages over. De heidensche
goden leven nog in Christus, de H. Maagd en de heiligen, zij
kregen, volgens de zecr gepaste uitdrukking van Gaidoz, slechts
een nieuw opschrift (une nouvelle etiquette).
Op deze wijze ontstaat heel de sage van Sint Hubert. De historische kern is zeer gering : hij was een leerling van Sint Lambert,
bisschop van Maastricht, volgde hem in deze waardigheid op,
verplaatste den bisschoppelijken zetel naar bilk en overleed
hier aan ziekte. Na zijnen dood heilig verklaard, werd hij de
apostel der Ardennen. Bij de Germanen was Wodan de God des
wouds; na de romaniseeriug der streek werd hij, naar de
Romeinsche Diana, tot Dianus herschapen. Hubert, tot apostel
geworden der Ardennen, verdrong langzamerhand den beschermer des wouds, en nam alzoo, in den geest des yolks, de
plaats in van den Germaanschen Wodan. Hoewel hij nooit in
zijn leven zich als jager had onderscheiden, maakte de menigte
er, naar het voorbeeld van Wodan, een hartstochtelijk jager
van. Zoo werd hij de beschermheilige der japers en hunner
honden, en welke ziekte is een dreigender gevaar voor deze dan
de razernij? Het kon niet uitblijven of Hubert moest dieren en
menschen over het algemeen tegen de razernij weten te
beschermen. Van daar de specialiteit, hem in de roomsche
mythologie toegedacht. Evenals de Wilde Jacht in Duitschland,
vroeger ook hier te lande bekend, een voortzetting is van de
vereering van Wodan, zoo wordt ook in onze Ardennen het geloei
des stormwinds uitgelegd als de Chasse (de) St Hubert.

Ziedaar in groote trekken, den inhoud van dit bock.

Schrijver

--397-behandelt nog, volgens de methode der folkloristen, verscheidene
bijhoorige kwesties, welke met zijn onderwerp in verband staan;
wij betreuren deze te moeten ter zijde laten. Dit overzicht zou
te veel plaats innemen. Wij moeten overigens, om dezelfde
reden, verscheidene werken van belang zelfs ongenoemd laten.
Het was ons Joel, door een onderzoek van eenige der jongste
uitgaven, de aandacht van ons lezend publiek te roepen op den
nuttigen arbeid, die in het buitenland op folkloristisch gebied
verricht werd. Door haar algemeen karakter biedt ook de
folklore onzer buren voor ons belang aan ; op menig vraagstuk
van groot gewicht voor de beschaving van onzen stam worth
alzoo een helder licht geworpen : molten de opzoekingen der
vreemde geleerden ons aanmoedigen, het volksgeloof meer
het oog op ons vaderland te doorgronden!
Charleroi, November 87. ,
AUG. GITI1E.
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HET KtERELSLIED.
UIT DEN ZESDEN ZANG VAN HET EPOS

KEIZER-KAREL.
Qedic1d door JUL. DE GEYTER.

lifitziek door

FL. VAN DUYSE.

Ic wil van den kEerle singhen,
Al met sinen langben baert ,
Hine laet ghenen ruter hem dwinghen;
Ontembaer so es hi van cert.
Ende of sine cleeder ontnait sijn,
Sin hooft met een hoetkin ghecapt ;
Ende mach sin caproen ooc verdrait sijn,
Sin scoen ende cousen ghelapt;
Al eti maer wronghelen, caes ende broot ;
Al slaepti up stro ende cruut ;
Yri alset veulen, en kenti gheen Hoot,
Ende lacht die ruters uut.
Hi esser een vriman gheboren.
Ter see, up tvelt of in tbos.
Waerom sou gheen plec hem behooren,
Gheen plec vor een pzert ofteen os?
Die ruter heeft alles ghenomen
Men crupet als hi ghebiet.
Bi dunen, bi vlacten, bi stromen,
Dat en doet die kmrel niet!
Al eti maer wronghelen, caes ende broot ;
Al slaepti up stro ende cruut ;
Yri alset veulen, en kenti gheen Hoot,
Ende lacht die ruters uut.

- 319 Hine wort niet den ruter een slave.
Ter kermesse blijfti gaen,
Met ghespen, knijf ende stave;
Sin wijf met een mantelkin aen.
Daer pijpen die cornemusen ;
Daer springh ende Jansen si ront;
Daer swieren si lanx die husen;
Daer singhen suut luder mont :
Al etic maer wronghelen, caes ende broot;
Al slaepic up stro ende cruut;
Vri alset veulen, en kenic gheen noot,
Ende lath die ruters uut. »
Sin wijf es een vroudighe &erne;
Hi ploeght, ende si, si spint ;
Hi cust ende blust se so gcerne :
So winnen si kint up kint.
Ter kermesse drinken si wine,
Want wine verhoghet verstant :
Nu esser die wwrelt de sine,
Met steden, casteel ende lant.
Al eti maer wronghelen, caes ende broot;
Al slaepti up stro ende cruut;
Vri alset veulen, en kenti gheen noot,
Ende lacht die ruters uut.
Si willen den kurel doen greinsen,
Al dravende over tvelt;
Hies coener dan si wael peinsen;
Hine bevet vor gheen ghewelt.
Si willen hem sleepn ende hanghen;
Te lane es haer sin baert.
0 ruters, als hi u moet vanghen,
Wie weter hoe ghi dan vaert!
Al eti maar wronghelen, caes ende broot;
Al slaepti op stro ende cruut;
Vri alset veulen, en kenti gheen noot,
Ende lacht die ruters uut.
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LOTJE UIT DEN PORSELEINWINKEL.

NOVELLE
DOOR

POL AN RI.

I.
We leiden den lezer in eene der schilderachtige straten
van het oud Begijnhof, waar het vandalisme nog niets
heeft veranderd aan de steenroodgeverfde huisjes met hunne
sierlijke trapgevelkens en hunne blauwe dakeri, evenmin als
de geest der eeuw er merkelijken invloed heeft gehad op het
naIeve gemoed der bewoners. Het is alsof daar nog een
zweem is overgebleven van het stille leven der begijntjes.
In den vroegen morgen stonden twee mannen op de stoep
van « den pasteiwinkel uit het Begijnhof. " De eene, met
het Witte voorschoot over den breeden, rooden hals, moest
de Bakker zelf zijn : een krachtige type van den vijftiger,
genet van voorkomen en sterkgespierd. De andere was een
lang, mager jongeling, die vooraan in de twintig scheen.
-- t Leopold, jongen, * zegde de pasteibakker, « we
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zullen 't vandaag warm hebben, ik bij den oven, en gij in
de serre. »
— « Ik geloof het ook, oom. »
— « 1k ben er zeker van.

N

En de grove, met meel bestoven hand wees in de richting
van den kerktoren. De spits glinsterde in de uchtendzon, en
aan den blauwen hemel dreven eenige blanke wolkjes, als
pluimkens zoo licht.
— « Het zal een heerlijke dag worden ! 0
— « Het mag wel, s meende neef; « de nachten zijn
Lang genoeg kil geweest ; de bloemen hebben thans warmte
noodig. — Maar het wordt mijn tijd, anders richten de
gasten niets uit in mijne sectie. — Tot dezen middag,
oom ! »
— « Tot dezen middag, jongen. »
En een hartelijk handenschudden volgde.
.Twist op dit oogenblik werd, langs den overkant der straat,
de deur van den porseleinwinkel geopend, en een bevallig
meisje knikte den mannen vriendelijk toe.
— « Gan morgen, Lotje, » antwoordde de pasteibakker
halfluid.
De jongeling zegde niets, dock werd rood tot achter
de ooren. Hij ging voort, en zijne snelle stappen klonken
luide op de straatsteenen. Doch s p eller en heviger klopte
zijn hart.
Eerst op den hock dorst hij omzien.
Lotje droeg juist de vensterluiken naar hinnen. Oom
stond nog op de stoep zijner woning.
Den bakker was de blos van Leopold niet ontgaan. Hij
keek den jongen na, zag toes weer naar zijn overbuurmeisje,
en — lachte....
Blonde lokken en blauwe oogen mogen ook al de dichters
25
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en romanschrijvers het hoofd op hol gebracht hebben,—echt
bekoorlijk was ze, de sieve brunette met hare slanke gestalte,
hare kriekroode wangeii, hare schelmsche kijkertjes, — den
glans der onschuld op het gelaat, en ... negentien jaar!
Negentien jaar! Tijdstip van hoop en rozekleur, waarop
men, kommervrij, het leven intreedt, dat men zich zoo aantrekkelijk heeft voorgespiegeld !
En wat had Lotje er niet al van gedroomd!
Eentonig waren heure kinderjaren vervlogen. Hare moeder had het leven van Lotje met haar eigen leven betaald.
Kort te voren was de toen nog eenige dochter, de ernstige
Sophie, in den echt getreden.
Buiten, bij vreemde menschen, was Lotje opgegroeid, wild
als een heidebloemeken, maar even lief.
En toen ze bij vader terugkeerde, hoe werden al hare
grillekens ingevolgd, al hare traantjes weggekust !
Een wonder was het dan ook, hoe vader er eene tweede
maal had kunnen toe besluiten « zijnen oogappel , te verwijderen. Maar Lotje moest in de kostschool : daar zou men
hare opvoeding voltrekken.
Niet ver ging ze nochtans, opdat vader haar dikwijls zien
zou : naar Deinze slechts.
Dadelijk won zij er de genegenheid van al hare gezellinnetjes.Wel was ze wat lichtzinnig volgens de kloosterzusters,
wat onstuimig-wild bij de godsdienstige stilte; maar lelieblank en goed was ze, dat moesten ze bekennen.
Leeren deed ze er niet veel ; doch, zij was tevreden, —
zij bleef.
Zoo groeide 't heidebloemeken welig op.
En toen ze weer te huis was, maakte de uitgelatene
geestigheid plaats voor eene stillere luchthartigheid, gepaard
aan een bestendig bezig zijn in den huiselijken kring.
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Dit alles bedaclit de pasteibakker nu : « Lotje — de dochter van Janus, zikien boezemvriend, — had hij immers weten
ter wereld komen ? »
Nog stond hij op de stoep, en volgde de vlugge bewegingen
van 't meisje.
Zoo even had zij versch water gegoten in de bokaal der
goudvischjes op de toonbank. Helder glommen hunne roode
schubben in 't glanzend zonneken, wier gulden stralen regenbogetjes tooverden, den winkel door !
Maar bet liefste zonneken daar, was 't onschuldig Lotje,
met haar sneeuwwitten boezelaar, en hare sneeuwwitte ziel
van negentien lenten !

11.
Even buiten de stadspoort woonde
G. P E P IJ N,
HORTICULTEUR --' HANDELSGARTNER - NURSERYMAN.

En de Vlaming.... moest daar nu maar bloemkweeker uit
spellen....
Pepijn was de echtgenoot van Sophie.
Hoe hunne vereeniging tot stand gekomen was?
0, zoo heel alledaagsch, zonder liefde, zonder dwang,
zonder berekening.
Altijd hadden de echtgenooten in vrede geleefd, maar
nooit hadden zij in het p ert de ware minne voelen kloppen,
die de glans en de gloed van 't !even is. Geen kindje kwam
het eentonig bestaan opvroolijken, en den wederzijdsehen
band nauwer toesnoeren.
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En toen de bloemkweeker tilt de broeikassen terugkeerde, en op den gemakkelijken leuningstoel in de huiskamer neerzat, dan gevoelde hij zich wel heel antlers dan
daar buiten, maar toch — zoo vreemd nog, te stil, — te
weinig opgewekt.
Geen wonder dan ook, dat Pepijn herleefde, als zijne
schoonzuster — Lotje — hen bezoeken kwam. Dan klonk
haar onbedwongen lach zoo welluidend in het gebied van
den stroeven ernst. Door vroolijken kout en liefelijk gezang
tooverde zij een ganschen ommekeer in het gemoed van
Karen behuwdbroeder. En lang nadat ze heen was, ondervond hij nog den weldoenden invloed haver tegenwoordigheld. Ook den werklieden sprak het meisje steeds een
hartelijk woord toe, en zij, — ze hadden voor haar door een
vuur geloopen.
Lotje was gekomen. Daar Sophie ernstig ongesteld was,
gebeurde dat in den Iaatsten tijd nog al dikwijls. — Sophie
sliep, en Lotje was een poosje in den tuin gegaan.
Het was — zooals de pasteibakker het voorspeld had —
een heerlijke lentedag geweest.
't Zonneken, dat alle bloemekens zoo liefderijk gekust en
gekoosd had, zond uit het purperroode westen zijne schuine
stralen als afscheidsgroet op aarde. De kerfdiertjes hadden
hunne lichte vlerkjes dichtgevouwen, de vogeltjes hun vlokkig
nestje opgezocht. De mozaiekbedjes in den tuin hadden iet
of wat van hunne frischheid verloren : de bloemekens
bogen het kleurig hoofdje neer, dat morgen met nieuwen
glans de uchtendkoninginne zou begroeten.
't Was stil, — roerend stil.
Met trage schreden ging Lotje de bloemperken lungs,
en wierp nu en dan een' blik in de serren, waar de
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werklieden meestal bezig waren de planten te begieten.

ORCHIDEES
las zij in groote letters op eene der broeikassen.
De deur stond half open, en, naar binnen kijkende, zag
Lotje Gene heerlijke verzameling van hangkorfjes, waarin,
tusschen bet donker groen, een prachtig getijgerd blad(1)
liefelijk uitkwam.
Zij deed een paar stappen voorwaarts, om die smaakvolle
korfjes naderbij te beschouwen. Daarnaast trok ook een
Cypripediuni met roospurpere-groengele bloemen ( 2) hare

aandacht, en dan bleef ze ook een oogenblik stilstaan
bij eene soort, waarvan de kunstig geschakeerde blaadjes
met hunne fijne voelertjes er als zeldzame vlinders uitzagen (s).
Zoo verdiept was zij in de beschouwing van al die kostbare schatten, dat ze het zachte geruisch niet hoorde van

het water, door eene zorgvuldige hand in lavende droppelen
neergegoten. En ze schrikte op, toen eene ietwat trillende
stem naast haar vroeg
— a Bewondert gij onze orchideeen, juffrouw? »
— « Ha zoo, Leopold, ik wist niet dat gij bier waart, »
zegde zij. En daar zij merkte hoe een hooge blos hem de
wangen kleurde — wat was hij bloode, die jongen ! — vervolgde zij, als antwoord op zijne vraag :
-

a Inderdaad; ik kwam eens zien naar de lieve korfjes

bij den ingang. Is dat um) werk?

(1) Trichocentrum tigrinum.
(2) Cypripedium Roezli.
(5) Restrepia antennifera.

-532-Hij knikte.
— ( Nu, daar haalt gij eere van !

D

— « Ocli juffrouw, daar steekt Beene verdienste in. De

Trichocentrum is overheerlijk, en dat is het wat u die korfjes
lief doet noemen. Maar... wat is het werk onzer handen bij
de kunst der natuur?

D

— 4 Aardige jongen, D dacht Lotje : « zoo niemendal
hoovaardig op zijn werk! »
— « Het moet toch recht genoeglijk zijn, » meende zij,
« zoo altijd te midden der bloemen ? »
— « 0 ja, mejuffer, » antwoordde Leopold. « Men is nooit
alleen. Al de bloemen schijnen eene geheimzinnige taal te
spreken, van de eenvoudige Vergeet-mij-nietjes tot de kostbaarste Vanda Sancleriana uit onze broeikassen ; maar de
serreplanten inniger dan alle, juist omdat zij met zooveel
zorg en liefde behandeld worden.... 0, ik zie zoo velerlei
beelden, zoo velerlei karakters in mijne orchideeen.lk idealiseer mijne bloemen. Deze Restrepia antennifera, die zoowel
op vlinders gelijken, schijnen mij zielvergeten wellustelingen,
laffe verleiders. Ik draag wel zorg die nooit in de nabijheid te brengen der Cattleya trianae alba, omdat zij, de
vlekkeloozen, mij de onschuld voorstellen. Verleiding nooit
naast Onschuld !... »
Nu het zijne lievelingen gold, had de anders schroomvallige
jongen met geestdrift gesproken, loch plotseling aarzelde
hij.
— c Gij moet het vrij .... bekrompen vinden, juffrouw? »
Zij, de luchtige, was waarlijk getroffen door den ernst
zijner woorden.
— « 0, in 't geheel niet, » betuigde zij in gemoede :
« het is zeer diepzinnig en gepast. En gij kunt het zoo goed
zeggen ! »
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— « Kon ik het maar telkens zoo ! » zuchtte de jongeling.
Maar daar zijn dingen die ik zoo goed noel, en die — die
ik nooit — zal kunnen zeggen, ... nooit — zal durven zeggen, > verbeterde hij.
Die zonderlinge woorden, die zonderlinge klem ontstelden
de maagd. Maar toch -- zij zag op, als wilde zij op zijn aangezicht lezen welke zijne bedoeling was.
Zijne oogen gloeiden, zijne lippen beefden : eene uitdrukking van innige begeerte lag over het geheelegelaat verspreid.
Hunne blikken ontmoetten elkaar. Blozend zagen beiden
ten gronde.
Het meisje wachtte of hij voort zou gaan. Hij zweeg.
Zij wilt niet of zij antwoorden moest, en wat zij antwoorden moest. Nog nooit had ze zoo lets gevoeld. Zij zweeg.
Op dit oogenblik klonken twee mannenstemmen aan den
ingang der serre.
Luchtig als gewoonlijk zag Lotje op.
Bedeesder dan ooit hield Leopold den blik strak op den
gieter gericht, dien hij in de hand hield.
De heer Pepijn en zijn neef naderden.
— « Mejuffer, » groette deze met eene sierlijke bulging,
terwij1 lets als een spotlachje in den hoek van zijn mond wegstierf.
— « Ha, mijnheer Alfred ! » riep het meisje, half blij,
en toch half kwaad om die afleiding.
— « Komt eens merle aile twee, D wenkte Pepijn : « ik
moet u een' Odontoglossum toonen, dien ik naar de ten toonstelling zend. »
En hij ging voor. Alfred en Lotje volgden, zijde aan zijde,
zonder een' bilk voor Leopold.

— 3;4-En hij?
Hij ging voort met op de orchideeen het koele vocht te
gieten, terwijl zijn hoofd gloeide van koorts, en de slagen
van zijn hart duidelijk hoorbaar waren in de doodstille
broeikas.
HI.
Sedert Leopold op het punt was geweest aan Lotje zijne
geheimste gedachte te verraden, dobberde zijne ziel tusschen
de vreemdsoortigste gewaarwordingen in. Nu eens was hij
overgelukkig, dat hij « zOOveel in eens » had durven zeggen,
dan weer bloosde hij van schaamte om die vermetelheid.
Nu eens berouwde hij het zich dat hij zoo schuchter was
gebleven; dan weer vond hij het maar goed dat hij niet
verder was gegaan.
In de serre neuriede hij soms een fragment dat hem uit
eene opera was bijgebleven, en waarvan hij bijna geheel de
wijze, doch, behalve esperance en amour, Beene woorden
kende. Te huis sprak hij nog zelden een woord. Hij at
weinig en zuchtte veel. Hij sliep onrustig, hij vermagerde.
Oom zag alles, begreep alles, en -- zwceg.
Slechts van tijd tot tijd vroeg hij hoe het was met Sophie.
Eens, op een' middag, kwam Leopold to huis met de
tijding
— « Mevrouw is veel verergerd.

0

Docli 's anderendaags :
— « 't Is merkelijk beter. »
Twee dagen later ging, onder de huismoeders in 't Begijnhof, de mare rond :
— « De oudste dochter uit den porseleinwinkel is dezen
p acht gestorven. »
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— « Uitgeteerd zeker ? Och Heere !.. Gelukkigdat er geene
kinderen zijn! ),
Bij de begrafenis volgden al de werklieden van Pepijn
het lijk hunner meesteres. Eens de treurige plechtigheid afgeloopen, bleven de meesten nog te zamen, en gingen een'
borrel drinken.
Leopold was meegegaan.
En toen hij te huis kwam, was hij ietwat spraakzamer dan
gewoonlijk. Hij deelde aan oom eenige bijzonderheden merle
over het afsterven van Sophie.
— « Ze is Lotje in handers gebleven, toen deze haar wilde
opricliten. Lotje heeft een vreeselijken kreet geslaakt en is
in bezwijming gevallen. Op haar geroep is mijnheer Alfred
toegesneld....

D

— « Welke mijnheer Alfred? »
"-- u De neef van mijnen baas. Sinds Lotje daar bleef,
was hij er bijna ook altijd te vinden,

D

antwoordde Leopold

bitter.
En alsof zijn Loon hem verraden zou, hield hij eensklaps
op, en herviel in zijn hardnekkig zwijgen.
't Was Hemelvaartsdag.
De pasteibakker en zijn neef waren de Brugsche Poort
uitgewandeld, en zaten nu in een looverhutje van eene
afspanning.
Zij waren er gansch alleen.
—

« De menschen zijn heden meest alien langs den karat

van Bergekruisen ( 1 ), » had de waardin gezegd.

(1) Eene bedevaartplaats in de omstreken van Gent, die op Hemelvaartsdag door de gewoonlijk onverschillige wandelaars druk bezocht wordt,
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Zij

dronken weinig, en zeiden niets. Leopold hield eene

sigaar in hand, doch was ze blijkbaar vergeten.
De avond viel in. Uit den omtrek stegen bedwelmende
aromen hun tegen.
Was het het vreedzame rondom hem, dat den jongeling
aanzette het hart voor zijnen oom te openen, en te trachten
aldus weer vrede in 't gemoed te krijgen?
Hoe het zij, spreken zou hij ! Maar... hoe het kiesche punt
aangeraakt?
Lang reeds zat hij erover te dubben, toes de pastelbakker hem vroeg, zonder de minste voorbereiding :
— « Zit ge nu weer zoo te peinzen op Lotje uit den
porseleinwinkel?

D

Leopold, al was hij ook tot spreken besloten, ontstelde
hevig bij die onverwachte vraag. Hij kleurde als eene pioen,
en, eensklaps eene afleiding zoekende in zijne sigaar, deed
hij een zwavelhoutje vlammen; maar zijne hand beefde als
een blad. En Loch — zoo is immers de verliefde ! — nog
trachtte hij te veinzen!
— « Op Lotje uit den porseleinwinkel? Hoe kunt gij dat
veronderstellen? »
-

d

1k ben niet blind, . antwoordde oom; « en al had

ik er nog niets van bemerkt, thans zou ik het moeten zien.
Komaan, biecht maar eerlijk op. Gij ziet ze gaarne, niet
waar? D
— « Ja, » lispelde de jongeling. En hij bracht zijn glas
aan de lippen, maar dronk niet.
— « En — hebt gij het haar reeds bekend?
-- « Ja, eens als ze in mijne serre was, zoo half en half, »
was het schucliter antwoord.
— « Hm ja, zoo half en half, » knipoogde de andere.
-

a En...

wat zoudt ge denken — van

bracht Leopold na eenig aarzelen uit.

haren vader? »
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De pasteibakker antwoordde niet. Hij dronk eene lange
teug, en bleef wen peinzend voor zich uitstaren.
— 4 't Oogenblik is niet gunstig gekozen, » zegde hij ten
laatste, « zoo pas na den dood van Sophie : Lotje draagt nog
den rouw. »
— « Juist dat is het wat mij overhaald heeft,

D

bracht de

andere in. « Zoolang ik haar kende als het geestige,
schalksche kind, heb ik gedacht : Ze mag schoon van gelaat
en goed van inborst zijn, ernstig genoeg is ze niet voor u. Maar
sedert ik haar ken in het zwarte rouwkleed, dat den glimlach
op hare rozenlippen deed versterven, nu schijnt ze me van
kind vrouw geworden. Nu is ze schoon en goed en ernstig
tegelijkertijd, en zie, thans durf ik het u wel zeggen : Of Lotje,
of niemand ! »
Oom zag verwonderd op. Met zulk een vuur had hij
Leopold nog nooit hooren spreken.
De jongeling blies den blauwen rook der sigaar in kronkelwolkjes weg, en glimlachte. Toen dronk hij zijn glas in ecns
ledig, en bestelde
— 4 Mg twee pinten !
En toen beiden weer bediend waren, knikte oom :
-- « 'k Had het wet gedacht!... Maar 'k zeg : op een
ongepasten tijd. Anders... ge zijt van eene treffelijke familie ;
ge kunt uw brood verdienen ; ge hebt enkel voor u zelven to
zorgen, en — ik ben er desnoods ook nog!... W Teet ge wat? »
besloot hij. « We zullen eerst nog het verdriet over den dood
van Sophie eenigszins laten stillen. Daarna trekken wij onze
stoute schoenen aan, en — 't zal wel gaan! .... Lotje, de
dochter van Janus, mijnen boezemvriend? Ei, 'k . heb ze
weten ter wereld komen ! »
En hij wreef zich vergenoegd in de handen, en nam einde..
lijk de sigaar, die neer hem reeds tang had aangebQdeu,
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--- d Nu mag dat wel! » verklaarde hij; « anders — niets
zoo lekker als eene pijp ! »

IV.
Eene heilige stilte heerschte op het veld der dooden.
De bloemekens verscholen zich schuchter in de lommer
der wilgen op de enge groeven der eeuwige rust. Treurig
stakes de kruisen hunne smeekende armen uit. Naast een
gapenden kuil wachtten plank-en koord op hun jongste offer.
Op een der graven, waar viooltjes en vergeet-mij-nietjes
en immortellen bloeiden, zat eene maagd, in rouwgewaad,
neergeknield.
Het was Lotje.
Betooverend school] was ze, nu het innige van haar gebed
de refine onschuld van haar engelachtig gelaat nog beter deed
uitkomen.
En toen zij rechtstond, en hare betraande oogen tot
afscheidsgroet op de grafstede wierp, hoorde zij nevens haar
hares naam uitspreken.
Een jongeling stond aan hare zijde, smaakvol gekleed, met
eerie sympathische uitdrukking in de donkerzwarte oogen.
— « Mijnheer Alfred, » groette zij.
Aarzelend ging zij een paar schreden voorwaarts; Alfred
bleef aan hare zijde.
— « Alejuffer, » begon hij, « ik heb in stilte de vroomheid
van uw hart bewonderd, toen gij zoo in diep gepeins (le knic
halt gebogen op de rustplaats uwer zuster.
— « 1k hield zooveel van Sophie, D verklaarde het meisje.
— a En zij verdiende het, » was het antwoord. « Wel
had ze noch bet betooverende van uwen oogslag noch de
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gaven van uwen geest, mejuffer, maar heur hert was, als het
uwe, een echte deugdenschat. »
De maagd sloeg den blik ten gronde, en een gloeiend 'rood
kleurde hare wangen.
— « Niemand beter dan ik kan nw verlies begrijpen,D ging
Alfred voort, « daar ik getuige was van de stomme smart die
u beving, toen mevrouw Sophie ons voor eeuwig verliet.

D

— « Mijnheer, » sprak het meisje, en bij die herinnering
welde een traan in Naar oog, « het is wel leelijk van
mijnentwege dat ik u nog niet bedankt heb om uwe vriendelijke hulp in die schrikkelijke ure. Kunt ge 't mij vergeven? »
— « 0, mejuffer Charlotte ! » riep hij uit, « ik ben zoo
gelukkig geweest een geringen dienst to kunnen bewijzen
aan een' engel als gij! »
En hij nam de hand, die ze hem, ten teeken van dank,
toereikte, en drukte ze koortsachtig in de zijne.
Zij waren aan het hek gekomen.
VOOr hen lag de dreef die naar het kerkhof leidt, — eerie
lange, stille dreef.
En Alfred vergezelde het meisje, en sprak van Sophie met
warme belangstelling.
Q Een brave jongen, » peinsde Lotje; en toen zij naar hem
opzag, vond ze dat hij ook « een schoone jongen D was.
Zijn blik ontmoette den hare — en in zijne oogen las zij
— o lets zoo zaligs ! ....
En trager en trager gingen zij voort Tangs de stille dreef,
waar het windje geheimzinnig lispeide in de kruinen der
boomen.
Dien nacht droomde zij — van hem.
En de volgende week was hij weder daar — en toen nogmaals, en zoo werd dit, zonder afspraak, eene gewoonte.
En eens dat hij er niet was, bleef Lotje tang -- zeer lang
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op den doodenakker. Zij zag om — en om — — maar hij
kwam niet. Ze las werktuiglijk de namen op de kruisen, of
plukte mijmerend een boterbloempje uit het gras. — Maar
hij kwam niet.
En zielsbedroefd keerde zij terug langs de stille dreef,
waar de ritselende bladeren zuchtten en klaagden.
Het was een warme Junidag.
Toen Lotje het kerkhof betrad waartoe zij zich zoo vaak
met onweerstaanbare neiging getrokken voelde, zag zij op
het graf barer zuster eenen jongeling staan, het hoofd op de
borst gezonken.
.Alfred !
Hij scheen de naderende maagd niet to hemerken. Althans,
wanneer zij hem, blozend naderbijgekomen, bij zijnen naarn
aansprak, hief hij het hoofd op, als ontwaakte hij uit een
bangen droom.
Er blonk iets als een traan tusschen zijne donkerzwarte
pinkers.
— « Charlotte,

D

sprak hij, en het scheen Naar alsof zijne

stem haperde, « ik hoopte niet meer dat ge komen zoudt.
Maar alvorens ik heenging, wilde ik nog de plaats herzien,
waar ik de eerste maal begreep dat ik zonder u niet leven
kan. Vaarwel.
— « Gij gaat dus heen? » stamelde zij, terwij1 een doodelijk bleek hare wangen overtoog.
« Ja, » zuchtte hij, « ik moet been ; wel voor niet lang,
maar toch — het words mij zoo week om het hart. 0 Charlotte ! laat mij het u bekennen : ik heb u zoo lief! — Kan
mijn gevoel wel antlers dan opreclit zijn, daar het bier
ontstond, op deze stille, heilige plek ? »
En hij wilde den slanken leest der ontroerde maagd
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omvatten , doch schuw weerde zij hem af, en wees op de
kruisen rondom hen. Zonder een woord te spreken, met het
klamme zweet op het voorhoofd, wilde zij deze akelige plaats
ontvluchten....
Maar.... hoe kwam het?
Nog vOcir zij het hek had bereikt stonden ze weer samen,
en op den akker der Vergankelijkheid wisselden zij den
eersten kus.
Daarop on tspanden zich de zenuwen van het meisje, en zij
weende — van schaamte en — geluk ! .
.
Eilaas, toen de dochter uit den porseleinwinkel bij valavond naar stad terugkeerde, — schreiden de boomen in de
Lange, spookachtige dreef.
En verre, heel in de verte, klonk het gekwaak der kikvorschen in de drabbige sloot.

V.
Nooit was Lotje zoo uitgelaten vroolijk geweest als in den
jongsten tijd. Zij huppelde meer dan zij ging, en zong de
heerlijkste Fransche romancen dooreen met de godsdienstige
liederen, die haar uit de kostschool waren bijgebleven.
Maar ach ! — dit alles was slechts zoo in de tegenwoordigheid haars vaders. Zoodra ze alleen was, zat ze te peinzen en
te weenen. Hare gewone bezigheden nam ze niet meer zoo
lustig ter hand : eene laag stof bedekte het porselein in den
winkel, en in de bokaal snakten de goudvischjes naar versch
water.
Allengskens kwam haar gemoed in opstand tegen de
gehuichelde luchthartigheid, die ze tegenover haren vader
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betoonde. Ze werd stil en afgetrokken ; de rozengloed harer
wangen verdween ;'t eten smaakte haar Diet meer ; haar slaap
was onrustig. en werd door akelige droomen gestoord.
Reeds driemaal had vader gevraagd

a

of ze misschien lets

te kort had. » Maar telkens had ze gelachen om die « inbeelding, ) en dan — ja, dan had ze loch weer gezongen....
Doch hare ziele schreide.
Arm Lotje nit den porseleinwinkel!
Het sloeg zes uren

a

op den toren van 't Begijnhof. »

Een kille stofregen viel.
Zoo even was Lotje ontwaakt. Het angstzweet brak haar
uit; hoorbaar bijgde ze naar adem.
Yroeger, als het zonneken de blanke gordijneri van haar
bed bescheen, juichte hare blanke ziel bij den glorenden
dageraad. Nu was de lucht zoo grauw, en ook de onschuld
van haar herte was voor eeuwig te loon.
Dit denkbeeld vloog Lotje pijisnel door het hoofd, en —
ze huiverde.
En toen bedacht ze de gebeurtenissen uitde laatste weken.
Hij was zoo schoon, zoo vriendelijk !... En ze beminde
hem, o zoo leer !... En ja, hij ook beminde haar,nu vooral L.
Maar moest daarom hare eer heur min duurbaar zijn dan
hij?... Doch, kon zij weerstaan aan het welsprekend woord,
aan den bedwelmenden kus van hem, lien ze reeds zoo lang,
elken naclit, in den droom weerom zag? lion zij hem dit
bewijs harer liefde weigeri'n ?... Ha, wie durft beweren dat
hij haar verliet?... Neen, hij moest been; « wel voor Diet
lang, maar toch » — dat was het wat hem zoo treurig maakte
dien namiddag... Hoe zou zijne liefde niet heilig wezen, ja
being? 't Was immers op het kerkhof.... Hij liegt, Leopold,
hij, die, vroeger zoo schuw, haar nu 's nachts als een spook-

— 345 —
beeld toegrijnst ! Hij is immers jaloersch van Alfred!...
Jaloersch, ja!... Want hij ook bemint haar, nu gevoelt ze 't
weft.. Maar niet als Alfred!... En toch : a Verleiding nooit
naast Onschuld ! D heeft hij gezegd, daar... in de serre,
toen hij sprak van die bloem, welke met zooveel zorg en
zooveel liefde behandeld werd... En zij, was ze niet met
evenveel zorg en liefde behandeld geworden ?... 0, indien
vader het wist !... Genadige God !...
En opgejaagd door die gedachte, sprong zij het bed uit, en
viel snikkend op de knieen voor het portret harer moeder.
Goedig als altoos zag de vrouw op het kind neer, dat ze
slechts met brekend oog had mogen aanschouwen.
En Lotje schreide en snikte en wrong de handers boven
het hoofd, als Wilde ze 't beeld van moeder om vergiffenis
smeeken : zij Loch was vrouw geweest, zij zou haar
begrijpen....
Plotseling stond haar vader aan heure zijde. Zij had hem
niet gehoord.
— « Wat is er, kind?

D

stamelde hij.

— « Noem mij geen kind meer! » gilde zij. — « 0, ware
ik nog maar een kind !
En ze viel aan den hals heurs vaders, en bekende hem
snikkend het onteerend geheim . .

.

En buiten viel nog altijd de stofregen, en weende om het
verbrijzelde levensgeluk van twee brave menschen.

VI.
........ « Heden avond — heel stellig », had de pasteibakker
beloofd.... « als ik maar weer durven zal I»
Nooit was hij bijzonder stout geweest om van liefde to
26
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spreken, — van zijne liefde tegenover vrouwen. Maar nu
gold het immers de liefde van zijnen neef, en dit tegenover
Janus, zijnen boezemvriend.

D

— « Met zwijgen gaan de zaken geenen slap verder, D
had hij gedacht, — en weer was hij tot de slotsom gekomen :
— a Heden avond — heel stellig.
Tien minuten y aw zijn gewonen tijd zat hij in 't Duifken,
en wachtte met de pijp in den mond en het oog naar de
deur, op de komst van zijnen overbuur.
De eerie bezoeker na den andere kwam, maar — Lotjes
varier niet.
Dat was in Lange jaren niet gebeurd. En nu, juist heden
avond....!
En wel Lien minuten na den gewonen tijd ging de pasteibakker naar huis. Hij zag geen Licht bij Janus, en — ouder
gewoonte keek hij naar den kerktoren op, als kon het
maantje, dat zooeven de wolken doorgebroken was, hem he t
antwoord geven op de vraag :
-

K Wat schort er dan toch in den porseleinwinkel?

Janus was geen man van doordrijvende wilskracht; maar
hier gold het immers « zijnen oogappel »; hier stond hij
immers voor het vreeselijke :
« Wat zullen de menschen zeggen ? »
Hij zou. .....
Wat?
Nu ja, dat wist hij niet.
Maar nadat hij — misschien wel honderd males — van de
keuken in den winkel en van den winkel in de keuken was
gegaan, kleedde hij zich aan, en zonder een woord ter
opheldering — stapte hij de straat op, in den motregen.
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Hij was buitengewoon bleek. Er parelden tranen in zijne
oogen. En hij staple maar door — zonder to weten waarheen.
- a Dat moest ons nu ook overkomen, » zuchtte hij :
( 't ergste ongeluk dat ons treffen kon. Wat zullen de
menschen zeggen ? Altijd is ons gedrag onbesproken
geweest.... En nu, nu zullen ze in de handen wrijven,
en juichen : Ze zijn toch niet beter dan wij !... Wat bates
mij nu de duizenden, die ik na jaren eerlijkheid heb kunnen
ter zijde leggen? lk stonde ze of zonder spijt, — maar bier
is geld machteloos.... Die lafaard!.. Indien ik hem onder
handen had !... Maar.... Lotje is immers het eenig slachtoffer niet op de wereld... Doch — dat is geene reden. Al
moest zij de eenige uitzondering gebleven zijn! — Mijn God,
mijn God, wat zullen de menschen zeggen?... Zij was mij
zoo lief. Zij is het nog. Maar... het ware beter geweest
indien ik haar naar 't graf had mogen vergezellen !... —
Mijn God, mijn God, wat zullen de menschen zeggen? »
Laat in den namiddag kwam Janus bij Pepijn.
Hij was dronken.
Hij viel op eenen stoel neer, en bracht eenige onsamenhangende woorden uit.
En toen de bloemkweeker, die zijnen schoonvader nog
nooit in zulken toestand had gezien, hem vroeg wat er
gebeurd was, toen vloekte Janus. Hij vloekte — en schreide!
Verward, zonder dat hij er bewustzijn van had, liet hij
zich ontvallen wat hem op het hart lag. Of beter, — Pepijn
moest het raden :
-- g Lotje? — Alfred? »
— u Ja, » knikte Janus, en — hij schreide en vloekte!
Dikwerf speelt het toeval eene gewichtige rol in het leven ,
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en zij, die er 't hoogst de schouders voor ophalen, ondergaan er soms 't meest den invloed van.
Hier ook was het toeval niet te ontkennen. Zelden, zeer
zelden kwam Janus bij zijnen schoonzoon ; nu was hij er
gekomen, als 't ware werktuigelijk. En Alfred, die reeds verscheidene dagen van huis was, keerde op dit oogenblik terug,
en e wilde even — in 't voorbijgaan — Pepijn goeden dag
wenschen. »
Er voer Janus als een electrische schok door de leden,
teen Alfred binnentrad. De jongeling, wiens bleek, vermoeid
gelaat de duidelijkste sporen droeg van verscheidene slapelooze nachten, kon een' glimlach niet bedwingen bij het zien
van den dronken « handelaar in porselein. » Doch slechts
een oogenblik duurde dat, — want, onder den schok der
ontroering, was deze plotseling nuchter geworden.
Maar nu kwam ook zijne aangeboren bedeesdheid weer
boven, en het verwijt, dat hij op de lippen had, werd eene
klacht, neen, eene bede!... Hij, hij smeekte hem, door wien
zijn naam bezoedeld was geworden !... Hij sprak hem van
zijn Lotje : “ zoo'n braaf meisje, mijnheer; » van eer en
plicht; van toekomstig huwelijksgeluk; van zijn fortuintje,
dat hij, varier, desnoods • ten beste gaf : « dertig duizend
ro van het oordeel der wereld vooral :

franken, mijnheer;
a

wat zullen de menschen zeggen ?

n

Een klank alleen had Alfred getroffen: de klank van
't goud.
— « Dertig duizend franken! Wie had gedacht dat daar,
in dien porseleinwinkel....? »
Met den blik ondervroeg hij zijnen neef. Deze knikte
beteekenisvol.
-- 4 Maar dan is de gelegenheid gevonden orn mij weer
recht te helpen ! ' daclit hij.
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En hij toonde zich ontroerd, de huichelaar ; hij sprak van
liefde, die niet luistert naar de stem der rede ; van jeugd en
onbedachtzaamheid ; van eigenzinnige ouders, die voor
hunnen zoon eene schitterende partij hadden gedroomd; van
weerstand, desnoods ; van hoop, die men niet mocht opgeven ;
van zijn verleden, waarop geen smetje kleefde.
En ja, hij reikte Janus de hand, als sloeg hij een koopje
toe : een koopje contra dertig duizend franken.
Toen Janus 's avonds to huis kwam, huiverde hij van
koorts. Hij moest niet eten. Hij sprak geen woord. Hij ging
naar zijne kamer.
Doch toes Lotje in snikken losbrak :
— « Houd maar moed, n zei hij,

K

wij zullen het nog wel

schikken — misschien ! »
En hij zuchtte.

VII.
Eerst twee avonden later kwam Lotjes varier in 't Duifken.
Ware de pasteibakker niet zoo heel en al vervuld geweest
met den « beslissenden slag » dien hij leveren ging, dan had
hij wel moeten merken hoe « zijn boezemvriend » in twee
dagen minstens vijf jaar ouder scheen geworden.
Lusteloos zette Janus zich tegenover den bakker neer, en
nadat hij de lippen aan zijn glas gebracht en de eerste rookwolk weggeblazen had, verontschuldigde hij zich over zijne
afwezigheid der vorige avonden.
— « 1k had mijn bed noodig, » zei hij.
— « 'k Wist het reeds, » knikte de andere. 1k ben daardoor zelf gansch uit mijnen haak geweest. 'k Ileb maar altijd
door op u zitten denken. »
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-

Op mij? D

— « Ja, op u, en op Lotje. >>
Janus werd bleek als een doode. De andere dronk een
teugje, en zocht dan bij zijne pijp den noodigen moed om
het groote woord uit te spreken.
— g Denkt ge niet dat ze maar trouwen moest?

D

vroeg hij.

Rechtstreekscher kon het niet!
Janus beefde als een popelblad.
— g Zie, » ging de bakker voort, voor mij zelven heb ik
wel nooit eene vrouw gevonden, maar voor uwe dochter kan
ik den man als van zelven aanwijzen ..... Dat verwondert u
zoo erg?... Lotje kent hem ook wel ! » En terwiji hij de pijp
op den nagel van den linker duim uitklopte :

a

En uw

schoonzoon Pepijn ook. »
Janus zonk schier ten gronde van schaamte.
— « God, » dacht hij,

a

zouden de menschen reeds

weten....? Neen ! Anders zou zijn beste vriend niet z(5•5
voortgaan :
— « Een brave jongen. .
-

« Heel

braaf. »

— « Niets op zijn gedrag te zeggen.
....... « Neen niets, — NIETS. D
« Hij zal Lotje gelukkig maken.
____

D

0 ZEER gelukkig! »

Spotternij !
—

« Gij hebt gelijk, Frans, » zegde de vader, en trachtte

zijne ontroering te verbergen : « daarom zal hij haar man
worden ook. »
De beide vrienden tikten, en ledigden de glazen tot op
den bodem.
— « Op hun geluk! » juichte Frans.
Maar Janus' lippen beefden.

___ 349 -De glazes gevuld ! De pijpen gestopt!
En in zijne tcvredenheid over het welgelukken zijner
tusschenkomst, decide de pasteibakker mede :
-- « Hij is nu op refs moeten gaan : — eene haastige
bestelling te Brussel — maar... wat zal hij tevreden zijn als
hij terugkeert !
— « Wie? »
— C' Wel, Leopold, mijn neef, de bloemkweeker! » En
— hartelijk lachend : « uw schoonzoon, verdord !

D

Maar Janus, met heesche stem :
-- « Die is het niet! »
— « Welhoe?... Gij zegdet daar zooeven.... »
_ a Wij hebben geene namen genoemd. Gij zult mij, of
iku slecht begrepen hebben.... Uw neef!

n

En toen hij bedacht dat die de echtgenoot had kunnen
zijn van zijne dochter, dan — dan ontsnapte hem alweer een
grove vloek. Twee of drie bezoekers zagen naar hem op.
— « Weet gij jets op hem of te Bingen? D vroeg Frans,
woedend omdat zijn overbuur « hem voor den aap had
gehouden. »
— « Dat niet; 't kan een goede jongen zijn, loch.... »
Wat moest hij zeggen?
— a 't Is toch maar een werkman. »
—

a Ha! En de andere is een leeglooper misschien!...

Zoo, mijn neef is maar een werkman L. En ik, wat ben ik?
En gij, wat zijt gij?... Dat is dan de reden?...Zoo, mijnheer,
straks wordt het Ditifken te gemeen voor u : hier komen
maar de werklieden. Ge zult naar het Café Leopold moeten,
ha, ha, ha!

D

— « Maar om Gods wil, Frans, luister bedaard... Vermits mijne dochter nu iemand antlers bemint, moet ik haar
gevoel dwarsboomen? Zoudt gij het kunnen? Ge moet dan
toch begrijpen.... a
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Doch de andere Wilde niets begrijpen... e Maar een werkman ! » had Janus gezegd. En hij had genoeg begrepen !
— g Wij zijn te gemeen voor den heer baron uit den
porseleinwinkel. 0
—

« Als ge 't op zulken toon neemt, mijnheer de pastei-

bakker...
— g Noem mij geenen mijnheer : ik ben immers veel te
gemeen voor een' mijnheer! Foei, dat ge verblind zijt door
den glans van wat nietig goud!... Alsof het juist dat niet
wezen zal, wat het ongeluk zal worden ewer dodger!
Foei! .... »
En Frans stond op, en p ing zijne pijp zoo driftig weg, dat
het een wonder was hoe ze niet brak. Hij wierp met kracht
een zilverstuk op de toonbank, om te laten hooren « dat hij
er ook nog kon doers klinken »,... en ?..,.
Men avond ging hij zonder zijnen boezemvriend naar huis.
En toen hij — ouder gewoonte — naar de torenspits
opzag, mompelde hij :
— 4 Morgen komt Leopold terug, — maar — ik zal het
hem nooit durven zeggen.

D

Doch dit moest hij niet.
In den vooravond van den volgenden dag zag de arme
jongen — alles.
In den hof van zijnen bass wandelde Alfred gearmd met
Lotje. Hij fluisterde haar iets vleiends in het oor, en zij —
de lichtgeloovige — ze glimlachte zoo zalig....
Van verre keek Janus het tweetal na.
En in de serre goot Leopold het lavend vocht op de orchideeen.
Was het verbeelding, dat hij de vuist balde bij de Restrepia
antennifera?... En was het Coeval, dat een heete traan dropte
juist in den vlekkeloozen kelk der Cattleya trianae alba ?
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VIII.

De Algemeene Hofbouwingmaatschappij
vraagt een bekwamen reiziger voor den vreemde.
Onnoodig zich aan te bieden zonder goede getuigschriften.

I
1

Meer dan een half uur had Leopold op bovenstaande
aankondiging in het dagblad zitten staren.
Verre waren zijne gedachten, onbestemd als zijne toekomst. Zijn zoetste droom — zijn levensheil — was in
rook vergaan ! En telkens kwam hij terug op de aankondiging:
1111.11•11111•11.1V

De Algemeene Hofbouwingmaatsehappij
vraagt een bekwamen reiziger voor den vreemde.
Onnoodig zich aan te bieden zonder goede getuigschriften.

Of liever — scheen het hem — onnoodig zich aan te
bieden, zoolang men door 66nen band der hope — hoe
zwak en broos dan ook — aan den moedergrond gehecht is.
Maar hem, — wat zou hem nog wederhouden?
In den vreemde zou hij vergeten; — althans, hij zou
trachten te vergeten.
Diep was zijne ziel gewond. Maar noch gekrenkte trots
noel' zucht tot wraak spraken in zijn binnenste.
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Hij was te veel.... En ziet —

De Algemeene Hofbouwingmaatsehappij
vraagt een bekwamen reiziger voor den vreemde.
Onnoodig zich aan to bieden zonder goede getuigschriften.

Twee dagen later zegde hij tot oom :
— c Ik kan eene plaats krijgen als reiziger voor ZuidAmerika bij de Compagnie Generale. Ili ben voornemens te
aanvaarden. »
-

a

Márdoor? » vroeg oom, terwij1 hij verachtelijk naar

den overkant der straat wees.
— g DAArdoor, en clAArdoor niet. Ik had er reeds Lang
lust toe, gij weet het. Ik wil bij Pepijn niet blijven. In onze
stad is eene dergelijke plaats niet meer te vinden. Ik ga. »
En tegenover elkander toonden beiden zich sterk — als
mannen.... Maar ze hadden er wel als kinderen willen ow
schreien!
IX.
Ze

K

hingen in 't kasken( 1 ). »

Nu gingen de praatjes eerst hunnen gang! Trouwens,
wat doen de menschen liever dan kwade geruchten verspreiden
Volgens de eenen waren u ze » in den porseleinwinkel veel
te hoovaardig ; volgens de anderen veel te kortzichtig :

(I) In 't kasken hangen -- de trouwbelofte laten afkondigen.

—
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6 zoo'n jonkertje, dien niemand kende ! A Gisteren vermoedde
men dat het « jonkertje » den

a

ponk ( I ) uit den porselein-

winkel 0 beloerde; vandaag wist men dat zeker. — Gisteren
aanzag men het als heel wel mogelijk « dat hij wel Lotje
gaarne kon zien, maar daarom op anderen niet verstoord
was; n vandaag werd luidop verteld hoe hij « betrapt

D

was

geworden. — Gisteren zette men nog vooruit :
— « Dat Lotje maar voorzichtig weze !, . Als het niet reeds
te laat is ! n
Vandaag ging het van mond tot mond :
— « Te laat? Alsof het niet reeds te laat ware ! n
— « Wat ge zegt !.. Maar mensch, mensch 1... We Cullen
hier nog wat hooren, zullen we bier nog wat hooren !

v

« Heel 't Begijnhof » sprak er over, en de menschen
waren het alien ecns op dat punt :
— « Recht in den haak is het met dit jonkertje niet.

D

Ten laatste was zulks bans Janus ter oore gekomen, en
— nu wilde hij « kost wat kost » de waarheid weten.
's Avonds wenkte hij Alfred in zijn K salontje », en sprak
hem over de loopende geruchten.
Maar Alfred sprong recht, als hadde eene slang hem op
den voet getrapt, en, terwijI hij de zoo even gerolde cigaret
verfrommelde :
— « Wie durft die praatjes verspreiden? » riep hij. Noem
hem mij ! Noem hem mij, opdat ik hem mijne rijzweep
slingere in 't gezicht, den lafaard ! »
Die heftige uitval bracht Janus aanstonds van zijn stuk.
—

« Zou hij zoo verontwaardigd zijn, indien hij

wezenlijk.... Neen, dat kon niet ! »
En — bedremmeld :
— « 1k heb er geen geloof aan gehecht. 1k wist wel dat
(I) Het gespaarde geld.
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alles gelasterd en gelogen was. 1k heb er enkel over
gesproken, omdat....

D

— a Omdat ge mij niet vertrouwt, dAArom!

D

En daar stond de arme Janus als een schooljongen die om
vergiffenis bidt. Neen, zoo was het niet gemeend; dat mocht
hij van hem niet denken; bet was maar.... hoe kwamen die
verzinsels in omloop?
— « Weet ik het? Kan ik den mond stoppen aan dat
gemeen yolk? Afgunst, omdat men voelt welke groote EER
ik uwer dochter wil aandoen, dat is de reden ! En wie dien
faster in omloop brengt? Een uwer vijanden, natuurlijk ! »
- • a Vijanden! Maar ik heb nooit eene vlieg kwaad
gedaan ! Vijanden! Maar wie? De baas uit 't Dui fken, omdat
ik niet meer in zijne herberg kom? Ik ga immers nergens
meer, ook niet naar het Café Leopold, zooals die andere
voorspelde. — Of D — en als een bliksemstraal Bleed het
wantrouwen hem door het hoofd ....... (( of 't zou hij zelf
moeten zijn, daar, de pasteibakker.... »
— « Eh Bien, voila !

D

— « De pasteibakker, wiens neef... 0 ja, dat is het,
IS HET.

DAT

D

En voor den arme lichtgeloovige was het raadsel opgelost.
Ze gingen in de keuken, waar Lotje zich met kloppend
hert had afgevraagd wat ze toch beiden to verhandelen
hadden. Maar geen woord, geen gebaar — niets.
Aileen vond ze, dat Alfred's oogslag donkerder was dan
gewoonlijk, en 't verontrustte haar, dat hij dien avond niet
en famille zou doorbrengen : hij had zijn woord elders
gegeven — onder vrienden.
En hij vertrok.
Lang nog daarna schuddebolde Janus :
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-- K TOch zonderling! »
— 4 Maar waarorn, varier? Vermits Alfred zijn woord
onder vrienden gegeven had .... ?
Doch in zich zelve peinsde Lotje, als haar schuddebollende vader :
— c TOch zonderling! »
D

Met vluggen tred sopte Alfred, onder het rooken eener
geurige Panatella, voort....
— « Onder vrienden ! D grijnsl achte hij : « Sont-ils Wes /0
En hij ging in een Bier holen van zedeloosheid, waar de
vrouw hare heilige zending met de voeten trapt, lager en
lager in het slijk zinkt, en in den roes der overdaad de
knagende beviustheid harer schande smacht .

X.
Het portaal der kerk van 't Begijnhof was met tapijten
belegd : heden werd het huwelijk voltrokken van Lotje uit
den porseleinwinkel met Alfred Pepijn.
Eenige nieuwsgierigen wachtten bij den ingang, totdat het
paar uit den tempel zou terugkeeren. Zij stonden to huiveren
— het was een grauwe, kille Septemberdag — of hielden
weinig stichtende gesprekken, waaruit het kostuum der bruid
vlekkeloozer to voorschijn kwam dan hare eer.
De meeste werklieden uit de bloemkweekerij Pepijn
stonden daar ook, in hun zondagspak, en hun sectieoverste,
Leopold, hield een kostelijken ruiker orchideeen in de hand.
Voor haar!
« Roman ! » zal men zeggen.
Och, ware 't slechts een roman geweest ! Maar het was
werkelijkheid, treurige werkelijkheid. En als om hem die in
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gansch hare tergende naaktheid voor te spoken, was de arme
jongen nog dezen nacht ontwaakt na zulk een zoeten,
betooverenden droom :
Ze zaten sawn in den spoortrein, Lotje en hij, en deden
Dunne huwelijksreis.
Veel was er voorgevallen in weinig tijds. Alfred had zijne
jonge, schoone vrouw verlaten, had zijne bandeloosheid den
teugel gevierd, was in eeri schandaal gewikkeld en met ver•
volging bedreigd geworden ; daarom had hij zich met een
pistoolschot de hersens doorboord. Zijne jeugdige gade was
nu bevrijd van het onteerende juk, waarmede de liederlijke
lafaard haar had omkrield, en — nu zaten ze samen in den
spoortrein, en alles was vergeten, en Lij beminden elkander
oprecht.
Wat was ze schoon, in haar zedig kleedje van zwarte zijne,
bijna zonder juweelen, loch met eene uitdrukking van
zaligheid in den blik, die hem tot in de ziele drong.
En ze legde hem zoo liefderijk de hand om den hals, en ze
trok hem zoo zachtjes nailer, — en ze drukte zoo teeder de
lippen op zijn' mond....
Een gevoel van onuitsprekelijken wellust deed al zijne
zenuwen trillen, en in dit zoo lang en vurig gewenscht
oogenblik van overgelukzaligheid — ontwaakte hij, en
kwam weldra tot het koude besef der waarheid.
Het was alsof eeri grijnzende duivel hem in gloeiende
letteren het bekende bericht voorhield :

De Algemeene Hofbouwingmaatsehappij
vraagt een bekwamen reiziger voor den vreemde.
Onnoodig zich aan te bieden zonder goede getuigschriften.
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In dien gemoedstoestand was Leopold naar zijn serre
gega a n .
Wel hadden de werklieden heden vrijaf, maar — zooals
dat in bloemkweekerijen de regel is — voor een paar uren
moesten ze toch komen, om de planten to begieten.
Eerst dan sprak een der manners :
— « We zouden toch juffrouw Lotje eenen bloemtuil
moeten aanbieden : ze is altijd zoo vriendelijk geweest
voor ons. D
Al de anderen, wien het woord reeds lang « op de tong
lag, D maar gewacht hadden tot het voorbeeld K van hooger D
kwam, stemden dit bij.
Ea) enkele zweeg : Leopold.
De baas werd verwittigd, en toen deze persoonlijk zijne
toestemming kwam geven, was het echter Leopold, en uitsluitelijk hij, die de orchideeen zou afsnijden en ze tot een'
ruiker schikken.
Wie zal de gewaarwordingen beschrijven, die hem
vergezelden bij dien « kruisweg van herinneringen . in de
serre, waarin hij eens zoo dicht, en ach! zoo ver van het
vervullen zijner droomen was geweest?
0, waarom had hij toen niet gesproken ?
Die andere had het wel gedaan, die andere, welke nu zijne
bruid naar het altaar voerde!. ..
En, tandenknarsend, wierp hij de tengere, kostelijke
bloemen verre, zeer verre van zich af.
Spoedig echter kwam hij tot bedaren.
— « Die bloemen kunnen het toch niet verhelpen, D
mompelde hij.
Maar diep in zijn binnenste ruischte het :
— u 't Is immers het laatste wat ik voor haar doen mag! D
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En hij hervatte zijn werk, en — zijne oogen fonkelden.
Het duurde niet lang, of hij droomde — wakend — den
droom van dezen nacht weer : 't was voor zijn Lotje dat hij
den ruiker schikte, — zonder eene enkele van die Restrepia
antennifera, die dartele vlinders, welke tot het verleden
behoorden....
De stem der ongeduldige werklieden riep hem tot de
wezenlijkheid terug.
Schier zonder tegenstribbelen nam hij de taak op zich, den
ruiker aan te bieden.
— u Dat komt den sectieoverste toe,
zeiden de
werklieden.
— c 't Is waar, D gaf hij toe.
Maar diep in zijn binnenste ruischte het :
— g 1k zal haar nog eens, van aangezicht tot aangezicht,
kunnen aanschouwen. En overal zal haar beeld mij vergezellen, en mij bijblijven tot den flood ! »
En dAArom stond hij in het kerkportaal, te midden der
werklieden, maar bleek, doodsbleek — met een harte dat
luider en angstiger joeg naarmate het beslissend oogenblik
naderde.
Och, ware 't slechts een roman geweest!
D

Eensklaps kwam er eene verwarde beweging onder de
nieuwsgierigen. Men verdrong elkander, men hief zich op
de teenen.
— 0 Zij is daar! »
Zij was daar, inderdaad.... aan den arm van Alfred. Niet
met het zwart zijden kleedje uit den droom van den
bloemkweeker, maar in een schitterend witsatijnen kostu um.
Niet met dies zaligen oogslag, maar met een wa gs van stillen
weemoed op bet gelaat.
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En zoo moest ze hem voorbijgaanw.
Twintig verschillende gedachten doorvlogen bliksemsnel
het brein van den armen jongen ; twintig dolksteken doorpriemden zijn hart. Liefde en wanhoop, begeerte en haat
bonsden tegen elkander aan, want ja, nu, nu haatte hij den
echtgenoot van zijn Lotje.
Eene seconde bekroop hem de dolzinnige lust den ellendeling in 't aangeziclit te slaan; maar in de volgende seconde
reeds stond hij weer roerloos als een marmeren beeld.
Een werkman sties hem met den arm aan.
— « Nu! »
En Leopold trad vooruit, en wilde spreken. Maar zijne
keel stropte toe. Als werktuiglijk hood hij den ruiker aan.
Lotje zag naar hem op — en — —
Van dit oogenblik of wist Leopold niet meer wat om hem
been gebeurde. Alles danste hem voor de oogen. Hij voelde
zich door de menigte voortdringen, maar zag niets dan een'
newel rondom zich. Hij hoorde het rijtuig voortrollen dat
hem zijn geluk ontvoerde, doch eerst lang daarna kwam hij
tot bezinning. Hij was nog in den omtrek der kerk. Van
zijne makkers wist hij niets.
En toen 'lief hij het hoofd op, en zwoer :
-- u 1k wil man zijn! »
Maar hoe?
Vergeten?
Hij zou het niet kunnen.
Een ander vrouwenhart winnen, om haar te does zien hoe
onverschillig zij hem is?
Zijn eigen hart zou breken bij die huichelarij.
Den loop der tijden afwachten?
Nimmer kan zijn droom waarheid worden.
Doch..,. die echtgenoot is een wulpschaard. Spoedig zal
27
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zijne vrouw begrijpen hoe ze miskend en bedrogen wordt.
Hare ziel zal in opstand komen. Misschien zal zij zelve
snakken naar eene eenige, innige liefde.... Wie weet .... ?
Neen, dat nimmer! Op haar ongeluk wil hij zijn geluk
niet grondvesten.
Zijn geluk !....
Wat maakt het hem? Als zij maar gelukkig is.....
Maar — zal zij het zijn?
Och, hij ten minste zal de stronkelblok niet wezen op

haar pad.
Ziet,

1------'
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Nog dienzelfden dag vertrok hij.
En elken morgen, als de pasteibakker naar het haantje van

den toren op komt zien, om to weten Welk weer het maken
zal, steekt hij met vcrkropte woede de gebalde vuist naar
. die daar D uit.
— « Slecht yolk!

D

gromt hij.

Doch de gevoelige lezeres zal met ons zuchten
— « Arm KIND! Arm Lotje uit den porseleinwinkel! »

VOOR DE VIERSCHAAR !

In de I0 e afl., 3e reeks, eersten jaargang van het Nederlandsch
Museum worth mij een proces aangedaan ( I ), waarbij een
gestrenge reciter, verscholen ondcr de initialen C. N., mijnen
jongsten dichtbundcl niet beoordeelt, maar blijkbaar met voorbedachten rade veroordeelt en mij overlevert, om aan de kaak to
worden gebonden.
De beweegredenen van de uitspraak kunnen samengevat
worden als volgt :
— Overwegende dat het werk van den Heer Stinissen cenen
Zomerindruk behelst, terwip bij Juffrouw Loveling ergens een
Najaarsindruk voorkomt;
— Overwegende dat Stinissens gedicht juist zoo Lang en zoo
breed is als dat van Juffrouw Loveling en er bewoordingen in
gebezigd zijn, welke men ook in het stukje van de schrijfster
aa ntreft ;
— Overwegende dat in den « Zomerzang » het gezegde van
Tollens : « Slechts de boozen zingers niet D bijna letterlijk is
overgenomen;
— Overwegende dat de eerste versafdeeling van Ilr 2, uit de
(1) Het artikel May dat? verscheen in de vorige aflevering van het
Nederlandsch Museum. De teksten der besproken gedichten staan daar
tegenover elkaar geplaatst, derwijze dat de lezer geniakkelijk zal kunnen
beslissen wie gelijk beef', de recensent of de anti-recensent.
(DE REDACTIE.)
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sonnettentrits : « Hulde aan Jan Van Beers D zekere gelijkheid
aanbiedt met het blad, dat Juffrouw Loveling in het album van
Mevrouw Van Aekere-Doolaeghe geplaatst heeft;
— Overwegende laatstelijk dat de inhoud van het bock over

't algemeen zwak is en meer dan de kilt gelegenheidsverzen
bevat;
Om deze redenen,
Achten wij elke beoordeeling van de a Gedichten voor Huis

en School D overbodig en doemen wij het bock om verbrand te
worden.
Zoo luidt, als inhoud, het vonnis tegen mij ex cathedra nitgesproken.
Ik heb natuurlijk Been' lust om mij gedwee te laten steenigen.
1k wil een woord van verdediging wagen, de voorspraak van
eenige goede advocaten inroepen. Wellicht is er bij het onpartijdig publiek, your mij nog genade mogclijk.

« NAJAARsindruk D en « ZomEnindruk D zijn stukjes, die mijns
erachtens, als keus, opvatting en teekening met elkaar bitter
weinig hebben uit te staan.
Juffrouw Loveling heeft een landschap geschilderd; mijn
tafereeltje verbecldt een land- en een zeegezicht.
Juffrouw Lovcling had sombere vcrwen op haar palet, toen zij
haren

a

Najaarsindruk ' weergaf; aan mijn schilderijtje heb ik

licht en leven, blijde, lachende tinten trachten te geven.
Virginia Lovcling was zwaarmoedig; wellicht eenigszins pessimistisch; ik beschouwde het leven van de lustige zijde, toen wij
beiden onze indrukken aan het papier toevertrouwden.
Komen er nu in mijn werk al ecnige lijnen en schakeeringen,
die insgelijks in Lovelings schilderstukje te vinden zijn, ik denk
niet, dat ik mij daardoor aan zoo'n wraakroepend kwaad heb
schuldig gemaakl. « Geef mij twee regelen van iemands ge-

schrift, en ik zal hem doen ophangen, D wie heeft dat ook weer
gezegd?
« Le choix des ideas est invention

D

schrijit La Bruyere.
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Het bevreemdt mij niet weinig dat C. N. alleen zooveel
overeenstemming bemerkt tusschen de beide a indrukken ».
Geen ander recensent heeft zoo nauw gezien,
Helene Swarth en Pol De Mont wijzen alle twee met voorlielde
op mijnen a zomerindruk » en hebben — proh pudur! — er
niet bijgevoegd, dat ik Juffrouw Loveling heb nagevolgd.
( Stout gesproken is half gevochten » — « gewroken b zou ik
ter wille van het rijm kunnen zeggen — denkt Heer of
Juffrouw C. N. gewis en beweert, dat er in den a zomerindruk »
Beene eenheid van natuurbeschrijving is.

c Een gevel kan niet bemost zijn, zegt C. N. — lk ben van
het tegendeel overtuigd, orndat ik het gezien heb. Rij J. P. Heije
is de toren wel bemost.

c ills het graan rijpt, is het groen der linde heel donker en
hard geworden. » — Dat is ook zoo; maar wie houdt staandc
dat de hoedanigheid feeder hies in den letterlijken zin van licht,
het tegenovergestclde van donker moet opgevat worden ? Dat zou
niet alleen met betrekking tot het rijpcnde koren, maar ook
anderszins verkeerd zijn, omdat het loover der linde reeds van
in 't begin van den zomer niet meer lichtgroen is. Dock feeder
beteekent ook lief, aanvallig, zooals het groen der linde, de
linde zelve is, in vergelijking met andere boomen.
De linde is een zinnebeeld van teedere liefdc, van weelderigc
groeikracht. De namen der boomen behooren doorgaans tot het
mannelijk geslacht; hear naam is vrouwelijk en verwantsehapt
met het Hoogduitsche a lind » = zacht, mollig, lenig en met het
bij ons verouderde a lind . , dat dezelfde beteekenis had.
Verder vraag ik mij al', waarom de wachtster niet op de duinen
zou mogcn drentelen en hopen, terwij1 hare koeien in de waard
aan 't Brazen zijn.
Van dat standpunt is de horizon zoo uitgebreid, dat het meisje
een open oog hebben kan en voor het leven dat woelt in bet
landschap van..... Potter, en voor het leven dat ligt op bet
zee nciezicht van .. . . Bakhuizen.
Van op de schrale, kale duinen — puinen der zee -- mag de
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wachtster wel vergeleken worden met de blocm, die tusschen de overblijfselen van een vervallen gebouw te geuren
staat.
Ik beken gaarne dat ik — zooals L, Leopold eeris schreef over
het werk van een' onzer landgenooten — « in anderer gaard
omgezworven en mijne ziel verlustigd, gevoed en verkwikt heb
aan de schoone bloemen, die er blocien » en ik meen dat mij
zulks wel heeft gedaan ; maar nooit heb ik iemand slaafs willen
afkijken.
Niet alle schrijvers mogen zoo spreken. Ik ken er, die aan de
Duitsche grens smokkelen meer dan ze dragen kunnen en die
hunne waar ten onzent als inlandsch fabrikaat laten uitventen.
Ja, ik ken er, die heele ruikers plukken in den dichtergaard
van over den Rijn, en die to pronken zetten als werden de
bloemekens op hunnen eigen grond geteeld.
Mag dat?
Daartegen zou C. N. kunnen inbrengen :

C

En poesie, comme

a la guerre, ce qu'on enleve aux strangers est conquéte. D Ja, maar
dan is het te zien, hoe die conquéte behaald weed; dan eischt de
billijkheid toch dat men niet verzwijge waar men geaasd en
gegraasd heeft.
In mijnen « Zomerzang D heb ik de vijf woorden van Tollens:
i slechts de boozen zingen niet D te pas gebracht. Ook dat words
mij door C. N. als eene doodzonde aangewrevcn. Maar dat vers
van den N. N. dichter is spreekwoordelijk geworden ; behoort tot
die soort van gezegden, welke zoo vaak in den mond liggen, zoo
dikwijls uit de pen vloeien, dat men niet altijd zoo seffens weet
of weten kan, waar ze vandaan komen.
Het c slechts de boozen zingen niet ' heb ik bij meer dan
eenen schrijver aangetroffen. 1k meen zelfs, dat het van Duitschen oorsprong is.
Wat erg is er daar in?

0 Mens sana non protest vivere in corpore sicco
Rabelais,
en hij parodieerde het « Mens sana in corpore sano van
D Zei

D

Juvenalis; terwij1 meer dan een fragment uit de werken van
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Jacob Cats aan den schrijvcr van 4 Gargantua , en « Pantagruel . herinnert. c Alles is in alles , zei Jacotot.
C. N. wil mijn rechtsgeding niet verder bepleiten, maar er
moet hem ten slotte nog jets van het hart. In 1883 zond juffrouw
Loveling een albumblad aan Mevr. Van Ackere — zoo vertelt
C. N. — en in 1885 bracht de heer Stinissen, in eene sonnettentrits, hulde aan Jan Van Beers. En zie, nu komen er in de vijf
eerste verzen van juffrouw Loveling en de eerste versafdeeling
van het 2 de sonnet uit de c Hulde aan Jan Van Beers D weeral
eenige woorden, die dezelfde zijn. Met verbazing vraagt zich
C. N. of hoe zoo jets mogelijk is.
Daarop kan ik niet antwoorden. Doch hetgeen mij hierin
verwondert, is dat C. N. zoo letterlijk bet begin van juffrouw
Lovelings gedichtjc weet aan te halen. Wie zoo goed het
begin heeft onthouden , heeft ook het einde • niet vergeten.
Waarom ook dem stukken Diet nevens elkaar geplaatst?
Hoe zou ik toch de verzen van Juffrouw Loveling hebben
kunnen lezen?
Het album in quaestie werd niet in het licht gegeven, en van de
commissic, met het verzamelen der albumbladen gelast, heb ik
geen deel gemaakt. M. Claessens, Brussel, die het album moest
inbinden ken ik alleen bij name, en bij Mevrouw Van Ackere
ben ik slechts eenmaal in huis geweest, en dat was Lang v6Or
haar huldefeest, Coen er van juffrouw Lovelings albumblad in
de verste verte geen sprake kon zijn.
Al wat ik uit het album vertellen kan, zijn mijne eigene
verzen, die ook op bl. 111 van mijnen dichtbundel te lezen
staan.
De sonnettentrits, die ik den meester onzer dichters in 4885
heb gewijd, is van mij, geheel en al.
Tweemaal beschuldigt mij C. N., bij juffrouw Loveling geput
te hebben, tweemaal op drie, 't is veel, want ik moet ronduit
bekennen, dat ik wel Beene gedichten minder gelezen heb dan
de hare.
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C. N. acht het verder overbodig mijne u Gedichten voor Huts
en School D te beoordeelen. Ik geloof het gaarne, want na zoo
eene veroordeeling, zou eene beoordeeling van zijnentwcge te
pas komen, als vijgen na Paschen.
a Over 't algemeen
—

D

zoo besluit C. N., « is de inhoud zwak

D

dat is gauw gezegd — g en bestaat meer dan de helft uit

gelegenheidsverzen

D -

dat is onwaar —, « die de massa van

het publiek volkomen onvcrschillig laten.

D

Daarop dicnt geantwoord, dat enkel de laatste rubriek — de
kleinste van de vijf — aan eenige gelegenheidsdichtjes is
gewijd. De stukken der rubriek « Onze Mannen z doelen
ook op het lijden en strijden van Vlaanderen en zijn, naar
mijn bescheiden gevoelen, jets meer dan gewone gelegenheidsverzen.
Zeldzaam zijn overigens de dichters in Noord en Zuid, die
niet aan ettelijke gelegenheidsstukken in hunne bundels eene
plaats vergunden.
In ben nooit zoo verwaand geweest te gelooven, dat ik, met
mijne jongste gedichten, een meesterwerk had voortgebracht.
Ik hou het er echter voor, dat een recensent een boek zoo niet
met een pennetrek veroordeelen mag, maar gewetensvol — sans

parti pris — benevens de schaduwzijde ook den goeden kant
hoeft aan te wijzen; zulks in 't belong van den schrijver
in 't bijzonder, en tot bate onzer Letterkunde in 't algemeen.
Hier eindig ik mijne zelfverdediging.
1k zou de zeer vleiende beoordeelingen van mijn boek kunnen
aanhalen uit : « De stall Kortrijk

n;

a De Kleine Gazet

(Antwerpen) « De Koophandel » (Antwerpen);

D

De Brugsche
Beiaard» ; Hou ende trou-Volksbelang D (Gent); « De Volksschool D
(Yperen); u De Zweep D (Brussel); enz. ; dock ik sta liever het
a

woord of aan den wakkersten en wclsprekendsten mijner advoeaten, den gevierden dichter en zeer gewaardeerden criticus
Pol De Mont, die de zaak verder bepleiten zal.
« De zoo bescheidcn als verdienstelijke schrijver van dit lieve
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dichtbundeltje is den geeerden lezers van dit tijdschrift(1) al te
gunstig bekend, dan dat het zou noodig zijn hem nogmaals voor
te stellen. Menig wclgeschreven opstel over opvoeding en onderricht, meer dan een good geslaagd fabeltje of schoollied, liet
hij in onze kolommen verschijnen, en nog is het geene zes
maanden geleden, dat wij het genoegen hadden in onze kroniek
bet goede nieuws zijner bekroning door de Koninklijke Academie van Belgie of te kondigen.
« Men herinnert zich, dat aan het werk « Gedachten over

Opvoeding en Onderwijs », hetwelk in de bibliotheek van geenen
enkelen onderwijzcr mag ontbreken, een der prijzen van de
stichting De Ker n vc erd toegekend. Even warm als pasgemeld
prozaboek durf ik de « Gedichten voor Huis en School » aanbevelen.
« Stinissen bepaalt er zich toe, zijn eigen huiselijk geluk, het
leven en streven der schooljeugd, een wandeltoertje in de Lente
of een hoekje uit zijnen bloementuin te bezingen. En Merin
juist ligt, naar mijn oordeel, de groote verdienste zijner stille,
gemoedelijke, van alle pretentie zoo geheel vrije pale, dat zijne
vaerzen, ondanks al het schijnbaar versletene dezer onderwerpen,
nergens banaal of alledaagsch, overal
a

FRISCH

en

KEURIG zijn.

Daarbij schrijft Stinissen eene zecr zuivere en vast wellui

dende taal, en zondigt hij nagenoeg op geen enkele plaats tegen
de regels der Nederlandsche metriek. v
Dichter De Mont blijit stil bij elke rubriek. Hij spreekt met
bijzonderen lof over « Een lie felijk Paar », a Bemoediging ) ,

a Kinderphilosophie D , g Majne Kinderen », « Eene Overwinning » ,
« Hoe mag het kornen » , a 't Was Winteravond a, « Leven a ,
« Op den Kluisberg a, ZOMERINDRUK, en andere.
En besluit :
« Het is onze vurige wensch, dat de a Gedichten voor Huis en
Schools eenen ruimen aftrek vinden.
Antwerpen, 15 December 1887.

ZIJ VERMENEN HET TEN VOLLE.
JACOB STINISSEN.

(1) a De Toekomst ,), tijdschrift voor Opvoeding en Onderwijs Taal- en
Letterkunde, Ilde all , 1887.

BOEKBEOORDEELINGEN.

In Noord en Zuid. — Idyllen en andere Gedichten van
Pol de Mont. -- Rotterdam, Uitgevers-maatschappij
« Elsevier, » 1887.
Telkens ik een nieuwen bundel van Pol de Mont uit de handen
leg is de levendigste gewaarwording, die de lezing mij laat, een
gevoel van bewondering voor het gemak, waarmedc de dichter
al bezingt wat zich voor zijn oog, zijne herinnering of zijn geest
voordoet. Het zingen is bij hem blijkbaar eene behoefte van het
hart en eene behoefte van het hoold; bij doet het met zoovcel
lust en liefde, dat hij aanstekelijk werkt op zijncn lezer en hem
icts van zijne ingenomenheid mededeelt voor het zoet gefrazel en
gefabel der dichters, die eeuwig jonge kinderen der menschen.
Zijn optreden doet op ons hetzelfde uitwcrksel als op zijne
vrienden in het bosch en van ons als van hen, zou hij kunnen
getuigen :
Wanneer ik in het woud verschijn,
Mij kennen de vogels daar alien .....
• Daar is weer ons vroolijk zangerlijn!
Oje! dat gaat hier lustig zijn, »
Zoo hoor ik ze lallen en mallen.

Dat het juist altijd zoo lustig niet is, wat hij to zingen heeft,
bewijst het grootste deel van zijn jongsten bundel; maar het
borrclt hem loch gewillig uit de keel en het boeit door klank en
inhoud.

— 569 —
De Idyllen semen in zijn jongsten bundel de grootste plaats in.

De Meditation van Noldus Snoeck, Op straffloton, Te Arnemuien,Op Schaatsen, De Doors zijn stukken van langeren adem,
aan het buitenleven ontleend, ware idyllen dus in den ouden
zin van het woord. De dichter is een vloeiende en boeiende
verteller ; hij weet zijne menschen en hunne omgeving te
schilderen, hunne gedachten en taal weer te geven met eene
waarheid en innigheid, die van elk Bier afwisselende schetsen een
stil maar roerend drama of een bewogen en aanminnig blijspel
maakt. De zang zijner verhalen is levendig; hij laat zaken en
daden spreken liever dan zelf zich te verdiepen in beschouwingen of ontledingen. Hij schildert dun en vlak, hij empateert
niet : zou men van hem getuigen, indien hij het penseel
hanteerde.
Dit belet niet, dat hij zich soms laat verleiden om stil te blijven
bij 't een of ander tafereel, dat hem treft en er een wat helderder lichtstraaltje te laten opvallen. Zoo in Te Arnemuien :
Zij stond en breide, stil, in de avondlucht,
en had ons met bemerkt. Een' roode kous
hing op haar' schouder : op den grond vliOr haar
trippelde een katje, naar den saaibol klauwend,
en gensters schoot de prim in de avondzon.

Zoo nog in Op Strafp'ioton :
't Lijf vooroverbuigend, hield de
knaap met de eene hand den klomp vast,
Wen hij, met de rechter, heim'lik,
't arg'loos vischje naar 't gevang joeg.
Plechtig oogenblik! Juist valt een
gouden straal der zon in 't golfje,
waar de prooi, 't gevaar niet kennend,
lustig met de vinnen zwabbert.
Zie! hoe aardig het de kieuwen
op- en toezuigt, met 'zijn rozig
staartje waaiert, en, bevallig
nit zijn open muilken duizend
bobbeltjes omhoog duet dwarr' len.

— 570 —
Maar de Idyllen zijn in dezen bundel wat zij reeds in de vorige
waren; liever verwijl ik bij een drietal stukken, die nicuw zijn
in het werk van den dichter en oorspronkelijk in hooge mate :
ik bedoel Haardsteegezichten, Volmaneschijn in Muert en
Sprookje van Jan Bonleklepper en zijn ranipzalig kruost. De
dichter heeft ze niet onder eene rubriek gebracht; het schijnt
alsof zij toevallig hier onder een zelfden omslag gedrukt zijn en
nochtans klinkt er voor mij een zelfde toon ult. Zij zijn geboren
van eene zelfde moeder, die Fantazij heet. In Pol de Mont's
talent is veerkracht een algemeen kenmerk : bier hebben wij
samengeperste veerkracht. Het is een wippen op de plank, een
buitelen door de lucht, een spelen met woorden en gevoelens, en
dit goochelen gaat met zoo'n zwierige hand, dit springen met
zoo'n lichten voet, dit schertsen met zoo'n natuurlijk gemak, dat
men den kunstenmaker, die ook een kunstenaar is, evenzeer
toejuicht om de aardigheid der toeren als om de zwierigheid der
uitvoering.
En als Oud-Grootje in haar hoekje zit —
he-hopsa, vertelselkens, falderi-lij
dan snellen de bengels op stap, in gelid,
hippelend,
trippelend,
N.
Ziet! Purpere dwergjes, hand aan hand,
Kransen
en Jansen
blij.
Zij nemen Nan 't kopje de petjes rood,
Zij groeten de kindren met schelmschen lath
Zij buit'len vol lust over Grootjes schoot —
blauwe kabouters
bochels en bulten!
Blij luidt in het vuurtje van klinkelinkklank
hun prettig gezang.

Is het niet grillig en bont en vermetel als men kiudervertelsel?
En is het volgende niet luimig en fantastisch als ecn kattenvrijage
in de manesehijn ?
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Dat was een heldere maneschijn!
Poes Trijn die zoo'n lieken bekoorde,
kneep muiltje dicht en oogelijn
maar deed .. of zij Keesje niet hoorde.
(C Miouw, miauw ! Miauw, miouw ! D
Steeds fleemde de kater : (, Neem mijn' trouw
te panel, o du, mijn leven :
twee korenmuisjes versch geslacht,
twee waterratten zoo pas versmacht,
een zoen — ik wil ze di geven ! P
Het bijzonderstc der drie stukken, het beste uit den bundel en
een waar meesterstukje is Het sprookje van Jan Bonteklepper.
Bontekle.pper en zijn ega hadden hun nestje gebouwd en zes citjes
er in gelegd, toen de koekkoek kwam en er een zijner eieren bij
voegde. Geluk der nuders bij het ontluiken der jongen, maar
verslagenheid als het vreemd gebroed oak uit de schaal komt
gekropen en cen nimmer to verzadigen eetlust toont. De oudjes
doen wat zij kunnen, maar brengen niet genoeg eten bij om des
monsters maag te vullen. Het ongeluk der Bontekleppers begint
van als de jonge koekkoek nit het ci kruipt en
roept, met wild geschrei
trillend, gapend, als was hij bezeten :
0 Eten, eten, eten, eten I »
Heel het woud staat in rep en roer en :
Als de eerste ontroering was gedaan,

Zag het paarken het monster aan
dat, hoe hem 't wijfken met woorden paaide,
onbermhertig voortlawaaide,
andere Gargantua :
(t Eten, pa! schaf eten, ma!
. Eten, zeg ik, geef mij eten . ... ),
Zoudt gij gelooven, dat — op dien stond,
de armzalige varier, bij zooveel kreten,
nauw nog wist, waar 't hoofd hem stond ?
Men gelukt er niet in den veelvraat den balg vol te stoppen
en hij wreekt zich over de onmacht zijner voedsterouders door
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al hunne jongen te vermoorden. Het wijfken van Bonteklepper
koelt hare wraak in het bloed van den aterling.
Die wreede historie worth verteld met eenen humor van den
besten allooi, waar scherts en gevoel lustig dooreen spelen, in
Gene taal, die als een spiegel beide verschillende stemtningen
weergeeft, in verzen, die daar heen huppelen, als hadde niemand
er de hand aan gchad en als waren zij zoo van zelven op de
wereld gekomen. Het is waarlijk een triomf. Ofschoon van
anderen aard is het, evenals de twee vorige gedichten, een kunststuk op de slappe koord, « une poesie funambulesque, ) zooals
Theodore de Banville het zou mogen noemen.
Men zal bemerkt hebben, dat het sprookje van Jan Bonte
Klepper in Reinaerts verzen geschreven is en, den dichter zij
dank ! in rijmende verzen dus. Het doet waarlijk iemand deugd
nog eons in een verzenbundel een ordentelijk petal rijmen te
ontmoeten; het schijnt dat die liefhebberij onzcr ouden oak al
erg aan het verouderen is en dat het jonge geslacht zijne scheppingen nog slechts met tegenzin met dit overjaarsch getuig
opsmukt.
Het heeft, rechtuit gesproken, ongelijk. Zoolang onze taal en
onze pazie bestaan, hebben wij rijmen gehoord en gaarne
gehoord, en rijmende verzen zijn voor onze ooren eene behoefte
geworden. Ooze ooren hebben gelijk. Een vers is een vers en
niet enkel een regel , het rijm duidt aan dat het vers geeindigd is;
het doet dadelijk en duidelijk het verschil gevoelen tusschen een
lijn druks en een vers. Het doet de diehterlijke gedachten op stap
en in gelid gaan, het dwingt den dichter denkbeelden en
woorden te plooien en te kneden, te schaven en te schikken,
zoodat zij aan de tucht gehoorzamen; het is in de moderne
poezie de luit of de fluit, die het gezang begeleidt.
Ik heb dikwijls de stem verheven tegcn misbruik van rijm,
tegen gekunstelde maten; wat ik inbreng voor het rijm spreekt
(lit andere niet tegen. Ik gevoel geed behoefte aan verdubbelde
of verdriedubbelde rijmen, ik loochen de reden van bestaan van
sonnet, triolet, pantoen of hoe die dingen heeten ; zij verhoogen
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niet, maar bederven mij het muziekale genot van het vers, en
doen dus juist het tegenovergestelde van bet rijm.
Rijmlooze verzen, met slapper of strenger gehouden maat,
moeten uitzondering blijven : het is vreemde invoer, en liefhebberij. Ik weet het, er zijn meesterstukken geschreven in lien
vorm en ik vraag dan ook niet dat hij gebannen worde,
maar dat men er geen misbruik van make. Dank aan zijne losse,
halfslachtige natuur woekeren de verzen al te weeldcrig voort
en wordt tot groote schade van beide het onderscheid tusschen
dicht en proza al te klein, al te onvoelbaar. Dat icder der twee
vakken op zijn eigen gebied blijve en dat het rijm als vroeger
de waakzame grenswachter weze.
Het doet mij waarlijk genoegen, dat ik nu ook tens het voorbeeld van den jeugdigen Poi de Mont kan aanhalen om mijne
ouderwetsche theorien te steunen.
Antwerpen, 23 november 1887.

MAX ROOSES.

Onze Kleintjes. Causerieen voor de Grooten. Vrij naar het

Hoogduitscii van Helene StOld, door mej. J. Bokma De
Boer. — Haarlem, Erven Bohn, 1887.
Een mensch die door de natuur met de gave der schoonheid
word bedeeld, bezit een groot voorrecht; hij heeft de macht van
den magneet, hij trekt aan, hij wekt de sympathie van den
onbekende, van den onverschillige; met iemand wiens uiterlijk
ons bevalt, zijn wij geneigd kennis aan te knoopen, terwijl een
aanstootelijk of barsch gelaat ons afschrikt en op onze hoede
doet zijn. Doch dit geldt enkel den eersten indruk, dat de
schoonen zich niet te zeer verhoovaardigen en de leclijken zich
niet ontmoedigen, na langeren omgang verdwijnt het uiterlijke
om plaats in te ruimen voor de innerlijke waarde. In de kleine
oogen zien wij de groote ziel; wat schort het dat de mond te
wijd opengaat, als de inch hartelijk is; kan het verleidend
kuiltje, dat in de wangen verschijnt, ons nog aanlokkelijk voorkomen, als wij weten dat het den trek van eigendunk en ver-
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waandheid uitmaakt? kan de stem zoet schijnen die ons een
bitter woord toevoegt ? Laat eene jonge juffer nog zoo schoon
zijn, indien niet haar aangezicht door den zonneschijn van haren
geest of haar hart verlevendigd wordt, indien de domheid uit
heel haar wezen spreekt, zal zij in gezelschap de schaar harer
bewonderaars aldra zien verdunnen en zich verplaatsen naar
minder beelderige maar aanvalliger Evasdochteren.
Evenzoo is het met boeken gesteld : een geschikt formaat, een
sierlijke druk, gesatineerd papier, evenredigheid in het geheel,
zijn zoovele verlokkelijkheden voor het oog. Beantwoordt echter
de inhoud niet aan den schijn, dan legt men het werk weldra uit
de hand: al die uitwendige gaven zijn nicts antlers meer dan het
ijdele en ongenoeglijke van valsche beloften.
Het bockje dat wij hier bespreken, bezit in hooge mate dat
uiterlijk schoon : het is een waar genot het to bezien, in de hand
te nemen, om te draaien, te doorbladeren.
Maar ook het gehalte is in harmonie met het uitwendige; wie begint te lezen, zal voortgaan , wie in zijne lezing
verstoord wordt, zal het werkje niet op zijne schrijftafel onder
andere papieren liggend vergeten, tot het toeval er zich merle
moeit om het weder in het oog te doen vallen, en de verveling
of een verloren half uurtje noopt om het nog eenmaal in de
hand te nemen. Wij doen het voor vele boeken met eene soort
van misnoegde lusteloosheid, ons afvragend, waar wij dan toch
gebleven zijn, en als wij niet de voorzorg genomen hebben een
vouwtje te maken of een papiertje tusschen de bladen te leggen,
zijn wij het spoor bijster.
Onze Kleintjes zal er wel voor zorgen zich aan ons geheugen
op te dringen. Die Causerieen, welke wij liefst door een Nederlandsch woord vervangen zagen, naar het Hoogduitsch vertaald,
waar vrij en zoo goed vertaald, dat zij tot een oorspronkelijk,
inheemsch voortbrengsel verwerkt schijnen, maken een allernangenaamsten indruk. De schrijfster en de vertaalster geven
blijken van een schranderen geest, van veel menschenkennis,
van een liefelijk gemoed.
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Zij schilderen ons met harmonisehe kleuren der ouderen
vreugd, hunne illusieen, hunne kleine belachelijkheden zelve
in het liefhebben en bewonderen van hun kroost. Over heel het
boekje ligt een glans van optimisme, dat prijze van groote
opofferingen aan de werkelijkheid, dat staat vast — het ouderschap als het hoogste goed op aarde voorstelt. Het is opmerkenswaard hoe al het kommervolle, realistische, ontgoochelende en
wat niet onaangenaams al ! onder de pen der schrijfsters

weg-

smelt, om alles wat de kinderen betreft in het lielderste, zonnigste licht te plaatsen.
Het is alsof de kamp voor het bestaan van een talrijk
huisgezin door eenen vader niet met moeite en pijnlijke krachtsinspanning moest gevoerd en dagelijks vernieuwd worden, als
ware de wereld een Eden van geluk; als werden de kinderen
nooit groot; als waren zij daar enkel tot het heil der ouders.
Het duet goed in ooze eeuw van materialisme cells • al die
bekoorlijkheden welke de natuur uitdeelt, te hooren opsommen.
De lezing van dat werkje is als de wandeling in eenen tuin,
waar enkel mooie bloemen en heerlijke plantgewassen zijn,
waar niets aan de distels, de netels en de giftplanten, welke
de natuur nochtans ook in overvloed oplevert, doet denken. Dc
schrijfsters zijn zoo wars van alles wat de keerzijde van het
kinderleven en de liefde tot de kinderen uitmaakt, dat zij dit
onderwerp niet of weinig aanraken, en zelfs daardoor het dramatische dat hun ontwerp kon opleveren — dat groote middel
om ontroering bij den lezer te wekken! — nooit ter hulp
roepen, bij voorbeeld : de smart der ouders over het verlies van
eenen hunner afstammelingen.
Neen, alles is lief en goed in dit boekje of beter gezegd, op de
schoone zijde van het lieve en goede is alleen gewezen. Wij
kunnen niet al de beweringen, die hier voorkomen aannemen,
niet al de naieveteiten, welke er kinderen in den mond gelegd
worden als even gelukkig gekozen roemen, maar wij bekennen
het volmondig en gaarne : de lezing van ooze Ouze

Kleintjes heeft

ons hart verkwikt. Wij wenschen daarenboven dat schrijvers,
28
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bereidwillige, kundige uitgevcrs als de Erven Bohn mochten
vinden, om hen een kleedje aan te passen dat den inhoud waarC. N.
dig is.

E. L. ROCHHOLZ. - Tell tend Gessler in Sage and Geschichte,
nach urkundlichen Quellen. — Heilbronn. Henninger.
494 bl.
Menigeen onzer lezers zal voorzeker vreemd opzien, ja, een
gevoel van twijfel niet onderdrukken, indien wij beweren, dat de
geschiedenis van de haren varier zoogende dochter, welke tot het
fronton der gevangenis te Gent, den zoogenoemden « Mammelokker », aanleiding gaf, waarschijnlijk slechts een vcrdichtsel is.
Hetzelfde feit staat nl. reeds vermeld bij cen Latijnschen schrijver. Valerius Maximus (V, 4.). Hoe nu deze sage zich bier te
lande en wel te Gent localiseerde, is een ingewikkeld vraagstuk, dat slechts door opzoekingen in de oorkonden kan
opgelost worden.
Met hetzelfde goed vertrouwen heeft menigeen het Vierwoudsteden-Meer, het schouwtooncel van Willem Tell's heldendaden,
bezocht, ja, met Schiller's onsterfelijk drama in de hand, en gewillig geloof gehecht aan de feiten daarin herinnerd : immers,
zoo heeft men ze altijd voorgesteld gezien. Dit vertrouwen in de
echtheid der geschiedenis van Tell is zooveel te vaster, als deze
door een grooten dichter verheerlijkt werd. En toch is alles
slechts een sage, en niet alleen het felt in zich zelf een uitvinding
der Zwitsersche kroniekschrijvers, doch zelfs de er in betrokken
personages, tot den Oostenrijkschen landvoogd Gessler en Tell
toe, hebben nooit bestaan. Op dezelfde wijze worden steeds vele
personages in de ware geschiedenis binnengesmokkeld, welke
thans door de opzoekingen van mijthologen en volkskundigen
tot hun wezenlijke waarde verlaagd, d. i. met goden, halfgoden en helden op ecn rang gesteld worden. Cyrus, Romulus
en Remus, om er slechts een paar te noemen, behooren tot de
tnythologie. Zoo ook Willem Tell .
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Zonderling genoeg, hoewel het felt bij den vakman gcen verwondering kan wekken, de Tellsage is thans op een menigte
punten bekend. Hoe ze zich in Zwitserland vestigde en ontwikkelde, werd door Rochholz' hooger genoemd boek in 't Licht
gesteld.
Dat de heele geschiedenis een sage is, hoefde hij op onzen tijd
niet meer te bewijzen; immers, reeds in de 47 e eeuw, op stouteren toon vooral in de 18 e , werd de waarheid van het vertelsel
aangevochten. Zijn werk is een schat van oorkonden, die betrekking hebben op de geschiedenis der sage, waarbij hij ieder punt
van deze ontleedt, en nagaat in zijn oorsprong en in de wijze,
waarop het tot volkseigendom werd in Zwitserland : de weigering
van gehoorzaamheid voor den hoed, het pijlschot, den sprong,
en geheel de genesis van den Tellkultus, welke als nationaal
goed der Zwitsers gelden mag. Ook den oorsprong der plaatsnamen, waarin van Tell spraak is, zoekt hij op, en toont aan,
hoe de nieuwere personage zich als 't ware in de schoenen drong
van oudere. Het geschiedkundig gedeelte van zijn werk heeft
tot ons doel minder belang, en laten wij bij deze bespreking
eenigszins in de schaduwzijde, om ons meer bij het louter
mythologische te bepalen.
Rochholz haalt, met vele omstandigheden, de paralleelsagen
aan, welke in andere gewesten worden aangetroffen. Dc Tellsage
scliijnt vooral in 't Noorden, en wel bij Zweden, Finnen en
Lappen bekend te zijn.
Reeds in de Edda treedt ze op als een gedeelte der Wielandssage. Wieland's broeder, Egill, de vorst der schutters, voerde
Tell's kunststuk uit aan het hof van koning Nidung. Even
als de Zwitser, neemt hij Brie pijlen, en de koning, die hem om
de reden dezer handelwijze vraagt, krijgt omtrent de bestemming
der twee overige, hetzelfde antwoord als Gessler.
Saxo Grammaticus, een Deensch schrijver uit de 42e eeuw,
gewaagt van een Finschen held Toko, die aan het hof van koning
Harald van Dencmark lecfde, en wegens zijn vaardigheid met
den boog door den koning gedwongen werd zijn zoon een appel
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van het hoofd te schieten. Evenals Gessler door Tell, wordt hij
later door Toko omgebracht.
PERCY,

in zijn Reliques of Ancient Poetry, heeft cen ballade

opgeteekend, die van een Engelschen schutter, William of

Cloudesly, hetzelfde felt vermeldt, en ook aan drie andere wordt
het toegeschreven, onder welke Robin Hood de beroemdste is.
De Heksenkamer bevat dezelfde sage, dock onder een gechristianibeerden vorm : de behendigheid, die een zekere Punker,
een man uit het gevolg van een Rijn-vorst, in het schieten aan
den dag legde, wordt, in die tijdcn van godsdienstig fanatisme,
natuurlijk aan de macht des duivels toegeschreven. De plaats
van den appel wordt hier door een penning, in andere sagen
door een hoot of een ring ingen omen.
Zelfs de Perzen kennen een variante dezer sage :
UDDIN ATTAR,

FAR1D

een Perzisch auteur geboren in 1119, dus Lang

voor de . aangegeven geboorte van Tell, vertelt eveneens een
Tellmythe.
Een zoo groote vcrspreidheid doer deze sage kennen als een
der talrijke arisehe mythen, welke kunnen vergeleken worden
met de zwerfsteenen, en evenals doze verre vcrdwaald zijn van
den grond tot welken zij behooren. Juist in deze soort van
mythen hebben de mythologen al te zeer hun liefde tot symbolische opvatting Lot gevierd. In vele wordt een persoonlijking der
natuurverschijnselen gezocht. Dat deze verklaring voor eenige
wel degelijk steek houdt, mag aangenomen. In Doornroosje,
b. v., mogen wij zeker de godin der aarde erkennen, voorgesteld
als Schoonslaapsterken in haren langen wintersluimer, waaruit
zij wakker gekust worth door den goudharigen Phoebus. Met de
Tellsage is het echter heel anders gesteld, en deze draagt hare
verklaring op het aangezicht niet te lezen. Als eenv oorbeeld
van symbolischen onzin, juist wegens de al te groote subjectiviteit
van dergelijke verklaring, deelen wij die van

ANTON HENNE AM RHYN

mede, nit zijn anders goed werk Die Deutsche Volkssage aangehaald : g De schutter is een der vele vormen van den zonnegod,
die zijn Joel nooit mist, of van den dondergod i van wien lie:zelfde
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te zcggen is. De pijl is de straal, die terzelfder tijd beleeft en verzengt, of de bliksem, die terzelfder tijd de lucht reinigt en levende
schepselen vernietigt. De appel heeft eveneens een mythische
beteekenis; hier beduidt hij waarschijnlijk, dat vooral de
vruchten der aarde of ook de dikwijls als vruchten voorgestelde
starren het eerst door den zonnestraal getroffen worden: beide
zijn, wanneer zulks geschiedt, rijp om te vallen!! De voogds- of
koningsmoord eindelijk is de strijd der zon tegen wolken en
stornien, of der zon en des bliksems tegen de vijandige machten
van winter, sneeuw, ijs en vorst, reeds in de oudste Noorsche
sage in den strijd van Thor tegen de reuzen voorgesteld....
Ook Rochholz ware wel geneigd, op sommige punten deze
opvatting te deelen, doch laat ze wijselijk als bijzaak ter zijde.
Men herinnere zich de parodieen, waarin door bewijsgronden
aan deze school ontleend, aangetoond werd, dat Max Muller
nooit bestaan heeft, en dat Napoleon een zonnenmythe is. Zelfs
Baring-Gould, die antlers zoo gaarne door de natuurverschijnselen verklaart en alsdan domheden vertelt, steekt den draak
met de uitlegging, door de Duitsche mythologen van deze sage
gegeven (z. Curious Myths of the Middle-Ages, bl. 127). Interessanter is het, Rochholz op bet gebied van de geschiedenis
der Tellsage in Zwitserland te volgen, waarbij iedereen aan zijn
onvermoeibaren ijver in het opsporen der archieven hulde zal
brengen.
D

Charleroi, December 1887.

AUG. GITTgE,

Julius Lippert. -- Das Leben der Vorfahren. Das Wesentlichste
einer deutschen Culturgeschichte altester Zeit. -- Prag.
Verlag des Deutschen Vereines zur Verbreitung gemeinniitziger Kenntnisse 1882. — 491 bl. (Prijs 2 Mark).
Meer en meer wordt ingezien, dat het onderwijs in de geschiedenis Diet bestaan mag in een dor opsommen van namen
en datums, lijsten van vorsten met de veldslagen door hen
geleverd, de sterkte der elkander afmakende strijdmachten,
het petal der gesneuvelden, zooveel voetknechten, zooveel
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ruiters en zooveel edellieden. Ik herinner mij nog zeer goed,
hoe wij op de lagere school geheel de reeks der graven van
Vlaanderen, van Boudewijn met den IJzeren Arm tot Lodewijk
van Male, konden opzeggen, en er een eer in stelden niet
eenen over te slaan ook al de slagvelden wisten wij op te
noemen, met de namen der oorlogvoerende vorsten; doch
reeds aan de oorzaak welke tot den strijd aanleiding gaf, werd
weinig of geen gewicht gehecht. Men zweeg over de inrichting
van den staat, over het bestuur van stad en gemeente, over
de rechtspleging; geen woord over de organisatie der gilden,
hun ontstaan, ontwikkeling en verval; evenmin over het openbaar en huiselijk leven onzer voorvaderen; niets over de vermakelijkheden welke hun voor een oogenblik hun treurig lot
deden vergeten, noch over de beproevingen, waarvan hun
leven een aaneenschakeling was. Dit alles bleef voor ons verborgen, en diegenen onder het lezend publiek welke over al
deze vraagstukken iets weten, hebben het, ten koste van latere
studien, met veel moeite uit talrijke en weinig als inleiding
geschikte boeken verzameld.
De noodzakelijkheid, het onderwijs in de geschicdenis volgens de hooger aangewezen richting om te vormen, wordt
thans algemeen erkend; doch, blijft het soms niet daarbij? —
De werken, die een antwoord leveren op de hierboven gestelde
vragen, zijn — in ons land aithans — nog steeds te zoek, en
allermeest zulke, die zich tot het groot publiek, ja, tot het yolk
wenden.
Een dergelijk werk werd voor een paar jaren door het Deutscher Verein fur die Verbreitung gemeinnfaziger Kenntnisse in
Prag uitgegeven. In 't voorbijgaan zal ik nog wijzen op de
verdienste welke zich deze maatschappij, die in Duitsch
Bohemen in den zelfden zin werkt als het Willems-Fonds bij
ons, verwerft door het verspreiden onder het yolk van boeken
en voordrachten over wetenschappelijke vraagstukken van algemeen belang.
Julius Lippert, de bekende kultuurhistorieker, behandelde
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in dit boekje, zooals de titel aanwijst, het hoofdzakelijke uit de
geschiedenis der Duitsche beschaving. Men verlieze niet uit het
oog, dat deze ook de onze is; immers, stammen niet al onze
instellingen uit de Germaansche oudheid? Zijn onze begrippen
niet een trouwe afspiegeling der Oud-germaansche voorstellingen en is ons volksgeloof niet een bijna onveranderde voortzetting van dat der Germanen? Heel de ontwikkeling van bet
westen steunt op geschiedenis der Germanen, en zelfs op
punten, waar hunne beschaving zich door de Romaansche liet
opslorpen, en waar zij de Romaansche taal aannamen zooals
de Franken in Frankrijk en zekere Belgische volksstammen
in het Walenland, oefenden zij toch een zoo maclitigen invloed
uit, dat de oorsprong van de instellingen dezer landen te
zoeken is bij de ruwe stammen, welke Tacitus ons als halfnomadisch, ja, als halfwild doet kennen.
Lippert schetst den overgang van het nomadenleven tot de
vaste woonplaats, en dat groot geschiedkundig verschijnsel nit
de eerste eeuwen dat men de volksverhuizing geheeten heeft.
Hij toont ons de onwikkeling van het begrip van eigendom
en bezit; in een reeks interessante hoofdstukken schildert hij
ons de eerste rechtsvormen, de godsdienstige voorstellingen
onzer voorvaderen ; het hoofdstuk gewijd aan de vrouw, de
ondergeschikte stelling die zij bij den Germaan innam, en hare
verheffing van bezeten voorwerp waarover men vrij beschikte,
tot meesteres des huizes, een opklimming gegrond op de
veredeling van den eens verachten landarbeid, verdient een
bijzondere melding. Nog zal ik gewagen van de zaakrijke
hoofdstukken, welke de inrichting van Karel den Groote's villa's
behandelen, het opkomen der leenen, en het verlies der vrijheid
voor den landbewoner. Koningschap en adel zien wij ontstaan
en in gezag toenemen, terwijl de vrijheid van den Boer steeds
verminderde. Heel het ellendig leven van dezen, zelfs de stoffelijke toestanden waarin hij verkeerde, vinden wij bier beschreven. Deze kapittels behooren tot de zaken, welke voor het
grootste gedeelte der lezers nieuw zijn, daar zij moeilijk te
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vinden zijn, en onder de gedeelten welke men als onbekend mag
vooruit zetten, zal ik b. v. zonder aarzelen de beschrijving van
het huis in de middeleeuwen noemen. Ook het ontstaan der
steden en markten gaat de schrkiver na, terwiji onder de
overige hoofdstukken de geschiedenis van den haard, meubels
en vensters onder elk opzicht veel merkwaardigs bevat.
1k ben verzekerd, dat een dergelijk bock, voor ons land
en meer met het oog op Vlaanderen bewerkt, aan ons lager en
zelfs middelbaar onderwijs uitstekende diensten zou bewijzen.
Schrijver doet dikwijls uitschijnen, hoe die oude instellingen
zich met geringe verandering tot op onzen tijd staande hielden.
Op deze wijze legt hij veel nit, wat ons dagelijks onder de
oogen komt, doch aan welks oorsprong wij zeker nooit gedacht
hebben.
De voorstellingswijze van Lippert is over 't algemeen klaar.
Enkele malen gaf hij persoonlijke zienswijzen, die in strijd
zijn met de algemeen aangenomen. Bij den lezer zullen zijn
lioofd- stukken over de Germaansche mythologic wel wat verwarring laten tusschen de vereering dcr goden en de vereering
der voorouders. Zijn etymologie van

weerwolf van warp (= nit

de maatschappij uitgesloten mensch, bl. 77) houdt geen steek ,

weer is goth. vain, d. i. man; bury of burcht konit niet van
borgen d. i. borg zijn (bl. 156), doch van Bergen, en is dus
de plaats waar men zich borg of in veiligheid stelde.
Bit zijn echter zoo kleine vlekjes, dat zij inderdaad de vermelding niet verdienen nevens de groote verdiensten waardoor het werk uitschittert, en dat is ook de indruk, waarmede
men het leerrijke boekje sluit, benevens een warm gevoel van
dankbaarheid jegens den schrijver, welke de Germaansche
oudheid in populairen worm genietbaar maakte.
AUG. GITTgE.
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