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VOORBERICHT DER EERSTE UITGAVE.
Bij het vervaardigen van deze « Beknopte Geschiedenis der Nederlandsche Letterkunde >> had ik een drievoudig oogmerk.
Ik heb eerst getracht in • alles klaar, bondig en methodisch te
wezen. Vervolgens wilde ik het droge en vervelende eener altijd
doorgaande sorteering en opsomming van schrijvers en werken
eenigszins wegnemen, door ettelijke stukken te geven, vooral uit de
middeleeuwsche geschriften. Terzelfder tijd begeerde ik aan onze
studeerende jeugd de gelegenheid te verschaffen, kennis te maken met
het middeleeuwsch Dietsch, en een kijkje te nemen in de rijke en zoo
eigenaardige literatuur der middeleeuwen : ik begeerde hun te toonen,
wat onze vaderen dachten en gevoelden, wat zij schoon, wat zij goed
oordeelden en wat hun dierbaar en heilig was.
Bij dit alles bleef het hoofddoel : de gezoride, de geest- en hartverheffende literatuur onzer Zuid en Noordnederlandsche schrijvers te
doen waardeeren en genieten, tevens onze leeslustige jongelingschap
te waarschuwen en te behoeden voor alle verdachte poezie en proza,
die niet komt « uut herten vri ende uut claren sinne.
-

Alle meegedeelde opmerkingen, van welken aard ook, zullen met
innigen dank aanvaard en met genoegen benuttigd worden.
Geel, October 1900.

W. V. N.

VOORBERICHT DER DERDE UITGAVE.
Vele veranderingen werden bij deze derde uitgave aangebracht,
ten einde het boek degelijker van inhoud, en zijn gebruik doelmatiger
en aantrekkelijker te doen worden. Bij deze gelegenheid is het mijn
plicht openlijk hulde te brengen aan de kunde en de vlijt van mijn
geachten medewerker, aan wien het boek een grondige omwerking
van twee belangrijke hoofdstukken — het Tooneel en de Nieuwe
School in Zuid en Noord te danken heeft.
Geel, October 1911.
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het boekdeel aan, het nevenstaande getal verwijst naar de bladzijde.
BLOEMLEZINGEN EN TIJDSCHRIFTEN.

= Belfort ; b. v. : B.-86, 1, 1 = Belfort, jaargang 1886,
B.
.1 e aflevering, blz. 1.
D. W. B. = Dietsche Warande en Belfort.
J. K. VI. A. = iaarboek der Koninkl. Vlaamsche Acadeniie.
V erslagen der Koninkl. iVlaamsche Academie.
V. K. VI. A.
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I. INLEIDING. (1)

EERSTE HOOFDSTUK.
De Indo=Germaansche taalgroep.
De Germaansche taalfamilie.

1. De Nederlandsche taal behoort, met de meeste
Europeesche en Westaziatische talen, tot een overgroote
TAALGROEP , welke gewoonlijk de INDO-GERMAANSCHE taalgroep genoemd wordt. -- De Indo-Germaansche taalgroep
wordt in 8 TAALFAMILIEN verdeeld : 1) het Arisch of
Indo-Iraansch ; 2) het Armeensch ; 3) het Grieksch
4) het Albaneesch ; 5) het Italisch ; 6) het Keltisch ;
7) het Germaansch ; 8) het Baltisch-Slavisch. Al deze
taalfamilien hebben met elkander zulke treffende gelijkenissen, dat ze hoogstwaarschijnlijk van eenzelfde grondtaal
voortkomen.
2. De Germaansche taalfamilie wordt in drie
hoofdgroepen gesplitst : 1) het Oost-, 2) het Noord- en
3) het Westgermaansch. -- De Oostgermaansche talen
zijn alle uitgestorven ; van eene enkele, van het Gotisch,
zijn ons letterkundige geschriften bewaard gebleven ;
o. a. tamelijk groote fragmenten eener Bijbelvertaling
door den Westgotischen bisschop Wulfila (311-383).
Bloeml. (1) — Het Noordgermaansch of Skandinaafsch
werd gesproken door de Germanen van Denemarken,
Zweden, Noorwegen, IJsland en van eenige andere eilanden
in de Noordzee. De oudste taaloverblijfselen zijn eenige
honderden Runenopschriften (2), waarvan sommige tot
(1) Voornaamste bronnen : Verdam : Uit de geschiedenis der Nederl. taal.
Vercoullie : Algemeene inleiding tot de taalkunde.
(2) Win- de Romeinsche overheersching, was de schrijfkunst aan de
Germanen niet bekend. De runen waren rechlijnige letters, meestendeels aan
het Romeinsch alphabet ontleend.
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de 3e of 4e eeuw opklimmen, en de Edda-liederen, of
sagen uit de Skandinaafsche mythologie. Uit het Noordgermaansch ontstond het Westnoordsch (IJslandsch en
Noorweegsch), en het Oostnoordsch (Deensch. en Zweedsch).
TWEEDE HOOFDSTUK.
Ontwikkeling van het Westgermaansch.
Het Oudnederlandsch.
Sinds Karel den Groote heette algemeen het Westgermaansch — in
tegenstelling met het Latijn, de taal der Kerk en der geleerden — de
lingua theotisca, dat is de taal van het « Diet » , van het yolk.
Vandaar de. Fransche naam onzer oude taal : le thiois ; alsmede de
namen Duitsch en Dietsch, die in den grond dezelfde beteekenis
hebben, alhoewel ze afzonderlijk gebruikt worden om de lingua theotisca
ten Oosten en ten Westen van het taafgebied aan te duiden.

1. Na de groote volksverhuizingen in de eerste
eeuwen van het christendom , begonnen de Westgermaansche
dialecten allengs zich in twee hoofdgroepen te splitsen.
In de lage gewesten aan de zee, bleven zij hunne
geleidelijke ontwikkeling voortzetten ; doch in de hoogere
streken van het binnenland, al naarmate zij verder van
de kunst verwijderd waren, ondergingen zij een merkelijke wijziging in de medeklinkers.
Deze wijziging heet de Hoogduitsche klankverschuiving. Zij splitste de Duitsche talen in Nederduitsch, en
in Middel- en Opperduitsch of Oudhoogduitsch. De
voornaamste overblijfsels van het Oudhoogduitsch zijn
het Hildebrandslied, uit de 8e of 9e eeuw, de Evan=
gelienharmonie en het Lodewijkslied,
Bloeml. (1)
beide uit de 9e eeuw.
Het liildebrandslied beschrijft den kamp van Hadubrant tegen
zijn vader Hildebrand. — De L3vangelienharrnonie is het verhaal
van Jezus' leven. -- Het Lodewijkslied bezingt de overwinning,
door den Westfrankischen koning, Lodewijk III, op de Noormannen
behaald, in 881, te Sancourt in Picardie.
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2. Om het midden der 5e eeuw, trokken verscheidene
Nederduitsche volksstammen, Angelen, Saksen, jutten, en
waarschijnlijk ook Friezen, naar Groot-Bretanje. Hunne
taal werd de grondslag van het Angelsaksisch of Oudengelsch. Het voornaamste Angelsaksisch gedenkstuk is
de Beowulf, uit de 7e of 8e eeuw.
Dit gedicht verhaalt hoe Beowulf, dienaar van den koning der
Jutten, twee reusachtige gedrochten, Grendel en zijne moeder, overwint en doodt.

3. Op het vasteland bestond het Oudnederduitsch
hoofdzakelijk uit Oudsaksische (1), Oudfriesche en Oudnederfrankische (2) tongvallen. Een zeer merkwaardig
gedenkstuk van het Oudsaksisch is de Heliand, een
allitereerend gedicht uit de 9e eeuw. — Bloeml. (2). — De
dichter verhaalt, op eigenaardigen volkstoon, jezus' leven.
Hij geeft aan alles eene Germaansche kleur ; de Heiland
zelf wordt als een Germaansche koning voorgesteld.
4. Het Oudnederlandsch, d. i., het Nederlandsch, dat
in de beide Nederlanden gesproken werd van de 4e toi de
12e eeuw, bestond uit drie Nederduitsche dialecten, het
Oudfriesch, het Oudsaksisch en het Oudnederfrankisch.
Het Oudfriesch werd gesproken van aan de Weser tot
aan het Zwin ; het werd allengs verdrongen door het
Nederfrankisch, en leeft nog alleen voort in de volkstaal
van het huidige Friesland. Het Oudsaksisch had in de
Nederlanden een zeer beperkt taalgebied, enkel in het
Oostelijk gedeelte. Heden wordt nog Saksisch gesproken
in een deel der provincien Groningen, Drente, Overijsel
en van het graafschap Zutfen. Het Othinederfrankisch,
(1) Het Platduitsch, dat nog heden in geheel Noord-Duitschland in den
mond van het volk gehoord wordt, is de rechtstreeksche afstarnmeling der
Oudsaksische dialecten.
(2) Het Friesch werd niet aangetast door de Hoogduitsche klankverschuiving ; het Saksisch slechts voor een klein gedeelte ; het Frankisch daarentegen
werd door de klankverschuiving in twee hoofdgroepen gesplitst. De dialecten zonder
klankverschuiving waren het Nederfrankisch ; die met klankverschuiving, het Middel-

en Opperfrankisch.
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dat in de overige Nederlandsche gouwen gesproken
werd, was alzoo en bleef het overheerschend dialect.
Wel nam het mettertijd menig Friesch. en Saksisch
bestandJeel in zich op ; doch immer heeft het zijn
oorspronkelijk Frankisch karakter behouden.
Een enkel gedenkstuk is ons van het Oudnederfrankisch
bewaard gebleven, namelijk een vijfentwintigtal vertaalde
psalmen, gewoonlijk de Wachtendoncksche psalmen
geheeten, naar den Luiker kanunnik Arnoldus Wachten=
donck (17a eeuw), bij wien Justus Lipsius deze psalmen
in handschrift vond. De taal is het Oudnederfrankisch der
10e eeuw, uit de omstreken van Maastricht. — Bloeml. (3).

EERSTE TIJDVAK.
MIDDELEEUWSCHE LETTEREN.
De geschiedenis der Nederlandsche letterkunde begint,
zoodra in eene der Nederlandsche gouwen het streven zich
openbaart tot het scheppen eener beschaafde schrijftaal,
min of meer van de gesproken volkstaal afwijkend. Dit
streven vangt aan in de tweede helft der 12e eeuw, in
Limburg.
Waarom zijn er geen letterkundige werken in Oudnederlandsch,
van voor de 12e eeuw tot ons gekomen ? < Verwonderlijk is dat niet.
In de schatting der middeleeuwsche menschen van dien tijd, stolid
het Latijn hoog boven de volkstaal. Het Dietsch was de taal van
het < diet », van JAN ALLEMAN, en werd nog niet als schrijftaal
gebezigd ; het Latijn, met zijn eerbiedwaardig verleden, den roem en
het gezag der klassieke schrijvers, was de taal der Kerk in gansch
West-Europa, de taal ook waarvan geestelijken en geleerden zich
bedienden, de taal die vorsten en machtigen kozen voor het opstelIen van officieele stukken Rome's taal en letterkunde worden ook
hier te lande vlijtig beoefend
Die eerbied en liefde voor het Latijn zal de ontwikkeling der
volkstaal waarschijnlijk belemmerd hebben de veldbloem heeft tier
noch zwier » in de schaduw van den grooten boom die haar het
vrije genot van zon en wind en regen beneemt en beslag legt op de
groeikracht van Moeder Aarde. >> (K. 1, 14-15. Zie bij denzelfden

schrijver, blz. 9-27, de vraag beantwoord : Hebben wij een Oudnederlandsche Letterkunde ?)

Onze middeleeuwsche letteren omvatten eene tijdruimte
van ongeveer vier eeuwen, van het einde der 12e eeuw tot
omstreeks het midden der 16e. Zij ontluiken met de ridderpoezie (Hendrik Van Veldeke en de Vlaamsche romandichters),
bereiken, in de 13e en 14e eeuw, hun hoogsten bloei met
de didactiek (Maerlant, Boendale en hunne volgelingen),
en beginnen van lieverlede te kwijnen in de 15e eeuw,
onder den kunstdoodenden invloed der Rederijkerskamers.
Een in 't oog vallend kenmerk onzer middeleeuwsche letteren is
gebrek aan vinding en oorspronkelijkheid. In de ridderpoezie vooral is
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navolging — zoo niet slaafsche vertaling — van Fransche werken, de
gewone regel.
Wat het middeleeuwsch tijdvak nog kenmerkt, in tegenstelling met
de Renaissance en het moderne tijdvak, is de reeds weelderige bloei der
letterkunde in het Zuiden naast hare gelijktijdige ontluiking in het
Noorden. De groote oorzaak hiervan was, dat het Noorden, door
de ongunstige gesteltenis van zijn lagen bodem, eeuwenlang overstroomd
door groote rivieren, — de Maas, de Schelde, den Rijn, de Vecht en
de Eems zich veel later maatschappelijk en stoffelijk . heeft kunnen
ontwikkelen. (T. B. 20.)

II. 12d' EEUW.
Hendrik van Veldeke. (1)
De gunstige ligging van het aloude Limburg in een vruchtbaar
dal aan Maas en Jeker, de groote handelsweg welke, van Frankrijk
naar Duitschland, door Limburg liep, niet minder de vroege invoering
van het christendom, waren oorzaak dat in dit gewest al vroeg stoffelijke
welvaart en geestelijke beschaving bloeiden.

Hendrik van Ve1deke was een Limburger edelman,
te Veldeke geboren, dicht bij het dorp Spalbeek, tusschen
Diest en Hasselt, in de eerste helft der 12e eeuw. Hij
is de oudst bekende dichter uit onze middeleeuwsche
letterkunde. Zijne werken zijn :
lo De St.-Servatiuslegende, van weinig letterkundige
waarde, omstreeks 1171 uit het Latijn vertaald in een
Limburgsch-Maastrichtsch dialect.
De dichter verhaalt in twee boeken, (6228 vv,), het leven van
den heiligen patroon van Maastricht, de geschiedenis der bisschoppelijke stad en vooral de mirakelen welk door Servatius' voorspr4ak
gebeurden.

2() De Eneide, (13500 vv.), vrij vertaald naar den
Franschen Roman d'Eneas , en waarschijnlijk voltooid
kort vOOr 1190. -- Bloeml. (3).
,1) K. I, 34; T. B. 31.
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Veldeke, naar zijn Fransch voorbeeld, verwisselt zooveel mogelijk
het mythologisch element van Vergilius' heldendicht door christelijke
toestanden, en tracht vooral het leven en de pracht van den middeleeuwschen adel te schilderen. Gelijk alle middeleeuwsche dichters
is hij langdradig ; nochtans weet hij zijn Fransch voorbeeld, door
deelen te verkorten of te wijzigen, op gelukkige wijze te verbeteren.
— Evenals het vorige gedicht, is de Enerde in het Maastrichtsch
dialect geschreven. Doch vermits Veldeke zich veel ophield aan het
hof van Duitsche edelen, bleef de Enelde hier onbekend ; in Duitschland
werd er veel belang in gesteld, zoodat het gedicht in middelhoogduitschen
tongval werd omgewerkt.

30 Een dertigtal minnesanghen, insgelijks in middelhoogduitschen vorm tot ons gekomen.
Hendrik van Veldeke heeft door zijne gedichten weinig
of geen invloed uitgeoefend op de middelnederlandsche
letterkunde ; des te meer invloed had hij in Duitschland
waar hij algemeen als de baanbreker der middeleeuwsche
roman- en lierpoezie erkend wordt.

III.

13d " EEUW.

De ridderromans. — Geestelijke poezie. — De dierenfabel en
het dierenepos. — Opkomst der didactiek. Jakob van Maerlant.

De middeleeuwsche letteren, voor het eerst ontstaan
in Limburg, met Hendrik van Veldeke, ontloken omstreeks
hetzelfde tijdstip in een andere streek der Nederlanden,
waar zij een gunstiger veld tot duurzamen groei en bloei
zouden vinden. Reeds om het begin der dertiende eeuw
is het graafschap Vlaanderen in macht en rijkdom gestegen.
Koophandel en nijverheid hebben een ongemeene uitbreiding genomen ; alom rijzen volkrijke Vlaamsche steden
op, wier machtige gilden graven en koningen trotseeren.
In zulk eene maatschappij kon en zou de letterkunde bloeien.
Ook zijn uit de 13e eeuw menigvuldige en belangrijke
letterkundige werken bewaard.
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EERSTE HOOFDSTUK.
De ridderromans. (1)

De middeleeuwsche ridderroman is van Franschen
oorsprong. De Fransche chansons-de-geste (geste = geschiedenis, uit het Lat. fiesta) beginnen omstreeks 1050. Zij
zijn buitengewoon talrijk, en werden meestal opgesteld
door rondreizende kunstenaars of muzikanten, jongleurs
(joculatores genaamd.
De chanson-de-geste werd door de Vlaamsche graven
zeer geliefd. Tot in de 14e eeuw waren de jongleurs
welkome gasten aan het hof van den graaf. (2) Zelfs de
dike poorter las den ridderroman in de oorspronkelijke
taal ; want de kennis van het Fransch was vrij algemeen,
niet alleen bij den adel en de hooge geestelijkheid, maar
ook bij den vijken Vlaamschen koopman. (Pirenne : Hist.
de Belg. I, 312, 326.)
Doch weldra, op het elude der 12e, of in het begin
der 13e eeuw, worden de chansons-de-geste ook vertaald.
Deze vertalingen hebben, uit hunnen aard, meestal weinig
letterkundige waarde. Toch verdienen zij onze belangstelling, omdat zij de eerste bloesems zijn onzer ontluikende
letterkunde, alsook omdat zij de geestesbeschaving onzer
dertiende-eeuwsche poorters weerspiegelen.
§ 1. DE FRANK1SCHE ROMANS OF KARELSAGEN.

Van deze romans, een uitgezonderd, bestaan slechts
fragmenten uit het Fransch vertaald. Zij bezingen niet
uitsluitend Karel den Groote en zijn geslacht, maar in
't algemeen den strijd der Franken tegen de Saracenen
(1) K. I. 81; T. B. 32.
2) De Dietsche beroepsdichters en voordragers heetten eigenlijk menestreelen.
« De inenestreelen behoorden, zooals him inain (ministeriales aanduidt, tot de
dienhren van den adel; lain taak was vooral, den heer en zijn « gezinde >> met
muziek en zang of voordracht van po d zie te vermaken... Niet alleen ow hun heer
den tijd te korten, dienden hem de menestrelen ; zij waren er ook op nit, zijn
roemzucht door lion loftniting,en te prikkelen, in de hoop op geschenken zijnerzijds. » (K. I. 269 270.) Over de menestrelen, 11101 stand en litinne levenswijze,
is met voile zekerheid niet heel veel bekend.
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en Saksen, ook wel de onderlinge twisten der Frankische
vorsten en edelen.
De voornaamste Frankische romans, in 't Middelnederlandsch vertaald, zijn :
1. Het Roelandslied of de Roncevallerslag, waarschijnlijk door een monnik, op het einde der 12e eeuw,
vrij vertaald naar eene jongere bewerking van het Middelfransch heldendicht La chanson de Roland. Het verhaalt
de verraderlijke vernietiging van Karel's leger en den dood
van Roeland, in de Pyreneen, gedurende den oorlog tegen
de Mooren.
Slechts fragmenten, een duizendtal verzen,
zijn tot ons gekomen ; zij bevatten het verhaal van den
slag van Roncevaux.
2. De Vier llaymyns- of Heemskindercn, of Renout
van Montalbaen. Deze roman verhaalt den jarenlangen
strijd van de vier zonen van Haymyn van Ardennen tegen
koning Karel, zijn zwager. De Nederlandsche fragmenten,
slechts 2008 vv., behooren tot het tijdstiD 1240-1250.
3. De Roman der Lorreinen verhaalt den strijd,
uit eeuwenouden bloedhaat, tusschen de Lotharingers en
de heeren van Bordeaux. — Groote fragmenten, samen
10000 verzen, zijn ons bewaard gebleven.
4. Carel ende Elegast (1414 vv.) is de eenige
Frankische roman, in zijn geheel tot ons gekomen, in
een ouden druk, van omstreeks 1488. De oudste bewerking, waarschijnlijk geen vertaling, is meer dan twee
eeuwen ouder, namelijk van het einde der 13e eeuw.
INHOUD : Op zekeren nacht verscheen een engel aan Karel
den Groote en gebood hem to gaan stelen. Karel aarzelt.. , doch
gehoorzaamt, want...

Gods ghebot ende sine - woerde*
En willic niet laten achter ,
Ic sal dief sijn, al eest lachter*,
Al soudic hanghen bider kelen.

*woorden
*schande
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Karel verlaat zijn kasteel nog denzelfden nacht. Na korten tijd
ontmoet hij in 't woud een ridder,
Met wapen swart als colen,
Swart was helm ende schilt,
Die hi an sinen hals hilt.
Sinen halsberch* mochtmen loven.
Swart was den wapenroc daerboven :
Swart was dors*, daer hi op sat.

*borstharnas
*het ros

Er volgt een tweegevecht. Karel overwint. Die ridder is Elegast,
vroeger door Karel ten onrechte van het hof verbannen, en die nu
alleenlijk leeft van den roof. Karel noemt zich ook een roofridder ;
beiden sluipen het kasteel binnen van Eggheric, Karel's zwager, .en
daar vernemen zij dat er eene samenzwering tegen het leven van
den keizer gesmeed is.
Doe" wiste Carel wel te voren,
Dattem God te stelene ontboot
Om te bescuddene sine doot.
Hi dankes oetmoedelike
Gode van hemelrike.

*toen

Den volgenden dag worden de samenzweerders, zoohaast zij
aan het hof verschijnen, ontwapend en van hunne schuld overtuigd.
Eggheric loochent alles ; Karel beveelt hem een tweestrijd met Elegast
aan te gaan ; anders moest hij oogenblikkelijk sterven. Eggheric dacht :
Beter es camp dan hals ontween*.
*in twee
Eggheric sneuvelt. Elegast verwerft de hand van Eggheric's vrouw,
Karel's zuster.

Carel ende Eleg ast is een der verdienstelijkste Frankische romans in onze taal. Het Dietsch is vloeiend en
zuiver ; het verhaal is beknopt en boeit den lezer deels
door het ongewone, deels door het ridderlijke, bijna overal
door het komische, en door het fijne en juiste in de
karakterteekening. — Bloeml. (4).
-

§ 2 DE BRITSCHE ROMANS OF ARTURSAGEN.
Ovec den Britschen koning Artur is niets met. geschiedkundige
zekerheid hekend. Volgens de oudste kronijk, dagteekenend uit de
10e eeuw, schijnt hij oinstreeks de (ie eeuw in Cornwallis geleefd te
hebben. maakte zich beroeind in den strijd van zijn yolk tegen
de Angelsaksen niet alleen overwon hij meermalen de erfvijanden
van zijnen stam, ook deed hij veroveringen buiten zijn vaderland.
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Deze Artur en zijne ridders, de gezellen van der Tafelronde (1),
worden . de hoofdpersonen der Britsche romans of Artursagen. De
talrijke Fransche bewerkingen dezer romans, geschreven na de Karelsagen, bestaan uit twee hoofdgroepen. De eerste groep, de eigenlijke
romans der Ridders van der tafelronde, verheerlijkt ridderlijke fierheid
en oorlogszucht. De tweed soort heeft voor middelpunt de sage van
den H. Graal of van den schotel, welke bij het Laatste Avondmaal
had gediend, en waarin, bij de Kruisiging, het H. Bloed werd opgevangen. Eerst werd die schotel in Engeland bewaard, dock later was
hij door Engelen ontvoerd. De . ridders der Tafelronde of de Graalridders
moesten die kostbare reliquie trachten te vinden. Op hunne tochten
ontmoetten zij de grootste gevaren en de wonderlijkste avonturen.
Tegenmer het krijgshaftige, eenvoudigvroom Christelijke der oude
nationale Chansons-de-geste met hunne ruwheid en grootschheid, ziet
men de Keltische en klassieke romans met hunne hoofdschhcid, hunnen
vrouwendienst, het sterk ontwikkeld lyrisch- erotische, gemengd met
mystiek, hunne neiging tot het wonderbaarlijke tegenover het wonder
in de nationale gedichten. Naar den inhoud staan deze beide greepen
ook in z6Overre tegenover elkander, dat zij verschillende beschavingstoestanden weergeven : de nationale groep weerspiegelt een beschaving
minder ontwikkeld dan die waaruit de uitheemsche geboren is. De
nationale groep staat dichter bij het volks-epos, de uitheemsche
dichter bij het kunst-epos. » (K. I, 84.)
Het is dan ook niet te verwonderen dat de Britsche romans,
bij den op feest en ridderspel gezetten Nederlandschen edelman der
13e en 14e eeuw, ongemeenen bijval vonden. Doch van de talrijke
vertalingen is veel verloren gegaan. « Zij waren niet nationaal, zooals
de Frankische romans en vandaar dan ook, dat 'zij spoedig weer
vergeten werden, en niet zooals deze in den vorm van volksbo?,ken
tot lang na de middeleeuwen bleven Leven. » (Te Winkel.)

Ruim een tiental Britsche romans zijn ons in het
5.
Dietsch overgebleven. Van al deze is verreweg Walewein
de voornaamste.
(1) «Artur's ridders dragen gewoonlijk den naam van gezellen van der
tafelronde, waarin men later. onder den invloed der graallegende, eene bijzondere
tafel is beginnen te zien... gemaakt naar het model van de avondmaalstafel
Daaraan bleef dan eene plaats, de judasplaats, open, k dat vreeselijk sitten
(d. i. de gevaarlijke zetel , genoemd, omdat ieder, die er zich in zou willen neer
zetten, terstond zou gedood worden, behalve de uitverkoren ridder, wien het
beschoren was het graal te winnen. Oorspronkelijk echter zal de tafelronde....
niet anders geweest zijn, dan de open tafel, waarin de Britsche vorst ieder toeliet,
die inoed en behendigheid genoeg bezat on] na den maaltijd deel te nemen aan
dat soort van ridderlijke wapenoefening, dat reeds van den oudsten tijd of bij
de Kellen ,vermeld wordt en ook in de romans zelf met den naam van tafelronde
bestempeld wordt.. (Te Winkel.)
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INHOUD : Koning Artur houdt een luisterrijken hofdag. Opeens
komt een schaakbord het venster binnengevlogen en verdwijnt weer
terstond. De koning wil dit wonderschaakbord bezitten. Niemand
durft het nasporen dan Walewein, zijn neef. Na wonderlijke tochten
vindt Walewein het schaakbord en brengt het bij den koning.

Walewein bevat 11100 verzerr. Er is geen oorspronkelijke Fransche bewerking van bekend ; alleen wordt in
den Dietschen roman van Fransche bronnen gesproken.
Het eerste en het beste deel (bijna 8000 vv.) is door
Penninc geschreven ; het tweede deel (bijna 3000 verzen)
werd bewerkt door Pieter Vostaert, vOOr 1.350. Over
het leven beider dichters weten wij niets.
§ 3. DE OOSTERSCHE ROMANS.

De kruistochten hadden in Westelijk Europa niet alleen
de Oostersche kunst en beschaving, maar ook de Oostersche
letterkunde bekend gemaakt. De Byzantijnsche romanliteratuur, reeds beoefend sedert de 3e en 4e eeuw, bereikte
in de 1 le eeuw een hoogen bloei, en oefende, samen met
andere Oostersche vertellingen, tijdens de kruistochten,
op de West-Europeesche letterkunde een niet geringen
invloed uit. Ook hier te lande, vermits zoovele Vlaamsche
edelen aan de kruistochten deelnamen, vonden de Byzantijnsche en Arabische sproken buitengewoon veel belangstelling. Van de vele Oostersche romans, oorspronkelijke
of uit het Fransch vertaaide, zijn de bijzonderste :
6. Parthonopeus en Melior of Parthonopeus van
Blois. Slechts een vierde , in verscheiden fragmenten ,

(8859 verzen) van het midden of van het einde der 13e eeuw,
is ons overgebleven.
Het gedicht , een getrouwe vertaling uit het Fransch , verhaalt
hoe graaf Parthonopeus van Blois, neef van koning Clovis, door een
tooverschip op een wonderkasteel van een onbekend eiland wordt
gebracht. Eene jonkvrouw, eene fee, verschijnt hem. Deze noemt iich
Mellor, en keizerin van Byzantium. Na allerhande avonturen treedt
Parthonopeus met Mellor in den edit.
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7. Meer beroemd om de schoonheid en de aantrekkelijkheid van het verhaal, en daarom tot op onze dagen
als volksboek bekend, is Floris ende Blancefloer (3983 vv.)
waarschijnlijk van Arabischen• oorsprong, omstreeks 1250
uit het Fransch vertaald door Dirc van Assenede, klerkrentmeester der gravin Margaretha van Vlaanderen.
Floris, de zoon van een Moorschen koning in Spanje, bemint
Blancefloer, de dochter eener door de Mooren gevangen genomen
gravin. Beiden hebben een zeer avontuurlijke jeugd, totdat Floris
christen wordt en met Blancefloer in den echt treedt. Hunne dochter
Baerte metten breden voeten > werd de moeder van « Coninc Carel
want haar < nam te wive coninc Puppiin.

8. Valentijn ende Nameloos, (fragmenten), uit het
Fransch vertaald, tot heden nog als volksboekje bekend,
onder den naam van Valentijn en Ourson.
4

TWEEDE HOOFDSTUK.
Geestelijke poezie. (1)
De geestelijkheid die, van in de vroegste tijden, onze
ontluikende letterkunde beoefende, kon de meer en meer
zinnelijk geworden voortbrengselen der ridderpoezie niet
onvoorwaardelijk goedkeuren. Tegenover de wereldsche
poezie stelde zij de geestelijke. In plaats van koningen
en ridders bezong zij Christus, den wereldveroveraar met
zijne heiligen en martelaren, en tegenover de wulpsche,
wereldsche vrouw stelde zij de reine, heilige Maagd Maria.
De volgende gedichten verdienen vooral aangestipt te
worden :
1. Vanden Levene ons Heren ., (5000 vv.) misschien naar een Latijnsch voorbeeld, berijmd tusschen
1260 en 1270. < Verhalen over Jezus' leven, dood en
opstanding, gegroepeerd om de kern van het werk : de
verlossing van het menschdom, zijn hier door een echt
(1) K. I, 131 ; T. B. 149.
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dichter vereenigd tot een geheel dat hooge waarde heeft
(KaIff. I, 132). — (Bloeml. (38).

2: De Reis van Sinte Brandaen, (2200 vv.),
misschien vOOr 1200 uit het Hoogduitsch vertaald, is
eene grillige vermenging van Iersch bijgeloof en vrome
leering.
Brandaen, een heilige lersche abt, las op zekeren dag in een
boek de beschrijving van allerlei wonderen in de natuur. Hij gelooft
er niet aan en werpt, vol toorn, het bock in het vuur. Een engel
verschijnt, die hem beveelt negen jaren lang op zee te varen, opdat
hij met eigen oogen zich moge overtuigen van de waarheid van het
bock. Brandaen gaat scheep met zijne monniken, ziet de wonderste
dingen en heeft de zonderlingste avonturen. Na negen jaren komt hij
terug in zijn klooster, draagt nog eenmaal het misoffer op en sterft.

3. Leven van Sinte Lutgart (geboren te Tongeren
1182, 1256), door Willem van Afflighem, (1210-1297),
abt van Sint-Truiden, is eene dichterlijke, vloeiende vertaling van het Vita Lutgardis van den geleerden Thomas
van Cantimpre. Het eerste deel is verloren ; het tweede
en derde deel (20000 vv.) werden in 1898 in de Koninklijke
Boekerij te Kopenhagen wedergevonden.
DERDE HOOFDSTUK.

De dierfabel en het dierenepos. (1)
De dierensprook in West-Europa heeft deels een
Germaanschen of Indo-Germaanschen, deels een Indischen
oorsprong ; zij werd vooral door Latijnsche vertalingen van
Grieksche labels en Oostersche vertellingen herwaarts
aangebracht.

1. Van een Latijnschen, in de middeleeuwen zeer verspreiden, fabelbundel, Romulus, bestaat een gedeeltelijke
Dietsche bewerking, Esopet, uit het midden der 13 , eeuw.
Esopet bevat de 67 eerste fabelen van Romulus ; hoogst1) K. I, 183; T. B. 137.
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waarschijnlijk is zij diegene, welke Maerlant, in zijn
Spieghel Historiael, toeschrijft aan twee ons overigens onbeBloeml. (40).
kende dichters, aan Calfstaff en Noydekyn.
2. Vanden Vos Reinaerde. De Reinaertsgedichten,
onder den algemeenen naam van Roman de Renart, in
vele branches vertakt, ontstonden in Noord-Frankrijk, de
meeste in Picardie, van om het einde der 12e tot het begin
der 14e eeuw. Naar eene dezer branches, werd onze
Nederlandsche Reinaert (3476 vv.) bewerkt om het midden
der 13e eeuw, door een Oostvlaming, een zekeren « Willem,
die Madoc maecte ».
Koning Nobel, de leeuw, houdt een hofdag. << Het was in enen
tsinxen daghe. > Alle dieren zijn aanwezig
Groot ende clene,
Sonder vos Reinaert allene.
ledereen, met uitzondering van zijn oom Grimbert, den das,
heeft te kiagen over den vos,
Den fellen metten roden baerde.

Isengrijn, de wolf, begint de aanklacht :
Mi hevet Reynacrt, dat felle dier.
So vele te leede ghedaen,
lc weet wel al zonder waen
Al ware al tlaken paerkement,
Dat men maket nu te Ghent,
Inne" ghescreeft niet daer an.

"ik en

Na den wolf
Stont up een hondekijn, hiet Cortois,
Ende claghede den coninc in fransois.
Daarna verhaalt Panser , de bever, hoe Reinaert den haas
Cuwaert << bi der kele » had genomcn en hem bijna had gewurgd, onder
voorwendsel van hem het credo te leeren zingen, om hem kapelaan
te maken. Grimbert wilde den vos verdedigen : maar toen hij nog
Stont in dese tale,
Saghen si van berghe te dale
Cantecleer comen ghevaren

Ende brochte up ere* bare

*eene
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Ene dode hinne, hiet Coppe,
Dier Reinaert hadde bi den croppe
Hooft ende hals afghebeten.
Dit moeste nu die coninc weten.
Koning Nobel twijfelt niet langer meer aan Reinaert's schuld
en zendt Bruin, den beer, naar Maupertuus, om hem te dagvaarden.
De plompe Bruin, in Reinaert's burcht aangekomen, laat zich deerlijk
verschalken. . Here Bruun, wel soete vrint zei de vos, . ik zou
uit mijzelven ten hove gegaan zijn, maar ik heb mij zoo dik gegeten,
dat ik niet meer kan gaan. En toch had ik slechten kost : ik heb
mij met versche honigraten moeten tevredenstellen.
Dit hoorde Brune, ende sprac :
. Helpe, lieve vos Reinaert,
Hebdi honich dus onwaert ?
lionich es een soete spise,
Die ic yore alle gherechten prise,
Ende yore alle gherechten minne.
Reinaert, helpt mi, dat ics ghewinne !
Edele Reinaert, soete neve,
Also langhe als ic zal leven
Willie u daer omme minnen : .
Reinaert, helpt mi, dat ics ghewinne !
— Ghewinnen, Bruun ? ghi hout u spot » !
In doe*, Reinaert, so waric sot,
"ik en doe
Hildic* spot ; neen ic niet ».
*hield ik
Reinaert sprac :
Bruun, mochtijs iet ?
Oft ghi honich moget eten,
Bi uwer trauwen*, laet mi weten ;
*woord van eer
Mochtijs iet, ic souts u saden*.
*verzaden
lc saels u so vele beraden*,
*verschaffen
Ghine* atet niet met u tienen,
*gij en
Waendic u hulde daerniet verdienen ».
Met mi tienen ? hoe mach dat wesen ?
Reinaert hout uwen mont van desen ;
Ende sijts seker ende ghewes,
Haddic al thonich, dat nu es
Tusschen hier ende Portegale,
lc aet al up, tenen male
Reinaert sprac : Bruun, wat sechdi ?
Een dorper, heet Lamfroit, woont hicr bi,
Hevet honich so vele te waren*,
*bewaren
Ghine atet niet in VII jaren.
"bezit
Dat soudic u gheven in u ghewout*,
Here Brune, wildi mi wesen hour,
"genegen
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Ende voor mi dinghen te hove
Doe quam Brune, ende ghinc gheloven
Ende sekerde Reinaerde dat,
Wildine* honichs maken sat,
(Des hi cume* ombiten* sal)
Hi wilde hem wesen over al
Ghestade vrient ende goet gheselle.
Hier omme loech Reinaert, die felle,
Ende sprac : << Bruun, heelt* mare*,
Vergave God, dat mi nu ware
Also bereet een goed gheval,
Also u dit honich wesen zal ;
Al wildijs hebben Vli amen* !
Dese woort sijn hem bequame*,
Bruun, ende daden hem so sochte !
Hi loech, dat hi nemme* ne mochte.
Doe peinsde Reinaert, daer hi stoet :
Bruun, es mi davonture goet,
lc wane u daer noch heden laten,
Daar ghi lachen sult te maten.
Na dit peinsen ghinc Reinaert uut,
Ende sprac al overluut :
c Oom Bruun, gheselle, willecome !
Het staet so, suldi hebben vrome*,
Hier ne mach sijn gheen laugher staen.
Volghet mi, is sal yore gaen :
Wi houden desen crommen pat.
Ghi suit noch heden werden sat* :
Saelt na minen willen gaen,
Ghi suit noch hebben, sonder waen,
Also vele als ghi moghet ghedraghen
Reinaert meende van groten slaghen :
Dit was dat hi hem beriet*.
Die keitijf* Bruun ne wiste niet
Waer hem Reinaert die tale keerde",
Die hem honich stelen leerde,
Dat hi wel sere sal becopen.
Al sprekende quam dus ghelopen
Reinaert met sinen gheselle Brune,
Tote Lamfroits, bi den tune.
Wilde horen van Lamfreide ?
Dat was, eist* so* men mi seide,
Een temmerman van goeden love,
Ende haddi bi sinen hove

*wilde hij hem
"nauwe!ijks nutten

*vermaarde held

*amen (vochtniaat)
*aangenaam
*nimmer

*voordeel

*verzadigd

*berokkende
*rampzalige
*wat Reinaert bedoelde

*is het zooals
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Ene eke* brocht uten woude.
*eik
•
Die hi ontwe" clieve soude,
*in twee
Ende hadde twe wegghen* daer in ghesleghen *wiggen
Also temmermans noch pleghen.
Die eke was ontdaen* wel wide.
*gespleten
Des was Reinaert harde blide.
Te Brunen sprac hi, ende loech :
Siet hier u grote ghevoech,
*acht
Brune, ende nemet wel goom* !
Hier in desen selven boom
Es honichs utermaten vele ;
Proeft, oft ghijs in uwe kele
Ende in uwen buuc moghet bringhen.
Nochtan suldi u selven dwinghen,
Al dinket u goet die honichrate ;
Etet te seden, ende te maten,
Dat ghi u selven niet verdervet ;
lc ware onteert ende ontervet,
Wel soete oom, mesquame u iet
Bruun sprac : . Reinaert, ne sorghet niet.
Waendi dat ic bem onvroet* ?
*onwijs
Mate es tallen spele goet*
*matigheid is goed voor
— . Ghi secht waer, sprac Reinaert,
alles
Waar omme bem ic ooc vervaert ?
Gaet toe, en crupet daer in !
Bruun peinsde om sijn ghewin,
Ende liet hem so verdoren*,
*voor den gek houden
Dat hi thooft over die oren
Ende die twe vordere voeten in stac
Reinaert poghede dat hi brac
Die wegghen bede uter eken.
Dien hi te voren ghinc so smeken,
Bruun bleef ghevanghen in den boom.
Nu hevet de neve sinen oom
Met looshede brocht in sulker achte,
Dat hi met' liste. no* met crachte,
*noch
In ghere wijs ne can ontgaen,
Ende bi den hoofde staet ghevaen.
Wat raeddi Brunen te doene ?
Dat hi was sterc ende coene
Sal hem niet ghehelpen moghen.
Hi sach wel, hi was bedroghen :
Hi began brieschen ende hulen :
Hi was begrepen* bi sier mulen
*va*tgegrepen
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So vaste, ende bi den voeten voren ;
Al dat hi pijnde was verloren ;
Hine waende nemmermeer ontgaen.
Van verre was Reinaert ghestaen
Ende sach comen Lamfreide
Die up sinen hals brochte beide
Een scaerpe aex* ende ene baerde*.
*bijl
Hier mooghdi horen van Reinaerde,
Hoe hi sitten oom ghinc rampineren* :
*bespotten
*verminderen
. Oom Brune, vaste gaet mineren*
Hier coomt Lamfroit, ende sal u scinken ;
Haddi gheten, so souddi drinken
Na der talen, so ghinc Reinaert
Weder te sinen castele waert,
Sonder orlof D.
Toen Bruin, geheel gewond en mismaakt, aan het hof kwam,
werd de koning geweldig vertoornd, en zond Tibert, den kater,
om den vos te ontbieden. Dezen ging het niet beter. Alleen Grimbert
slaagt er in, den aangeklaagde over te halen om voor den koning
te verschijnen. Onderweg spreekt Reinaert huichelend zijne biecht.
Grimbert hoorde de bekentenis van al zijne moorden en schelmerijen ; dan brak hij
een rijs van ere haghe
ende gaffer hem mede XL slaghe
over alle sine mesdade,
en vermaande hem in 't vervolg deugdzaam te zijn, te vasten en
te bidden.
Met stout gelaat treedt Reinaert het hof binnen. Hij wordt
veroordeeld om gehangen te worden. Doch terwijl Tibert. Bruin en
Isengrijn de galg bereiden, staat de koning aan Reinaert toe eene
openbare biecht te spreken, die eene leugen is van 't begin tot het
einde. Reinaert krijgt niet alleen vergiffenis , maar weet nog to
bewerken, dat zijne bijzonderste vijanden, Bruin en Isengrijn, gevangen
genomen en den eersten een stuk uit den rug, den laatsten, alsmede
zijner vrouw Hersinde, de schoenen der voorpooten afgestroopt worden,
om Reinaert, die als pelgrim naar Rome en Palestina zou trekken,
reiszak en laarzen te bezorgen. Den volgenden morgen trekt hij op
reis. Al de dieren doen hem een eind wegs uitgeleide.

Reinaerts herte binnen loech
Dor dat si alle met hem ghingen,
(Met so groter sameningen)
Die hem te voren waren wreet.
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Eindelijk ried hij den koning aan terug te keeren.
Na deze tale ghinc hi staen
Op sine II achterste voeten,
Ende maende die diere, clene ende groete,
Dat si alle voor hem baden,
Cuwaert en Belijn, de ram, 's konings kapelaan, vergezellen
den pelgrim tot Maupertuus, alwaar Cuwaert , buiten weten van
Belijn, vermoord wordt. De vos steekt den btoedigen kop van zijn
slachtoffer in de reistasch, en verzoekt den argeloozen Belijn dien
brief aan den koning te bestellen. Toen de koning dit vernam,
stond hij
.••• in droeven sinne,
Ende sloech zijn hoofd neder.
Over lanc* hief hijt weder
*Lang daarna
Op, ende begonste werpen uut
Een dat vreeselycste geluut
Dat noint van diere gehoort waert.
Alle dieren waren vervaert.
Door tusschenkomst van Firapeel, den luipaard, verzoent zich
Nobel met Isengrijn en Bruin : hij ontslaat den armen Belijn van zijn
ambt en verbant hem uit het hof. Ter eere van Bruin en Isengrijn
worden de hoffeesten twaalf dagen verlengd.

Vanden Vos Reinaerde is eene uiting van den satirieken
geest van het yolk, eene vermakelijke parodie van den
ridderroman, tevens een protest der opkomende burgerij
tegen de gebreken der hoogere standen.
Wat de letterkundige waarde van het gedicht betreft,
<, door zijne zelfstandige toevoegsels, door zijne eigenaardige wijzigingen, door de meesterlijke wendingen die
hij er aan heeft gegeven, heeft 'Willem een kunstwerk
in 't leven geroepen, dat zijn origineel in bijna ieder
opzicht overtreft, het geheel in de schaduw stelt, en dat
zoowel aanspraak heeft op den naam van zelfstandig
origineel gewrocht, als op dien van meesterlijk kunstgewrocht ». (1)
3. Een nieuwe Reinaeris Historie, eene omwerking
met breedvoerig vervolg van het eerste gedicht, werd
(I) W. L. Van Helten : Vanden Vos Reinaerde, Groningen, J. B. Wolters, 1887.
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omstreeks 1375 geschreven. Het heeft minder letterkundige
waarde. -- De Reinaerts Historie werd al vroeg insgelijks
in proza omgewerkt en meermalen als volksboek gedrukt.
VIERDE HOOFDSTUK.
Opkomst der didactiek. -- Jacob Van Maerlant. (1)
Jacob van Maerlant werd omstreeks 1235 in
Brux-Ambacht, . d. i. in het Vrije van Brugge (waarschijnlijk te Damme), geboren. Hij werd eerst koster te
Maerlant, in Holland, daarna stadsschrijver of scepenclerc
te Damme, alwaar hij waarschijnlijk, tusschen 1291 en
1300, overleed.
Maerlant genoot, voor zijn tijd, een zeer geleerde
opvoeding ; hij verstond Latijn en Fransch en bezat een
groote belezenheid. In zijne jongelingsjaren vertaaide hij
ook ridderromans ; doch, alhoewel ook in deze werken
zijn zin voor waarheid en nuttige kennis meermalen op
den voorgrond komt, langzamerhand brak hij of met deze
langhe scat, met favelen dorsayet ». Hij wilde zijn
volk beschaven, het in alle wetenschappen van dien tijd
onderwijzen ; hij wilde vooral den bedervenden invloed
van de slechte voorbeelden der grooten, (2) alsmede van
(1) K. I., 230 ; FRANCK en VERDAM : Maerlant's strophische gedichten ; T.B. 163;
TE WINKEL : Maerlant's werken beschouwd als de spiegel van de 13, eeuw.
(2) Ook in den gcestelijken stand waren gebreken ingeslopen, die bij het
yolk ergenis verwekten. Hier is het de plaats een juiste opmerking, aangaande
dit punt, van Mgr Everts aan te halen.
. Wanneer men, bij Maerlant niet slechts en in bijna alle dichters uit zijne
school, maar ook in den ouderen Reinaert, die niet onder den invloed der didaktieke
richting geschreven werd, soms eene luide afkeuring, ja, scherpe hekeling van
het gedrag der geestelijken vindt, dan moet men die gisping niet van ons
hedendaagsch standpunt beoordeelen. Er bestond toen eene kordate vrijmoedigheid,
eene argelooze openhartigheid, waar wij, in onze gekunstelde samenleving, geen
denkbeeld van hebben. Geheel Europa was, in de onbetwiste eenheid van zijn
onfeilbaar geloof, onder de zegenende hand van Christus' eenigen Stedehouder,
aller Vader, als eerie groote familie, welker leden, onderling, niet altijd naar de
regels der strengste broederliefde handelden, ja, elkander soms openlijk hunne
gebreken en zwakheden verweten, maar zich daarom niet minder oprecht en
vurig aan dien familieband hielden. Zij kenden elkanders fouten, en berispten
ze des te vrijer, dat er geen vreerr de, e n valsche• brooder was, our zich in hun
familieleed te verheugen ; en die verwijten mogen al dikwijls, te dikwijls, hun grond
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de ijdele en vaak weinig kiesche verdichtsels der Fransche
ridderromans te keer gaan.
Van Maerlant dagteekent in onze letterkunde eene
nieuwe richting, die men het volle recht heeft tegenover
die der Fransche romandichters de nationale te noemen,
omdat zij overeenstemde met de richting, die de beschaving
meer en meer begon te nemen bij de kern van het
Nederlandsche volk. Met recht mag men Maerlant den
krachtigsten vertegenwoordiger van den Nederlandschen
vooral Zuidnederlandschen — volksgeest noemen, en
vandaar dan ook, dat hij naar de schatting van tijdgenoot en nakomeling de hoofdfiguur is in de geschiedenis onzer middeleeuwsche letterkunde, en dat zijne
werken niet te kennen hetzelfde is als - een volslagen
vreemdeling in die letterkunde te zijn. . (T. W. I, 311.)
Wij laten hier de lijst zijner voornaamste werken,
samen ongeveer 230,000 verzen, volgen, naar de vermoedelijke orde van hun ontstaan.
1- Alexander's Geesten (15,000 vv.), uit het Latijn (1257-1260).
20 Historie van den Grale en Merlijn's Boec (10,400 vv.), uit
het Fransch (1261).
30 Torec (3840 vv.), uit het Fransch (1262-1263).
40 De Sompniarijs en de Lapidarijs. Beide werkjes zijn verloren.
gehad hebben, menigmaal ook werden ze, door diezelfde vrijmoedigheid en
argeloosheid, die ze hun in den mond legden, overdreven. Men is immers zelden
een bewonderaar van zijn tijd ; en het laudator temporis acti van den
Latijnschen dichter was toen, als nu, een grondtrek van het algemeen menschelijk
karakter.
« Er bestonden zeker, onder de ledematen en onder de bedienaren der
Kerk, vele en groote misbruiken ; maar men bewimpelde ook niels. En als Maerlant
en de zijnen openlijk te velde trokken tegen die gebreken, dan deden zij niets
anders dan wat de Kerk zelve deed, op zoo menige synode, waar zij met alien
nadruk tegen die misbruiken waarschuwde, of ze met alle gestrengheid bestrafte
Maar Maerlant, zoomin als de mannen dier kerkvergaderingen, dacht, dat men
hem daarom als den voorbode van den geest van ongeloof, van twijfeling en
van vrij onderzoek zott voorstellen. Hadden zij kunnen vermoeden, die ongeveinsde
dichters der middeleeuwen, dat hunne zangen eens in het oor van kwalijk.vezinden
zouden weergalmen, zij hadden gewis hun speeltuig verbrijzeld, en de edele taal,
die een 'beroemd Franschman (Augustin Cochin) eens in den vreemde voerde, tot
de hunne gemaakt : La patrie est pour moi comme l'interieur de lila famine;
quand j'y suis, je vois hien ce qui lui manque, IllAiS quand len suis absent,
envoyer de loin toutes les tendresses du co2tir le plus lidele »
ne sais que
Geselzied. der Neclerl. Letterk.;
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50 De Historie van Troyen (40,000 vv.) , uit het Fransch
vertaald (1263 of 1264).
In deze eerste werken toont Maerlant zich niet als een episch
dichter ; doch reeds staat men verwonderd over zijn onvermoeibare
vlijt, zijn groote belezenheid en veelzijdige kennis.
6°
Wapene Martijn of de Eerste Martijn , het
grootste en gewichtigste van Maerlant's strophische
gedichten, eene gedialogeerde bespiegeling, in 75 dertienregelige (1) strophen, over tien verschillende onderwerpen.
Wapene Martijn is het eerste moraliseerend gedicht van
Maerlant. Het is opgesteld als tweegesprek tusschen
Jacob, den dichter, en zijn vriend Martijn. Na eene
klacht over de algemeene verdorvenheid der wereld ,
handelt Maeriant achtereenvolgens : 1° over de verdorvenheid van den adel ; 2° over het schijngeluk der
boozers ; 3° over de eeuwigheid der hellestraffen voor
misdrijven van een kort leven ; 40 over de mogelijkheid
hier op aarde doodzonden uit te boeten ; 5° over
verschillende soorten van liefde ; 6° over het onderscheid
der standen en den oorsprong van den waren adel ;
70 over haat en vijandschap onder de menschen, als
gevolg van persoonlijken eigendom ; 8° over de oorzaak
der begeerlijkheid, het oog of het hart ; 9° over het
verkieslijke van armoede boven rijkdom ; 100 over de
voortreffelijkheid der vrouwen, vooral der H. Moedermaagd,
die vrouwe hoghe, daer ons of quam onse behout
De volgende werken zijn waarschijnlijk alle te
Damme voltooid :
70 Dander Martijn, strophisch gedicht van 26 clausulen, is eene symbolische liefdesuiting tot de H. Maagd,
aan wie de dichter, gelijk uit al zijne werken blijkt,
eene bijzondere vereering toedroeg.
8° De Derde Martijn of Van der Drievoudichede handelt
in 39 strophen, over de leer der H. Drievuldigheid.
(1) Bijna alle strophische gedichten van Maerlant zijn Clausulen van
13 verzen, volgens het rijmschema aabaabaabaahb. (Zie Blocml. (45), Vanden
lande van Oversee.) Maerlant geeft in de strophische gedichten een bewijs van
buitengewone kennis zijner taal en van kunstvaardigheid in het dichten-
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Deze drie Martijnszangen verwierven Maerlant een
grooten naam. Zij werden nagevolgd, en zelfs in het
Fransch en het Latijn vertaald.
9° Der Naturen Bloeme of de Bestiaris, eene bloemlezing uit de natuurlijke geschiedenis, in 13 boeken en
16,660 verzen. (Na 1267.) De Bestiaris is eene vertaling,
met inlassching van vele zedenkundige beschouwingen, van
een Latijnsch werk De Naturis Rerum.
Bloeml. (40).
100 Om de kennis der Bijbelsche Geschiedenis
onder het yolk te verspreiden, vertaalde Maerlant de
Historia Scolastica, een Latijnsch samenhangend verhaal
van het Oude en Nieuwe Testament. Bij zijne vertaling,
onder den naam van Rijmbijbel bekenci, voegde de dichter
eene korte vertaling van het Bellum Judaicum van Flavius
Josephus, namelijk De Wrake van Jerusalem. Beide werken
(samen 34,892 vv.) waren voltooid in 1271. — Bloeml. (41).
110 Sinte-Franciscus-leven (10,540 vv.), op verzoek der
Franciscanen te Utrecht, naar het Latijnsche werk van
den H. Bonaventura, werd waarschijnlijk ook in 1271
afgewerkt. Bloeml. (43).
12° Ene disputacie van onser vrouwen ende van
den heilighen cruce, Der Kerken Claghe (18 strophen),
Die Clausule van der Bible zijn strophische gedichten.
Het tweede is het voornaamste ; het bevat uitsluitend
klachten over het zedenbederf. Die Clausule van der
Bible (42 strophen) bezingt den roem van Maria door
teksten van het Oude Testament, op Naar toegepast.
13" Op verzoek van Graaf Floris V, van Holland,
begon Maerlant in 1282 of 1283 de vertaling van het
uitgebreide werk van den beroemden Franschen Dominikaan , Vincent de Beauvais, het Speculum Historiale.
Maerlant verdeelde zijn
Historiael in vier partieen. Hij werkte de eerste, (van de Schepping tot aan
de opkomst van het Christendom) en de derde partie
(van Keizer Konstantijn tot Karel den Groote) af, sloeg
de tweede over, en schreef van de vierde partie onge-
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veer 18,000 verzen, tot het jaar 1113. In 't geheel had
hij 91,000 vv. geschreven. De Spieghel Historiael is de
vertaling van een nauwgezetten geschiedschrijver. Maerlant raadpleegde ,bij zijne omwerking 38 geschiedkundige
bronnen, waaronder zeer omvangrijke ; niet aileen verkortte hij veel van het oorspronkelijke, maar voegde
ook ongeveer 10,000 verzen bij, uit andere voor hem
geloofswaardiger bronnen.
In Maerlant's hoofdwerk blijft immer dezelfde strekking heerschen als in zijne overige leerdichten. In de
vierde partie, o. a., scheldt de dichter met verontwaardiging op de Fransche romandichters (1), die de geschiedenis
vervalschen, op « die scone Walsche valsche poeten,
die meer rimen dan si weten — Bloeml. (41).
140 Vanden lande van Oversee, Maerlant's zwanezang (1291). Saint-Jean d'Acre was den 12 Mei 1291
in de macht der Saracenen gevallen. Maerlant klaagt
weemoedig en vol verontwaardiging over de algemeene
onverschilligheid van geestelijkheid en adel jegens het
H. Land, en spoort vurig aan tot een nieuwen kruistocht. < Onze middeleeuwsche letterkunde weet geen
enkel gedicht aan te wijzen, dat in dichterlijken gloed
het lied Vanden lande van Oversee, ook maar eenigszins
nabijkomt. » (T. W. I, 348.) -- Bloeml. (45).
In Maerlant vereert men met recht den werkzaamsten vertegenwoordiger van den Nederlandschen volksgeest
der middeleeuwen, die, door den verbazingwekkenden
omvang en de lofwaardige veelziidigheid van zijnen
arbeid, en door het groot aantal zijner inhoudrijke schriften, welke te zamen de spiegel van zijnen tijd mogen
genoemd worden, de hoofdfiguur uitmaakt in de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde in de Middeleeuwen.
Weliswaar openbaart zich zijne dichterlijke scheppingskracht
(1) Op dezen had hij het enkel gennint. Hij ko-,.stert geen haat tegen
Frankrijk hij prijst integendeel de goede hoedanigheden van hare ridderschap
en hare « clergie ». Ook heeft Maerlant ineestendeels aan Fransche schrijvcrs
zijne wetenschap te danken.
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en de geestdrift, waarmede hij zijn levensdoel nastreeft,
meer in de volharding waarmede hij zijne reuzenwerken
wrochtte, dan in de afzonderlijke deelen zijner leergedichten,
welke evenmin om de uitdrukking als om de opvatting
en de beschouwing dichterlijk kunnen genoemd worden ;
zijne strophische gedichten nochtans zijn vol gloed, rijk
aan treffende beelden, en opgesteld in een kunstigen
verzenvorm, welken hij klaarblijkelijk met groote vaardigheid wist te hanteeren. Niets oorspronkelijks bestaat
in de geheele Middelnederlandsche literatuur, dat zijne
strophische gedichten in gloed en in kracht op zijde
streeft. » (T. W.) — (1). •

IV. 14de EEUW.
Didactische werken — Romans en rijmkronijken onder didactischen
invloed. — Geestelijke poezie. — Geestelijk proza. — Het lied in
de 12e, 13e en 14e eeuw. -- Het middeleeuwsch drama.

Van Maerlant of tot in de 19de eeuw, is de overwegende invloed der didactiek op de voortbrengsels der
Nederlandsche letterkunde voor goed gevestigd.
In de 14e eeuw 15Ioeit echter de didactiek niet alleen ;
ook het middeleeuwsch proza bereikt op korten tijd een
hoogen trap van volmaaktheid.
(1) « lnwendig vurige, maar nauwelijks bespeurbare geestdrift, uitwendig
schijnbaar koele zelfbeheersching, zekere minachting voor de bloempjes des
!evens, de kinderen der Iuchthartigheid, en vrije uitstorting van het gemoed
slechts in oogenblikken van onmannelijke zwakheid of van gloeiende verontwaardiging, bedaarde, maar onatgebroken krachtinspanning ter bereiking van een
zelden geprezen, soms bijna verloochend , maar inwendig met onwankelbare
trotiw geliefd ideaal dat zijn de voornaamste kenmerken van het Nederlandsche
yolk en dat zijn ook de kenmerken van Maerlant's poezie. Daarom dan ook
was het den geletterden van Noord- en Zuid-Nederland aisof zij een oud vriend
hadden teruggevonden, toen zij tegcn het midden van onze eeuw zijne bijna
in vergetelheid geraakte werken weder hadden leeren kennen, en daarom ook
kon hunne ingenomenheid met den kloeken Vlatning al spoedig zoo groot worden,
dat zij reeds in September 1860 te Datume een standbeeld voor hem oprichtten. »
(T. W. I, 352.)
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Het graafschap Vlaanderen werd in de 14e eeuw aanhoudend beroerd door allerlei binnen- en buitenlandsche
twisten ; het hertogdom Brabant daarentegen genoot langen
tijd een weldadigen vrede. Dit gaf oorzaak dat de letterkunde, van in de 14e eeuw, hare talrijkste en geestdriftigste
beoefenaars in Brabant vond.
EERSTE HOOFDSTUK. (1)
Didactische werken.
1. Jan Boendale of Jan de Clerck, tusschen 1280
en 1290 te Tervuren bij Brussel geboren, schepenklerk te
Antwerpen, alwaar hij, waarschijnlijk in 1365, overleed. Hij
is, in den vollen zin van 't woord, uit de school van Maerlant,
de ijverigste en begaafdste voorstander der didactiek, de
geestdriftige bewonderaar van den grooten meester, *aan
wien hij den eeretitel gaf van « VADER DER DIETSCHER
DICHTREN ALGADER » . Vier werken van hem zijn ons met
zekerheid bekend :
a. De Brabantsche Yeesten (15.120 vv. ), eene rijmkronijk der
hertogen van Brabant.

b.

Der Lekenspieghel, begonnen in 1325 of 1326 en
opten sesten dach,
die in ougstmaend gelach,
dertien hondert ende XXX mede,

voltooid. Het werk bestaat uit 21.818 verzen, in 4 boeken
verdeeld. Het 1 ste en 2de boek bevat een geschiedkundig
overzicht van de Schepping tot aan Karel den Groote ;
het 3de, talrijke zedenlessen, en het 4de handelt . vander
werelt inde » en van de straffen en belooningen na dit
leven. . Uitgaande van het denkbeeld om aan de onwetendheid der leeken te gemoet te komen, door hen als in
een spiegel al datgene te doen beschouwen, wat op hunne
geestelijke belangen betrekking had, ontvouwt hij in de
(1) T. B. 180; T. W. I, 354, 384.
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eerste plaats het ontstaan van het menschelijk geslacht,
en hoe het door God was opgeleid tot op den tijd des
christendoms ; doorloopt vervolgens de wording en verdere
geschiedenis der christelijke Kerk, in verband met de
ontwikkeling der wereldlijke macht, en verklaart de geheimen der symbolische kerkleer benevens de wetten der
christelijke zedenkunde in verschillende toepassingen, om
eindelijk op de heerlijke toekomst van het zegepralende
godsrijk te wijzen. . (M. De Vries : Inleiding op Der
Lekenspieghel (1848), bl. IX.)
Der Lekenspieghel mag, zoowel om het stelselmatige,
de beknoptheid en zaakrijkheid der behandeling, om de
duidelijkheid van den still en de zuiverheid van 1de taal,
als om de juistheid der vergelijkingen en de levendigheid
der ingelaschte verhalen en zedertgispingen, het beste van
al onze rniddeleeuwsche leerdichten genoemd worden. .
(T. W. I, 396.) --- Bloeml. (50).
c. Jan's Teesteye ( overtuiging, van testee, tete, wat
iemand in 't hoofd heeft), een didactisch-satyrisch gedicht
(4102 verzen), is, in navolging van Maerlant's Martijns
eene samenspraak tusschen Jan (Boendale ?) en Wouter,
waarin de eerste zijn persoonlijke meening over verscheidene onderwerpen uitspreekt....
-

...van den state alrehande
des volx, der papen ende der heren,
die men vindt achter lande.

Dit gedicht werd waarschijnlijk geschreven tusschen
1330 en 1333.
De regeerende standen worden duchtig over den hekel
gehaald ; alleen de kooplieden, de landbouwers en het
volk worden geprezen. (1) — Bloeml. (56).
d. Van den derden Edewaert (een fragment van 2018 vv.) is
het verhaal der krijgsbedrijven van den Engelschen koning Eduard III,
in Vraanderen en Brabant, in de jaren 1338 tot 1340.
J) K. I, 427.
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2. Jan Praet, een Westvlaming der 14e eeuw, schreef op
kunstvaardige, doch langdradige wijze, in afwisselende versmaat en
in tamelijk zuivere taal ; Die Leeringhe der Zalichede (4930 vv.), een
leerdicht over allerlei zedenkundige vraagstukken.
3. Jan de Weert, van leper, hekelde in zijne werken Spieghel
der sonden of Niwe Doctrinael (3000 vv.) en Wapene Rogier, nog
meer dan Maerlant en Boendale, de gebreken en slechte voorbeelden
der hoogere standen.
4. Een andere Spiegel der sonden werd ook in de 14e eeuw
door een onbekenden Westvlaming geschreven.

S. Dirc Potter (1370-1428), een Hollandsche edelman, die bij vele vorsten in hooge betrekking was, dichtte
Der Minnen Loep, (11.138 vv.), een leerdicht, vol verhalen
en « exempelen, » ten einde de zedenleer aanschouwelijk
en de lezing van het werk aantrekkelijk te maken.. Door
zijn gedicht tracht Potter de goede zeden te bevorderen ;
toch laat hij in dit opzicht wel eens te wenschen over.

TWEEDE HOOFDSTUK. (1)
Romans en rijmkronijken onder didactischen invloed.

De ridderpoezie was niet gansch verdwenen. Reeds in
het begin der 14e eeuw begon men vele romans van vroeger
tijden om te werken. Ook nieuwe dichters kwamen, door
hunne werken, tegen de uitsluitend leerende school van
Maerlant in verzet. Onder hen is de voornaamste
van Brussele Hein van Aken
die wel dichte conste maken. . (Jan Boendale.)

1. Hein van Aken waarschijnlijk in Brussel geboren
was pastoor te Cortbeke bij Leuven. Hij overleed vOOr
1330, Zijne drie werken zijn :
a. Hugo van Tyberien, eene verkorte vertaling van een didactischen fabliau : L'ordene de chevalerie.

b. Roman van de Rose, naar den wulpschen, scherp
gelaakten Franschen Roman de la Rose.
(1) T. B. 193; T. W. I, 218, 368.
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begonnen
C. De Roman der kinderen van Limborch,
omstreeks 1291 en voleindigd in 1318, verhaalt de avontuurlijke lotgevallen van Hendrik, zoon van den Limburgschen hertog Waleram III. Slechts de grondslag is
historisch, de strijd der christenen tegen de Saracenen,
onder den Limburgschen hertog Hendrik IV. In 't algemeen
biedt de roman < een verwonderlijk bont geheel

Jan van Iieelu •of Jan van Leeuwe schreef,
tusschen 1228 en 1291, de Jeeste van den slag van Woeronc
of Woeringen (8948 vv.), tot verheerlijking van zijn
2.

zegevierenden hertog Jan. I van Brabant.

3. De Grimbergsche oorlog, (12.291 vv.), van een
onbekenden dichter, uit het begin der 14e eeuw, bezingt
den krijg, door den hertog van Leuven en Brabant,
Godevaart met • den Baard, in de 12e eeuw, tegen den
beer van Grimbergen gevoerd.
4. Lodewijk van Velthem, eerst vicaris te Sichem
bij Diest, daarna pastoor te Velthem bij Leuven, voltooide,
met onkunde en slordigheid, > in 1315, de 4e paertie
van Maerlant's Spiegel Historiael, tot het jaar 1256, en
voegde er het volgende jaar eene vijfde bij, (samen 30.000
vv.), welke tot 1316 loopt. .Toch is Van Velthem geen
geestverwant van Maerlant. Zijne ingenomenheid voor
ridderpoezie blijkt hieruit dat hij ons eene groote verzameling Arturromans heeft nagelaten, welke hij, met
hier en daar merkelijke verkortingen, had overgeschreven.
5. Melis Stoke, tijdgenoot van Maerlant, . clerc .
van de Hollandsche graven Floris V en Willen III, is
de eerste Hollandsche Rijm-kronijkschrijver. Hij maakte
in het begin der 14de eeuw eene berijmde geschiedenis
der graven van Holland (13.300 vv.). Zijne taal is zuiver,
weinig ontsierd door bastaardwoorden, doch de stijl is,
eenige verdienstelijke verzen uitgezonderd, over 't algemeen
koud en langdradig.
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DERDE HOOFDSTUK.
Geestelijke poezie.

1. Van Thomas van Cantimpre's Vita Lutgardis
(zie bl. 14), maakte een Sint-Truidensche minderbroeder,
Geraert, om het einde der 14e eeuw een letterlijke
vertaling, waarvan slechts fragmenten (samen 3800 vv.)
zijn overgebleven. Dezelfde Geraert vertaalde ook, uit
het Latijn, het Leven van Sinte Kerstinen (1949 vv.).
2. De Sproke van Beatrijs (1038 vv.), . een kunstdoor een onbekenden
juweeltje van zeldzame waarde,
dichter tusschen 1300 en 1325, berijmd naar het mon(1)
een oud gedaghet man
deling verhaal van
Van dichten...
alzoo begint de vrome zanger,
comt mi cleine hate :
Die liede raden mi dat ict late,
Ende minen sin niet en vertare*.
Maer om die doghet van hare,
Die moeder ende maghet es bleven,
Hebbic een scone miracle opheven*,
Die God, sonder twivel, thogede*
Marien teren, dien soghede*
lc wille beghinnen van ere nonnen
Een ghedichte,

"verkwiste

"gedicht
*toonde
*Maria ter cere, die Hem
zoogde.

van Beatrijs, eene kloosterzuster, die altijd stipt haar ambt van
kosteres volbracht :
Sine* was lat no traghe,
No bi nachte no bi daghe ;
Si was snel te haren werke :
Si plach te ludene" in die kerke,
Si ghereide" tlicht ent ornament,
Ende dede opstaen alt covent.

*Zij en — niet)

"cluiden
"bereidde

Doch aardsche liefde drong dat godgewijde hart binnen. Beatrijs
zal des nachts heimelijk het klooster verlaten. Wat doet zij ?
Vore middernacht lude si mettinen*.
Die minne dede haer grote pine.*
ki)

K. I, 361.

*metten, nachturen
"pijn
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Als mettinen waren ghesongen
Beide van ouden ende van jongen,
Die daar waren int covent,
Ende si weder waren ghewent*
*gekeerd
Opten dormter* al ghemene,
*slaapzaal
Bleef si inden coer allene;
Ende si sprac haer ghebede,
Alsi te voren dicke dede.
Si cnielde vorden outaer
Ende sprac met groten vaer* :
*vrees
Maria, moeder, soete name,
Nu en mach minen lichame
Niet langher in dabijt* gheduren. habijt
Ghi kint wel in alien uren
Smenschen herte ende sijn wesen :
Ic hebbe ghevast ende ghelesen,
Ende ghenomen discipline,
Hets al om niet dat ic pine ;
Minne worpt mi onder voet,
Dat ic der werelt dienen moet.
Alsoe waerlike als ghi, here lieve,
Wort* ghevanghen tusschen .ij. dieve,
*werdt
Ende aent cruce wort gherecket
Ende ghi Lazaruse verwecket,
Daer hi lach inden grave doet,
Soe moetti kinnen minen noet,
Ende mine mesdaet mi vergheven ;
Ic moet in swaren sonden sneven D !
Na desen ghinc si uten core
Tenen* beelde, daer si yore
*tot een
Cnielde, ende sprac hare ghebede,
Daar Maria stont ter stede.
Si riep : << Maria », onversaghet,
Ic hebbe u nacht ende dach geclaghet
*op erlartnelijken loon **verdriet
Ontfermelike* mijn vernoy**,
Ende mi en es niet te bat een hoy* !
*hooispier
Ic werde* mijns sins te male quijt
*word
Blivic langher in dit abijt* D.
*habijt
Die covel* toech si ute al daer
*keuvel
Ende leidse op onser vrouwen ontaer.
Doen dede si ute hare scoen.
Nu port watsi sal doen.
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Die slotele vander sacristien
Hinc si vor dat beelde Marien ;
Ende ic segt u over waer,
Waer omme dat sise hinc al daer :
Ofmense* te priemtide sochte,
Dat mense best daer vinden mochte.
Hets wel recht in alder tijt,
Wie yore Marien beelde lijt*,
Dat hi sijn oghen derwaert sla,
Ende segge ave eer hi ga,
Ave Maria ; daer omme si* ghedinct*

*indien men ze

*voorbijgaat

*weze herinnerd

Waer omme si daer die slotel hinct.
Veertien jaar lang bracht
vermaken door.

zij

buiten het klooster in zondige

Maar emmer en lietsi achter niet
Hadsi rouwe oft verdriet,
Sine* las alle daghe met trouwen
Die seven ghetiden van onser vrouwen;
Die las si haer te love ende teren,
Dat sise moeste bekeren
Uten sondeliken daden,
Daer si was met beladen.

*zij en ( - of zij)

Eindelijk, vol rouw over haar losbandig leven, komt zij, als
bedelares, terug aan het klooster. Zij verneemt dat Beatrijs nog
immer in het klooster is. Maria verschijnt haar in eenen droom en
legt het geheim uit, haar tevens gebiedende :
« Gaet inden cloester sonder wanc,
Ghi vint die doren wide ontdaen" :
Daer ghi wilt moghedi gaen,
U abijt vindi weder
Liggende opten outaer neder

*geopend

Gedurende veertien jaar was hare bediening door Maria waargenomen, zoodat niemand het verdwijnen van Beatrijs okemerkt had.
Deze hervat haar dienst te middernacht :
Si nam dat clocseel biden inde
Ende luude metten so wel te tide,
Dat sijt hoerden in alien siden.
Die boven opten dormter laghen
Die quamen alle sonder traghen
Vanden dormter ghemene.
Sine wisten hier af groot no rclene.
G. N. L. 3.
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*schande

Met geestdrift en vol betrouwen sluit de dichter
Loef Gode ende prijs,
Ende Maria, die Gode soghede,
Ende dese scone miracle toghede.
Si halp haer uut acre noet.
Nu bidden wi alle, clein ende groet,
Die dese miracle horen lesen,
Dat Maria moet wesen
Ons vorsprake int soete dal,
Daar God die werelt doemen* sal ! Amen. *oordeelen

Na deze korte schets van het lieve verhaal, zal iedereen
instemmen met de beoordeeling van Dr J. Ten Brink
(Gesch. der N. Lett. 159) :
De Sproke van Beatrijs heeft als kunstwerk eene
ongemeene waarde door den helderen stip en den treffenden
eenvoud van het verhaal. De dichter blaakt van eerbied
en innige liefde voor de Mater dolorosa. Met een smaak,
die aller bewondering vraagt, heeft hij 'het voor kiesche
harten uiterst gevaarlijke onderwerp behandeld. De tusschenkomst der Madonna voor de schuldige, maar altijd trouwe,
altijd boetvaardige Beatrijs, geeft zulk eene weldadige
oplossing aan hen, die de arme maagd, ondanks haar val,
hebben liefgekregen, dat niemand er ooit aan gedacht
heeft dit fijne weefsel van poezie en kinderlijk geloof met
ruwe critische betweterij vaneen to scheuren. .
3. Van hetzelfde tijdstip als Beatrijs, dagteekent de Legende van
Theophilus (1854 vv.), den raadsman van een bisschop, na wiens
dood Theophilus, uit ootmoed, weigert zijn opvolger to worden. Weldra
door laster in zijne eer gekrenkt, verkoopt hij zijne ziel aan den
duivel. Nu leidt hij een ongelukkig en wanhopig leven, totdat hij
door de zoete Moedermaagd gered wordt. — Den onbekenden dichter
mangelt het niet aan kunstvaardigheid en goeden smaak doch het
geheele is met overhaasting afgewerkt en op vele plaatsen langdradig.
4. Dboec van den tioute (780 vv.), ten onrechte aan Maerlant
toegeschreven, bevat de lieflijke legende, tot nu nog bekend, die het
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ontstaan en de lotgevallen verhaalt van den boom, uit welks hout
Christus' kruis vervaardigd werd.
5. Leven van Sint-Amand (12,450 vv.) in 1367 voltooid door
Gillis De Wevel, van Brugge.

VIERDE HOOFDSTUK.
Geestelijk proza.
In de middeleeuwen was de gebonden stip de eenige
kunstvorm eerst sedert de 16e eeuw, onder ,den invloed
der Renaissance, beproefden ook de prozaschrijvers als
letterkundige kunstenaars door te gaan. Zij die in de
middeleeuwen proza schreven, deden het enkel om iets
aan anderen te leeren of mede te deelen, « en wanneer
wij aan sommigen van hen eenig kunsttalent niet te eenen
male kunnen ontzeggen, dan is het alleen omdat zij zich
in stijl en samenstelling hunner geschriften van hunne
vak- en tijdgenooten — misschien zonder het te willen
of te weten gunstig onderscheiden (T. W. I, 540.)
1. De Visioenen en brieven van Hadewyck, over
wier stand en afkomst weinig bekend is, behooren tot
het oudste proza dat wij bezitten, en zijn tevens van
het allerhoogste belang voor de geschiedenis der middelBloeml. (57).
eeuwsche mystiek.
2. Eenige bijbelvertalingen in proza dagteekenen uit
de 14, eeuw. De oudste en tevens de merkwaardigste
is het Leven van Jezus, om zijn vermoedelijke afkomst
het Limburgsche genaamd, waarschijnlijk in het begin
der 14e eeuw geschreven. << Ziet men het wel wat overvloedig gebruik van bastaardwoorden over het hoofd, dan
kan men het gerust een voorbeeld van helder en ongekunsteld Dietsch proza noemen, boeiend door frischheid
en natuurlijkheid, zonder ooit tot platheid te vervallen,
zoodat de verheven eenvoud der evangelien misschien in
Been enkele andere Nederlandsche vertaling, van welken
tijd ook, zoo duidelijk uitkomt als in dit geschrift.
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Vooral de op zichzelf staande verhalen, de gelijkenissen
zijn zoo boeiend verteld, dat zij alle in eene bloem1ezing
van Nederlandsch proza eene plaats zouden verdienen. .
(T. W. I, 545). --- Bloeml. (59).
3. Een ongeevenaard en een oorsponkelijk Dietsch
proza vinden wij in de geschriften van den gelukzaligen
Jan van Ruysbroeck. Om zijne deugden plaatsten hem
zijne tijdgenooten . boven alle ghelike, als enen seraf in
Jan van
hemelrike, den hoechsten inghelen ghelike
Ruysbroeck werd in 1293
te Ruisbroek-bij-Brussel
geboren. In 1318 werd hij kapelaan der Sinte-Goedelekerk
te Brussel. In 1344 stichtte hij, met eenige andere vrome
priesters, een klooster te Groenendaal, waar hij als prior
stierf in 1381, tot in Noord-Nederland en in de Duitsche
Rijnprovincien beroemd om de heiligheid van zijn kloosterleven, en de geestverrukkende leeringen zijner mystieke
geschriften.
Van Ruysbroeck schreef een tiental werken, waaronder
zeer omvangrijke, over het geestelijk leven ; het strekt
hem en onze letterkunde tot eer, dat hij ze in zijne
Dietsche moedertaal opstelde.
Vanden rike der Ghelieven ; — Die chierheit der geesteleker
brulocht, het belangrijkste zijner werken, in drie boeken handelend
over << dat werkende leven, die ynnighe oefeningh ende dat Godscouwende
Dat hantvingherlijn oft vanden blinckenden steene ; —
leven » ;

Van den kerstenen ghelove; — Dat boec van den gheesteliken Tabernacule
(het uitgebreidste) ; — Dat boec van seven sloten ; — Die spieghel

der ewiger salicheit ; — Dat boec van VII trappen in den graet der
gheesteliker minnen ; Dat boec der hoechster waerheit; — Dat
boec van den twaelf beghinen.

Uit theologisch oogpunt is Ruysbroeck beroemd om
de verhevenheid zijner mystiek. Dat zijne leering geen
dwaling bevat, blijkt genoegzaam uit het feit dat de
Kerk hem op hare altaren heeft geplaatst. (1)
(1)
KALFF (Geschiedenis der Nederl. Letterkunde), na anderen, schrijft in
gansch protestantschen geest over Ruysbroeck. . Uit de Kerk en door de Kerk
alleen kan Ruysbroeck begrepen, verklaard, en, laat ik er aan toevoegen, ten spijt
van enkele mystiek-dilettanten, genoten worden. (VAN MIERLO J ]let leven ende

werken van I v. R.)
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Van Ruysbroeck is onze voornaamste prozaschrijver
der middeleeuwen, om het groot aantal zijner werken
en hun invIoed op het geestesleven en van tijdgenooten
en van latere geslachten (1), om zijne wondere kennis
der Dietsche taaI, om de dichterlijkheid van zijn proza,
dat den lezer bekoort door een overv1oed van beelden
en -vormen. — Bloeml. (61).
4. Een geestdriftig volgeIing en tijdgenoot van jan
van Ruysbroeck was Geert Groete (Gerardus Magnus),
geboren te Deventer in 1340, overleden in 1384. Welsprekend en befaamd kanselredenaar, had hij grooten invloed
op het Nederlandsch proza ; nochtans schreef hij zijne
meeste werken in 't Latijn. In het Dietsch bezitten wij
van hem enkele oorspronkelijke stukken, benevens verscheidene liturgische geschriften, uit het Latijn vertaald.
Zijn voorbeeld werd nagevolgd door zijne leerlingen, die
in de 15e eeuw eene belangrijke mystieke literatuur tot
stand brachten. (2)
Geert Groete stichtte te Deventer een geestelijke orde, De Broeders
van het gemeene leven, welke zich weldra in de Nederlanden en in
Westfalen verspreidde, en op krachtige wijze zedelijk leven en verlichting heeft bevorderd tot op den hervormingstijd toe ». (Te Winkel.)
of
5. Ten slotte noemen wij de acht . schoone collatien
preeken van Jan Brinckerinck voor de Zusters van Diepenveen (1- 1419).
De minderbroeder Pater Brugman (1400-1473), wiens welsprekendheid
(1) . Geen ander schrijver in de Nederlandsche letterkunde die zoo in de
wereldliteratuur is doorgedrongen a's Ruysbroeck. Wil men zich eenigszins een
gedachte vormen van den invloed door hem uitgeoefend, niet slechts op de latere
Nederlandsche mystieken, die nog alleen van hem voedsel en kracht schijnen te
ontvangen en weinig meer hebben verricht dan zijn ascetisme te ontwikkelen, maar
ook bij buitenlandsche godsdienstige schrijvers, in Italie, in Spanje, waar hij van
1475 af, tot in de zestiende, zeventiende eeuw toe wordt afgeschreven of aangehaald,
zoo doorloope men even de Handsehriften van de werken van fan van Ruysbroeck,
een boek dat op zich zelf een eerezuil mag heeten, en de lange lijst van vertalingen
en uitgaven, opmerkingen in 't Latijn, in 't Fransch, in 't Duitsch, in 't Spaansch,
van de vijftiende eeuw af tot op onze dagen toe, door Prof. DE VREESE in zijn
biographie van RUYSBROECK uitvoerig meegedeeld.
Ten onzent is de rijpc vrucht van RUYSBROECK's ascetisme gegroeid tot het
schoonste, met menschenhanden geschrevene boek, tot de Imitatio Christi. >, (VAN
MIER1,0 J.., Het leven en de werken van J. v. R,
(2) K. 11. 317-453.
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zoo vermaard werd, dat nu nog kallen als Brugman een spreekwoord
gebleven is, schreef in het Dietsch eenige sermoenen, een leven van
Jezus en een paar liederen. Als redenaar muntte ook uit de wereldberoemde schrijver der Imitatio Christi, Thomas liamerken of
a Kempis, te Kempen geboren omstreeks 1380, f 1471. Jammer
genoeg voor onze taal, dat hij zelden in het Nederlandsch schreef :
wij bezitten van hem weinig meer dan een kort vertoog : Van goeden

woerden te horen ende die te spreken.

6. Honderden Marialegenden zijn ons in handschriften
der 15e eeuw bewaard gebleven. De grootste en belangrijkste verzameling is Onser liever vrouwen miraculen,
berustend in het R. K. Gymnasium te Katwijk. Deze
eenvoudige, maar boeiende verhalen, in vloeiende ongekunstelde taal, bewijzen nog eens hoe gemakkelijk het
smijdig Dietsch zich liet plooien en buigen, al naar behoefte
van den schrijver. Bloeml. (66).
VIERDE HOOFDSTUK.
Het lied in de 12e, 13e en 14e eeuw. (1)

Het lied in ons land moet zeer oud zijn. Met recht
schrijft D' Kalff : « Zeker zal het yolk reeds zeer vroeg
korte liedjes hebben gezongen onder den dans, bij spelen,
op feesten, in politieke twisters of onder een vroolijk
drinkgelag... Vele onzer verhalende liederen zijn met vrij
groote zekerheid tot de 14e eeuw terug te brengen. Eene
dergelijke ontwikkeling moet echter haren tijd gehad hebben
en ik zou dus geneigd zijn aan te nemen, dat reeds in het
laatst der 13e eeuw ten onzent liederen werden gedicht,
al hebben wij die rnisschien niet meer over en al beteekenden zij misschien weinig. > (Kalif : Het lied in de
middeleeuwen, 43.)
Lied en melodie zijn een. Ook de muzikale aanleg van ons yolk
was groot. In de 14e eeuw waren de Nederlandsche toonkunstenaars
geheel Midden-Europa door bekend en gewaardeerd. Alle kunstmusici
(1) J BOLS : Honderd Vlaamsche liederen ; KALFF : Het lied i,i de middeleeuiven ; FL. VAN DUYSE: Dit is ern suyverlijek boecxken, en het Oude Nederlandsche
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zijn het eens om te verkiaren dat de melodieen onzer middeleeuwsche
liederen in geenen deele moeten onderdoen voor hetgeen andere
volkeren hebben voortgebracht, en dat zij eene vleiende getuigenis
afleggen van het schoonheidsgevoel onzer vaderen. (FL Van Duyse :
Dit is een suyverlijck boecxken, blz. VI.)
1. HET WERELDLIJK LIED.

1. Aan Hendrik van Veldeke, als dichter der reeds
genoemde Minnesanghen, komt nogmaals de eer toe, ook
de oudst bekende lierdichter te zijn. (Zie blz. 6.)
2. Een negental minneliederen worden toegeschreven
aan den bij uitstek ridderlijken hertog Jan 1 van Brabant
(1252-1294). Zij zijn in eene Hoogduitsche bewerking tot
ons gekomen.
3. Uit de 14e eeuw zijn ons een groot aantal liederen,
minneliederen, verhalende liederen, drink- en wapenliederen
bekend. De twee tot nu toe meest beroemde liederen zijn
het roerende Het daghet in den Oosten en het eenvoudig
tragische Van twee conincskinderen.
Bloeml. (67).
2. HET GEESTELIJK LIED.

1. Uit de 13e eeuw kennen wij een groot aantal
mystieke liederen der non Hadewijch, belangrijk, zoo om
hunne oudheid als om hunne eigenaardige dichterlijkheid.
2. In de 14e eeuw komen reeds vele geestelijke
liederen voor, vertalingen van Latijnsche kerkgezangen of
van Psalmen, Marialiederen, Kerstliederen en << Leysen,
zoo genoemd naar het oorspronkelijk refrein Kyrie eleison.
Enkele dichters zijn bij name bekend , o. a. Jan van
Hulst en Broeder Hans.
VIJFDE HOOFDSTUK.
Het middeleeuwsch drama. (1)
1. HET WERELDLIJK DRAMA.

Het drama is de jongste dichtsoort bij alle Westeuropeesche volken. Het ontstond in onze gewesten niet
(1) K. H, 3 T. B. 217 W. I, 9.
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vOOr de laatste helft der 14e eeuw, nochtans eerder dan
in de naburige landen, Frankrijk alleen uitgezonderd.
Het wereldlijk drama is, hoogstwaaischijnlijk, eene
geleidelijke ontwikkeling der sproken en boerden.
De SPROKE was een kort verhaal, met didactische
strekking, zeer gelijkend op de exempelen of bispelen.
waarmede de leerdichters, inzonderheid Boendale, hunne
didactische werken opsierden. Nu eens is zij van zuiver
stichtelijken of zedeliiken inhoud ; dan weer is zij eene liefdesgeschiedenis, dikwijis met een zedelijk doel voorgedragen.
De BOERDE was doorgaans eene comische sproke, ontleend
aan het volksleven, waarin het laakbaar gedrag van
iemand op ruwe, dikwijls onkiesche en onzedige wijze,
gehekeld of bespottelijk gemaakt werd. De 14e eeuw
was rijk aan sproken of boerden. De sprookdichters, ook
sprekers of sprooksprekers geheeten, waren doorgaans
zwervende dichters, die in gezeIschap van vedelaars, pijpers,
trompenaars, gokelaars, tuimelaars, dansers,
van burcht
tot burcht rondreisden of op de kermissen en jaarmarkten
de volksmenigte vermaakten. Zij waren de opvolgers van
de vroegere menestrelen. Twee beroemde Noord- nederlandsche sprekers zijn ons bij name vooral bekend :
Augustijnken van Dordt en Willem van Hildegaers=
berch (I).

In eenige grafelijke rekeningen van de tweede helft
der 14e eeuw is er voor het eerst spraak van spelen, .
door geseIlen van den spele vertoond ; ofwel (in latere
rekeningen) van tafelspeelkens, onder of na den eten
. voor mijns heren tafel gespeeld. Deze vertooningen
werden uitgevoerd door sprooksprekers. De eerste dramatische stukken zijn mogelijk de sproken of boerden in
dialoogvorm opgesteld, en waarvan eenige zijn bewaard
gebleven. Uit de sproken ontwikkelden zich van lieveriede
de abele (2) spelen of ernstige stukken, uit de boerden ont(1) K. I. 455; T. B. 201.
(2) Van het Latijn habilis _- bekwaam, fijn, vernuftig, knnstig.
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stonden de sotternien of kluchten. Op een abel spel volgde
gewoonlijk eene sotternie, die waarschijnlijk onmiddellijk
na het abel spel, zonder onderbreking, werd voorgedragen.
De volgende abele spelen en sotternien zijn ons bewaard gebleven. Zij schijnen toebehoord te hebben aan
een Vlaamsch gezelschap van gesellen van den spele, en
zijn afkomstig van eenzelfden dichter uit het einde der
eeuw. De drie eerste abele spelen boeien door hunnen
eenvoud en hun dichterlijk gevoel, alhoewel zij, in opzicht
van karakterteekening en verwikkeling, zeer zwakke drama's
zijn. Zij schijnen ontleend te zijn aan Oostersche bronnen.
Lanseloet is het beste. — De sotternien zijn schetsen uit het
volksleven, eenvoudig van bewerking, levendig van voorstelling, in ruwe en platte taal. Meestal is de hoofdpersoon een bloodaard die door zijne schaamtelooze,
ontrouwe wederhelft, of door haar toedoen, bedrogen,
beschimpt, soms afgeranseld wordt.

1. Een abel spel van Esmoreit, (1006 vv.), sconincs
sone van Cecilien, ende ene sotternie daer na volghende
(de sotternie van Lipplin), (199 vv.) -- Bloemi. (70).
2. Een abel spel ende een edel dinc van den hertoghe
van Bruyswijc (1139 vv.), hoe hi wert minnende des
Roedelioens dochter van Abelant (abel spel van Gloriant)
ende ene sotternie na volghende (de sotternie van den
Buskenb1aser), (208 vv.).
3. Een abel spel van Lanseloet van Denemerken
(949 vv.), hoe hi wert minnende ene joncfrou, die met
sijnder moeder diende, ende ene sotternie na volghende
(van
Hexe),
(111
vv.).
de
4,

Ene sotte boerde ende ene goede sotternie van

Drie daghe here.
5.

Idem van de Truwanten.

6. Een abel spel van den Winter ende van den
Sourer (625 vv.), eigenlijk eene samenspraak van allego-
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rische personen, waarin op snaaksche wijze beide jaargetijden om den voorrang twisten.
7. De sotternie van Rubben. (246 vv.).
2. HET KERKELIJK DRAMA (1).

Reeds vroeg was het de gewoonte, op de hooge
feestdagen, dat in de kerk zelve geschiedenissen voorgesteld werden uit het Oude en Nieuwe Testament of uit
de !evens der heiligen. (2) Die vertooningen, Mysterie-,
Marien-, Heilig -en- of Mirakelspelen genoemd, werden eerst
in 't Latijn, doch weldra in de volkstaal voorgedragen ;
ook gebeurden zij van lieverlede buiten de kerk, op het
kerkhof of op andere pleinen. Vooral in Frankrijk ,
Duitschland en Engeland maakten de mysteriespelen grooten
opgang. Aanvankelijk werden zij voorgedragen door priesters en koorzangers ; wanneer later de mysteriespelen
op het marktplein vertoond werden, waren de tooneelspelers of gesellen van den spele deels leden van geestelijke
broederschappen, deels geestelijke koorzangers. Op het
einde der 15e, en vooral in de 16e eeuw, werden zij
geschreven en voorgedragen door rederijkers.
Er hebben een groot aantal mysteriespelen bestaan,
zooals blijkt uit de stadsrekeningen (3). Van dit alles
is niet veel overgebleven. Het voornaamste is :
(1) W. I, 15 ; K. II, 308.
(2) « Als voorbeeld een verslag Van 't spul van de drie Coninghen (Delft
1498). In 't koor voor 't hoogaltaar, zat Maria met het kind. Vier mannen met
roode en blauwe doeken om de schouders geslagen, en op schalmeien blazende,
verbeeldden de herders ; anderen uitgedost als Engelen, zingende Gloria in Excelsis,
zaten op het orgel, dat den hemel verbeeldde. Drie priesters to paard . elcx mit
en gehuld in een kostuum, dat Oostersch heette, waren de Drie
sijn geselschap
Koningen met hun gevolg. Zij kwamen van drie verschillende zijden (als uit de
drie werelddeelen : Europa, Azie en Afrika) de kerk binnenrijden. Als zij elkander
in 't midden der kerk ontmoet hadden, reden zij naar een zijdeurtje, waar een
venstertje boven was, en klopten aan. 't Venster ging open ; de koster, die Herodes
voorstelde, stak er zijn hoofd door, en wisselde een woordje met de Koningen.
Maar opeens zag men aan 't gewelf een blinkende ster » scietende van after wt
die kercke nae 't hoech outair toe, ende bleef dair staen, « en no wisten de
Koningen waar zij zijn moesten. Met een koninklijke » swier en stemmigheyt »
reden ze naar 't koor, daar zij « eensdeels sprekende, ende eensdeels singhende
hair offerhanden deden.. (HEERINGA : Nederl. Stijl.)
(3) W. 1, 17.
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1. Een fragment, (1500 vv.), van het zoogenaamde
Maastrichtsch Paasch- of Verrijzenisspel (14e eeuw),

het oudste wat wij bezitten. De taal is in Limburgsch
dialect.
2. Die eerste Bliscap van Maria (2226 vv.), te
Brussel in 't midden der 15e eeuw gespeeld, bevat den
val van Adam, de geboorte en het huwelijk der H. Maagd,
alsook de Boodschap des Engels.
duvelrije .
Hier en in de latere mysteriespelen is de rol der
opmerkenswaardig.
In dit mysteriespel maakt Lucifer na den zondenval veel gerucht
vruechde ende
in de hel, want hij is zoo verblijd, dat hij van
(1)
bliscepen uut sinen velle (zou willen) springen.

3. Die sevenste Bliscap van Maria (1721 vv.).
Dit Mariaspel, uit de 15e eeuw, stelt de hemelvaart der
Moeder Gods voor.
De eerste en de sevenste Bliscap zijn vermoedelijk
van denzelfden dichter. Staan de vijf ontbrekende
stukken ongeveer op de hoogte van het aanvangs- en
het sluitstuk, er bestaat eenige reden om dat te
vermoeden, en worden zij nog eens teruggevonden, dan zal
onze middeleeuwsche lituratuur een zevengesternte rijk
zijn, welks weerga men In andere literaturen van dien
tijd niet licht zal kunnen aanwijzen (K. II, 318.)
Van de middeleeuwsche mirakel- of heiligenspelen zijn
er slechts twee bewaard.

4. Het Spel der Vroede en der Dwaze Maagden,
een zelfstandige bewerking der bekende Bijbelsche parabel,
waarschijnlijk eene halve eeuw jonger dan de twee voorgaande Spelen. Van dit zeer verdienstelijk gedicht moge
de oorspronkelijkheid der bewerking blijken uit het volgende
beknopt overzicht :
(1) E. SOENS : De rol van het booze beginsel op het rniddeleenwsch drama,
Gent 1893; KALFF : Gesch. der Nederl. Lett. in de 16' eenw, I, 238 ; Gesch. der
Nederl. Lett. II, 345.
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Na een proloog tot de < edele notabele heeren ende vrouwen
komen de vijf vroede maagden : Vreese, Hope, Caritate, Gheloove . en
Ootmoedigheid ten tooneele ; zij belijden hare gebreken en gaan
ergens << in contemplacien >> om in de stilte devotelijk te bidden. Nu
komen de dwaze maagden, Tytverlies het eerst. Terwijl zij bezig is
wafels te « temperen komt zuster Roeckeloose bij haar. Deze gaat
zuster Hooverdie halen ; Hooverdie is nog niet gereed met haar toilet
doch verschijnt spoedig met Ydelglorie en Zotte Collacie (Zotteklap).
Onder het genot van wafels en fijnen << clareyt » krijgen zij lust in
een liedje. Hooverdie wordt aangezocht, maar verontschuldigt zich :
Ailace, is ben al vercaut op de burst ;
Mijnen zanc en zoude niemende verhuegen
zegt zij en dan volgt er een strijd van aandringen en uitvluchten
zoeken, zooals men die tegenwoordig nog kan hooren. • Ook Zotte
Collacie beweert niet te kunnen zingen, maar heft ten slotte met
Tytverlies een liedje aan. Daarna gaan zij zich wat vermeien < opdat
onse spijse te bet mach syncken zooals Hooverdie verklaart. De
vroede maagden komen weer ten tooneele, vullen hare lampen met
olie, in afwachting van den bruidegom, en gaan zitten slapen. De
dwaze maagden volgen dat voorbeeld , al hebben zij weinig olio in
hare lampen. Eene stem wordt gehoord, die de komst van den
bruidegom verkondigt. Hij komt en leidt de vroede maagden met
zich in het hemelrijk waar zij gekroond worden. De hemel wordt
gesloten, de hel geopend ; Lucifer en zijne gezellen < Quadenraet
Scerp onderzouc >> • en < Pelsabuic >> worden zichtbaar. De dwaze
maagden die ondertusschen hare lampen gevuld hebben , knielen
tevergeefs voor de hemeldeur, ondanks hare klachten worden zij door
de duivelen ter helle gesleept. Daarna verlaten de acteurs het tooneel ;
onsen Heere yore metten ingelen ende Maria daer naer metten
maeghder., ende men draeght haren mantel. > (K. II, 318, )

5. 't Spel van den heiligen Sacramente vander Nyeuwervaert (1325 vv.), door Smeken van Breda, vOOr 1500
vervaardigd, vertoont de geschiedenis van eene H. Hostie,
door eenige landlieden in het Veen gevonden. Het heeft,
naast eenheid van opzet en samenstelling, vele voortreffelijke verzen ; doch het wereldlijk element neemt een grootere
plaats in. -- Bloeml. (76).
6. Een schone Historie ende seer wonderlijke ende
waerachtige geschiedenisse van Mariken van Nimmegen, hoe sy meer dan seven jaren met den Duyvel woonde
ende verkeerde, is met meesterhand geschreven, misschien
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omstreeks 1475 ; zij behoort tot de Mariaspele. n en is in den
geest van Beatrijs en Theophilus.
7. Van de eerste helft der 16e eeuw hebben wij nog
het Spel van Sint Trudo (3570 vv.), door Christiaen
Fastraets, een Dominikaner monnik van Leuven. (1)

V. 15 de EEUW EN 1 st e HELFT DER 16 de EEUW.
De 15de eeuw is de eeuw van het Bourgondisch
tijdvak ; cue eerste helft der 16de valt samen met de regeering
van Filip den Schoone en van Keizer Karel. Op staatkundig
en maatschappelijk gebied zijn groote veranderingen waar
te nemen. De vereeniging der Nederlandsche provincien,
onder eenen schepter, reeds begonnen onder Filip den
Goede, wordt een voltrokken feit onder Keizer Karel. De
Vlaamsche gerneenten zijn nog machtig onder de Bourgondische hertogen, en laten weleens hunne macht gevoelen
aan hunnen vorst ; doch de sluwe staatkunde weet allengs
zulke vrijheden in te krimpen, welke niet stroken met
hare nieuwe begrippen van alleenheersching. De afzonderlijke graafschappen en hertogdommen behouden nog
hunne zelfregeering ; allengs echter komt een hoofdbestuur
tot stand, dat er gedurig naar streeft een politiek overwicht
te verkrijgen.
Deze politieke strekking
dit kan niet betwist worden — had ten minste het goed gevolg dat de Nederlandsche
gewesten, van een vorst afhankelijk, samen konden streven,
en voor het welzijn van hun gewest, en voor het algemeen
welzijn van het geheele vaderland. Voegt daarbij de
gunstige ligging en de vruchtbaarheid van den bodem,
ook de noeste vlijt der bewoners, en dan hebt ge de
drie groote oorzaken •waarom de Nederlanden, in de 15de
en 16de eeuw, aanhoudend stegen, niet alleen in macht
en aanzien, maar ook in rijkdom en beschaving. — Nochtans
(1) K. HI, 39.
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staat Vlaanderen niet meer op den voorrang ; het moet
onderdoen voor Brabant. Brugge ziet zijnen handel kwijnen
en ziet tevens Antwerpen de nieuwe stapelplaats worden
voor den wereldhandel.
Dat in zulk tijperk de beoefening der letteren eene
snelle uitbreiding kon nemen, hoeft geen betoog. En dit
gebeurde ook : doch, wij haasten ons het er bij te voegen,
in opzicht van kunstsmaak was de 15de eeuw eene eeuw van
verval. Om welke 'redenen, dit zal in het volgende hoofdstuk duidelijk gemaakt worden.
AANMERKING. — De rederijkerspoezie staat in de 15de en in
de lste helft der 16e eeuw op den voorgrond. Zij alleen zal hier
besproken worden. De werken in proza, zooals reisbeschrijvingen,

kronijken in proza, omwerkingen in proza van middeleeuwsche romans
(de zoogenaamde volksboeken), welke talrijklir werden naarmate de
boekdrukkunst algemeener verspreid werd, bezitten te weinig letterkundige waarde om hier onze aandacht te vergen (1). Wat het lied
der 15e eeuw aangaat, dit zal, samen met het lied der 16e eeuw,
behandeld worden in het volgende overgangstijdvak.

EERSTE HOOFDSTUK.
De rederijkerskamers. (2)
§ 1.

OORSPRONG.

De Rederijkerskamers ontwikkelden zich : 10 deels uit
de geestelijke broederschappen, waarvan de leden oorspronke1 ijk voor doel hadden, samen hunne godsdienstige plichten te
vervullen en na hun dood voor uitvaart en zielmissen te
zorgen, en die meermalen de geestelijkheid ter hulp kwamen
bij het vertoonen der kerkelijke drama's ; 20 deels uit de
sottengilden, die bij openbare feesten het volk door hunne
grappen vermaakten. Allengs legden deze vereenigde broederschappen zich meer toe op Rhetorica (d. i. op poezie
en voordracht) en noemden zich, naar de Fransche Colleges
of Chambres de Rhetorique, ghesellen van Rhetoriken,
(1) K II, 380.
(2) KALFF : Gesch. der Nederl. L, 16,
RederUkkamers in Nederland 1-1I.

e. 86 ; . B . 227 ;

VAN DUYSE ; De

DE REDERIJKERSKAMERS

Rhetorijkers, Retrosijnen
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of, door volksetymologie, Rede=

rijkers.
« De kamers van Rhetorica.... stammen rechtstreeks uit de
didactisch-moraliseerende school van Maerlant, wat het letterkundig
karakter hunner werken aangaat wat hun oorsprong betreft, zijn zij
voortgekomen uit den gildengeest der Vlaamsche, Brabantsche en
Hollandsche steden. > — (T. B. 227.)

De Rederijkerskamers, om het begin der 15de eeuw
ontstaan, het eerst in Vlaanderen en Brabant, vermenigvuldigden zich spoedig, vooral in Vlaanderen , Brabant ,
Zeeland en Holland, zoodat in de l6de eeuw elke stad,
zelfs vele dorpen der Zuidelijke Nederlanden, een of meer
Rederijkerskamers telden. Overal vonden zij, zoowel bij den
adel als bij de stedelijke magistrates, hooge bescherming
en milde ondersteuning. ( 14) Van hunnen kant achtten zich
de Rederijkers zedelijker wijze verplicht, bij kerkelijke
ommegangen , bij openbare plechtigheden of groote gebeurtenissen hunnen steun aan de stedelijke regeering te
verleenen.
In Belgie zijn de oudste kamers : De Alpha ende Omega te
leper, (waarschijnlijk vOOr 14(0), Het Boeck te Brussel (1401), De
Violieren te Antwerpen (1400). Een zeer oude, wellicht de oudste
Noordnederlandsche kamer, is het Bloemken Jesse te Middelburg (1430).
2. INRICHTING.

De eerevoorzitter droeg den titel van Prins of Keizer.
Elk lied eindigde met een hoffelijk envoi aan den e Prince
Op hem volgde, in waardigheid, de deken, de gewone
hoofdman, die boek hield omtrent de handelingen der
kamer. De fiskaal of breukmeester ontving de geldelijke
bijdragen en boeten of breuken. Het belangrijkst ambt
was dit van den factor of facteur. Hij was de dichter
der kamer ; hij vervaardigde tooneelstukken , loste de
(1) .De Violieren te Antwerpen hadden Prins van Oranje tot Opper-Prins
gekozen. Keizer Karel was beschermheer van verschillende kamers... Hooge aanzienlijke adellijke geslachten in het Zuiden deden hunne zonen als beschermheeren
der Rederijkers optreden — de Aerschots, de Horses, de Egmonts, de Chimays,
de Arembergen, de Lalaings, de Merodes, de Montmorencys stonden aan het hoofd
van de eene of andere Zgidnederlandsche kamer.. (T. B. 231, 230.)
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prijsvragen op of schreef er op zijne beurt uit, verdeelde
de rollen, onderwees de jongeren, enz. De nar of zot
had voor taak het yolk met zijne grappen te vermaken.
De vaandri' of blazoendrager droeg, bij optochten, het
blazoen. Het blazoen of wapenbord vertoonde meestal een
heiligenbeeld, of, als symbool, eene bloem, eene plant,
een dier of iets anders met eene zinspreuk of devies
daarnaast. De gewone leden heetten kameristen, kamerbroeders, soms ook tabbaarddragers.
3. LETTERKUNDIGE WERKZAAMHEDEN EN FEESTEN.

De Rederijkers zouden in het epische kunstvak
in het geheel niets, in het lyrische weinig, maar in het
drama het meest voortbrengen. » (T. B. 232.) De « Conste
van Rhetoryken >> bestond vooral in allerlei tooneelstukken
to vervaardigen bybelsche spelen, sinnespelen of moraesbattementen (cluyten, factien) of kluchtspelen
en tafelspeelkens of korte tooneelstukjes van twee personen.
Bloeml. (85).
1. «

De bijbelsche spelen en sinnespelen zijn beide uit de mysteriespelen ontwikkeld. De • bijbelsche spelen uit het Oude Testament
ontleenden hunne onderwerpen aan de voorafbeeldingen van het Nieuwe
Testament, b. v. Tspel van Abrahams offer (1539), Van Moyses Doorn
(1565) ; die uit het Nieuwe Testament waren allegorische voorstellingen van parabelen, b. v. Het spel van de V vroude ende van de
V dwaeze Maegden, waarin de wijze maagden optreden onder de
en Ootmoedigheit, de
namen van Vreeze, Hope, Caritate, Gheloove
dwaze onder de namen van Tijtverlies, Roeckelooze, Hoverdie, Idelglorie
en Zottecollatie. (Zie blz. 43.) — Waar de kameristen het hoogst mee
ophadden, dat was het Sinnespel of Spel van Sinne. Eene vraag of een
volzin, bestaande uit een paar rijmende regels, of uit eene spreuk aan de
volkszedenleer of aan de H. Schrift ontleend, gaf meestal den hoofdinhoud van het zinnespel. Het zinnespel zelve was eene koude voorstelling van allerlei allegorische personen, b. v. 't Verlangend Herte,

de Geest der Wijsheid, de natuurlijke Inclinatie, de Arbeid, Lust tot
Ryckdom, Vreese des Heeren, waarin de deugd aangeprezen en door
godsdienstige en wijsgeerige beweegredenen bevorderd, en de ondeugd
gelaakt en aan de kaak gesteld werd De comische rol, in de vroegere
mysteriespelen door de duvelryen vervuld, gebeurde in de zinnespelen
door de zoogenaamde Sinnekens, die soms werkelijke duivels waren,
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doch gewoonlijk eene allegorische verpersoonlijking van slechte hartstochten. In de 16e eeuw hadden de zinnespelen niet zelden een
protestantsche strekking (1).

2. De voornaamste feestelijkheden der Kamers waren
hunne prijskampen. Zij bestonden in groote, plechtige
bijeenkomsten uit verschillende streken. Naar de kostbaarheden, die als prijzen (2) werden uitgeloofd, heetten die
prijskampen, of liever de feestelijke intochten der Kamers,
Landjuweelen. Kleinere prijskampen of bijeenkomsten
noemde men Haeghspelen of Refereinfeesten.
Vele Landjuweelen zijn beroemd door hunne pracht en weelde.
Merkt daarbij op, dat de leden van sommige kamers groote reizen hadden
te ondernemen, en soms gedurende vele weken aan hunne zaken onttrokken waren. Wat welvaart en rijkdom moet te dien tijde in onze
gewesten niet geheerscht hebben ! In de 15e eeuw zijn 60 grootere
of kleinere landjuweelen in het Zuiden, tegen 4 in Zeeland, bekend
van 1500 tot 1565, in Zuid-Nederland 90 grootere of kleinere landjuweelen, tegen 6 in Noord-Nederland. Het beroemdste Landjuweel
is hetgeen in 1561 te Antwerpen gevierd werd (3).
(1) Zie over het drama der Rederijkers G. KALFF

Gesch: der Lett. in de

16e eeuw. I, 186-307 ; II, 48-84.
(2) Er werden prijzen uitgeloofd, in de eerste plaats, voor een Spel van
Sinne, naar een opgegeven onderwerp, daarna voor het sotste spel, voor het verst
incomen, voor het schoonste incomen, voor het fraeist geschilderd blasoen, voor
het constichste vieren voor 't logys, en eindelijk om door woorden ofte werken

den sot te maken op 't innocentelijkste oft onnooselijkste ende belachelijkste
sonder schimp ofte oneerbaerheyt.
(3) << Op den gestelden dag, Zondag 3 Augustus, om 2 uren, werden de
kamers onder het geluid der klokken en het geschal der klaroenen door de
Violieren (de Antwerpsche kamer, die het Landjuweel had belegd) ingehaald. De
stad vertoonde eene verbazende levendigheid : overal waar de stoet voorbijtrok,
schenen de huizen liefhebbers en adel om strijd uit te noodigen ; elke woning
was , op het bevalligst versierd, de straten wemelden van slingerend bloemfestoen.
en het was alsof het juichende yolk de triomfale intrede bijwoonde van den redder
des Vaderlands. » (Sn. 75 )
Veertien kamers namen aan den optocht deel ; de laatste was het Marien
Cransken van Brussel, die optrok met 340 mannen te paard, . alle ghecleet in
roode cramoiside langhe casacken, geboort met silveren passement, roode hoeyen
ghemaect in fatssoene van antijcsce helmetten, wambeysen, plumagien, leerskens
wit, gegort met eenen gordel zeer curioselijck ghevlochten van gouden tocque,
van vierderley coleuren : gheel, root, blau, ende witte. Seven antycsce speelwaghens, zeer lustigh ende plaisantelijck toegherust met diveersse personagien : die
voorghenoemde waghens werden van binnen zeer behendelijck gedraghen. Boven
deze noch 73 schoone, heerlijcke waghens met toortssen, alle overdeckt met rood
laken met wit ghestreept ende gheboort ; alle die waghelieden hadden roode
mantels, ende op deze waghens saten diveersse personagien, representerende

G. N. L. 4.

50

EERSTE TIJDVAK.

15" EN 16" EEUW

§ 4. INVLOED OP LETTEREN EN TAAL.

De rassche uitbreiding der Rederijkerskamers, en de
aard zelf hunner instelling, hadden voor noodzakelijk gevolg
dat de letterkunde het meest beoefend werd door leden
van den gewonen burgerstand, ambachtslieden, neringdoeners en handelaars. door lieden aan wie taalkennis
en kunstsmaak te eenen male ontbrak. Men hield voor
kunst, wat nog slechts knutselen was ; de bijgeloovige
eerbied voor kunstregels, waaronder vele dwaze en bekrompene, belemmerde of verhinderde de vrije ontwikkeling
der kunst van het woord. Het gansche yolk deed aan
poezie. Dat volk was in menig opzicht nog onontwikkeld,
onbeschaafd, ruw. Vandaar dat N,Tele letterkundige producten
van dien tijd beneden letterkundig peil liggen ; dat de
middelmatigheid zulk eene groote plaats beslaat in de
literatuur van dat tijdvak ; dat echte poezie schaarsch
is. (G. Kalff : Gesch. der Ned. Lett. in de 16de e. I, 445.)
De rederijkerspoezie was bovendien verderfelijk voor
de zuiverheid van taal. Zij bevoordeeligde het steeds
overvloediger indringen der bastaardwoorden in de schrijftaal, zoodat vele rederijkersgedichten uit meer Fransche
dan Vlaamsche woorden bestaan. Ook de zinsbouw werd
naar de regels der Fransche syntaxis verknoeid. Doch de
taal zelve hebben de rederijkers voor ondergang bewaard.
De Bourgondische vorsten, te zamen met den Vlaamschen
adel, alhoewel uiterlijk niet vijandig gezind tegenover de
landstaal , hadden toch eene door en door verfranschte
opvoeding genoten ; de Rederijkers, van hunnen kant,
veelderlei schoone antycse figuren, wiens bediedinghe was, hoe dat men wt
jonsten zal verzamen (het devies der kamer) ende vriendelijck scheiden, dwelck
alle andere steden oock figuerlijck ende moralijck deden >>. In het geheel namen
23 zegewagens, 197 andere wagens en 1893 ruiters aan den optocht deel.
Daags na den intocht woonden allen den H. Dienst bij, in de hoofdkerk.
Een volgenden dag zaten de bestuurleden der kamers aan een rijckelijk banquet
met retorijck ende musijck » bij de heeren vander stadt. Het Landjuweel
duurdc 3 weken. Zaterdag, den 23n Augustus, werden de prijzen toegekend ;
's anderen dags begon het Haeghspel of de prijskamp der mindere steden.
Er werden meer dan 100 onsen zilver in prijzen uitgedeeld, en de geheele
feestviering kostte wel 100,000 gulden.
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bewaarden in de volksmassa de liefde voor de moedertaal, en
wierpen alzoo een ondoorbreekbaren dam op tegen verdere
verfransching Nederlandsche gewesten. (Pirenne : Hist.
de Belg. II, 413.)
§ 5. ZEDELIJKE EN POLITIEKE INVLOED.

Ten nauwste verwant aan de didactische richting van
Maerlant en Boendale, streeft de rederijkerspoezie er naar
godsdienst en zedenleer te doen eerbiedigen. Zeer ingenomen blijft zij ook met boertige esbattementen en zotte
kluchten. Alhoewel hier taal en voorstelling dikwijls plat
en zedenkwetsend zijn, moet toch toegegeven worden,
dat die kluchten immer een zedelijke strekking behielden.
— Op godsdienstig en staatkundig gebied namen de
kameristen allengs eene meer onafhankelijke houding aan.
Vooral in de 16de eeuw werden maatschappelijke en
godsdienstige instellingen van lieverlede beknibbeld, soms
duchtig over den hekel gehaald ; vele kamers kleefden
de nieuwe gedachten der Hervormers aan of waren ten
minste vijand der heerschende regeering; alzoo werden
zij meer dan eens eene bron van onlust en tweedracht.
TWEEDE HOOFDSTUK.
Voornaamste Rederijkers.

Onder de duizenden rederijkers, uit de 15de en uit
de eerste helft der 16de eeuw, zijn er slechts eenigen,
wier gedichten, bij het gerijmel hunner kamerbroeders,
min of meer gunstig afsteken, en onder deze laatsten,
verdienen er enkel twee hier besproken te worden.
1. Cornelis Iveraert, een voider en verver, tevens
facteur van de Kamer << 'De drie Sanctinnen » en « clerk
van den Archieren > to Brugge ( -1- 1556). Hij schreef alle
soorten van tooneelstukken, waarvan er ons 35 bewaard
zijn gebleven. Hierin bracht hij meermalen de gebreken
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des tijds op de planken, zoodat de opvoering van sommige
stukken weleens door de overheid verboden werd. Zijne
spelen van sinne , gelijk alle dergelijke stukken , zijn
vervelend, doch zijne esbattementen, om hun comischen
zin en natuurlijke voorstelling, rangschikken hem onder
de talentvolste kluchtspeldichters zijner dagen. Vele echter
zijn vol onkiesche uitdrukkingen en samenspraken (1).
2. Matthys de Casteleyn (1485-1550), de beroemdste
en de meest geoefende aller Rederijkers, priester en facteur
der Kamers de « Kerssauwe » en < Pax Vobis . to Aalst,
werd door zijne taalgenooten met den titel van « excellent
Poeet moderne . vereerd. Hij schreef, zegt hij zelf,
sesse en dertich esbatementen,
Acht en dertich taflespelen, som in prenten
Ende twaleve staende spelen van sinne.
Voirt hebbic ghemaect, met pais ende minne,
Dertich waghenspelen.

Van dit alles is niets bewaard dan een Sinnespel :
Historie van Pyramus en Thisbe. Veel is daar niet aan
verloren. Van meer belang, althans voor de kennis en
de geschiedenis van de kunstregels der Rederijkers, is
zijn hoofdwerk : << De Conste van Rethoryken , alien
aencommers ende beminners derselver , een sonderling
exemplaer, ende leerende voorbeelt, niet alleen in alien
soorten ende sneden van dichte, nemaer ooc, in alles dat
der edelder Const van Poesien competeert, ende aencleeft.
Uutgestelt in dichte, by wylent H. Matthys de Casteleyn,
priester ende excellent poete moderne. Ghent 1555
Casteleyn's werk, herhaalde malen herdrukt tot in de
17e eeuw, werd het wetboek aller dichtliefhebbers, en
was in 't algemeen doodend voor de letterkunde.
Na zijn dood werd van hem insgelijks een bundel
Liedekens uitgegeven (2).
(1) K. III, 61.
(2) K. III, 125.
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Hier is het
plaats om het tijdvak der Middeleeuwsche letteren te sluiten. Buitengewone gebeurtenissen,
zoo op godsdienstig als op staatkundig en wetenschappelijk
gebied, beroeren, reeds gedurende ruim een honderdtal
jaren, de maatschappij en openen voor haar nieuwe niet
in alle opzicht betere wegen in de toekomst. Ook de
letterkunde, trouwe uiting van 's menschen gedachten en
gewaarwordingen, ondergaat den geweldigen invloed dier
gebeurtenissen ; ook zij zal eene nieuwe richting inslaan.

EERSTE OVERGANGSTIJDVAK (1550-1600).
De verkeerde richting, door de Rederijkers aan onze
letteren gegeven, wordt gedurende de 16e eeuw Of gewijzigd
df gestuit, door de Renaissance beweging en door de
Nederlandsche Beroerten. De Renaissance tracht de letterkunde van haar dwaalspoor terug te brengen ; de Nederlandsche Beroerten verjagen het letterkundig leven van het
Zuiden naar het Noorden.
-

I. ONTSTAAN EN BLOEI DER RENAISSANCE BUITEN DE
Omstreeks 1350 began in Italie de liefde
NEDERLANDEN (1).
voor de Latijnsche en Grieksche letterkunde te herleven.
Door de twee beroemde dichters Petrarca (1304-1374) en
Boccaccio (1313-1375) begonnen, door pausen, kardinalen
en vorsten aangemoedigd , had weldra de studie en
beoefening der Oude Letteren , in alle steden van
't Apennijnsch schiereiland, een uitnemende geestdrift
voor de « classieke Oudheid » teweeggebracht. Deze herleving of heropkomst der Latijnsche en Grieksche schrijvers
heette de Renaissance; hare aanhangers werden humanisten
genoemd.
II. DE RENAISSANCE IN DE NEDERLANDEN. HAAR INVLOED
Uit de geschiedenis van het eerste
OP DE LETTERKUNDE.
tijdvak onzer letterkunde blijkt, dat de oude schrijvers,
geheel de middeleeuwen door, en gelezen en vertaald .
werdn(2).DochigljkeRnasc-bwgient
hier niet vddr de tweede helft der 15e eeuw ; zij neemt
sterk toe in de 16e : wie toen aan schrijven deed, dweepte
De Renaissance heeft op
met de classieke Oudheid.
onze letterkunde kwaden en goeden invloed gehad. Zij
verdreef eigen aard en • eigen zeden uit de nationale
literatuur, vooral uit de tooneelpoezie ; de volksoverleve(I) K. II, 497; Gesch. Letterk. 16 , e. I, 27; T. B. 255.
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ringen der vorige eeuwen verruilde zij voor de kinderachtige
fabelen van ingebeelde goden en godinnen; afkeerig van
het christelijk ideaal, zocht zij het schoon in de wulpsche
voorstellingen der heidensche godenleer. Aan de algemeene
taalstudie en letteroefening nochtans bracht de Renaissance
voordeel bij. Door de Ouden na te volgen, louterden
de schrijvers hunnen smaak, verzorgden zij met meer
nauwgezetheid taal en vorm, en verwierven alzoo een
volmaakteren stijl. Maar hier was nog eene schaduwzijde.
Niet de Grieksche te zamen met de Latijnsche, doch
schier uitsluitend de Latijnsche schrijvers werden bestudeerd, en onder dezen waren het de schrijvers van tweeden
rang welke de voorkeur hadden. Daarbij gaf de overweldigende indruk der classieke letterkunde aan den stip
onzer beste schrijvers, aan Hooft b. v., eene al te
Latijnsche kleur (1).
III. INVLOED DER NEDERLANDSCHE BEROERTEN OP DE
LETTERKUNDE• Onze kwijnende letterkunde, in Zuid en
Noord, zag dan een bloeiend tijdperk te gemoet. Doch
eilaas, het verspreiden der protestantsche ketterijen in
de Nederlanden, of liever, de hieruit volgende onlusten,
waren noodlottig voor de Belgische letteren. De Noorderprovincien hadden, na jaren strijdens, maar ongelukkig
ten koste van hun geloof, hunne vrijheid gewonnen,
terwijl wij onder Spanje's beheer bleven. Duizenden Belgen
togen naar Holland, waaronder velen, die door geboorte,
door wetenschap of kunst uitmuntten... en die, meewerkende met de uitmuntendsten onder de landzaten en in
een betrekkelijk engen kring samengeschaard, de bewoners
van dit strookje gronds tot een der beschaafdste volkeren
van dien tijd opkweekten. Aan de Leidsche hoogeschool,
die aldus eene Europeesche vermaardheid verwierf ,
bekleedden achtereenvolgens zeventien Belgen een leergestoelte. (2). De Belgische letteren, die allengs met
(1) KALFF : Gesch. Lett. 16e e. I, 32, 410; MOLTZER : Studie en Schets. van
Nederl. Letterk. : De invloed der Ren. op onze Letterk.
(2) EVERTS.
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meerderen aanleg en beteren uitslag waren beoefend ,
begonnen opnieuw te kwijnen en bleven kwijnen, twee
eeuwen lang ; in 't Noorden integendeel, dank zij grootendeels den invloed der Belgische uitwijkelingen, bloeide
weldra de letterkunde en bereikte zij in de 17e eeuw,
een hoogen trap van volmaaktheid (1).
I. IN HET ZUIDEN.
De rederijkers. — Het lied. — Anna Bijns. — Marnix.

EERSTE HOOFDSTUK.
2e helft der

De Rederijkers uit de

16e

eeuw. (2)

Om het middenj der 16e eeuw, pogen ettelijke der
beschaafdste rederijkers de classieken te vertalen of in
hunne werken na te volgen. Doch « Rederijkers bleven
Rederijkers Zij begrepen de Ouden niet ; zij vertaalden
slaafs, zonder de letterkundige schoonheid van 't oorspronkelijke te waardeeren. Onder hen zijn de voornaamsten :
Van Ohistele, Houwaert, Van Mander en Jonkheer
Van der Noot.
1. Cornelis van Ghistele (Antwerpen) , was een geleerd
Rederijker en een ijverig rijmelaar, die echter weinig begrip had van
zuivere, beschaafde en dichterlijke taal. Hij vertaalde < rethorickelijck >>,
in een Antwerpsch dialect, vol bastaardwoorden, Ovidius, Vergilius,
Horatius en Terentius (K. 111, 88 ; T. B. 271.)

2. Jehan-Baptist Houwaert (Brussel 1533-1599), Conseillier
ende Meester ordinaris'L van de Rekeninghen des Hertoghdoms van
Brabant. In het begin der Beroerten bekampte hij de Spaansche
(1) Hebben Renaissance en Hervorming elders of hier te lande op elkander
eenigen invloed uitgeoefend ? In Italie, waar de Renaissance het eerst ontstond
en later schitterend biocide, lang vOor de Hervorming, heeft deze geen wortel
geschoten. In Duitschland begon de Hervorming voor de Renaissance ; vele hervormers waren haar vijandig. In de :':::derlanden hebben de voorstanders der
gewerkt, vooral Erasmus
Renaissance de protestantsche aanleiders in de
(Gouda 1467-1536), de geleerdste humanist van zijnen tijd, de Petrarcha der
Nederlanden die, hoewel geen protestant, nochtans, in 't heerlijkste Latiin, de
bedienaars der Kerk heeft aangevallen. (NEVE : La Renaissance des Lettres et
l'Essor de l'erudition ancienne en Belgique, 1 - 16. Louvain, Peeters, 1890.)
(2) T. B. ; K. : Gesch. Letterk 16' e. I, 420 ; TI, 21, 240.
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regeering, doch hij stierf als Spanje's getrouwe onderdaan, en als gehoorzaam zoon der Kerk. Zijn hoofdwerk is Pegasides Pleyn ende den
Lust-hof der Maechden,
poetelijck gheinventeert ende rhetorijckelijck
ghecomponeert » (1582-1583), een dichtstuk van 60.000 vv., op 6 maanden voltooid en waarin hij de vrouwen waarschuwt tegen de gevaren
der liefde. Door zijne tijdgenooten werd hij de Brabantsche Homerus »
geheeten. Nochtans, at is hij vertrouwd met de mythologie, al toont
hij een buitengewone vaardigheid in 't rijmen, Loch blijft Houwaert
. een leerling van Matthys de Casteleyn een middelmatig dichter,
wiens roem zijn tijdvak niet overleeft. (K. III, 281 ; T. B. 272 )

3. Karel van Mander (Meulebeke, West-Vlaanderen, 1548 —
Amsterdam 1606), schilder en dichter, week om zijne doopsgezindheid
naar Holland. Hij vervaardigde tooneelstukken, vertaalde Homerus
(uit het Fransch) en Vergilius, en dichtte geestelijke liederen. Zijn
verdienstelijkste werk is een prozaschrift : Het Schilder-Boeck, waer
in voor eerst de leerlustighe jueght den grondt der edel vry
schilderconst in verscheyden deelen wort vooighedraghen. Daer nae
in dry deelen 't leven der vermaerde doorluchtighe schilders des
ouden, en nieuwen tyds. Tot Haerlem 1604. (K. III, 387; T. B. 276.)
4. Jonkheer Jan Van der Noot (Brecht bij Antwerpen 1538
Antwerpen 1595), was een dichter vol opgeschroefdheid, en door
zichzelven en door zijne tijdgenooten aanhoudend bewierookt en met
lofspraak overladen. Hij schreef vele oden, epigrammen, sonnetten
en andere gedichten. Zijn hoofdwerk is Cort begryp der XII boeken
Olympiados, een soort van epos, waarin de dichter zijn eigen leven
in beeld tracht voor to stellen. — Van der Noot's podzie was klatergoud ; niettemin, vergeleken met die zijner tijdgenooten, munt zij uit
door zuiverheid en vloeiendheid van taal, door streven naar verheffing
en verscheidenheid van dichtvormen. Van der Noot < heeft recht op
een plaats in de geschiedenis onzer letterkunde als een van de wegbereiders der Renaissance, als een middelaar tusschen de nieuwe
uitheemsche kunst en het Nederlandsch publiek van dien tijd, als een
der eersten, die de oogen zijner landgenooten heeft geopend voor de
schoonheid eener nieuwe poezie. >> (K. III, 356 )

TWEEDE HOOFDSTUK.
Het lied in de 15e en 16e eeuw. (1)

De 15e en 16e eeuw zijn zeer rijk aan liederen.
Hier wordt enkel gesproken over het geestelijk lied en
over het eigenlijke volkslied.
(1) K. II, 130; Gesch. Lett. 155 e. I, 308; Sn. 05; T. B. 281, 287; M. ROOSES :
Nieuw Schetsenboek, 49.
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) . HET :GEESTELIJK LIED.

. Onze fraaiste geestelijke liederen werden gedicht in het laatst
der 14e en in de 15e eeuw ; de 15e eeuw is de bloeitijd onzer geestelijke
liederpoezie. Die bloei laat zich verklaren uit den geest van innige
vroomheid, welke in die eeuw een deel onzer voorouders bezielde.
Wat er omging in het vrome, onbevangen gemoed, wisten zij
met argelooze kunst weer te geven in eene zangere, nog niet verfranschte taal. •
. In mystieke vervoering zagen zij gezichten van het hemelsch
Jeruzalem : de gouden straten en muren, de paarlemoeren poorten,
de kostelijke torens. Medegesleept door hun gevoel, geven zij even
enthousiastische als kinderlijke schilderingen van de hemelsche vreugde,
daar te genieten. Daar hoort men muziek en heerlijke stemmen, die
. sanctus, sanctus, Deus Sabaoth zingen daar staan Cherubim en
Seraphim, evangelisten, profeten en patriarchen in blauw fluweel en
in groen samijt om den troon des Allerhoogsten, daar wandelen alle
burgers op rozen, daar drinkt men den nieuwen most. Daar troont
Maria te midden van reine maagden daar dansen de maagden op
het zingen van een nieuw lied en elke voetstap geeft een • liefelijk
geluid door den hemel.
. Andere liederen verhalen ons de geschiedenis van Jezus' kindsheld of behelzen lofzangen op Maria, Jezus en de Heiligen. Zeer
vele, en daaronder de voortreffelijkste, schilderen ons het gemoedsleven
in zijn ganschen omvang .
• In vele gevallen vertoonen deze liederen de kenmerken der
echte volkspoezie : den snellen gang ; den springenden verhaaltrant ;
de korte paarsgewijze rijmende regels; het refrein ; het invoeren van
sprekende personen midden in het lied zonder de vermelding van
den persoon, die spreekt ; de herhaling van, in eene voorgaande strofe
gebruikte, regels en woorden. Kunst is hier niet zelden waar te
nemen ; doch het is nafeve kunst, zij is niet bedoeld. Vele dezer
middeleeuwsche liederen mogen werkelijk schoon worden genoemd ; vele
zijn middelmatig ;, andere onbeteekenend en plat. >> (K, : Gesch. Lett.
16e e., I, 321-323.)

I. Een groot aantal geestelijke liederen en der 15e en
der 16e eeuw zijn ons bewaard gebleven in verscheidene
liederboeken, welke in den loop der 16e eeuw het Licht
zagen. Onder deze liederverzamelingen zijn het meest
bekend :
I . Dit is een suverlijc Boeckxken, in den welken staen
scone Leysen ende veel scone gheestelijcke Liedekens. (Antwerpen 1508.)

HET GEESTELIJK LIED

2. Een boecxken gemaket van
(Bertken van Utrecht t 1514). (1).
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suster. bertken (Leyden 1518),
Bloeml. (93).
—

Een devoot e—n profitelijk Boecxken, inhoudende veel
(Antwerpen 1539, Gent 1576). Om
veel ontamelike, oneersame, weerlike liedekens ende refereynen
de
die dagellics in den handen van den jongen lieden Min ende heel
alle gheestelike
ghemeyn , te verdrijven, heeft de verzamelaar
opgezocht en biedt
liedekens ende leysenen in diveersche cloesteren
ze den jongelieden aan. — Bloeml. (94).
3.

gheestelijcke Liedekens en Leysenen

4. Een suyverlick Boecxker, begrijpende alle die gheeste . licke
Liedekens, gemaeckt eertijds bij de salige Tonis Harmansz van
WarverShoef. (Zonder jaartal. Omstreeks 1600.) — Bloeml. (97).

5. Het Prieelken der Gheestelycker Wellusten, inhoutiende veel
schoone Geestelycke Liedekens, Leysenen, Refereynkens ende andere
Gheestelycke Spelen. Ghemaect by joffrou Katherina Boudewyns.
(1587.) (V. K. Vl. A-97, 186.)

6.

Een nieuw devoot Gheestelyck Liedt-Boeck, ghemaekt door

Niclaes Janssens van Roosendael. (Antwerpen 1594.)

7.

Gheestelvcke Dreve van sommige gheestelycke Liedekens ende
om somtyds het hert wt de aertsche sorgvuldigheit
innewaerts te keeren. Ghedicht ende gebrocht int licht deur P. W. S.
Guardiaen tot Mechelen. (Antwerpen 1608.) — (2)
Refereynen ,

II. Een- zeer groot getal andere geestelijke liederen
werden nog gedicht in de 16e eeuw , te weten , de
zoogenaamde Souter- of Psouterliedekens, of de psalmvertalingen.
De eerste psalmvertalers hadden voor doel de wereldsche, ontstichtende liederen te vervangen door goede.
Daer men dan daghelijcx (God betert) siet, ende hoort
zoo
luidt het in de
Prologhe
der eerst volgende Souter-Liedekens,
dat den eerwaerdigen naam Gods, in lichtueerdige, ijdele liedekens,
so dickmael biden menighen onthcylicht ende misbruyckt wordt so
sijn deze Sottterliedekens met groten arbeyt ende neersticheyt vergadert,
(1) K. II, 259.
(2) Zie nog over het geestelijk lied : Dit is een suyverlijck Boecxken,

inhoudende oude Nederlandsche geestelijke liederen, met klavierbegeleiding, door
FL. VAN DUYSE, Sifter 1899. Uitgave van het Davidsfonds, nr 113.
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om dit kwaet te verhoeden (so vele alst mogelijc zijn sal) ende die
ionghe iuecht een oorsake te gheven, om in die plaetse van sotte
vteeschelike liedekens, wat goets te moghen singhen, waer God doer
gheeert, ende si doer gesticht mogen worden. Ghemerckt dan, dat
Dauid, die Godlike Propheet, so rijcken materie in sinen soutere
hier toe achterghelaten heeft : so sijn hier op elcke psalrnen, sonderlinge wisen van wereltlijke liedekens gheappliceert ende op noten
ghestelt, op dat deghene die de musike niet en verstaen, die selue
wisen mogen leeren, van denghenen die ze verstaen.

Allengs echter dienden de vertaalde psalmen bij de
vergaderingen der Hervormde kerkgemeenten. De voornaamste psalmvertalingen zijn de volgende :
8 Souter-Liedekens ghemaect ter eeren Gods , op alle dye
sonder
Psalmen van Dauid... Thantwerpen... Anno MCCCCC ende XL,
naam van den schrijver gedrukt, algemeen toegekend aan Willem
van Zuylen van Nyevelt. In een jaar verschenen 6 drukken. De
liedekens zijn in zuivere taal opgesteld, doch hebben weinig dichterlijke waarde.

9. De Psalmen Dauidis, in Nederlandischen sangryme (Londen
1566), door Wtenhove, van Gent, bewerkt voor de gevluchte Nederlanders te Londen. Zij zijn minder dan Van Zuylen's Souter liedekens.
(K. III, 237).
-

10. Psalmen Davids, door Lucas de Heere, Gent 1534-1584 ?),
op de voysen en mate van Clements Marot's Psalmen, Ghendt. 1565.
Deze vertaler ergert zich < omdat eenighe van d'oude Psalmen gemaect
zijn op lichtvaerdighe wysen, daer by theylich woord Gods dicmael
is mesbruuct gheweest in danssen en ander wulpsheden. . (K, III, 330.)

11. Die Psalmen des Koninklijcken Propheten Dauids ende
ander Lofghesangen, in Nederlandische spraecke ouergheset , door
Petrum Dathenum. Datheen of Dathenus was een uitgeloopen
monnik, << een ijveraar, die alle Calvinistische geestdrijvers in bedrijvigheid en driestheid overtrof ». (T. B. 284.) Hij schreef zijne Psalmen
in de Westvlaamsche volkstaal, in zwakke en lamme verzen ; niettemin
was Datheen's naam voldoende om zijne psalmen in de Nederlandsche
Hervormde Kerk tot in 1773 officieel te doen handhaven.

12.

Het Boeck der Psalmen Davids ,

4e hoofdstuk.)

door Marnix. (Zie
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§ 2. HET VOLKSLIED. (1)

Het volkslied, dat hier immer bloeide en immer
eene vrije uiting was van den heerschenden volksgeest,
moest noodzakelijk , in de beroerde tweede helft der
16e eeuw, een ongemeene uitbreiding nemen. Sedert 1566
bleef geen politieke gebeurtenis onbezongen. Wat de
protestantsche schrijver Hofdijk zegt over de liederen
der opstandelingen en geuzen, mag op het volkslied der
beide partijen toegepast worden : « Rederijkers mochten
een feit of een twistpunt van den dag op hunne eigenaardige gekunstelde wijze dramatiseeren -- het yolk deed
het ook, op zijne oude wijze, en deed het veel natuurlijker : strijd-, schimp-, martelaarsliederen, zangen tot
bemoediging en vertroosting kwamen er uit op en gingen
er onder rond. Natuurlijk waren dezen van zeer verschillend
gehalte : velen zijn de vermelding niet waardig ; de besten
zijn scherp, bits, vuilaardig en onkiesch dikwerf ; maar
vaak ook vol warmte, en tintelende van gehechtheid aan
de zaak die zij voorstonden, zoodat het bij de lezing
nog levendig voor den geest rijst, met hoeveel ingenomenheid ze moeten ontvangen en opgezongen zijn geworden,
en van hoe grooten invioed zij op de stemming der
natie zijn geweest. . — Bloeml. (102). (Gesch. der Nederl.
Letterkunde, 109.) Ettelijke verzamelingen zagen het Licht
na 1566. De voornaamste is :

Waerinne
begrepen is den gantschen handel der Nederlandtscher
geschiedenissen , dees voorleden jaeren tot noch toe
gheschiedt eensdeels onderwylen in Druck wtghegaen ,
eensdeels nu nieu by-ghevoecht... Vive Dieu, la Sante du
Roy, et la Prosperite des Geus. (1588.)
13. L3en nieu Geusen=Lieden=Boecxken

(1)

liederen.

K. III, 206 M. ROOSES

:

Nieuw Schetsenboek : Geuzen- en antigeuzen-
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DERDE HOOFDSTUK.
Anna Byns. (1)

Anna Byns, geboren te Antwerpen in 1493, gestorven

in 1575, is de beroemdste dichteres van haren tijd.
Dit slechts heeft zij gemeen met de Rederijkers, dat zil
meestal den onhebbelijken vorm hunner refereinen gebruikt.
inhoudende veet schoone
Zij gaf drie dichtbundels uit ,
welke herhaalde malen herdrukt
constige refereynen
werden. In de laatste jaren werden nog een honderdtal
ongedrukte Refereinen van haar uitgegeven. Zij schrijft
eene losse, ongekunstelde, dikwijis ruwe en platte volkstaal.
Getrouw aan hare lijfspreuk : meer suers dan soets
verdedigt de Antwerpsche juffer in hare gedichten, met
vromen, driftigen ijver, den Roomsch-Katholieken godsdienst
tegen de immer toenemende aanvallen der ketters. Zij
verdedigt ze, dikwijls met bewijzen uit de H. Schrift,
liefst toch met schelden op Luther en de
ketters vol
etters
In vele harer refereinen slaat de dichteres zachter
tonen aan, hetzij om te klagen over haar wereldsch leven
in hare jeugd, hetzij om zich tot een vrome en godsdienstige
levenswijze op te wekken. — Bloeml. (106).
Met Hadewyck en zuster Bertken mag Anna Byns
vereenigd worden tot een trits van dichteressen, die hare Kerk en
onze literatuur tot eere strekken. Noch de rust van het klooster noch
de afzondering der kluis waren haar deel in eene drukke koopstad
heeft zij een nederige maar eervolle taak vervuld , zoolang hare
krachten het toelieten en krachtig deel genomen aan den strijd der
geesten... Voor haar geen stil zich verdiepen in de
minne », geen
hemelsche visioenen van den
dans der maechdekens », maar de
strijd in de bres op aanval en verweer. Daardoor vindt men in hare
poezie ook niet de zachte bevalligheid en melodieuze schoonheid van
hare beide voorgangsters, maar al de kracht en den hartstocht der
godsdienstige volksbeweging weerkaatst in de frissche, kleurige, pittige
volkstaal. » (K. III, 60).
(I) K. III, 48; Gesch.
e. I, 136; M. IROOSES Nieuw Schetsenboek, 97;
Leuvensche Bijdragen IV, 3 : SOENS : Onuitgegeven gedichten van Anna Bijns ;
VAN DEN BRANDEN : Anna Btjns, haar leven, hare werken, haar tijd (Antwerpen 1911).
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VIERDE HOOFDSTUK.
Marnix. (1)

Een al te wel bekende naam, uit dit overgangstijdvak,
is die van Filip van Marnix, heer van St-Aldegonde.
Evenals Anna Byns, scherpt hij zijne beste pen om zijne
politieke en godsdienstige overtuiging te verdedigen, en
bestrijdt hij driftig zijne tegenstrevers. Doch Anna Byns
schrijft in den volkstrant; Marnix is humanist en schrijft
kunsttaal ; deze is daarenboven zeer geleerd, en is hierom,
in zijne lasterlijke aanvallen tegen de Moederkerk, van
kwade trouw niet vrij te pleiten.
Marnix werd, in 1538, te Brussel geboren van Fransche ouders.
Hij begon zijne hoogere studie te Leuven, en voltrok ze te Geneve,
in welke laatste stad hij een hartstochtelijk aanhanger werd van
Calvijn. Na eene korte reis in Italie, van 1559 tot 1560, keerde hij
in Belgie terug. Hier ondersteunde en verspreidde hij met een ijver,
eene betere zaak waardig, de nieuwe leer der Hervorming. Op politiek
gebied speelde hij een groote rol. Zijne gekozen lijfspreuk : Repos
ailleurs ! paste hem wel; rust kende hij niet. In 1566 hielp hij het
Verbond der Edelen tot stand brengen. Twee jaar later week hij uit
naar Duitschland, waar hij kennis maakte met Willem van Oranje.
Van 1573 tot 1574 is hij krijgsgevangen van het Spaansche leger.
In 1576 helpt hij mede aan de Pacificatie van Gent; en is, tot in 1580,
ingewikkeld in verscheidene andere binnen- en buitenlandsche zaken.
In 1583 wordt hij buiten-burgemeester te Antwerpen, en ziet zich in
1585 gedwongen, de stad aan den hertog van Parma over te geven.
Door zijne vrienden van ontrouw verdacht, ziet hij of van het politiek
leven, en gaat wonen op zijn kasteel West-Souburg, in het eiland
Walcheren. In 1594 trekt hij naar Leiden, waar hij begint aan eene
vertaling van het Oude Testament, welke onvoltooid is gebleven.
Daar sterft hij in 1598.

Marnix bezat een uitgebreide kennis; hij kende verscheidene oude en nieuwe talen, en was zeer ervaren
in vele wetenschappen. Hoewel het Fransch zijne moedertaal was, werd Marnix een der bekwaamste Vlaamsche
schrijvers van zijnen tijd. Zijne voornaamste letterkundige
werken in onze taal zijn :
(1) K. III, 359 Gesch. Letterk, 16 , e, II, 270: T. B. 296.
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1° Het beroemde Wilhelmuslied, gemaakt na den
mislukten veldtocht van Willem den Zwijger, mar de
Maasoevers, in 1568. De prins wordt er sprekend in
voorgesteld, betuigt er zijne liefde voor het yolk, zijne
spijt over den mislukten veldtocht, en drukt zijn betrouwen
uit op God. Om zijnen inhoud, ook om zijne niet te
miskennen letterkundige waarde, werd dit « troostlied
met geestdrift ontvangen en bleef het, drie eeuwen lang,
het. nationale zegelied van het protestantsche Nederlandsche
yolk. — Bloeml. (109). (1)
20 De Bienkorf der H. Roomsche Kercke ( 1569),
niet minder een laster- dan een hekelschrift, dat voor doel
heeft de Moederkerk, bij middel van lage spotternij, laster,
stijving van vooroordeel, en moedwillige verdraaiing der
geschiedenisfeiten, in de modder te verstikken. << Zijne
scherts met heiligen en reliquien schijnt nu smakeloos
en grof. (T. B. 300.) — << De scherts van Marnix is
de scherts van een haai. Zij laat twee rijen scherpgepunte
tanden zien, en doet u geen oogenblik vergeten dat
haar binnenste een kelder is, waar de haat op fust
ligt. . (B. Huet.)
De Bienkorf vond bij alle Calvinisten, ook buiten
de Nederlanden, een ongemeenen bijval. Doch dit was
niet enkel om zijnen inhoud, maar ook, en misschien
grootendeels , om den helderen boeienden prozastijl ,
welke zijne weerga niet had, en waardoor Marnix den
naam van grondlegger van het nieuw Nederlandsch
proza verdiend heeft.
een
30 Het Boeck der Psalmen Davids (1580) ,
welgelukte berijmde psalmvertaling, om haar zuivere taal,
haar verzorgden, zwierigen versbouw, en hare nauwkeurigheid ver boven de Soulerliedekens van al zijne tijdgenooten in kunstwaarde verheven.
Als dichter vormt Marnix den overgang van de
Rederijkers tot de jonge Amsterdamsche dichtschool uit
(I) Nog is met zekerheid niet bekend, of het Wilhelmuslied aan Marnix moet
toegeschreven worden. Zie K. III , 219, 364 ; 0. Ned. L., 1621.
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het begin der 17e eeuw. Als prozaschrijver gaat hij
nieuwe wegen zoeken, en verbaast zijne lezers door den
stouten, ongemeenen bouw zijner volzinnen. >> (T. B.)

II. IN HET NOORDEN.
Coornhert.

Spieghel.

Visscher.

De Oude Kamer. (1)

In Amsterdam bloeide in de tweede helft der 16e eeuw
de rederijkerskamer In Liefde Bloeyende of de Eglantier ;
gewoonlijk werd ze de Oude Kamer geheeten, in tegenstelling met de twee Brabantsche Kamers , na 1585
door de Vlaamsche en Brabantsche uitwijkelingen gesticht.
Onder hare leden telde zij de aanzienlijkste en bekwaamste
ingezetenen der handelsstad. De Oude Kamer 4. heeft zich
vooral verdienstelijk gemaakt door het kweeken van studie
en degelijker ontwikkeling (2). De hoofden, de eigenlijke
ziel der vereeniging, welke haar een meer wetenschappelijke
richting gaven, waren Roemer Visscher en Hendrik
Laurensz. Spieghel, aan welke zich, ofschoon hij niet
in Amsterdam woonde, Dirk Volkertsz. Coornhert aansloot, vooral wat hunne taalhervorming betreft (3). Over
deze drie mannen zal afzonderlijk gesproken worden.
1. Dirk Volkertsz. Coornhert (Amsterdam 1522Gouda 1590) , had een zeer wisselvallig leven. Zijne
ouders waren min of meer katholiek ; hij zelf was noch
katholiek noch protestant, uiterst verdraagzaam voor elke
gezindheid, en afkeerig van alle kerkelijk gezag. Juist
die afkeerigheid maakte hem, in die dweepzieke tijden,
vijand van alle partijen en berokkende hem veel leeds ;
(1) KALFF : Literat. en toon. to Amst. I; Gesch. Lett. III, 443.
(2) Alzoo gaf de Oude Kamer, onder haren naam, verscheidene werken uit
over taal- en letterkunde.
(3) jONCKBLOET III, 24.

G. N. L. 5.
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eenmaal werd hij gekerkerd en tot tweemaal toe heeft
hij uit zijn vaderland moeten vluchten.
Coornhert was een ijverig humanist. Hij was geen
gewoon lid der Oude Kamer. . Misschien kunnen wij
de betrekking, waarin Coornhert tot de Kamer stond,
het best aanduiden met den hedendaagschen naam van
(Kalif : Gesch. Lett. 16e e. II, 300.) Hij heeft
eerelid.
ontzaglijk veel geschreven, in verzen (zinnespelen, liederen
en leerdichten) en proza. Zijne meeste gedichten, in
den trant der Rederijkers, worden doorgaans niet hooggeschat. Doch door zijn proza, alhoewel in vele zijner
geschriften geen kunst valt te bespeuren, is hij een der
verdienstelijkste mannen van zijnen tijd. Hij zuiverde de
tag van bastaardwoorden, en verrijkte ze met vele nieuwe
vormen en wendingen. Behalve eene menigte vlugschriften
over politiek , godsdienst en wijsbegeerte , schreef hij
vertalingen van verschillende Latijnsche schrijvers, waaronder die van Seneca, Boethius, en vooral die van Cicero's
De Officiis uitmunten. Maar zijn hoofdwerk is Zedekunst
dat is Wellevenskunste (Gouda 1586), een groot wijsgeerig
geschrift over zedenleer. . Zijn Nederlandsche stip kenmerkt
Coornhert als evenknie van Marnix, als meester voor
't geslacht dat komen zal. (T. B. 314.) — Bloeml. (111).
Zijn vriend Spieghel maakte na zijn dood voor hem
het volgende kernachtig grafschrift :
Hier rust, diens lust en vreught was deught
En 't waar, hoe swaar 't ook viel.
Noch sticht zijn dichtgeschrijf, maar 't lijf
Hier bleeft : God heeft de ziel.

2. Hendrik Laurensz Spieghel (Amsterdam 1549
Alkmaar 1612) , was een katholiek uit een . deftigh
Amsterdamsch geslacht. . Hij was een rijk koopman, doch
tevens was hij een vurig beminnaar van de Oude Letteren,
van taalstudie en taalzuivering. Als taalzuiveraar -- de
taalkundige werken der Oude Kamer zijn hoofdzakelijk van
hem —, als bestuurder van den Eglantier, als aanmoediger
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van het letterkundig leven in Nederland, heeft Spieghel
zeer vele diensten aan taal en letterkunde bewezen. Jammer
genoeg dat hij in zijne eigene gedichten zOO bondig
en zOO zuiver « Nederduitsch >> wil schrijven, dat o. a.
zijn hoofdwerk De Hert-Spieghel, een uitgebreid leerdicht,
ongenietbaar is voor den lezer. Behalve den Hert-Spieghel,
hebben wij van hem nog Nieuwjaarsliederen en Hieroglifica,
in eenvoudiger taal geschreven. — Bloeml. (112).
3. Roemer Visscher (Amsterdam 1547-1620), de
langstlevende dezer < doorluchtige vriendentrits was,
evenals Spieghel, katholiek en Amsterdamsch koopman.
Visscher schrijft enkel korte gedichtjes, grootendeels
vertalingen, boertige invallen, grappige anecdoten, door
hem zeif Brabbelingh betiteld, en verdeeld in Quicken
(puntdichten), Rommelsoo (allerlei), Tuyters (klinkdichten),
Raedtselen , Jammertjens (klaagdichten) , Tepel-wereken
(knutselwerk, mengeldichten). Ook schreef hij nog Sinnepoppen , bijschriften in proza op eene verzameling
zinnebeeldige plaatjes — destijds niet zeldzaam — door
zijne dochter Anna met versjes opgeluisterd. — Sommige
van Roemer's gedichten zijn op onkieschen toon geschreven. — Bloeml. (114).
Het is Roemer Visschers grootste verdienste : medestander te
zijn geweest van Coornhert en Spieghel ; de Oud-hollandsche vroolijkheid voor de poezie te hebben gered; eene poging te hebben aangewend
om de Oudhollandsche boert tot geestigheid te verheffen ; zijn huis
te hebben opengesteld, een guile gastheer te zijn geweest, voor al
wat toen in Amsterdam de kunst lief had. »
Gesteund door zijne lieftallige dochters Anna en Maria, heeft
hij zijn huis weten te maken tot dat saligh Roemers buys, waarvan
Vondel spreekt.
Dat huis, waar behalve Vondel ook Hooft, Breeroo en Huyghens
gaarne verkeerden, waar schilders, kunstenaars, zangers en poeten
elkander ontmoetten, is eene der voornaamste kweekplaatsen geweest
van het litteraire leven der 17e eeuw. »

MEEDE TIJDVAK.
LETTEREN DER 17de EN 18de EEUW.
Het tweede tijdvak is voor de Nederlandsche letteren
een tijdvak van diepe splitsing tusschen het Zuiden en
het Noorden. In 't algemeen werden de oorzaken er van
aangewezen bij den aanvang van het eerste overgangstUdvak (zie blz. 54); bepaalder zullen zij worden aangetoond
bij de bespreking der letterkunde van Holland en van
Belgie in 't bijzonder.
De algemeene trekken onzer literatuur, gedurende het
tweede tijdvak, zijn, ten eerste voor het NOORDEN een zeer
spoedig toenemende en hooge bloei in de eerste helft der
17e eeuw ; waarop langzaam eene verkwijning volgt tot om
het midden der 18e eeuw, wanneer de letteren opnieuw
beginnen te herleven ; ten tweede voor het ZUIDEN een
voortdurende slenter gansch de 17e en 18e eeuw door, tot om
het eerste tijdstip van nieuwe toenadering, het tijdstip van
het Vereenigd Koninkrijk der Nederlanden (1815-1830).
:

:

VII. 17de EEUW IN HET NOORDEN.
Hooft. — Vondel.
De Eerste Duytsche Academie. Coster. Bredero.
— Huygens. — Didactische richting. Jakob Cats en de Dordsche school. —
Andere voorname dichters. — Volgelingen van Vondel. — De proza-roman.

Uit het voorgaande hoofdstuk kan reeds opgemaakt
worden wat een bloeiend tijdperk de Hollandsche letterkunde in de 17e eeuw te gemoet gaat. Haar snel toenemende
bloei en haar ongemeene luister werden, voor een groot
deel, door haar politieke grootheid begunstigd. Deze werd
met korte, maar . sprekende, meesterlijke trekken door
Potgieter geteekend : (T. B. 328.)
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4. Er was een tijd, waarin de weegschaal der volkeren van Europa
door hare vorsten niet ter hand werd genomen, of de Hollandsche
maagd wierp er mede haar oorlogszwaard of haren olijftak in —
er was een tijd, dat de Hollandsche vlag werd begroet als de
meesteresse der zee, waar ook ochtend- of middag- of avondlicht
de oceanen van beide wereldhalfronden verguldde ; een tijd, waarin
de Hollandsche handel den moed had de boeien te verbreken hem
door den beheerscher der beide Indien aangelegd — een tijd, dat
Holland naar kennis dorstte, kennis waardeerde, kennis liefhad en in
tnenig vak van studie de vraagbaak der beschaafde wereld werd —
een tijd, waarin het door zijn beleid geeerbiedigde, om zijn goud
benijde en om zijne kennis gevierde Holland door deze driedubbele
kroon de rozen der kunst vlechten mocht ; waarin het gehoor voor
muziek, waarin het zin voor poezij had, en zich in beider liefeliike
bloesems verheugde. .

Het letterkundig leven der 17e eeuw openbaart zich
het meest te Amsterdam (Bredero, Hooft, Vondel) ; doch
is ook belangrijk in andere steden en gewesten, in Den
Haag (Huygens), te Leiden (Heinsius, Zevencote), Rotterdam, Dordrecht en in Zeeland (Cats). Alle literatuurvakken
werden beoefend, vooral de didactiek en de tooneelpazie;
in meest alle werden gewrochten van blijvende kunstwaarde
voortgebracht. Nochtans heeft de letterkunde drie vijanden :
de didactiek belemmert hare vrije vlucht; het classicisme
maakt haar eenzijdig ; de Fransche invloed doodt hare
oorspronkelijkheid.
EERSTE HOOFDSTUK.
De Ierste Duytsche Academie. Coster. Bredero.

De Oude Kamer zag van dag tot dag het getal harer
leden toenemen, en, alhoewel zij steeds de kweekschool
der schitterendste vernuften bleef, toch nam zij allengs
in haren schoot een groot aantal leden op, < onnutten en
ongebondenen, wulpsche en onbesnoeide loshoofden, die
alleen tegen de geregeltheit schoorvoeten » (Hooft). Er
ontstond weidra tweedracht onder de Kamerleden. Wel
trachtten invloedrijke mannen, zooals Hooft, het geschil
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bij te leggen ; niettemin kwam het zoover dat, in 1617,
velen der aanzienlijksten de Kamer uittraden en een nieuwe
vereeniging, de Eerste Duytsche Academie, stichtten.
Na de scheiding bleef de twist voortduren, zeer heftig tot in 1622 ;
in 1635 werd, onder den invloed der stedelijke regeering, de Oude
Kamer met de Academie vereenigd. In 1637 werd de houten loods
der Academie vervangen door een steviger gebouw, den Amsterdamschen
Schouwburg. (K. : Lit. en toon. te Amst., 9 ; Gesch. IV, 58; T. B, 351,
379, 390.)

De Academie brak of met de middeleeuwsche zinnespelen en helde allengs naar het classiek drama over. Zij
was de oefenschool voor Coster, Bredero, Hooft, Vondel
en anderen. In dit hoofdstuk behoort over de twee eersten
gesproken te worden.
1. Dokter Samuel Coster of Samuel Adriaenszoon
(Amsterdam 1589 — -1- in 't midden der 17e eeuw), is de
eigenlijke stichter der Academie, waarom deze gewoonlijk
Coster's Academie genOemd werd. Zijne voornaamste
kluchten : Tiisken van der Schilden en Boere-klucht van
Teeuwis de Boer en Mejuffer van Grevelinckhuysen zijn
wat ruw en onkiesch ; zij missen natuurlijkheid en verraden gebrek aan volkomen meesterschap over de te
behandelen stof. In zijne treurspelen, vooral in Polyxena
en Iphigenia, hekelt hij duchtig de onverdraagzaamheid
der predikanten. — Coster heeft hartstochtelijk deel genomen aan de letterkundige en politiek-godsdienstige twisten
zijner eeuw ; . doch de beteekenis van zijn werk evenaart
niet die zijner persoonlijkheid ; zoo is het dan Licht
verklaarbaar, dat zijn invloed door zijn dood is bepaald
en dat zijne werken na zijn dood weinig of geen
invloed hebben geoefend. > (K. IV, 137). -- (K. IV, 118 ;
T. B. 386.)
Uerbrand Ad riaensen Bredero (Amsterdam
2.
1585 1618), ontving geen geletterde, classieke opvoeding,
doch bezat een aangeboren talent voor tooneelpozie en
-
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lierdicht ; bovendien oefende het verkeer met Roemer en
diens vrienden een gelukkigen invloed op zijn talent uit.
Doch, door zijn losbandig leven stierf hij in den bloei
zijner jaren, vooraleer zijn talent tot voile rijpheid
gekomen was.
Bredero schreef treurspelen , o. a. Roddrick ende
Alphonsus, doch hij is vooral klucht- en blijspel-dichter.
Zijne kluchten, waarvan de voornaamste zijn : Klucht
van de koe, van den Molenaar, Het Moortjen en zijn
blijspel De Spaansche Brabander, munten uit door geestige
scherts, door aanschouwelijke voorstelling der volkszeden.
Jammer is het, dat zij ontsierd worden door platte en
onzedelijke schilderingen.
Bredero's liederen, ook met ongemeene losheid en
fijne scherts geschreven, en op bestaande zangwijzen,
werden veel gezongen. Zij verschenen na zijn dood in
een bundel, onder den titel van Boertigh, Amoreus, en
(K. Lit. en Toon. 64 ;
Aendachtig Groot Liedboeck.
Gesch. IV, 137; T. B. 369). — • Bloeml. (115).
3. Een tijdgenoot en vriend van Bredero was Jan Jansz.
Starter, een geboren Engelschman (Londen 1594), die sinds 1607,
op dertienjarigen leeftijd, in Amsterdam woonde. In het blijspel was
hij minder dan Bredero, doch in het losse, luimige feestlied overtrof
hij zijnen vriend. Evenals Bredero bekommerde hij zich weinig om
kieschheid in de uitdrukking. (K. : Lit. en Toon. 65; Gesch. IV, 172 ;
T. B. 395.

TWEEDE HOOFDSTUK.
Hooft (1).
Pieter Cornelisz. Hooft (Amsterdam 1581-1647) was
de oudste zoon van den Amsterdamschen burgemeester
C. P. Hooft. Hij genoot een uiterst verzorgde opvoeding. Na
zijne eerste studien te Amsterdam, deed hij, over Frankrijk,
eene refs naar Italie en keerde, drie jaar later, langs
Duitschland terug. In 1606 ging hij te Leiden in de rechten
(1) K. INT, 197 ; Nederl. D. 17e e., II, 169; Lit. en toon. te Amst., 113.
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studeeren. In 1609 werd hij benoemd tot Drost van Muiden,
Baljuw van 't Gooiland, enz. (1)
Van jongs af toonde Hooft meer aanleg en genegenheid voor de letteren dan voor den handel, waartoe zijn
vader hem eerst had bestemd. Al vroeg woonde hij de
vergaderingen der Oude Kamer bij. Zijne reis naar Italie
— door zijn vader belegd met het doel om den jonkman
wereld- en menschenkennis, vooral ervaring van den handel,
te verschaffen — had op zijne letterkundige beschaving
den gelukkigsten invloed. . Weinig Hollandsche jongelui
hadden in 1600 zulk eene uitgebreide kennis van oude
en nieuwe letteren als Hooft. De vruchten zijner studien,
gedurende deze driejarige reis geplukt, zijn voor hem en
onze nationale letteren van ongemeen hooge beteekenis. .
(T. B. 343.)
Van nog grooter belang voor kunst en letteren was
zijn ambt van Drost te Muiden. Wat vroeger het saligh
Roemershuis was, dat werd, sedert het overlijden van
Roemer Visscher (1620), het Hooghe Huys . te Muiden.
Al wat in en om Amsterdam aan wetenschap, kunst of
letteren deed, werd door den hoffelijken gastheer dringend
genood en gulhartig onthaald. De bijeenkomsten van den
MUIDERKRING dienden zoozeer tot onderlinge aanmoediging
en leering, als tot gezellige en vroolijke uitspanning.
(K. : Literat. en toon., 13.)
4.

De leden van den Muiderkring vormden geene school ; zij waren
enkel een gezelschap van onderlinge vrienden, allen tot de hoogere
standen behoorend (2). De voornaamste zijn : Anna Visscher en Maria
Visscher, meer bekend onder den naam van Maria Tesselschade ;
verders professor Van Baerle en de zeeadmiraal L. Reael. Geen
hunner heeft ons werken van blijvende letterkundige beteekenis nagelaten.

Hooft's letterkundige voortbrengselen bestaan uit lierdichten, brieven, tooneelspelen en geschiedkundige werken.
(1) Aan dit ambt, een der voortreffelijkste van Holland, tot dan toe slechts
aan edellieden opgedragen, was het verblijf op het Muiderslot verbonden. Het
Muiderslot was een versterkt kasteel, op den oever der Zuiderzee, aan den mond
der Vecht, van omstreeks de 13, eeuw.
(2) Bredero kwam er nooit, Vondel, zelden.
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10 De meeste lierdichten van Hooft zijn minnedichten.
Lied en sonnet zijn de beide lyrische vormen waarin
Hooft het hoogste heeft bereikt ; in het lied zich aansluitend bij het nationale, middeleeuwsche motieven en
vormen veredelend en met nieuwe verbindend ; in het
sonnet het uitheemsche en door de Renaissance hier
gebrachte verwerkend op zelfstandige wijze. . (G. K.,
Nederl. dichters der 17, e. 222. — Literat. en Toon., 66.)
2° Hooft's brieven zijn zeer belangrijk voor onze
letterkunde, doordien zij in kunstvorm zijn opgesteld ;
doch ook daarom missen zij natuurlijkheid en gevoel.
3° Zijne voornaamste tooneelspelen zijn : een herdersspel Granida (1615), twee treurspelen Geeraert van
Velsen (1613) en Baeto (1626) en een blijspel Ware-nar(1617),

dat is ; Aulularia van Plautus, nae 's Lands ghelegentheit
verduytschet ; En ghespeelt in de eenighe en eerste Nederduytsche Academi. De drie eerste, alhoewel zij afbreken met
het middeleeuwsch zinnespel, hebben, als tooneelstukken,
vele gebreken ; als dramatische gedichten bezitten zij
zangerigheid, schildering in de voorstelling en stoutheid
in de denkbeelden.
Ware-nar vond het meest bijval.
Hierin slaagde Hooft wonderwel, Plautus' Aulularia zoo
te vertolken , dat hij zich immer zeer dicht bij den
Latijnschen schrijver houdt, en tevens zijnen hoofdheld
met Amsterdamsche kleuren schildert. 't Was het eerste
stuk, dat in Coster's Academie opgevoerd werd. (G. K., Lit.
en Toon in de 17e e., 211.)
40 Hooft schreef drie historische prozawerken :
a) Hendrik de GrOte. Zijn Leven en bedrijf. . Nooit
te voren had men in zoo zuiver pittig Nederlandsch,
zulk een boeiend historisch verhaal gelezen... Mocht
(Hooft) deftigheid en statigheid soms overdrijven, zoodat
zijn Hollandsch een uitheemschen Italiaansch-Latijnschen
zwier vertoont, hij was de eerste, die beproefde zulk
een stijl te schrijven zijn coup cl'essai, werd een
coup de maitre. > (T. B. 360.)
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b) Rqmpsaligheden der verheffinge van den Huize
Medicis (1638), minder dan het voorgaande.
c) Neederlandsche Histoorien, seedert de ooverdraght
der heerschappye van Kaizar Kaarel V op Kooning Philips
zynen zoon (1555-1587), een verdienstelijk geschiedkundig
werk, en in letterkundig opzicht een meesterstuk, dat in 1642
verscheen. Het heeft tot nu toe den roem van den schrijver
bewaard. De stijl is kernachtig, ineengedrongen, en streeft
den Stijl van Tacitus nabij. (1) --- Bloeml. (117).
In dit werk verwerpt Hooft bijna alle bastaardwoorden, naar de
leer der Oude Kamer, en voert vele nieuwe woorden in, waarvan
enkele bleven bestaan, het meeste deel nochtans nooit in gebruik zijn
gekornen (2). Juist deze beide overdrijvingen, het blind navolgen van
Tacitus' stijl en het verwerpen van alle vreemde woorden, beletten
Hooft's proza als volmaakt model door te gaan.

DERDE HOOFDSTUK.
Vondel (3).
1587=1620. VONDEL's ouders, Joost van den Vondel en Sara
Kranen, waren Antwerpenaars die, te zeer doopsgezind, in 1585 de wijk
naar Keulen hadden genomen. Daar werd onze dichter, op 17 Nov. 1587,
geboren. Tien jaar later woonde het Vondelsgezin te Amsterdam e.
dreef er handel in kousen.
De jonge Joost ontving de opvoeding van een gewoon burgerkind. Weldra werd hij lid der Brabantsche Kamer Uit levender Jonst
of De Lavendelbloem.
(1) Naar sommigen beweren, zou Hooft tot 52 maal toe Tacitus gelezen hebben.
(2) Zooals : schriftwarande (register, beamptschrijver (notaris), voorspraak
van Holland (advocaat van Holland), .algemeen versorgher (procureur generaal),
algemeen geloovighe (katholiek), ontvangtaafel (kantoor), vernufteling (ingenieur),
teeghenrolhouder (controleur).
(3) Meer dan bij eenig ander dichter, zijn bij Vondel leven en werken
innig met elkander verbonden. Daarom geven wij bier tegelijkertijd een kort
overzicht van Vondel's leven met daartusschen eene opgave en beknopte beoor(Gesell. IV, 246 K. : Nederl. dichters der 17 e„ 1, 1-125
deeling zijner werken.

Literat en Toon. in de 17 emu , ;
van Vondel.

T. B. 402 ;

J. A. ALB. TIIYM : Portretten
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Vondels eerstelingen (1605) (1) zijn eenige gelegenheidsliederen, bruiloftsliederen . en andere, geheel in den
trant der Rederijkers.
Zijn vader sterft in 1608. Twee jaar later (1610) trouwt Vone161
met Mayken (Maria) de Wolf, insgelijks van Brabantsche afkomst.
Met deeze vrouwe, eene kloeke en verstandige huishoudster, nam
hy de kousneering by der handt : zoodat hy 't koopen en verkoopen
op zijn ega liet staan, en zy hem zyn drift volgen. » (Brandt.)
Vondel's leven teekent zich met dezen enkelen trek. Tot op zijn
hoogsten ouderdom blijft hij de man van zijne studeer- en werkkamer,
die voor het koopmansvak weinig aanleg bezat. » (T. B. 403.)

In 1612 dichtte hij voor de Brabantsche Kamer zijn
eerste drama Het Pascha ofte verlossinge Israel wt Egijpten
Tragecomedischer wijse een yeder tot leering opt tooneel
gestelt. Het Pascha is nog in den trant der rederijkers,
eene eenvoudige dramatizeering van het bijbelverhaal. .
Van 1612 tot 1621 vertaalt Vondel verschillende gedichten uit het Fransch : Gulden Winckel (1613), bijschriften
op eene verzameling zinnebeeldige printen : De Vaderen
(1616) ; De Vorstelycke Warande der Dieren (1617) ; De
Heerlyckheid van Salomon (1620) ; De Helden Godes (1621).
16201641. Intusschen heeft Vondel ltaliaansch en Latijn geleerd,
heeft kennis gemaakt met Seneca's treurspelen, is lid geworden der
Oude Kamer, en is bevriend met Visscher, Hooft en andere voorname
letterkundigen van zijnen tijd.

In 1620 voltooide hij het treurspel Hierusalem Verwoest;
eene eerste navolging van Seneca, dat reeds een grooten
vooruitgang in taal , stij1 en bewerking aanwijst.
Bloeml. (118).
Vondel had een opbruisend, doch rechtschapen karakter : met
waarheid dichtte hij van zichzelven : « Wat op 's harten grond leyd,
dat weltme na de keel. » Godsdienstige en politieke onverdraagzaamheid kon hij niet dulden ; daarom, zoo verhaalt Brandt, toen de
geschillen tusschen de Remonstranten en Contra-remonstranten op het
(1) Het jaartal, achter Vondel's werken geplaalst, vermeldt niet alleen den
tijd van hun verschijnen, maar laat ook toe den tekst er van geinakkelijk vinden in :
De werken van J. van den Vondel, uitgegeven door Van Lennep, herzien en

bijgewerkt door J. H. W. Unger. — Gent, Sifter,
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hoogst waaren geloopen; en d'eerste veroordeelt waaren, hunne Predikanten afgezet, uitgezeit, gebannen, en inkoomende , ter eeuwiger
gevankenisse verweezen, koos hy d'onderleggende zijde. In menig
hekeldicht bestreed Vondel zijne tegenstrevers en, zoo zij hem niet
spaarden, hij spaarde ze nog minder.

De hekeldichten uit dit tijdperk : Geuse Vesper (1619 ?),
Het stockske van Joan van Oldenbarnevelt (1619?), De
Rommel-pot vant Hane-kot (1627), Een niew Lietgen van
Reijntgen de Vos (1627), De Roskam, De Harpoen, De
Medaellie voer de Gommariste Kettermeester, Hoec libertatis
ergo, of Papieren Geld, Een Otter in 't Bolwerk, de vijf
laatste alle van 1630, Decretum horribile (1631), maakten
hem, in geheel Holland, als uitstekend lyrisch dichter
bekend. Reeds hier bruist de stroom, die van 1619
tot 1679 altijd even frisch en breed bleef vloeien, bij
elke gebeurtenis in stad of land... Uit een historisch
oogpunt beschouwd, zal men in zijne lyrische liederen
een echo vinden van alles, wat in het midden der
17e eeuw in ons werelddeel geschiedt. Heeft men al gepoogd
2ijnen roem te verkleinen door op enkele Amsterdamsche
smakeloosheden te wijzen, daartegenover staan duizenden
verrukkelijke verzen. (T. B. 412.) — Met recht mag
men spreken van de wereld van Vondels lyriek, want
wat omvat zij niet, van het grove, platte paskwil tot de
melodieuze uitstorting eener ziel zwevend op wieken van
contemplatie ! Dezelfde geest die zich op adelaarsvleugelen
durft verheffen tot het eeuwig licht, spelemeit ook als
de vlinder, laag bij den grond ja, maar van bloem tot
bloem, spelend met een naam, een klank, zich vermeiend
in de bevallige wendingen van eigen vernuft... Zulk een
wijde spanruimte van geest treft men slechts bij groote
dichters aan. . (K. : Literat. en toon., 72).
-

Wat Vondel aan de tegenpartij het minst kon vergeven was de
terdoodveroordeeling van den Remonstrantsgezinden Landsadvocaat
Oldenbarnevelt. Benevens de twee eerste der daareven opgenoemde
hekeldichten maakte hij er nog. menig ander te zijner nagedachtenis,
en nit wrok tegen zijne rechters. — Bloeml. (119). Doch hekeldichten liet het Vondel niet. In 1625 maakte hij, op aanraden van een
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zijner vrienden, om Oldenbarnevelt's dood te wreken, een allegorisch
treurspel Palamedes oft Vermoorde Onnooselheyd. Die roekelooze daad
bracht nu hemzelf in gevaar van, als landverrader, aangehouden en
terdood veroordeeld to worden. Gelukkig — door toedoen zijner
vrienden — kwam hij er met eene geldboete van 300 gulden van af.
Al de exemplaren werden bij de boekhandelaars opgehaald, wat niet
weinig er toe bijdroeg dat nog ditzelfde jaar zeven drukken van het
veroordeelde treurspel verschenen.

In Palamedes schaadt de politiek den dichter, alhoewel
wederom een merkbare vooruitgang van dramatische kunst,
gevolg van Vondels studie van Seneca, merkbaar is.
Om denzelfden tijd arbeidde Vondel, door Hooft en
Ridder Laurens Reael bijgestaan in het recht begrijpen
van den Latijnschen tekst, aan eene dichterlijke vertaling
van Seneca's Troades, welke in 1625 insgelijks het Licht
zag, onder den titel van De Amsteldamsche Hecuba.
Dit treurspel werd wellicht nooit vertoond, toch werd
het herhaalde malen gedrukt. Er was in Vondel's verzen
. een majesteit van taale en hoogdravendheid, die heerlijk
was en het Latijn op den voet volgde (Brandt.)
In 1626 verscheen van Vondel De Geboorteklock van
Willem van Nassau, een uitgebreid lierdicht. In latere
jaren verschenen meer dergelijke gelegenheids-lierdichten,
zooals : De verovering van Grol (1627), Amsteldams Wellekomst aan Frederick Hendrick (1628), De Zegesang ter eere
van Frederick Hendrick Boschdwinger (1629), Henriette
Marie t'Amsterdam (1642), De Inwydinge van 't Sladthuys
t'Amsterdam (1655), enz_
Terwijl Vondel — om zijn 40e jaar
aan 't Grieksch
leeren was ten einde het Grieksche treurspel te kunnen
bestudeeren, vertolkte hij Seneca's Hippolytus (1628), en
dichtte zijn Rynstroom (1629 ?) eene hymne aan zijn
treckenden geboortestroonz , . waarvan de wedergade in
de geschiedenis onzer letteren niet is aan te wijzen
(T. B. 419.) — Bloeml. (121).
In 1632 begon Vondel aan een epos, dat keizer Constantijn den
Groote zou verheerlijken. Hij voltooide eenige zangen ; doch om
huiselijke rampen stelde hij zijn werk uit; ja, volgens sommigen
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waren deze de oorzaak dat hij later -zijn begonnen werk met eigen
hand verscheurde. Zijn elfjarig dochtertje Sara stierf in 1633 ; zijn
zoontje Constantijn stierf hetzelfde jaar; in 1635 ontviel hem zijne
echtgenoote, hetwelk voor hem in alle opzichten een rampzalig verlies
was. Hij vereeuwigde de nagedachtenis dezer drie dierbare wezens in
Uitvaert (1633), Kinderlyck (1633) en Lyckklaght (1635). — Bloeml. (125).

Kort na het overlijden zijner vrouw, vertaalde Vondel
uit het Latijn eene bijbelsche tragedie van Hugo de Groot,
Sofompaneas of Jozef in het Hof (1635), welke zooveel
bijval ontving, dat zij, tot aan Vondel's dood, 69 maal
vertoond werd, soms alleen, dikwijls met de twee andere
Jozef's (Zie verder.)
Door het lezen van Sophocles en Euripides had
Vondel hunne werken leeren bewonderen. Allengs maakt
hij zich los van Seneca, om de Grieksche meesters to
volgen. Deze nieuwe richting is het eerst duidelijk
merkbaar in Gysbrecht van Aemstel, een treurspel dat
Amsterdam's ondergang, in 1299 , voorstelde , en dat
Vondel schreef in 1637 voor de inwijding van den
Amsterdamschen schouwburg (zie blz. 70). Het was een
vrije, gedramatizeerde navolging van het tweede boek
van Vergilius' Aeneas, en het viel buitengewoon in den
smaak. Van 1638 tot 1678 werd het meer dan honderdmaal
vertoond.. Monoloog en dialoog klinken in het zuiverst en
welluidendst Hollandsch, dat immer gehoord was in den
Amsterdamschen schouwburg. Zijne vier reien zijn ieder
op zichzelf meesterlijke hymnen. De figuur van Badeloch,
de heldin van huwelijksliefde en huwelijkstrouw, is Vondels
hoogste triomf. > (T. B. 424.) -- Bloeml. (126).
Elektra, vertaling van . Sophocles, verscheen in 1639.
Ditzelfde jaar, uit genegenheid voor zijne geboortestad,
schreef Vondel De Maeghden, een treurspel dat ons den
marteldood van de H. Ursula en hare gezellinnen voorstelt.
Hoe prijswaardig het treurspel ten opzichte van de kunst
was, men vondt' er evenwel zaaken in die veelen .(d. i. vele
protestanten) bedroefden : des dichters zucht tot de stellingen en gewoonten der Roomsche kerke. > (Brandt.)
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Naast De Koninklijke Harp, een verheven lierzang,
verschenen in 1640 nog drie treurspelen, die Vondel
hoogen lof verwierven : De Gebroeders, Joseph in Dothan,
Joseph in Egypten. Na de lezing van De Gebroeders
zeide de geleerde Vossius : Scribis aeternitati.
Ook
werd het stuk tijdens Vondel's leven 46 maal vertoond.
Joseph in Dothan, werd meer dan 26 maal gedrukt
en , van 1640 tot 1678 , 52 maal vertoond. En geen
wonder. Het treurspel is niet alleen in den hoog nobelen
tragischen trant van Vondel geschreven , maar munt
daarenboven uit door de levendige beraadslagingen van
Joseph's broeders, waarbij het karakter van Ruben met
uitnemende fijnheid is opgevat. Daarbij komen de lyrische
gedeelten treffelijk uit, vooral de Rei van Engelen in
het 4e bedrijf... terwiji eindelijk in het laatste tooneel
door Ruben aan den ouden Jacob deze diep treffende
tragische verzen in den mond worden gelegd :
Och, d'ouders teelen 't kind, en maecken 't groot met smart;
Het kleene treet op '[ kleet, de groote treen op 't hart.

welke voor Vondel persoonlijk de grievendste waarheid
inhielden. . (T. B. 427.) -- Bloeml. (129).
VOOr of in 1640 verscheen De Kruisbergh, een der
voortreffelijkste van Vondel's lierdichten ..
164 14658. 't Jaar 1641 was het groote keerpunt van Vondel's
leven. Gelijk reeds lang vermoed was, Vondel ging, op zijn geboortedag,
17 November 1641, in het openbaar over tot de katholieke Kerk.
Vriend en vijand zijn het eons in de erkenning dat hij dien stap
zelfstandig en met voile overtuiging gedaan heeft. > K Vondel zag,
dat . onrecht en geweld » met den naam van « godsdienst > werden
verbloemd, dat de kerkelijke roervinken
God voeren in den mond, de valscheyd in 't gemoed. >>

(Roskam.)

. Vondel bezat van den beginne een ernstig religieus karakter..•
Vondel zag met grooten onlust het krakeel der protestantsche sekten
onderling, de vervolging der Remonstranten, de opruiingen der Calvinistische voorvechters, hun haat tegen schouwburg en tooneelpoezie ;
Vondel gruwde van de troostelooze hervormde leer der algemeene
bedorvenheid van den mensch, van den smakeloozen eeredienst en
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den boerschen preektrant der Amsterdamsche Calvinisten Vondel
smachtte naar rust voor zijn ges.chokt gemoed, en vond die in de
overredende en troostende woorden van pastoor Marius. (1) (T.B. 426 )
Zijne bekeering veroorzaakte hem het verlies van vele vrienden ,
o. a. van Hooft.

De eerste letterkundige vrucht van Vondel's bekeering
was het treurspel Peter en Pauwels (1641), dat hij schreef
als blijk van genegenheid voor de Roomsche Kerk. Het
stelt ons den marteldood van Petrus en Paulus voor,
en veraanschouwelijkt alzoo den strijd van het eerste
christendom tegen zijne aardsche en onderaardsche vijanden.
Het bevat schoone, dichterlijke plaatsen, Vondel volkomen waardig, doch als treurspel wordt het verschillend
beoordeeld.
In 1641 of 1642 vertaalde Vondel de Heroides van
Ovidius, eene vertaling, die hij waarschijnlijk niet voor
den druk bestemde (want zij werd eerst in 1716 uitgegevenj,
. om door dat middel den geestigen zwier van zulk
Ovidiaansch briefschrijven in het hooft te krygen, en in
stichtelijker stoffe te vervormen >>. Inderdaad, in 1642
verschenen de Brieven der Heilige Maeghden Martelaressen,
waarin heerlijke gedichten voorkomen, vooral de Opdracht
aen de H. Maeght en de Brief der H. Theodora.
Het
schrijven dier brieven bevredigde eene behoefte van
Vondels hart : zich te verkwikken aan zoovele voorbeelden
van reinheid, deemoed, godsvrucht, geloofskracht, offervaardigheid en vurig verlangen naar een beter leven. .
(K. : Literat. en loon., 76.) Uit dit tijdstip dagteekent ook
de heerlijke vertaling van het Stabat Mater (1642).
In 1645 vierde het katholiek Amsterdam het derde
eeuwfeest van het beroemde . Mirakel der Heilige Stede
Vondel herdacht dit wonder, niet alleen in 't gedicht
Euwgety der Heilige Stede t' Amsterdam, maar nog in een
zeer uitgebreid leerdicht Altaergeheimenissen.
Met
Altaergeheimenissen deed hij een forschen greep in het
godsdienstig en kerkelijk leven van zijn eigen tijd : in
—

(1) Volgens anderen werd Vondel bekeerd door P. Laurens, S. J.
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een grootsch werk wilde hij zijn diepen eerbied betuigen
voor de mis en hare mysterien; daardoor zou hij tevens
in de gelegenheid zijn de leer der mis uiteen te zetten
en dit voornaamste deel van den katholieken eeredienst
te verdedigen tegen vijandige aanvallen. > (K. : Literat.
en toon., 76.)
Het volgende jaar verscheen eene proza vertaling van
P. Virgilius Maroos wercken (1646). < Hierin hadt hij
grooten vlyt besteedt om de moederlyke taal met d'eigenschappen van 't Latyn zoo naa over een te brengen, den
styl en de reede zoo vlak effen te vlyen, en den eigenlijken
zin te treffen, als eenigsins doenlyk was.. (Brandt.) —
Bloeml. (132).
Om den vrede van Munster (1648), die weldra ging
gesloten worden, te vieren, maakte Vondel het << Lantspel .
De Leeuwendalers. Het is eene meesterlijk gedramatiseerde
pastorale.
Salomon verscheen ook in 1648. De jaren 1648-1654
zijn rijk aan gelegenheidsgedichten van allerlei aard. Geen
enkel uitgebreid werk zag het licht ; Vondel schijnt al
zijne krachten vereenigd en ingespannen te hebben om
den Lucifer (1654) voort te brengen.
Lucifer wordt algemeen voor Vondel's meesterstuk
gehouden ; hetzij om de grootsche opvatting en samenstelling ; hetzij om de meesterlijke en op elkander
afstekende karakterteekeningen , en om de levendige
handeling , — hetzij om de modellen van alien aard
(beschrijvingen, redevoeringen, lierzangen, enz.), die alle
als ongeevenaarde meesterstukken mogen doorgaan (1).
-

Na twee vertooningen werd de Lucifer verboden. De Predikanten
vonden het stuk afgodisch , valsch , heiligschendend. De gedrukte
exemplaren werden opgehaald. De faam van het treurspel en van den
dichter verloor er niet bij : in 'tzelfde jaar werd het drama zesmaal
herdrukt.
(1) Het is overbodig uit Lucifer stukken te geven, omdat er in elke Bloemlezing te vinden zijn.

G. N. L. 6.
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Horatius' Lierzangen en Dichtkunst, in proza vertaald,
zagen ook het licht in 1654. Van ditzelfde jaar dagteekerit
nog zijn aangrijpend Ecce homo, dat uitmunt door den
dichterlijken toon van verontwaardiging, van 't begin
tot het einde volgehouden. Bloeml. (132).
Onmiddellijk na Lucifer schreef Vondel zijn Salmoneus,
om de onkosten van het eerste treurspel te vergoeden.
Doch dit verscheen eerst in 1657 , alsmede Koning
Davids Harpzangen, den Nederduytschen toegezongen.
Bloeml. (135).
1658 1668. We zijn het tijdstip van Vondel's leven nabij, dat
zijne gelukszon begint te tanen. Zijn zoon Joost, die de handelszaak
van den vader voor eigen rekening had overgenomen, raakte door
zijn « losse zinnen zoozeer in schulden, dat hij insolvent werd
verklaard en dat de vader, om zijn eigen naam als oudkoopman te
redden, zijn geheel persoonlijk vermogen van 40 000 gulden moest
afstaan. Gelukkig kon de 70-jarige grijsaard leven van het fortuin
zijner dochter Anna : bovendien werd hem de plaats van suppoost
toegekend aan de Bank van Leening, tegen eene jaarwedde van
650 gulden. Doch deze jaarwedde gebruikte hij alleen om de nog
overgebleven schulden van zijnen zoon of te doen. « Uit dezen trek
blijkt het genoegzaam welk een fier, welk een nobel karakter den grijzen
dichter dreef tot zulke bewonderenswaardige zelfopoffering. >> (T. B.434.)
« Vondel heeft tien jaren (1658-1668) in de Bank van Leening
trouw gearbeid van zijn 70e tot zijn 80e jaar een verheven voorbeeld
van plichtsbetrachting en adel van geest. Trots alle huiselijke rampen,
ondanks den verdrietelijken ambtsarbeid, spijt klimmende jaren, ging
Vondel steeds voort rijker en heerlijker dan ooit te voren in den
lyrischen zang, verhevener en stouter in de tragedie. Juist in dit
tijdvak schreef hij zeer uitvoerige, zeer forsche gedichten, die van de
ongerepte frischheid en de scheppingskracht van zijn genialen geest
de schitterendste getuigenis afleggen. >> (T. B. 434.)
-

Gedurende dit tijdperk zagen de volgende werken
het licht :
Jephta (1659), treurspel, naar Vondels opvatting een
modelstuk, uitgewerkt volgens de wetten van Aristoteles,
en eigenlijk, gelijk vele andere zijner drama's, gekenmerkt
door a gemis aan handeling, zwakheid van karakteristiek,
pracht van poezie D. (K. IV, 308.)
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Edipus (1660), treurspel,
Koning David in Ballingschap (1660), id.
Koning David hersteld (1600), id.,
Virgilius wercken, in Nederduitsch dicht vertaelt (1660),
Samson (1660), treurspel,
Adonias (1661), id.,
Bespiegelingen van Godt en Godtsdienst(1662),leerdicht,
Joannes de Boetgezant (1662), episch gedicht,
Batavische Gebroeders (1663), treurspel,
De Heerlyckheidt der Kercke (1663), leerdicht,
Faeton (1663), treurspel,
Adam in Ballingschap (1664), aller treurspelen treurspel, een van Vondel's volmaakste drama's, weinig minder
Bloeml. (137).
dan Lucifer,
Ifigenie in Tauren (1666), eene vertaling van Euripides,
Zunghin (1667), treurspel,
Noah (1667), id.
—

1668 - 1679. De hooge jaren lieten Vondel niet toe, nog langer
zijn ambt behoorlijk te vervullen. Den 10n Augustus 1668 werd, door
den raad van Burgemeesters, zijn verzoek ingewilligd, . vermits syn
hooge jaren van in de tachtich, . ontslag te krijgen met behoud der
jaarwedde. Een gunstiger wending der omstandigheden liet Vondel toe
de overige jaren van zijn leven kommerloos door te brengen.

Maar Vondel's dichtvuur was nog niet uitgedoofd. In
1668 vertaalde hij Euripides' Feniciaensche of Gebroeders
van Thebe en Sophokles' Herkules in Trachin ; ja, in
1671, op 84-jarigen ouderdom vertolkte hij al de Metamorphoses van Ovidius in Nederlandsche alexandrijnen.
In 1677 kwam
allengs een verval van krachten. Zijn ouderdom
was zijne ziekte. Het pit des leevens ontbrak oly de lamp most
uitgaan bij mangel van voedzel. Ook begaf hem de natuurlijke warmte,
en de koude des winters viel hem des te lastiger : zoodat hij met
een zijner vrienden daar van spreekende, al boertende verhaalde, dat
hij een grafschrift op zich zelven hadde gemaakt. Men mag, zeide
hij, als ik sterf op mijn graf zetten :
Hier leit Vondel, zonder rou.
Hy's gestorven van de kou.

Dit meen ik, was de leste snik zyner Poezye

03randt.)
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Vondel overleed den 5n Februari 1679. « Zijn adem en geest
ontging hem zoo zacht en onvoorziens, dat de vrienden, die in huis
waeren, om op zijn einde te letten, zijn uitgang naaulyx merkten.
(Brandt.)
a Zoo was dan dit leven van een-en-negentig jaren,
twee maanden en negentien dagen ten einde ; zoo was
een der beste en grootste zielen van de aarde weggegaan,
die de XVII eeuw tot sieraad gestrekt hebben : tot
sieraad -- en meer dan dat : want ofschoon geen in
't oog vallende plaats op het gebied van staat en maatschappij innemend, had Vondel op de openbare meening
toch grooter invloed gehad, dan menig zich voorstelt
zijn voorbeeld, vooral zijn verheffend manlijk voorbeeld,
was de best mogelijke lofspraak op de beginselen, die
hij beleed. > (J. A. Alb. Thym : Portretten van Vondel.)

VIERDE HOOFDSTUK.
Huygens. (1)

Ridder Constantijn Huygens ('s-Gravenhage 15961687), ontving, evenals Hooft, eene uitstekende, aristocratische opvoeding , en was , van 1625 tot 1674
achtereenvolgens secretaris van drie Stedehouders. Hij
dichtte niet alleen in het Nederlandsch, maar ook in het
Latijn, het Fransch, het Italiaansch en het Spaansch.
Zijne Nederlandsche gedichten zijn zeer talrijk. Reeds
vroeger afzonderlijk verschenen, werden zij door den
dichter in een bundel Korenbloemen, opnieuw uitgegeven
in 1658 en in 1672. De helft van dezen bundel bestaat
uit vijftien boeken Sneldichten, waarin men al het geestige
en puntige van Huygens' vernuft kan bewonderen, doch
dikwijls te vergeefs zoekt naar dien . kieschen smaak,
dat fijne gevoel dat waarschuwt tegen het overtreden der
grenzen .. (K.) Want vele zijner gedichten bevatten
ruwe, platte, onzedige voorstellingen. < Cats laat hij bier
(1) K. Nederl. Dicht. in de 17 , e. II, 1; Gesch. IV, 362; T. B. 446.
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ver achter zich, de vergelijking met Breeroo kan hij in
dit opzicht veilig doorstaan. » (K. : Nederl. Dicht. der
17e e. II, 101.) In zijn langere gedichten wordt zelden
de dichterlijke toon goed volgehouden tot op het einde.
De voornaamste zijn : Voorhout (1621) ; Costelick Mal
(1622); Daghwerck ; Oogentroost (1617) ; Hofwyck (1651).
. Een groot dichter zal niemand Huygens noemen ;
daarvoor ontbreekt het hem te zeer aan verbeelding en
hartstocht; aan vormkracht, kunstvaardigheid en fijnheid
van smaak ; ook schreef hij te veel, in een trant die
hij zich langzamerhand had eigen gemaakt , dan dat
daaronder niet veel middelmatigs moet zijn. Doch men
zal hem blijven waardeeren om zijne oorspronkelijkheid,
om zijn afkeer van het banale al dreef die hem niet
zeIden tot gezochtheid, om zijn liefde tot het zinrijke,
puntige , geestige , om zijn heerschappij over de taal
eindelijk, die hem waar hij op zijn best is, soms de
schoonheid heeft doen bereiken. . (K. IV, 382.) —
Bloeml. (141).
VIJFDE HOOFDSTUK.
Didactische richting.
Jacob Cats en de Dordsche school. (1)
1. Jacob Cats werd te Brouwershaven, in Zeeland,
uit eene Calvinistische burgerfamilie geboren in 1577.
Hij studeerde aan verschillende hoogescholen, o. a., te
Orleans, in Frankrijk, vestigde zich als advocaat in den
Haag, later te Middelburg, deed eene reis naar Engeland,
keerde terug naar Middelburg , werd in 1629 Raadpensionaris van Holland, bekleedde nog andere hooge
ambten in den Staat, en verbleef de laatste jaren van
zijn leven op zijn buitengoed . Sorghvliet », dicht bij
den Haag, waar hij in 1660 stierf als millionnair.
(1) K. Nederl. D. in de 17, e. I, 129 ; Gesch. IV, 342 ; T. B. 439.
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Zijne voornaamste werken zijn : Sinne en minnebeelden (1618), Houwelyck (1625), Trouwringh en Proefsteen
(1637), Ouderdom en Buytenleven (1656), Doodkiste voor de
Levendige (1656), Gedachten op slapelooze nachten (1661),
Twee-en-tachtighjarig leven (1669).
Cats onderscheidt zich door eene zeldzame belezen-I
heid in de Latijnsche dichters, en is geheel op de hoogte
der Nederlandsche en Fransche letteren. Zijne liefhebberij
in citaten van allerlei auteurs, en in deftige Latijnsche
preekjes van eigen maaksel, grenst aan het ongelooflijke.
Dichterlijke wijze van uitdrukking, dichterlijk gevoel, liefde
voor de letterkundige kunst, behoeft men bij hem niet
te zoeken , hij is -- als goed Nederlander alleen
bedacht op het nuttige, op moraal en praktische 'evenswijsheid. Zijne vaardigheid om in gladde alexandrijnen,
altijd in het midden van den derden voet even uitrustend,
te schrijven, heeft hem verleid, eene ontzaglijke menigte
verzen in dit slaapverwekkend metrum ten papiere te
brengen, sprekend over elke stof, elk kinderachtig voorval,
elke onbelangrijke herinnering, met zoo wanhopige uitvoerigheid, dat het er niet op aankomt of men soms
een paar honderd zijner alexandrijnen overslaat --- het
verband lijdt er niet onder. >> (T. B. 441.)
Uit deze voorgaande beschouwing blijkt grootendeels
waarom Cats, twee eeuwen lang, door het Hollandsche,
Zeeuwsche en Belgische yolk zoo gretig gelezen, ja,
verslonden werd. Cats is een volksdichter; schrijft immer
tot nut en stichting zijner lezers, in vloeiend en zuiver
Nederlandsch, gemakkelijk te verstaan; is een dichterlijk
verteller en schilder, alhoewel zijne dichterlijkheid zelden
boven het middelmatige stijgt, en meermalen in smakelooze
platheid ontaardt. Bovendien wist Cats met het grootste
gemak eene volksspreuk in een sierlijk, dikwijls kernachtig
vers te kleeden, metaal, door dien grooten dichter, het
yolk, gesmeed, maar door Cats bewerkt en met zijn
stempel gemerkt. > (K. IV, 360.)
-
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Zijn de werken van Cats inderdaad zedelijk en
stichtend ? Op deze algemeene vraag kan niet onvoorwaardelijk ja geantwoord worden. Het weze al buiten
kijf gesteld, dat Cats door al zijne gedichten wil leeren
en stichten ; toch mag niet gereedelijk worden toegegeven,
dat hij daarom werkelijk leert en sticht. Het is wel
mogelijk dat zijne argelooze, eenvoudige zeventiend- en
achttiendeeuwsche lezers, K minder verfijnd en ruwer dan
wij ook minder aanstoot vonden in de platte, realistische
voorstellingen van hun gemoedelijken K Vader Cats ',
dan wij met onze kiescher begrippen ons voorstellen.
Doch, vraagt iemand bepaalder of het boek ' van Cats
een zedig boek is voor onzen tijd, dan is het antwoord
van den rationalistischen Busken Huet niet overdreven :
. Geen fatsoenlijk meisje van onzen tijd kan een gedicht
van Cats ten einde toe lezen ; geen onzer opgeschoten
knapen straffeloos bladeren in de dichterlijke nalatenschap
van den vromen Raadpensionaris. Het is er mede als
met de vertellingen van La Fontaine en met de romans
Bloeml. (144.)
van Voltaire. >
2. Cats had talrijke volgelingen. Niet minder dan 28 dichters
worden opgenoemd, die alien zijne school volgden. Vele hunner
gedichten werden << door verscheyde treffelycke Zeeusche poeten
byeengebracht h en uitgegeven onder den titel van Zeeusche Nachtegael . ende deszelfs dryderley gesang >> : Minne zang, Seden sang
ende Hemel sang (1623). (K. IV, 386).
-

-

-

ZESDE HOOFDSTUK.
Andere voorname dichters.
Buiten Holland en Zeeland zijn er nog dichters in
de 8*17e eeuw, die op het letterveld zich hebben verdienstelijk gemaakt. Enkel de voornaamsten worden hier
opgenoemd.
1. Daniel Heins of Heinsius (Gent, 1580 -- Leiden
1655), een Calvinistisch hoogleeraar to Leiden, was, om
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zijne ongemeene kennis van Westersche en Oostersche
talen, een der geleerdste mannen van zijnen tijd. Zijne
Nederduytsche Poemata, in 1616 verschenen en herhaalde
malen gedrukt, zijn zuiver en vloeiend van taal en stijl;
door zijn keurigen dichttrant heeft hij veel bijgebracht
tot de verbetering van onzen versbouw. Jammer dat hij
de Nederlandsche eigenaardigheid prijs gaf voor een
overdreven classicisme; al zijne beelden ontleent hij aan
de Grieksche en Romeinsche fabelleer, en in dit opzicht
oefende hij een ongunstigen invloed uit op de nationale
letterkunde. Zijne gedichten werden in het Hoogduitsch
vertaald ; sedert dan dagteekent de Renaissance in
Duitschland. (K. IV. 35.)
2. Jacob Zevecote (Gent 1596 -- Harderwijk 1642),
neef van Daniel Heins, had een ongestadig en opbruisend
karakter. Eerst monnik, wierp hij weldra de kap op de .

hagenomlsdtpranime.Hjwdhoglra
te Harderwijk. Zijne .poezie is levendig en vol gevoel,
maar ook breedvoerig. Op sommige plaatsen is hij
realistisch en plat. Hij schreef tooneelstukken, tier
en
minnedichten. (K. IV, 48.)
-

3. Johannes Stalpert van der Wiele, in 1579 te
's-Gravenhage uit eene adellijke familie geboren, werd
in 1606 te Mechelen tot priester gewijd, ontving, eenige
jaren later, te Rome den Doctorstitel, werd pastoor-deken
te Delft en overleed daar, als rector van 't Begijnenhof
en Sint-Aagtenklooster, in 1630. Zijne poezie, die van
meer dan middelmatig talent getuigt, herinnert meermaals
aan de middeleeuwsche geestelijke lyriek. Al wat hij
schrijft dient, Of tot stichting zijner katholieke
Of tot verdediging van het Geloof. Zijn beste werk is
gezamenlijk na zijn
Schat der Geestelycke Lofsangen
gemaeckt
op
de feestdagen van
dood uitgegeven in 1634
volmaakter
van
vorm
dan de overige
't geheele jaer,
gedichten, eenvoudig en zeer aanschouwelijk van voor-
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stelling, doorgaans gedicht op algemeen bekende melodieen,
en daarom lang in gebruik gebleven onder het katholieke
volk. Hier te lande werden zijne werken veel gelezen
en herhaalde malen gedrukt. — Bloeml. (148).
4. Dirk Rafaelsz. Camphuyzen (Gorkom 1586
Dokkum 1627) is vooral gunstig gekend door zijne
Stichtelycke Rymen (1625), in vier deelen, welke nog
vOOr het einde der 17e eeuw 20 maal herdrukt werden,
en tot in de eerste helft der 19e eeuw in Nederland
algemeen werden gelezen. Bij Camphuyzen was poezie
en liefhebberij en middel tot stichting. Zijne verzen zijn
kernachtig, vol diep gevoel; zijne taal, zuiver en zangerig.
Camphuyzen schreef nog Uitbreyding over de Psalmen,
ook een verdienstelijken dichtbundel, waarvan vele drukken
het licht zagen. (K, : Ned. Schrijvers der 17' e. II, 235;
Gesch. IV, 410.) - Bloeml. (151).
5. Jan Vos (Amsterdam 1621-1667), glazenmaker van beroep,
won ongemeenen bijval door zijne twee treurspelen Aran en Titus (1641)
en Medea (1665) , waarin hij de toeschouwers en toehoorders de
gruwelijkste monsterachtigheden te zien gaf en hunne ooren deed
tuiten van hoogdravende alexandrijnen
vol bloed, moord, brein en
gal ». Jan Vos stond buiten de classieke beschaving. Had hij met
Bredero en diens tijdgenooten geleefd , en was zijn smaak beter
gelouterd geworden, hij zou wellicht aan het nationaal tooneel eene
meer oorspronkelijke, romantische richting gegeven hebben. Hij schreef
ook eene groote menigte gelegenheidsdichten, bijschriften en puntdichten. (T. B. 370.)

6. Johan Luyken (Amsterdam 1649-1712) , een
beroemde plaatsnijder , gaf op 21-jarigen leeftijd een
bundel sierlijke gedichten uit : Duytsche tier. Deze bevat
vele minnezangen, doch welke dikwijls, meer nog dan
bij Hooft, te zinnelijk zijn. Eenige jaren later valt de
dichter in eene overdreven, dwepende godsdienstigheid.
Zijn overgang tot het pietisme heeft — het is waar —
het groote aantal onzer middelmatige gedichten vermeerderd, maar ons ook verzen geschonken zoo schoon als
zij na Hooft en Vondel niet meer gehoord waren.
(K. : Lit. en toon. te Amst., 101.) — (K. IV , 522; T. B. 480.)
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ZEVENDE HOOFDSTUK.
Volgelingen van Vondel.
1. Reyer Anslo werd omstreeks 1625, te Amsterdam,
uit Doopsgezinde ouders geboren. In 1651 zwoer hij de
dwaalleer of te Rome ; in 1666 werd hij tot subdiaken
gewijd ; hij werd geen priester. Hij stierf, te Perugia in
1669. Anslo wordt algemeen onder de goede dichters
gerekend ; hij koos zich Vondel ten voorbeeld en trachtte
met diens stip en manier eigen te worden. Zijne beste
gedichten zijn : Afscheid van Amsterdam, De Martelkroon
van Sint Steven en De Pest te Napels. (K. IV, 450 ;
T. B. 475. — Bloeml. (153).
2. Geeraerdt Brandt (Amsterdam 1626-1685), was
van Antwerpschen oorsprong. Een bombastisch treurspel
De veinzende Torquatus, op 17-jarigen ouderdom gemaakt,
en, 3 jaar later, eene in krachtige en zuivere taal geschreven
lijkrede op Hooft toonden in hem een gelukkigeren aanleg
tot het proza dan tot de dichtkunst. Zijne voornaamste
prozaschriften zijn de De Levensbeschrijvingen van floe,
Vondel en vooral die van De Ruiter. Zijn stijl is klaarder
doch minder bezield dan die van Hooft. (K. IV, 451 ;
T. B. 464. — Bloeml. (154).

3. Jan Vollenhove (Vollenhoven, 1631-1708) bederft
zijn stip door overdreven zucht naar gemaakte deftigheid,
en ketent zijn dichterlijke gave door slaafsche navolging
van Vondel. Zijn beste gedicht is De Kruistriomf.
(K. V., 496.)
4. Joannes Antonides Van der Goes (Goes 1648,
t Rotterdam 1648) gaf op 20-jarigen ouderdom een veldzang
uit : Bellone aan Bant, waar Vondel van zeide : « Het

is zoo schoon, dat ik er mijnen naam wel onder zou
willen zetten. » Vier jaar later verscheen zijn hoofdwerk
De Ystroom , dat hem de geestdriftigste toejuichingen
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zijner tijdgenooten verwierf. Al die lof, hem in zijn leven
kwistig toegezwaaid, is gedeeltelijk overdreven. Antonides
schrijft
met gemak vloeiende verzen, soms met den
breeden zwaai van periode die aan Vondel herinnert
(K. : Lit. en toon. te Amst. 99.) Doch hij is zelden
oorspronkelijk ; bovendien liet zijn vroegtijdig afsterven
hem niet toe heel en gansch den overbodigen . classieken
pronk . af te schudden. (K. IV, 554 ; T. B. 473.) --Bloeml. (155).
ACHTSTE HOOFDSTUK.
De proza=roman. (1)
In de 17e eeuw, ook in de 18e, werden er in Holland veel romans
gelezen. De middeleeuwsche ridderromans Valentijn en Ourson, De
vier Heemskinderen, enz., bleven, in hun nieuwen ruw prozaischen
vorm, de geliefkoosde lectuur der volksklasse. Doch weldra werden
veel uitheemsche romans, Fransche, Italiaansche, en vooral Spaansche
naar Fransche bewerkingen, vertaald of nagevolgd. Zoo ontstonden
de Arcadia's, vervolgens eene soort heldenromans, gekenmerkt door
hun avontuurlijken inhoud en hun sentimentaliteit, ook nog de schelmenromans. Hunne kunstwaarde, — taal, vorm en bewerking werd
niet vergoed door de gelijkheid van inhoud of door hun zedelijke waarde.
Niet het minst ophef maakten, o. a., de herderromans, of de zoogenaamde Arcadia's. De eerste Arcadia, in navolging van Engelsche en
Fransche werken , werd geschreven door Johan van tieemskerk,
1596-1656) : de Batavische Arcadia, eene geschiedenis en beschrijving
van 't vaderland, aantrekkelijk gemaakt door minnekout van herders
en herderinnen. Het boek, niettegenstaande zijn onnatuurlijken stip,
werd herhaalde malen herdrukt (in 1708 verscheen de zesde druk),
en werd opgevolgd door andere Arcadia's, in allerlei vorm, in verzen
en in proza, tot in het begin der 19de eeuw.

VIII. 18de EEUW IN HET NOORDEN.
De gulden eeuw . voor Holland is ten einde. De
Republiek heeft het toppunt van stoffelijke welvaart, van
macht en politieken invloed bereikt, en de « langzame
(1) K. V, 1; T. B. 482.
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achteruitgang » begint. Op letterkundig gebied is deze
reeds een gerui men tijd merkbaar. De hoofdoorzaken van
dit verval waren de verslapping van nationale geestkracht
tengevolge van te groote welvaart, en de overdreven
bewondering en slaafsche navolging der Fransche letteren.
Er werd zeer veel geschreven in de 18e eeuw ; doch de
cneeste schrijvers leveren werken van middelmatige gehalte.
(K. V., 428; T. B. 9.)
EERSTE HOOFDSTUK.
Het tooneel.

De overdreven en onberedeneerde bewondering voor
de Fransche < classieke letteren > was eene der voornaamste
oorzaken van het verval der poezie, en wel niet het minst
der tooneelpoezie. Dit verval, bij het begin der 18e eeuw
reeds sterk toegenomen, was een dertigtal jaren vroeger
begonnen. Toen leefde te Amsterdam Dr Lodewijk Meijer,
een vurig bewonderaar van Corneille, van wien hij eenige
treurspelen vertaalde. Uit wrok tegen de bestuurders van
den Amsterdamschen schouwburg, die hem zijn ontslag
als Regent hadden gegeven, stichtte hij, in 1669, een
dichtgenootschap Nil volentibus Arduum , welks leden
voornamelijk als hervormers van het tooneel optraden.
Zoo zelfs in het belang der dramatische kunst, dezen niets
goeds gedaan hebben, ook op de dichtkunst in 't algemeen
was hun invloed verderfelijk. De meest beruchte onder
lien, Andries Pels, gaf na eenige jaren twee leerdichten
uit, waardoor hij voor Holland als een tweede Boileau
wilde doorgaan : 1° Horatius' Dichtkunst op onze tifden
en zeden gepast (1677) ; 2° Gebruik en misbruik des tooneels
(1681). De Academie francaise werd tot voorbeeld gesteld ;
de wetten der Fransche tooneelstukken behoorden slaafs
te worden nagevolgd :
« Laat de fransche ons tot een voorbeeld zijn :
Hoe net zijn die van taal ! hoe zedenrijk ! hoe fijn
in kunst van schikking, in hartstogten en gedachten.

HET TOONEEL

93

De vorm van het ge`dicht ging boven alles ; slechts
door schaven en vijlen kon een goed vers gemaakt worden.
Weldra ontstonden te alien kante — van 1680 tot 1718
meer dan dertig
Dichtlievende Genootschappen in den
trant der vroegere eRederijkerskamers. Met onverdroten
ijver < verschaafden > de dichters hunne verzen om ze
sierlijk en « glad > te maken. Vondel's Aenleidinghe ter
Nederduytsche Dichtkunst was lang vergeten; zij kon niet
halen bij de wetboeken van Pels; deze waren, de geheele
18e eeuw, de eenige leiddraad.
Op het blijspel en de klucht was de invloed van Nil
Volentibus min verderfelijk dan op het treurspel. In het
laatste der 17e, en in het begin der 18e eeuw, hebben
zich op dat gebied eenige tooneelschrijvers verdienstelijk
gemaakt, waaronder Asselijn en Langendijk de bekendste
zijn gebleven.
—

1. Thomas Asselijn (Dieppe 1620— Amsterdam 1701),
maakte verschillende treurspelen die niet hoog staan, doch
in de laatste twintig jaar van zijn leven begon hij blijspelen
en kluchten te schrijven, waarvan sommige uit het leven
gegrepen zedenschetsen van den kleinen burgerstand zijn,
die voor Bredero's stukken in juistheid van schildering,
ook in platte ruwheid niet moeten onderdoen.
Asselijn was een hevig bestrijder van Nil volentibus.
(K. Lit. en toon. te Amst., 271; Gesch. V, 192; T. B. 512).
2. Nog meer roem, als klucht- en blijspeldichter,
verwierf zich Pieter Langendijk (Haarlem 1683-1756).
Langendijk heeft een kommervol leven gehad. Hij verloor,
nog zeer jong, zijn vader; hij had eene verkwistende en
aan den drank verslaafde moeder ; later, eene spit- en
twistzieke vrouw, zoodat hij op het einde van zijn leven
door de Regeering moest ondersteund worden.
In zijne toorreelstukken, in een zeer vloeiend metrum
geschreven, en daardoor wel geschikt voor tooneelvoordracht, staat Langendijk grootendeels onder den invloed
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van Moliere en andere Fransche dichters. Zijne beroemdste
tooneelstukken zijn de kluchtige blijspelen, o. a. : Don
Quichot op de bruiloft van Kamacho ; Krelis Louwen, of
Alexander de Groote op het Poetenmaal. Hij schreef ook
andere gedichten, doch van minder lehalte. Tot in de
19e eeuw werden Langendijk's stukken op het tooneel
Bloeml. (157).
gespeeld. (K. V, 469; T. B. 525.)
—

TWEEDE HOOFDSTUK.
Middelmatige dichters. (1)
« Het tijdvak van pruiken, van poeder, en van tabatieres is nu
vollen bloei. De oude Hollandsche oorspronkelijkheid gaat schuil
in kinderachtige navolging, nabootsing en naaping van al wat Fransch
is. De Republiek wemelde van Fransche vluchtelingen na het Edict
van Nantes... In het Hollandsch gezin der 18e eeuw (speelden) de
Fransche kapper, de Fransche dansmeester, de Fransche lakei, de
Fransche kamenier en Fransche winkelier de hoofdrollen. Onze
letterkundige kunstenaars, voor zoover die er waren, hielden hun oog
enkel op Fransche modellen gevestigd, zooals • het eerst door Nil
volentibus was begonnen. Een vast kenmerk der achttiende eeuwsche
letterkundigen was hunne aaneensluiting, hunne onderlinge bewierooking, hunne camaraderie. Een troepje der middelmatigste rijmers maakte
elkander door grenzenlooze ophemeling diets, dat zij Hooft en Vondel
verre overtroffen. De letterkundige cooperatie droeg de wrangste
vruchten. In groote en kleine steden, in dorpen zelfs, bloeiden nu
Dichtgenootschappen, zooals in de 15e en 16e eeuwen de Rederijkerskamers. (T. B. 526.)
1. Lucas Rotgans (Amsterdam 1645-1710), schreef allerlei slag
van gedichten ; zijn best geslaagd werk is Boere Kermis, dat eenigszins
aan Bredero doet denken.
-

2.

Jan Baptista Wellekens (Aalst 1658 Amsterdam 1726),

schreef Herders
3.

-

en Visscherszangen.

Arnold Hoogvliet (Vlaardingen 1687-1735), voltooide in

12 zangen, in uiterst langdradigen stip, een zoogenaamd heldendicht :

Abraham de Aartsvader.

Het viel zoozeer in den smaak des tijds,
dat het twaalf of dertienmaal herdrukt werd en vervelende navolging
wekte bij dichters die andere helden uit den Bijbel bezongen.
(1) T. B. 526.
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4. Hubert Cornelisz. Poot (Abtswoude 1689 Delft 1733), een
eenvoudige boerenzoon, heeft echte poezie, o. a. huiselijke en natuurgedichten, geschreven. Algemeen worden geprezen het Akkerleven en
Op den dood van mijn dochtertje.
Doch hij was zeer ongelijk als
dichter : telkens treft ons << het echte tusschen de namaak ; niet
zelden in een gedicht het mooie of volschoone tusschen het minderT. B. 527.)
waardige. >> (K. V, 466.
-

—

5. Sybrand Feitama (Amsterdam 1694-1758), een waardig
discipel van Nil volentihus, een tweede Pels, besteedde dertig jaren aan
het berijmen van Fenelon's Telemaque, en achttien aan dit van Voltaire's
Henriade. << Zoo iemand, dan mocht hij de schaaf in zijn wapen
voeren : in zijn Telemachus had hij « vele vaerzen dikmaals op
drie- of vierderlye wyze moeten verrymen
maar hij bleef er aan
schaven en peuteren nog vijf en twintig jaar lang; zijn Hendrik de
Groote hield hij bijna twintig jaar onderhanden, cer hij dorst overgaan
tot den hagchelyken stap der uitgave. . (K. V, 451.)
6. Lucretia Wilhelmina van Merken (Amsterdam 1722—
Leiden 1789), bezong Feitama als « den roem van Neerlands Lettergrooten
werd zelfs als de « tiende muze . geroemd, maakte met
haren echtgenoot, Nicolaas van Winter (1718-1795), treurspelen en
andere langdradige gedichten:

DERDE HOOFDSTUK.
Het proza.

1. De hervormer van het proza, in .de 18e eeuw, is
Justus van Effen, te Utrecht geboren in 1684. Door

zijne betrekking van leermeester bij aanzienlijke familien,
zijne bediening als gezantschaps-secretaris te Londen ,
eindelijk als commies van 's lands oorlogsmagazijn in
Den Bosch, deed hij « een schat van menschenkennis .
op. Hij stierf te 's-Hertogenbosch in 1735.
Eerst schreef hij in 't Fransch. Onder vorm van
weekbladen, gaf hij achtereenvolgens uit : Le Misanthrope
en Le Nouveau Spectateur Francais. Van 1731 tot 1735,
de vier laatste jaren van zijn leven, gaf hij den Nederlandschen Spectator uit, een tijdschrift eerst eenmaal, later
tweemaal per week verschijnend , waarin hij , in 360
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meest alle van zijn hand — deels op
vertoogen
ernstigen, deels op boertigen toen, de nationale gebreken
en dwaasheden van zijnen tijd wilde bestrijden.
Justus Van Effen, in zijn Hollandschen Spectator, heeft
met het vooroordeel afbreuk gemaakt, als zou het Nederlandsch lijden aan een a gebrek van eene zekere luchtigheid
Zijn stip munt uit door levendigheid, eenvoud
en losheid.
. Hij toont zekere bekrompenheid in 'de
en frischheid.
beoordeeling van Katholieken en Doopsgezinden, en zijne
critiek op zijne letterkundige tijdgenooten is zeer zwak. .
(T. B. 536.) — (K. V, 533 ; T. B. 532.) — BlQeml. (161).
2 Justus Van Effen had vele navolgers. VOOr 1800 kwamen
ongeveer een dertigtal dergelijke tijdschriften in 't licht.
3. Als verdienstelijke prozaschrijvers mogen nog genoemd worden
de geschiedkundigen Jan Wagenaar (1709-1773) en Simon Still
(1731-1804).

4. De verjonging van het Nederlandsch proza, in
het begin der 18e eeuw door Van Effen begonnen, werd,
eene halve eeuw later, in den roman voortgezet door twee
beroemde schrijfsters Elisabeth Wolff geboren Bekker
(Vlissingen 1738-1804), en Agatha Deken (Amstelveen

1741-1804).
Elisabeth Bekker was gehuwd met den predikant
Na den dood van haar gemaal (1777),
nam zij hare vriendin Agatha Deken bij zich, en beiden
deelden voortaan elkanders leven en lotgevallen. Betje
stierf to 's-Gravenhage den 511 November 1804 ; Aagje,
negen dagen later.
VO.Or 1777 gaf Betje Wolff verscheidene gedichten,
meest hekeldichten, uit, welke velen onder hare geloofsgenooten tegen haar in 't harnas joegen. Ook Agatha
in
Deken had reeds een bundel Stichtelijke Gedichten
het licht gegeven. Doch hun letterkundigen roem hebben
beide vriendinnen door hunne romans verworven, welke
zij gemeenschappelijk vervaardigden en in vorm van brieven
opstelden. Het doel der schrijfsters was den invloed der

Abraham Wolff.
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vreemde letterkunde te bekampen, maar vooral de sentimentaliteit of overgevoeligheid te keer te gaan welke,
vooral bij Duitsche meesters, zoo sterk doorkwam. Zij
wilden, schreven zij, « Nederlandsche karakters schilderen ;
menschen, die men in ons vaderland vindt
Hun eerste roman, en tevens de eerste oorspronkelijke
Nederlandsche roman, De Historie van Mejufvrouw Sara
Burgerhart, verscheen in 1781. Deze is de belangrijkste
en hij wekte het meeste alter aandacht op. Later verschenen
nog.: Willem Leevend, Brieven van Abraham Blankaart
en
Betje Wolff en Aagje Deken hebben
Cornelia Wildschut.
aan 't slot der 18e eeuw onsterfelijke lauweren gewonnen,
door aan de vernieuwing van onzen letterkundigen kunstgeest, met Van Effen en de Van Harens begonnen,
luisterrijk mede te werken. Hare vlugge pen, buigzame
en rijke taal, hare scherpe waarnemingsgave, haar verwonderlijk knap beeldend talent, hare geniale humoristische
opvatting van de ernstige zijde des levens, gepaard aan
eene gezonde belangstelling in alle zonnige levensvreugde,
vormen een geheel eenig feit in onze literatuurgeschiedenis,
dat dankbaar zal worded gewaardeerd door de geslachten,
die komen zullen. >> • (T. B. 561.) — (K. VI, 60; T. B. 548.)
— Bloeml. (162).
VIERDE HOOFDSTUK.
Voornaamste dichters uit de tweede helft der 18de eeuw .

Buiten alle letterkundige beweging, verre boven het
peil hunner tijdgenooten, staan de gebroeders Willem en
Onno Zwier van Haren, twee Friesche edellieden. Hunne
opvoeding was Fransch ; slechts in gevorderden leeftijd
leerden zij de beschaafde Nederlandsche schrijftaal, welke
zij nochtans nooit vol komen machtig werden.
1. Willem van Haren (Leeuwarden 1710—Henkenshage 1768), begon met niets minder dan met een nationaal
G. N. L. 7.

•
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epos : De gevallen van Friso (1741), een zeer gezocht
en vervelend gedicht, gebrekkige en onzuivere taal
opgesteld. Boven zijn Friso staat Leonidas (1742); doch
Het menschelijk leven (1760) is zijn best geslaagd dichtstuk ;
het is een lange kreet van weemoed en bitterheid
na een losbandig en onstuimig leven, dat acht jaar later,
met een zelfmoord door vergiftiging, zou eindigen. -Bloeml. (164).
2. Onno Zwier van Haren (Leeuwarden 1713-1'179),
werd Nederlandsch dichter op 59-jarigen leeftijd, nadat
familierampen en bittere vernederingen hem van het staatstooneel hadden verdreven. Als dichter staat
boven zijn
broeder ; toch is hij den vorm minder goed meester. Zijne
bijzonderste werken zijn : 10 De Geusen (1769), zijn hoofdwerk, een verhaal waarin de dichter . een zeer ongelijken
toon aanslaat, soms zeer verheven en soms zeer plat is »
(T. B. 542); 20 twee treurspelen Agon, Sulthan van Bantam
(1769) en Willem de Eerste (1779).
(K. V, 491 ; T. B. 537.)
—

De twee laatste dichters, uit dit tijdvak te bespreken,
zijn Bellamy en Nieuwland. c Hunne zangen kondigden
den schoonen dag aan, die aan de kimme gloorde. .
3. Jacobus Bellamy (Vlissingen 1757-1786), van
arme ouders geboren, werd van bakkersgast studentdichter,
doch bleef heel zijn leven arm. Hij was een geboren
dichter. In al zijne bundels : Gezangen mijner jeugd,
Vaderlandsche zangen, Gezangen, is er veel frischheid
en kracht , naast soms al te hooge opgewondenheid.
Bellamy was ook een vurig voorstander van rijmlooze
verzen. Hij stierf, 29 jaren oud, diep betreurd door allen
die met zijne poezie kennis hadden gemaakt, en die
hem bewonderden . als den dichter der .Natuur, als den
zanger die, meer dan eenig ander, voor de poezie had
gedaan, wat een ander Zeeuwsch auteur (Betje Wolff)
voor het proza had verricht : het verlost van de onnatuur
en de drukkende deftigheid (K.VI, 239.) Zijpe voornaamste
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gedichten zijn : Aan God, Dorinde, Aan mijne ziel, De
Vaderlandsche Jongelingen, Aan de lente, Het onweder,
Roosje. (K. VI, 211 ; T. B. 544.) — Bloeml. (167).
5. Pieter Nieuwland (Diemermeer 1764—Leiden
1794) was, evenals Bellamy, een kind uit het volk en
een geboren dichter, en werd daarenboven een uitmuntend
wis- en natuurkundige. Zijne gedichten ziju niet talrijk,
want de dood maaide hem te vroeg weg, doch zij zijn
eenvoudig schoon. Gedurende zijn leven kwam een bundel
uit : Gedichten (1788) ; een andere verscheen na zijn
dood : Nagelaten gedichten (1797). De twee schoonste
en meest bekende stukken zijn : uit den eersten bundel,
Orion, < zeer statig en verheven van toon, schoon al te
didactisch van aanleg uit den tweeden, Lykzang ter
Gedachtenisse van myne Echtgenoote , < ontroerend en
wegsleepend in de hoogste mate (K. VI, 264 ; T. B. 547).

VII-VIII. 17 de EN 18de EEUW IN HET ZUIDEN. (1)
Algemeene beschouwing. — Didactische en ascetische werken. —
Het lied. — Het tooneel.

EERSTE HOOFDSTUK.
Algemeene beschouwingen.

Alvorens het overzicht der Belgische schrijvers uit
de 17de en 18de eeuw aan te vangen, herinnere men zich
wel wat er blz. 54-55 gezegd werd over den invloed der
Renaissance en der Nederlandsche Beroerten op de Nederlandsche letterkunde in 't algemeen. Bovendien achten
wij het hier nuttig, nog een oogenbiik bij de algemeene
beschouwing der letteren in het Zuiden stil te staan, om
de oorzaken van hare verkwijning nader toe te lichten.
(1) K. V, 367.

100

17de EN 18dc EEUW IN HET ZUIDEN

De minderheid der Belgische letterkunde in de
zeventiende eeuw tegenover die onzer Noorderburen, en
hare voortdurende verkwijning in de achttiende, mogen
aan vier voorname oorzaken toegeschreven worden.
10 De politieke toestand der Belgische provincien.
Gedurende gansch het tweede tijdvak bleven wij onder
het beheer van vreemde vorsten, die voor onze taal en
letteren dikwips onverschillig waren, ja, deze soms met
een zeker wantrouwen zagen beoefend, ofwel dat zij zich
de moeite niet getroostten de taal hunner onderdanen
aan to leeren, ofwel dat zij die taal als een voertuig
der Hervorming aanzagen. Voeg daarbij de Nederlandsche Beroerten, waaruit de tachtigjarige oorlog ontstond
(1566-1648), met zijn sleep van stoffelijke en zedelijke
ellende, opgevolgd door de herhaalde vijandelijke invallen
van Lodewijk XIV, en men zal begrijpen hoe onze gewesten,
een uitgestrekt oorlogsveld geworden, sedert Alva's aankomst
in 1566 tot aan het Barriere-tractaat in 1715, voor de
schoone letteren geen vruchtbaar letterveld konden opleveren.
2° De uitwijking gedurende de Nederlandsche Beroerten. (Zie blz. 55.) Deze uitwijking was misschien de
voornaamste oorzaak ; zij was louter aanwinst voor Holland
en tevens een onherstelbaar verlies voor Belgie, want
de spreuk : poeta nascitur blijft altijd waar. Een yolk
kweekt geen dichters naar willekeur ; en zoo Holland,
in de 17e eeuw, rijk aan dichters werd ten koste van
het Zuiden, er werden ons door moeder Natuur geen
andere in de plaats geschonken.
30 De kunstdoodende invloed der Rederijkers.
Op
blz. 56 hebben wij reeds gezien, hoe de Rederijkers
der 16e eeuw, zelfs de geleerdste, o. a . Van Ghistele,
Houwaert, Van Mander, hunne gedichten « rethorikelijck
begonnen en uitwerkten. De Rederijkerskamers, voor een
tijd in hunnen bloei geknakt door de Nederlandsche
Beroerten, tierden opnieuw welig op Vlaamschen bodem

ALGEMEENE BESCHOUWINGEN

101

in de 17e en vooral in de 18e eeuw ; doch altijd even
gering bleef het dichterlijke gehalte hunner rijmelarij.
4') Het gebrek aan eene goede richting. Deze oorzaak
is met de voorgaande innig verwant. Twee factoren helpen
meest aan het tot stand komen eener bloeiende letterkunde : geboren dichters en verstandige maecenassen,
dat is, mannen bekwaam om de aankomende talenten
den weg der kunst aan te wijzen : . Natuur baart den
.dichter, de kunst voedt hem op. (1) Zoo rijpte Vondel's
talent dank zij, o. a., de mannen der Oude Kamer ; zoo
kon dit van Poot niet gedijen ter oorzake der alsdan
heerschende valsche begrippen in de Hollandsche letterwereld. Welnu, eene wijze, kunstvolle richting ontbrak te
eenenmale aan de Belgische schrijvers der 17e en 18e eeuw.
De invloed der Rederijkerskamers was verderfelijk ; de
classieke Hollandsche schrijvers werden hier en daar Wel
gelezen, doch niet met genoegzamen kunstzin bestudeerd ;
Cats alleen was de groote man ; maar, wij weten het
reeds, zijne poezie had geen spierkracht genoeg om de
slagwieken naar hooge sferen uit te slaan.
Is uit dit alles nu te besluiten dat de Vlaming
onverschillig voor poezie was geworden, dat zijn geest
verstompte, en zijn hart voor edel kunstgenot geen lust
meer gevoelde ? Duizendmaal neen. In de 17e eeuw
bracht ons land vele geleerden en vele kunstenaars voort;
bouw-, beeldhouw- en schilderkunst, o. a., hadden een
gulden tijdvak. Wat de letterkunde aangaat, dient men
wel voor oogen te houden dat geest en hart van het
yolk geen voedsel vindt in de hoogere classieke
poezie, maar wel in eenvoudige, gezonde . volksliteratuur
Welnu, indien, om de vier opgenoemde redenen, de
classieke . poezie een vreemde bleef in onze gewesten,
de volksliteratuur . — het lag in den aard van onzen
stam bloeide zooveel te weeldiger. Het spijt ons innig
dat wij op geen Belgischen Hooft, op geen Belgischen
(1) Vondel

;
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Vondel kunnen bogen; maar toch is het ons een genoegen
op eene lange reeks Vlaamsche schrijvers uit het tweede
tijdvak te kunnen wijzen, die ons yolk kenden ; die,
gelijk Maerlant en zijne volgelingen, wisten welk geestesvoedsel dit yolk noodig had; die, gedurende twee eeuwen,
in de harten onzer voorouders de liefde tot de Moederkerk,
te zamen met den eerbied voor eigen taal en eigen zeden
getrouw hebben bewaard. Al hadden hunne werken geene
andere verdiensten, dan nog zouden zij onze ernstige
aandacht overwaardig zijn.
Achtereenvolgens zullen wij bespreken : lode voornaamste
didactische en ascetische werken, 20 het lied, 3c het tooneel.
De verdienstelijkste schrijvers leven meest alien in de
eerste helft der 17de eeuw. Tegen het einde der 18de is
bijna alle letterkundige kunst verdwenen.
TWEEDE HOOFDSTUK.
Didactische en ascetische werken.
1. Jan David (Kortrijk 1545,- —Antwerpen 1613),
was eerst pastoor te Kortrijk, doch trad in 1581 in de
JezuIeten-orde. Hij begon slechts op 50-jarigen ouderdom
zijn letterkundig leven, en schreef, in dicht en proza,
allerlei polemische werken en werkjes tegen de ketterij.
Ruw en weinig kieskeurig in den vorm, gelijk meestal
zijne tijdgenooten, is zijne taal tamelijk zuiver en de
stip levendig. Een zijner belangrijkste werken is, tegen
Marnix' beruchten Bienkorf, de Christelycken Bie corf der
H. Roomscher Kercke (1600). — (V. K. VI. A.— 08, Juli.)
Bloeml. (169).
-

2. Frans Costerus (Mechelen 1531— 1619), S. J., gaf vele
sermonen uit en maakte verscheidene werken tegen de ketterij.
(V. K. VI. A. — 01, Nov. 258.)
3. Heribertus Rosweyde (Utrecht 1569 - 1629), S. J., schreef
eene Generale Legende der Heiligen.
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4. Honorius van de Putte of van den Born,
ook Erycius Puteanus, (Venloo 1574,—Leuven 1646),
eerst leeraar te Milaan en historiograaf van den koning
van Spanje, daarna hoogleeraar te Leuven, dichtte een

Sedich Leven, daghelycks broodt, met korte jaer-langhe,
dicht-stichtighe spreuck-beelden (1639).
5.

Justus De Harduyn of Hardewijn (Gent 1582

omstreeks 1635), leerling van J. Lipsius, pastoor te
Audeghem bij Dendermonde. « In oorspronkelijkheid van
vinding en beelding der stof lag De Harduyn's kracht
niet... Van hem zelven echter is de oprechte vroomheid
die zijne stukken doorstraalt met zachten , gestadigen
gloed ; die zich uit in lyrische vormen, telkens wisselend
en doorgaans bevallig; van hem zelven ook dat zuiver,
krachtig, eigenaardig Vlaamsch — eigenschappen die
gezamenlijk De Harduyn maken tot een vroom bescheiden
kunstenaar met een ontwikkeld gevoel van taalkracht en
versmuziek. » (K. V, 381.) Zijn meest bekend werk, deels
in proza, deels in verzen, is Goddelijke wenschen (1629).
Hij schreef ook een liederboek, Goddelycke Lofsangen
(1620). — Bloeml. (171).
6. De plaatsnijder Boetius a Bolswert, een Noordnederlander die zich in Belgie had gevestigd, schreef
een boeiend, naTef verhaal van Duyfkens en Willemynkens
Pelgrimagie tot Karen Beminden binnen Jerusalem,
eene
allegorieke voorstelling van het menschelijk leven.,
7. Michiel Zachmoorter (Gent 1582-1660), deken
van 't Gentsche kapittel , schreef boeiende ascetische
tractaatjes, o. a., Den Bloedigen Bruydegom.
8. Olivier de Wree (Brugge 1596-1652), advocaat te Brugge,
schreef mengeldichten, op boertigen en hekelenden toon, doch is meer
bekend als geschiedschrijver.

9. Pater Adrianus Poirters is de Belgische yolksschrijver uit de 17e eeuw. Hij werd in het Noord-
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Brabantsche Oosterwijk geboren in 1605. In 1625 trad
hij in het Gezelschap Jesu ; hij werd van 1628 tot
1834 als leeraar aangesteld, eerst te Mechelen, daarna
te Maastricht, en stond van 1641 tot 1648 aan het hoofd
van 't college te Roermond. In deze drie onderwijsgestichten
zijner orde, maakte hij zich aan iedereen lieftallig « door
synen niet min stichtigh als vermakeLycken handel. > (1)
Gedurende de dertig laatste jaren zijns levens predikte
hij, met ongemeenen en blijvenden bijval, te Mechelen,
te Lier en te Antwerpen, « soo dat de nature, die men
seyt niet liegen en kan, sich doorgaens vertoonde met
veel bevallende rymkens, die by tusschen syn sermoonen
soetelyck dede vloeyen ; ende die de toehoorders by
memorie nemende, met vrucht en vreught mede na huys
droegen (2) Poirters stierf te Mechelen in het jaar 1674.
De twee voorgaande trekken, waarmede een zijner
tijd- en ordegenooten Pater Poirters als leeraar en predikant
kenschetste, teekenen hem insgelijks als schrijver af. Zij
worden volledigd door hetgeen dezelfde levensbeschrijver
er bijvoegt . Maer boven alle naturelycke gaven, scheen
in hem uyt eene selsame lichtigheyt, om alles wat er
voorviel op rijm te stellen, als eenen recht geboren Poet
in ons moederlycke tale, klaer en soet vloeyigh, met seer
eygene woorden, ongedrongen en onverbastert in uyt
sprake : gelyck syne menichvuldige rym-dichten en rymloose
seden-lessen, door hem in het licht gebrocht genoegh
bewysen. >> (3)
Zijn hoofdwerk is Het masker vande werelt afgetrocken
(1646), eene driedubbele uitgebreide omwerking van de
in 1645 verschenen Ydelheyt des werelts vercierl met
Zinnebeelden, Rym-dighten en Zedeleeringen.
Het werd
ten minste 20 rnaal herdrukt (M. Rooses), volgens Van
Vloten tot 65 maal , en werd in de Belgische huisgezinnen zooveel en misschien meer gelezen dan het
boek van Cats.
("1) M. R. : Nieuw Scheisenboek, 164. ---- (2) Ibid. 165. -- ('$) Ibid.

165.
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Poirters schreef het Masker in een tijd "dat losheid
van zeden, overdreven modezucht, verlangen naar allerlei
wereldsch genot in al de rangen der maatschappij waren
doorgedrongen. In zijne aanspraak tot het Boecxken
zegt hij op klare ea ,boertige wijze wat zijn doel is :
Gaet Boeckxken gaet vry uyt ; en laet de menschen praten,
Die schorft is op syn hooft, die sal den cam wel haten :
Gaet henen evenwel, en spreeckt met stouten mond',
Daer sachte meesters zijn, daer blijft een vuyle wond,
Maer dat gy u wel wacht van niemandt niet te laecken
Ghy moogt de fouten wel, maer niet de menschen raecken
Straft vry de Ydelheyt, en wat de Wereldt doet,
Maer dat ghy nimmermeer, treedt yemandt op den voet.
Als gy u daer voor wacht, dan isset geen verwijten ;
Maar in den gribbel wat, en in den grabbel smyten :
En of gy somtijdts noemt ons Claesje, Griet of An,
Dat is van niemandt niet, dat is van alle-man
Spreekt kloeck dan uyt de borst. geen woorden geven tollen,
Maer watje doet of niet. en spaert geen Sotte-bollen,
Dat volckje wordt te mal, gaet die eens aen hun vel;
Streelt die op 't hekel-bert, en pluckt de vogels wel.

Het Masker bestaat uit eene reeks zinnebeeldige
platen, eerst in rijm uitgelegd, daarna opgehelderd door
Aenspraecken aan Philothea de Godminnende ziele,
en opgevolgd
van
deels in rijm, deels in proza,
uit allerlei
. toe-maetjens, toeworpjens, handvollekens,
in een zoo
vertelseltjes, kwinkslagen, raadsels, spreuken
vloeienden stijl, dat men bij de eerste lezing den yolksschrijver gewaar wordt, en op eenen zoo vriendelijken
en bevalligen toon, dat elke oogslag in 't boek den lezer
onmiddellijk tot verder lezen en doorbladeren aanzet
(Sn. 184.) — (P. P. Alb. Thym : Spiegel der Nederl.
letteren II, 160.)
Pater Poirters' overige werken bezitten nagenoeg
dezelfde hoedanigheden. Zij onderscheiden zich door hun
lossen proza- en hun gemakkelijken, eigenaardigen dichtstij1 ; de gemoedelijke, rondborstige Pater toont er zijne
bedrevenheid om al schertsend de ernstige waarheid

17de
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te zeggen, of al keuvelend de verhevenste deugden aan te
leeren. Wij stippen ze aan, in de orde van hun verschijnen :
Af-beeldinghe van d'eerste eeuw der Societeyt Jesu voor ooghen
uit
gestelt door de Duyts-Nederlantsche provincie der selver societeyt,
het Latijn vertaald, 1640.

Ydelheyt des werelts, 1645.
1646.
Het Masker van de wereldt afgetrocken.
Den Alderheylichsten Naem voor een Nieu-jaergi ft geschoncken
1647.
aen de jonckheyt, gehoude, weduwen, geestelyke,
Suffragien der Heyligen, 1650.
Het Pelgrimken van Kevelaer, 1655.
Den Pelgrim van Halle ofte Historie van Onze-Lieve-Vrouwe
van Halle, 1657.
Het Duyfken in de steen-rotse, dat is eene mede-lydende ziele op de
bittere passie fesu-Christi mediterende, 1657, meer dan tienmaal herdrukt.
1658.
Het Leven van de H. Rosalia, patronerse teghen de peste,
Het Heyligh Herte ver-eert aen alle godt-vruchtighe herten voor
eenen nieu-jaer, 1659.
Nieuwe af-beeldinghe van de vier uytersten, uit het Latijn vertaald, 1662.

Leven van den H. Franciscus de Borgia,
Het Daeghelycks spieghelken van Philagie,

1671.
1673. Op zeven dagen
waren 700 exemplaren verkocht, en het volgende jaar werd het werk •
reeds de derde maal herdrukt.
Het Heiligh hof van den keyser Theodosius, 22 jaren na Poirters
dood, in 1696, uitgegeven.
(K. IV, 439 ; Sn. 182; T. B. 159; J. Muyldermans : P. Poirters
herdacht , voorlezing in den Werkmanskring te Antwerpen , 1887;
M. R. : Nieuw Schetsenboek, 160 194.) (1) — Bloeml. (177).
-

(1) Pater Poirters wordt wel ecns de Zuidnederlandsche of de Katholieke
Cats genoemd. Zie eene beknopte vergelijking tusschen beide volksschrijvers in
M. Rooses : N. Schetsenb., 191-194, waaruit wij het volgende mededeelen :
« Poirters is onbetwistbaar een volgeling, zoo met een opvolger van Cats ;
de jongere zoowel als de oudere zijn twee kinderen van dezelfde moeder, bloemen
van denzelfden tak, de oude didactische Nederlandsche school....
In Cats' verzen is itnmer een streven op te merken naar correctheid,
naar verzorging van den vorm, naar het schuwen van kunsteloosheid ; Pater
Poirters legt al te gemakkelijk den tootn op den hals van zijnen Pegasus en laat
hem naar vrije keus doelloos rondzwerven.
Daar waar Pater Poirters eenen gelukkigen vorm getroffen heeft, en waar
hij viji en schaaf heeft gebezigd, wint hij het op Cats, en zoo zijne gewone
versjes beneden die van den Raadpensionaris staan, dan staan zijne goede boven
de beste van zijn voorganger, omdat zij, benevens eenen gelukkigen vorm, de
snedigheid en pittigheid bezitten, die bij grootvader Cats nimmer overvloeien. In
Paters Poirters is dan lets gemakkelijkers, natuurlijkers, bevalligers ; hij is lichter
en zwieriger van stap, losser en meet . afgewisseld van beweging; terwijl Cats
wet gelijker, mar ook zwaarder en eentoniger van gang is..

107

DIDACTISCHE EN ASCETISCHE WERKEN

10. Pieter Mallants (Antwerpen, 17e eeuw), karthuizer te Lier,
was een navolger van Cats en schreef, in zuivere taal, een Leven
van den H. Bruno (1673) en De Heyrbane des Cruys (1693).
11. Willem Caudron (Aaist 1607-1692). waarschijnlijk facteur
der Rederijkerskamer te Aalst, behaalde den prijs op vele dichtfeesten
in Vlaanderen en Holland. Hij verwierp alle bastaardwoorden, en
bestudeerde. de Hollandsche dichters , doch het ontbrak hem aan
kunstsmaak. O. a. vertaalde hij het Latijnsch treurspel Rosamunda
van Zevecote ; later schreef hij een werk, dat ongeveer eene eeuw
na zijn dood werd uitgegeven onder den titel van : Het Leven der

groote Catharina van Alexandrien, Gelaurierde Maegd en Martelaresse,
Gezangen door den hoogdravenden rym-vloyenden Guilliam Candron,
Gelaurierden Poet ende Catharinist t1771).

12. Adrianus De Buck (17, eeuw), Norbertijner
kanunnik der Abdij te Veurne, vertaalde tot yghelijks Troost

ende Leeringhe : Troost-Medecijne-wynckel der zedige wysheyt, voormaels in den kercker beschreven in 't latyne, tot
versoetinghe syns lydens, Door Severinus Manlius Torquatus
Boetius, Roomschen Borghemeester. Te Brugghe, 1653.
Ongedwongen taal, afwisselende en fiksche versbouw,
beeldrijkheid van opvatting en ontboezeming kenschetsen
den vertolker. (S. Daems : Voorstel tot heruitgave van
De Buck's Troost Medecyne wynckel. » V.K.VL.A. 90,77.)
-

-

-

13. Pieter Geschier (17e eeuw), pastoor van het
Begijnenhof te Brugge, schreef des Wereldts Proefsteen,
0643), eene vloeiende, berijmde vertaling van een Latijnsch
werk. (Sn. 159.)
Zijne drie volgende gewestgenooten toonen meer
dichterlijk talent.
14.

Pieter van Rouvroy (A ntweipen, 1646), pastoor

te Nieuwkerke, schreef twee geestig-hekelende werken in
rijm, Tobias-lever voor de onkuyssche werelt (1639) en
Tobias-galle tegen de verblinde werelt (1640.) — (Sn. 160.)
15. Jakob de Clerck (leper, omstreeks 1610-1650),
pastoor te Hazebroek en facteur van de Rederijkerskamer

dier stad, hekelde• insgelijks, in vloeiende verzen, de
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gebreken zijner tijdgenooten in Eerlyck tijdverdrijf, vertoont

in Lucifers val : Bacchus beeldt ; Mcegeras heerschappUe ;
Zoyles Winckel, ende eenige vermakelijke kluchten (1652).
(Sn. 161.)
16. Prosper de Vinck (Brugge — 1674), schreef,
o. a., Wekelyck vermaek, geseyt Eivngelischen Raeds-man,
bij maniere van 't samen-spraeke (1645). « In de Vynck
erkent men een wijs en kundig man, een bevalligen
dichter die eene zuivere, bestudeerde taal weet te bezigen,
err door vloeiende en afwisselende versmaat de aandacht
te boeien. (Sn. 161.)
17. Lambrecht de Vos (Brugge, 17e eeuw), beschermeling
van Olivier de Wree, en als deze eveneens advocaat te Brugge, was
een goed hekeldichter. (Sn. 161.)
8. Jan Lambrecht (Pollinckhove, West-V1. 1626 — Middelburg 1690), gaf verscheidene gedichten uit om den Franschen invloed
te keer te gaan. (Sn. 174.)

19.

Willem van der Borcht (Brussel, 1622), schreef

op 20-jarigen leeftijd een Spieghel der eyghen kennisse
(1743), een gedicht dat hem aan 't hoofd der schrijvers
van zijnen tijd plaatste. Hij schreef ook tooneelstukken.
(Sn. 163.)
20. Pieter Croon (Mechelen 1634 Leuven 1682),
kanunnik-regulier van St-Martenskerk te Leuven, is een
navolger van Pater Poitiers. Wij hebben van hem, o. a.,
Moy-al en Cocus-Bonus. De werken van dezen dichter
bevatten schier enkel zinnebeelden, toegepast op alles
wat zijn geest treft. De verschillende ambachten, allerlei

gereedschap, 't komt hem alles geschikt voor om er
zedelessen uit te trekken (Sn. 186.) ---- Bloeml. (181).
21. Everhard Wassenberg (17e eeuw), te Emmerick in
Kleefland geboren, doch in Brabant woonachtig, schreef Scherpsinnighe
neep-dichten. (Sn. 162. )
22. Jan a Castro (17' eeuw) minderbroeder, schreef, tusschen
1686 en 1694, verscheidene diclitwerken in den trant van Poirters,
o. a. : Zedige zinnebeelden (1694). — (Sn. 186.)
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23. Kornelis De Bie (Lier 1627-1711), een geleerde
notaris, een werkzaam rederijker en een der vruchtbaarste
dichters van zijnen tijd. Behalve een veertigtal tooneelstukken , schreef hij Gulden Cabinet, een werk over
schilderkunst, verders de Antiquiteyten zijner vaderstad
en een aantal didactische werken.
Bloeml. (183).
24. Michael de Swaen (Fransch-Vlaanderen 1654;1707 ?) begon, na verscheidene jaren zich aan het tooneel
gtwijd te hebben, leerdichten te schrijven, o. a. : Het
Leven en de Dood van onsen Saligmaker. Hij stond « aan
't hoofd der Vlaamsche dichters zijner eeuw, en at is
het te bekennen dat hij voor zijne Hollandsche tijdgenooten
moet onderdoen om de zuiverheid van taal, de meesten
hunner overtreft hij echter als dichter
(Sn. 192.)
25. Jakob Moons (Antwerpen 1639-1721), Norbertijner kanunnik der abdij van St-Michiel, te Antwerpen,
navolger van Poirters en Croon, schreef onderscheidene
didactische werken, vertoonende door Sinnebeelden den
leersamen handel van de onredelycke dieren aen de verkeerde
en Beest-aerdighe werelt op-gherecht, verciert met aerdige
printen, vermaekelyke rymkens en zedelycke leeringhen.
Bloeml. (185).
26. Lieven de Meyer (Gent 1655-1730), S. J., gaf
in 1725 een welgelukt leerdicht uit : De Grainschap. —
Bloeml. (190).

27. Lieven Frans Van Bouchaute (Gent 1668 - 1739), priester,
schreef, o. a., Tafereel der penitentie.

28. Jan. Peter van Male (Brugge 1679-1735), een
geleerde priester die, behalve verscheidene geschiedkundige
werken over zijne geboortestad, nog vele geestige leerdichten schreef, benevens een zeer verdienstelijk prozawerk :
Ontleding ende verdediging van de Edele ende Reden-rijke
Konste der Poezye : Waerby haeren Ouderdom onder de
Nederlanders, gebruyck, ende misbruyck, wordt aen-gewezen
(1724).
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29. Jan Lod. Krafft (Brussel 1710—t
3 bundels eenen Schat der fabelen uit.

?)

gaf, o. a., in

30. Jan Antoon Frans Pauwels (Antwerpen 1747
1823), was de vruchtbaarste dichter van zijnen tijd. Hij
schreef een groote menigte leerdichten , godsdienstige
gedichten, zangen, gelegenheidsdichten, enz., benevens
een groot aantal prozawerken.

-

DERDE HOOFDSTUK.
Het lied.

Belgie bleef in de 17e en 18e eeuw rijk aan liederen,
vooral aan geestelijke liederen. Deze werden, meestal in
de eerste helft der 17e eeuw, grootendeels door kloosterlingen verzameld en uitgegeven. Een groot getal dezer
gezangen zijn allerschoonst, zij zijn op echt lyrischen
toon geschreven en hebben veel bijgedragen tot den roem
onzer letteren gedurende het tweede tijdvak. In Holland
is het gezang meer ernstig, zelfs somber, in Vlaanderen
heeft het een meer naTef, zelfs een vroolijk karakter,
zegt Snellaert (blz. 188), zonder te vermoeden dat hij
zelf alzoo gedeeltelijk weerlegt hetgeen hij, eenige bladzijden
naar voren (1), over de kloosterliteratuur neerschrijft.
— Bloeml. (191).
Van de talrijke lieder-verzamelingen welke zonder naam van
den schrijver of uitgever verschenen, zijn deze de voornaamste :
1.

Den blyden Requiem (1631 1639),

2.

Bleyenberg der gheestelyker vreught (1623 1646),

-

-

3.

Den geesteliiiken Nachtegael (1634),

4.

Het geestelyck Bieken,

5.

Het Prieel der geestelicker Melodye,

6.

Het kleyn Paradiiske.

Van de met naam bekende liederdichters, mogen de volgenden
genoemd worden. (Sn. 188) :
(1) Op blz. 182 heet Snellaert de kloosterliteratuur
harteloos, misdeeld van verheffing... I

koud, kleingeestig,
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7.

Bartholomeus Boeckx (Lier t 1611).

8.

Willem de Pretere (Brussel 1578—Antwerpen 1626), S. J. :
lusticheden, Antwerpen, 1619.

Gheesteliick Paradiisken der wel

-

9. Benedictus van liaeften (Utrecht, omstreeks 1588—t 1648),
proost der abdij van Afflighem : Den Lusthof der Christelijcke leeringhe,
Antwerpen, 1622. — Bloeml. (193).
10. Willem van der Elst (Bouchaute, 17e eeuw), priester,
volgeling van Heinsius en Cats : Gheestelycke Dichten, door WILheM
Van Der ELst, prlester pasteUr, Antwerpen, 1621. — (Sn. 157.)
11.

Willem Bolognino (Antwerpen 1590-1669), kanunnik :
Antwerpen, 1645.

Den Gheestelycken Leeuwercken,
12.

Th. Jennyn, kanunnik-regulier in de abdij van Brugge :
Brugge, 1651.

Gheestelycken Waeckenden staf der Jodsche schaep-Herders,
13.

Gaudentius Van Loemel, kanunnik-regulier : Den gheesLeuven, 1660.

telycken Orpheus.

14. .5. Theodotus : Het Paradys der GeestelUcke en Kerkelijcke
Lof Sangen, Antwerpen, 1665.
-

15. Daniel Bellemans (Antwerpen 1640 — Horsen 1674) ,
Norbertijner kanunnik der abdij to Grimbergen : Den lieffelycken
Paradys vogel , Brussel , 1670 ; ook nog Het citerken van Jesse ,
Brussel, 1670.
-

16.

Joan van Sambeeck, S.

: Het gheestelyck Jubilee van

het jaer 0. H. 1650, (1663).

VIERDE HOOFDSTUK.
Het tooneel.

De tooneelletterkunde, in de middeleeuwen begonnen
eensdeels door de Mysteriespelen, anderdeels door de
Abele spelen en Sotternien — en in de 15e en 16e eeuw
door de Rederijkers vairtgezet in de Zinnespelen en
Esbattementen of Cluyten, bleef, gedurende gansch het
tweede tijdvak, druk beoefend, dank zij vooral de samenwerking der Rederijkers en der geestelijkheid. Vele priesters
stonden aan het hoofd van de eene of andere rederijkerskamer of schreven, hetzij geestelijke, hetzij wereldlijke
tooneelstukken. Bij meer dan een is de studie der beste
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Hollandsche of zelfs van uitheemsche tooneeldichters niet
te miskennen ; nochtans, al nam bovendien de tooneelletterkunde bij het begin der 18e eeuw sterk toe, waren
alhier de kennis der taal en het begrip van letterkundige
schoonheid te weinig ontwikkeld om iets uitstekends te
kunnen voortbrengen. Daarbij, evenals in Holland, werkte
de Fransche invloed, bijzonder sinds Boileau zijn Art
poetique de wereld had ingezonden , nadeelig op het
nationaal drama. (P. P. Alb. Thym : Spiegel der Nederl.
Letterk. II, 162, 174, 177 ; Sn. 163, 179, 191.) Wij kunnen
ons dan ook bij de volgende namen bepalen :
1.

Claudius de Clerck (leper 1587-1645). — (Sn. 156.)

2. Jonker Frederico de Conincq (Duitschland 1606-Sevilie 1649),
een door opvoeding Antwerpsch tooneeldichter, wilde de Spaansche
comedie op het Vlaamsch tooneel overbrengen. (Sn. 164.)

3. Willem Ogier (Antwerpen 1618-1689), is ongetwijfeld de uitstekendste tooneeldichter van zijnen tijd.
Zeven comedies zijn van hem meest bekend, de Seven Hooftsonden, speels gewys, vermakelyck ende leersaem voorgestelt.
De dichter heeft eene zeer eigenaardige opvatting van de
zedelijke rol der tooneelletterkunde. In zijne comedies
brengt hij alle onbeschoftheden, gelijk hij ze in de gemeene
buurten, op straat of in de herberg, heeft afgeluisterd,
op het tooneel. Hierin handelt hij heel en gansch te goeder
trouw; hij wil, zegt hij, van het tooneel eene school
van zeden maken en verhoopt dat het eerbaar publiek
zich aan de gemeene dstraattaal niet zal ergeren. Immers,
zoo rneent hij, geen gevaar tot kwaad levert het op, de
boosheid in al hare bedrijvigheid te beschouwen : dit is
integendeel een middel om den mensch er van of te
leiden !
Als drama's zijn Ogier's tooneelstukken levendig, niet te zeer ingewikkeld, gewoonlijk op een misverstand
uitloopend ; ze zijn trouwe schetsen van het ruwe yolksleven der Scheldestad in de 17e eeuw. (K. V, 400 ; Sn. 167;
M. Rooses : Nieuw Schetsenboek, 113.) - Bloeml. (194).
4. Kornelis De Bie. (Zie 2e hoofdst.)
-

-
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5. Michiel de Swaen (zie 2e hoofdst.). vertaalde,
o. a., den Cid van Corneille (1694), en maakte ook een
oorspronkelijk en veel geprezen classiek drama : De
zedelycke doodt van keyzer Carel den Vijfden.
6.

Pieter Smidts (Antwerpen 1660—Brugge t 1712.)— (Sn. 194.)

7.

3. Fr. Cammaert (Brussel 1710-1780). — (Sn. 212.)

8. Jakob Neyts (Brugge 1728-1794), richtte een tooneelgezelschap in, waarmede hij Belgie en Holland doorreisde, en overal
ongewonen bijval, zelfs te Brussel aan het Hof en te Amsterdam in
den Schouwburg, inoogstte. Hij zelf schreef of vertaalde de tooneelstukken, een vijftigtal, terwijl zijn broeder er de muziek voor vervaardigde.

Hiermede eindigt het tweede tijdvak der Belgische
letterkunde in 't bijzonder , en der Nederlandsche in
't algemeen. Te onzent voorspellen nog geen zangen den
nieuwen, schoonen dag, die aan de kimme gloort, .
gelijk bij onze Noorderburen. 't Is nog immer donkere
nacht. De dageraad zal dan eerst aanbreken, wanneer
de zware onweerswolken, die uit het Zuiden opvaren en
den nacht nog zwarter maken, zullen uitgewoed hebben.
De Fransche Sansculotten en Jacobijnen hebben Belgie
overweldigd : Altaar en haardstee, taal en landaard ,
het dreigt alles te vergaan. God behoede ons dierbaar
•Vaderland !

G. N. L. 8

DERDE TIJDVAK.
LETTEREN DER 19de EEUW.
Voor Zuid en •Noord is de 19e eeuw een tijdperk
van herleving en van weeldigen bloei. In 't Noorden
was de herleving reeds begonnen op het einde der
18de eeuw; in 't Zuiden dreigt de sedert twee eeuwen
kwijnende letterkunde tweemaal uit te sterven, gedurende
de Fransche Overheersching (1794-1815), en na de Belgische
Omwenteling, in 1830.
Evenals in het tweede tijdvak gaat de letterkunde,
en in Zuid en in Noord, haar eigen weg op . de baan
der kunst. Toch is het derde tijdvak een tijdvak van
toenadering : Het Noorden waardeert allengs hoe meer
de letterkundige voortbrengsels van het Zuiden ; van
zijnen kant streeft het Zuiden allengs hoe meer er naar,
zich vertrouwd te maken met de rijke Noordnederlandsche
letterkunde.

IX. 19de EEUW IN HET NOORDEN. •
1795-1830. Tweede overgangstijdvak. — 1830-1860. Bloei. —
1860-1880. Stilstand en verkwijning. — Tooneelletterkunde. — 1880 tot
heden. De nieuwe school.

EERSTE HOOFDSTUK.
1795 1830. Tweede overgangstijdvak.
-

Zoo ontmoedigend als in Belgie, op het einde der
eeuw, de toestand der nationale taal en letteren was,
zoo hoopvol was hij in het Noorden. Met Bellamy en
Nieuwland, in de poezie, met Betje Wolff en Aagje Deken,
in het proza, zag de letterkunde gaandeweg een nieuw
tijdvak te gemoet. (Zie blz. 98 en 95.) Wel onderging
Holland den geweldigen invloed der wereldgebeurtenissen.
18e
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Vooreerst, in den oorlog van Engeland tegen de kolonien
van Noord-Amerika, hadden de Nederlandsche Provincien,
in hunnen haat tegen hun < ouden mededinger in de
heerschappij der zee openlijk partij getrokken voor
de toekomende Vereenigde-Staten van Noord-Amerika :
Oorlog met Engeland zelve, hevige inwendige twisten
op staatkundig gebied, waren er de droeve gevolgen
van. Bovendien, zoowel als voor Belgie, werd de Fransche
Omwenteling noodlottig voor onze Noorderburen. De
4, Bataafsche Republiek » van 1795 stond onder de voogdij
van Frankrijk ; in 1806 had keizer Napoleon zijn broeder
Lodewijk als koning opgedrongen aan het vrijheidlievend
Nederland ; ja, in 1810 werd het, als wingewest, bij
Frankrijk ingelijfd. < Verguisd, uitgezogen, verarmd en
ontredderd, was de nog onlangs zoo bloeiende en eens
zoo machtige Republiek den stoffelijken ondergang nabij.
elektrieke vonken
Al die gebeurtenissen waren
welke de vaderlandsche geestdrift ontvlamden ; want ,
vaderlandsliefde is de grondtoon der Hollandsche poezie
ip dit overgangstijdvak. — Al meer •en meer ook komt de
literatuur onder Engelschen en vooral onder Duitschen
invloed, terwijl de Fransche invloed vermindert.
1. DICHTERS ONDER DUITSCHEN INVLOED.

In de laatste helft der 18e eeuw, heerschte in DuitschKlopstock
land de zoogenaamde . sentimenteele poezie
(1724-1803) was de aanvoerder dezer nieuwe school. Zijne
aanhangers onderscheidden zich door eene allerzonderlingste opgewondenheid in woord en daad. Het leven
heeft geringe waarde voor hen, zij brengen het weenende
door , en reppen gedurig van de " eeuwigheid
in
(T.B.563.) Alhoewel de Duitsche < sentimentalisten
Holland gretig gelezen werden, was hun invloed toch
niet zeer nadeelig voor de Nederlandsche muze. Wel
gaf menig dichter to veel toe aan die onnatuurlijke
overgevoeligheid ; in 't algemeen nochtans verjongde die
►
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invloed de herlevende dichtkunst en gaf hij haar een
natuurlijker richting dan de Dichtgenootschappen haar,
tot nu toe, hadden gegeven.
1. Hieronymus van Alphen (Gouda 1746—Den Haag
1803), een groot bewonderaar der Duitsche dichters, wilde
vOcir alles een Christen-dichter zijn. Hij schreef, o. a.,
Nederlandsche Gezangen (1779), eene reeks historische
gedichten ter gelegenheid van het tweede eeuwfeest der
Unie van Utrecht, Mengelingen in Proza en Poezie (1783).
Beide bundels bevatten verdienstelijke stukken, zooals
De Avondwandeling en de cantate De Starrenhemel. Van
Alphen is ook bekend door zijne Kleine Gedichten voor
Kinderen (1778-1782), waarvan de herdrukken tot ver in
de 19de eeuw elkander bleven opvolgen. Zijne voornaamste
prozaschriften zijn verhandelingen over kunst en wetenschap, waardoor hij eene herleving en hervorming der
Nederlandsche letterkunde beoogde. (K.VI,94 ; T.B. 570.)
2. Met Van Alphen gaf Pieter Leonard Van den Kasteele
(1748-1810) in 't licht Proeve van sligtelyke mengelpoezy (1771-1772).
Van den laatstgenoemde verschenen nog een bundel Gezangen in 1790..
(K.VI, 94 ; T.B. 570.)

3. Rhynvis Feith (Zwolle 1753-1823) , was een
der vruchtbaarste en meest gevierde dichters van zijnen
tijd. Groote bewonderaar der Duitsche poezie, evenals Van
Alphen, en christen-dichter uit gewetensplicht, was hij
dichter bij uitnemendheid.
daarbij de . sentimenteele
De meeste zijner zeer talrijke lyrische gedichten verschenen
van 1796 tot 1809, in vier bundels. Bovendien vervaardigde hij twee omvangrijke leerdichten Het Graf (1792)
en De Ouderdom in zes zangen (1803). Het Graf is eene
bijna onafgebroken reeks van weemoedige overpeinzingen
van dood, graf en ontsterfelijkheid ». De Ouderdom, in
denzelfden trant geschreven, noemt hij den tegenhanger van
zijn Graf. Hij maakte ook twee romans en eenige treurspelen.
. Feith's gevoel, in den aanvang versentimenteeld, is
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later nooit recht gezond of krachtig geworden ; het blijft
zekere slapte behouden. Zijn poezie doet denken aan een
breede, ondiepe, eenigszins troebele stroom. Als dichter
doorgaans in zekere overspanning verkeerend, heeft Feith
behoefte aan grootmondige woorden en uitdrukkingen :
gorge!, snoodaard, winterbeer, zwalpend zout, zwijmelwijn,
het goud doen blozen, slaven van 't verachtlijk goud,
verachte slaaf der vuige weelde; aan woeste voorstellingen
als die van Oorlog, die zijn panterhuid wascht in rookend
bloed en weer droogt bij sulfervlammen van kartouwen.
Deze en dergelijke voorstellingen geven aan zijne poezie
iets vermoeiends-conventioneels. Op zijn best zien wij
hem, waar de liefelijkheid der natuur hem ontroert, ook
waar hij zich verdiept in weemoedige gepeinzen over
de vergankelijkheid des levens over zijn eigen leven,
zoo snel vervlogen, slaagt hij er hier en daar in verzen
te schrijven die klinken als zachte fluitmuziek. > (K.VI,
340-342.) — (K.VI, 109, 332; T.B. 564.)
2. WILLEM BILDERDIJK.

De befaamdste , zoo niet de beroemdste, uit dit
overgangstijdvak, en als dichter en als mensch, is voorzeker Willem Bilderdijk.
Willem Bilderdijk, noon van een Amsterdamschen geneesheer,
werd te Amsterdam geboren, op 7n September 1756. Toen hij 6 jaar
oud was werd hij door een speelmakker op den voet getrapt, met
het ongelukkig gevolg dat een beenvlies-ontsteking ontstond, die hem
twaalf jaar lang van het spel en de buitenlucht beroofde. Gedurende
dit gedwongen stilleven leerde hij van zijn vader Fransch, Latijn en
boekhouden, legde hij zich toe op het schoonschrijven en het teekenen,
bestudeerde letterkunde en wijsbegeerte, en deed nog allerlei andere
wetenschappen op. In die jaren schreef Bilderdijk zijn eerste gedichten,
en weldra maakte hij als dichter eenigen naam.
In 1780 ging hij te Leiden de Rechten studeeren. Aan de
hoogeschool werkte hij soms gansche nachten door; op minder dan
twee jaar en half behaalde hij den graad van doctor, en had hij
intusschen nog den tijd gevonden om een bundel gedichten op te
stellen en uit te geven.
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Bilderdijk vestigde ziln verblijf in den Haag. Weldra stond hij
bekend en als uitstekend advocaat en als begaafd dichter, tevens als
een vurig aanhanger der Oranjepartij. In 1785 huwde hij met Katharina
Rebekka Woesthoven. Geen huwelijksgeluk zou hij met haar genieten.
Haar koel karakter, zijn grillige, soms in woede opbruisende inborst,
te zamen met voortdurend geldgebrek verstoorden af en toe den
huiselijken vrede. Bovendien verloor hij drie van zijne vijf kinderen.
Gedurende zijn twaalfjarig verblijf in den Haag heeft Bilderdijk heel
wat voortgebracht en daaronder van zijn beste werk D. (K.VI, 193.)

WILLEM BILDERDIJK

In 1795 eischten de Staten-Generaal der nieuwe Bataafsche

Republiek van alle ambtenaren, ook van de advocaten, een eed van
getrouwheid. Bilderdijk weigerde, en er werd hem bericht . dat hij
binnen den did van 24 uren uit den Hage, en binnen acht dagen de
Provincie had te verlaten D.
De banneling vertrok ; zijne vrouw bleef in den Haag. Een
korten tijd vestigde hij 2ich te Hamburg ; doch eerlang vertrok hij
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naar Londen. Daar huwde hij, alhoewel zijn wettige vrouw nog leefde,
in 1797 met Katharina Wilhelmina Schweichhardt, oudste dochter van
zijn vriend en weldoener, den schilder Willem Schweichhardt. Zeker
was Bilderdijk's gedrag hoogst laakbaar ; doch met deze vrouw vond
hij voor het eerst een huiselijk geluk,. dat hem vroeger onbekend was.
Bilderdijk's tweede huwelijk verbrak de vriendschappelijke betrekkingen met zijn nieuwen schoonvader. Een maand na zijn huwelijk
verliet hij Londen en toog hij naar Brunswijk. Niettegenstaande zijn
bedrijvig leeraarsambt aldaar, schreef hij, van 17-97 tot 1806, veertien
boekdeelen gedichten.
In 1806 verloor Bilderdijk zijn tiende kind. Ditzelfde jaar kreeg hij
van Lodewijk Napoleon, koning geworden van het nieuwe Hollandsche
koninkrijk, de toelating om naar zijn vaderland terug te keeren, en
werd hij daarom door Prins Willem van zijn eed van getrouwheid
aan Oranje ontslagen. Weldra stond hij in de gunst van den koning,
die hem als zijn leeraar in het Nederlandsch aanstelde. Intusschen
ging hij voort met allerlei groote en kleine gedichten te schrijven.
In 1810 moest Lodewijk de koninklijke kroon nederleggen, en
Nederland werd bij Frankrijk ingelijfd. Bilderlijk zag zijne jaarwedde
niet meer uitbetaald, en verkeerde, drie jaar lang, in de uiterste
armoede. In die jaren van nood en gebrek, schreef hij twee dichtbundels : Winterbloemen (1811) en Affodillen (1814).
In 1813 kwam Nederland's verlossing. Bilderdijk werd door
koning Willem in bijzondere bescherming genomen. Hij ontving eene
goede betrekking, doch hij bleek er ongeschikt voor te zijn en nam
zijn ontslag. In 1817 ging hij — voor de derde maal — te Leiden
wonen, om er eene privaatschool te openen over de vaderlandsche
geschiedenis. Gedurende zijn tienjarig verblijf te Leiden (tot in 1827),
dichtte hij onverpoosd, zoodat hij soms geene uitgevers bij de hand
vond voor de talrijke dichtbundels, aldaar geschreven. Zijn karakter
echter werd allengs onverdragelijker ; slechts eenigen, waaronder zijn
leerling Da Costa, bleven hem met hunne vriendschap getrouw. Op
zekeren dag verscheen hij op de vergadering der Nederlandsche
Maatschappij te Leiden ; niemand wilde naast hem zitten totdat de
hoogleeraar Kemper er een eind aan maakte. Toen Koning Willem
zijn voornemen te kennen gaf, Bilderdijk een professoraat aan de
hoogeschool te verleenen, dreigden al de hoogleeraars hun ontslag
te nemen.
Bilderdijk kon het te Leiden niet langer uithouden. In 1827
vertrok hij naar Haarlem. Drie jaar later stierf zijne vrouw. Hij
zelf, verzwakt naar lichaam en geest, stierf anderhalf jaar later, op
75-jarigen ouderdom, den 18 December 1831.

120

DERDE TIJDVAK. 19de EEUW IN HET NOORDEN

In deze levensbeschrijving werd reeds hier en daar,
met eenige trekken, de mensch en de dichter geschetst. In
beide opzichten zullen we nu Bilderdijk nader beschouwen.
Bilderdijk, wij zagen het reeds, had een onmogelijk
karakter. Niet alleen dodr zijne grillige inborst, door
zijne woest opstuivende drift verwijderde hij elkeen van
zich ; ook als taalgeleerde, als dichter maakte hij zich
vijanden. Bilderdijk was een autodidact ; als dusdanig
had hij zijne persoonlijke en eigenaardige gedachten over
wetenschap en taalkunde, en vloog terstond in 't harnas
tegen alwie anders dacht dan hij. Bovendien schaadde
hem zijne voortdurende zucht tot zelfverheerlijking, welke
immer, en in zijne gedichten, en in zijne brieven, op
den voorgrond treedt.
Uit deze korte karakterteekening laten zich reeds de
schaduwzijden begrijpen, welke Bilderdijk's geniaal talent
meer dan eens verduisterden. — Bilderdijk . bederft zijne
heerlijkste scheppingen door altijd jets persoonlijks, iets
zonderling overthevens, omtrent zichzelven te moeten
zeggen... Zoodra hij eene dichtstof gekozen had, ging
hij niet op in geestdrift voor het gekozen onderwerp —
als later zijn leerling Da Costa — maar dwong hij de
dichtstof op te gaan in bewondering voor Bilderdijk
(T.B. 578.) — Zijn grillige aard, te zamen met zijn
kommervol leven, doet hem aanhoudend jammeren en
klagen. << Bilderdijk wordt dagelijks en gedurig ontroerd
door duizend kleinigheden, omdat hij een uiterst prikkelbaar zenuwlijder is, en in zijn ouderdom door opium
te gebruiken, bijna tot waanzin oversloeg. Zoodra hij
nu in verzen begint te spreken, komen de uiterst subjectieve
grilligheden van een lijdend dichter hoorder of lezer
verrassen. Zeer dikwijls is de toon dier kostelijke verzen
al te subjectief, te somber, te bitter, en kunnen zij op de
sympathie van hoorder noch lezer rekenen. . (T.B. 586.)
Eindelijk, door zijne zelfopvoeding en zijne voortdurende zelfwaardeering ontbrak het hem aan aesthetische
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beschaving. Hij gaat enkel in geestdrift op voor de
classieken ; voor de gewrochten van moderne uitheemsche
schrijvers blijft hij koud en onverschillig.
Behoudens deze algemeene opmerkingen , kunnen
Bilderdijk's talent en dichterlijke aanleg niet genoeg
gewaardeerd worden. Bilderdijk kende zijne taal als niet
een : hij bezat een onuitputtelijken rijkdom van woorden
en wendingen, en wist die in meesterlijke, onnavolgbare
verzen te schrijven. Ook heeft hij stukken van blijvende
waarde in alle soorten van poezie geleverd, het drama
en ook eenigszins het epos uitgezonderd. < De verhalende
en de dramatische poezie konden niet het rechte veld

van werkzaamheid zijn voor een dichter, wien de poezie
noch verbeelding noch beschrijving of schildering, maar
uitstorting des gevoels was. > Zijne treurspelen Floris V
(1808-V111,400), Willem van Holland (1808-IV,3), en Kormak
(1808-1V,75) staan niet hoog (1). Zijne beste epische of
romantische gedichten zijn : Elias (1786-1,16), Urztj n en
Valentijn (1795 1,104), Selirna (1795-1,387), De Muis- en

Kikvorschenkrijg (1821-111,49), De ondergang der eerste
wareld (1810-11,343), een oorspronkelijk epos, vol fraaie
episoden ; doch het ontbrak Bilderdijk aan verbeelding
en bezieling om het te voltooien ; slechts vijf zangen
werden afgewerkt. — Bilderdijk heeft honderden lyrische
gedichten, van allerlei aard, geschreven ; . daaronder is
vrij wat berijmd proza, breedsprakerigheid en banaliteit
zijn er niet schaarsch ; doch daartegenover staan vele
verdienstelijke of bevallige gedichten , vrij wat echte
poezie en enkele stukken, die een plaats verdienen naast
het beste van onze letterkunde (K.VI, 400.) Tot staving
van Bilderdijk's aanleg tot de lyrische poezie, noemen
wij , onder zijne lierdichten , slechts de volgende :
Wiegzang (1785-X,289); Uitboezeming (1795-X11,14); Aan
mijne vrienden in Amsterdam (1795-X,330); Elianes jaarfeest (1796-X111,67); Op het afsterven van twee mijner
Bij elk der aangehaalde gedichten van Bilderdijk wordt verwezen naar
Kruseman's uitgave (1856-1859).
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kinderen (1805-X, 427) ; De Zuigeling (1805-XII, 50) ;
Wintergenoegen (1805-X11,59); Aan den Hollandschen wal
(1806 XI1,80); Bij den dood van mijn jongste zoontjen
(1806 X,449); Napoleon (1815 IX,17); Doodslaap (1808-V ,93);
Scheldbewoner (1811 IX,90); Levenspijn (1818 XI1,172);
Afscheid (1811-IX,105); Aan koning Lodewijk (1811-IX,119);
De verheffing van Prins Willem Frederik (1813-1X,153);
Het genoegen (1816 VI11,202); Aan den slaap (1830 XI1,202);
(1821 X11,213) ; De
Herinnering aan mijne kindsheid
mensch (1823-VII1,246); Vrolijkheid (1824-XIV,86); Uitvaart
(1827 XI1,325).
Onder de leerdichten munten uit .
Het waarachtig goed (1812 VII, 142), De geestenwareld
(1811-V11,107) en De ziekte der geleerden (in zes zangen)
-

-

-

-

-

-

-

-

-

—

-

(1806-VI,363). Hier toonde hij, wat een dichter van zijne
kracht, van dit overigens zoo ondichterlijk onderwerp
maken kon. Met groote geestdrift , met wegsleepende
zeggingskracht, met verwonderlijken rijkdom van schilderende adjectieven, en van beeldende composities, is de
Ziekte der geleerden een indrukwekkend kunstwerk geworden, ondanks de vrij avontuurlijke behandeling der stof,
spijt de uitwijdingen over onderdeelen, trots ouderwetsche
classieke aanroepingen zijner muzen... Zijne lofrede op
het heilzame van de pijn blijft eene onvergetelijke episode..
(T.B.582,587.)
Bilderdijk vertaalde ook op meesterlijke
wijze.
Daar hij bij vertalingen zich liet leiden door
den gedachtengang van een ander kunstenaar, kwam de
dichter Bilderdijk alleen op den voorgrond en bleef
de mensch Bilderdijk geheel in de schaduw. Juist hierdoor werden zijne vertalingen meesterstukken. (T.B.581.)
Eene laatste beschouwing. In al zijne gedichten is
de protestantsche Bilderdijk een voorbeeld van christenzin
en diep geloof. Doch vele zijner lyrische gedichten ,
vooral die zijner jongelingsjaren, zijn, om hunne wellustige
voorstellingen, uiterst gevaarlijk voor de studeerende jeugd.
(K.VI,172,369 ; T.B.573.)
ln 1856-1859 verschenen bij Kruseman, te Haarlem, de Kompleete
Dichtwerken van Bilderdijk, in 15 bockdeelen, verzeld van een 16e,

De mensch en de Dichter Willem Bilderdijk,

door Is. Da Costa.

1795-1830.
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VADERLANDSCHE ZANGERS.

Met recht verdienen vele dichters van het tweede
overgangstijdvak dezen naam. Gelijk reeds op blz. 115
gezegd werd , vaderlandsliefde was de grondtoon van
hunne gezangen.

t. Jan Frederik Helmers (Amsterdam 1767-1813),
makelaar van beroep, schreef •vaderlandsche gedichten in
opgeschroefden stijl. Doch zijn naam, meer echter als
vaderlander dan als dichter, is bekend gebleven door een
groot gedicht in zes zangen, De Hollandsche natie (1812).
Helmers' hoofdwerk is de uitstorting van een gemoed,
opgetogen bij het bezingen van het heerlijk verleden
van het voorgeslacht, opgepropt van spijt en verontwaardiging bij het zien van 's lands diepe vernedering, en
bezit al de goede en kwade hoedanigheden van den
dichter en van zijnen tijd : . een vurig vaderlandlievend
hart, eene opgewekte verbeelding, sours kracht en gevoel
naast levendigheid en schildering te dikwijls klatergoud voor edei metaal, holle, norkende frazen in plaats
van diepe, treffende gedachten , vorm voor gehalte
(Everts.) — (K.VI,262,351 T.B.590.)
2. Cornelis Loots (Amsterdam 1765-1834), Helmer's
zwager en insgelijks makelaar van beroep, werd door
Tollens Q een ruwe diamant > genoemd. Hij genoot geene
letterkundige opvoeding , doch werd dichter door het
herhaald lezen van Vondel's Palamedes en Hekeldichten.
Zijne meeste gedichten bezingen het Vaderland. (K.IV,403
T.B.592.)

3. De meestgeliefde volksdichter van zijnen tijd is
ongetwijfeld Hendrik Tollens. Hij werd in 1780 te
Rotterdam geboren, uit Gentsche, katholieke ouders van
geringen stand. Terwijl hij, als jongeling, in 't ouderlijke
huis den verfborstel hanteerde, oefende hij zich allengskens in het verzenmaken. Hij kende Fransch, Engelsch
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en Duitsch, doch, zoomin als Loots en Helmers, had
hij letterkundige opvoeding ontvangen. Op 47-jarigen
leeftijd zwoer hij den katholieken godsdienst of , aan
welks voorschriften hij sedert lang was ongetrouw geworden. Van 1846 bracht hij zijn rusttijd door to Rijswijk,
waar eene beroerte hem plotseling uit het 'even rukte,
den 21 October 1856.

Tollens' poezie is vroorri, eenvoudig en gemoedelijk ;
doch eene hooge vlucht bereiken vermag zij niet. Ook
is zij meer oppervlakkig dan degelijk. « Toch heeft hij
met zijne gedichten eene populariteit verworven, welke
die van Cats evenaart. . omdat hij verstaanbare verzen
had geschreven, omdat hij door iedereen begrepen was
en daarom door iedereen bemind werd. Hij was de
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dichter der burgerij in den emeest algemeenen zin, hij
sprak naar het hart van duizenden bij duizenden, en
vond den passenden vorm voor wat ieder op de tong
zweefde. (T.B.603.)
Toliens gedichten zijn vrij talrijk. Zij bestaan uit
romancen, aan de vaderlandsche geschiedenis ontleend,
uit liederen die het huiselijk leven bezingen, en uit sociale
gedichten. Het meest bekend gebleven zijn : Wien
Neerlandsch bloed (1815), en de Overwintering der Hollanders op Nova-Zembla (1819). — (K.VI,414 ; T.B.601.)
4. Tijdgenoot, vriend en navolger van Tollens was de boekhandelaar Willem Messchert (Rotterdam 1790-1844), een uitmuntend
schilder van bekoorlijke familietafereelen in De Gouden bruiloft.
(T .B.603.)

5. Adrianus Bogaers Cs-Gravenhage 1795-Spa 1870),
rechter te Rotterdam, volgde aanvankelijk de school van
Feith en Helmers; later sloot hij zich aan bij zijn youwen
vriend Tollens. Aan zijn hooger beschaving en uitgebreider
kennis had hij het te danken, dat hij, als dichter, in
vele opzichten toven Tollens staat. Zijn hoofdwerk is
De tochl van Heemskerk naar Gibraltar, een episch gedicht
dat uitmuntende natuurtafereelen bevat. Hij schreef ook
gewaardeerde taalkundige opstellen. (T.B.603.)
6. Antony Christiaan Winand Staring (Gendringen 1767-Vordon 1840) schreef weinig gedichten, doch
beijverde zich om dit weinige herhaaldelijk in varnaakter
vorm te doen verschijnen. Hij is geestig en beknopt,
soms duister en gewrongen. Zijne lierdichten, waaronder
zijn de beste. (T.B.604.)
juweeltjes
§ 4. PROZASCHRUVERS.
1. De meest gewaardeerde prozaschrijver en redenaar
van zijnen tijd was Jan Hendrik Van der Palm (Rotterdam 1763-Leiden 1842), eerst predikant te Maartensdijk,
vervolgens leeraar in de Oostersche talen te Leiden. Hij
schreef Leerredenen (16 deelen), Verhandelingen, Rede-
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voeringen en losse schetsetl, Salomo, (een zedenkundig
weekschrift), Bijbel voor de jeugd. Zijn Geschied- en
Redekunstig gedenkschrift van Nederlands herstelling in
1814 wordt als zijn beste werk geprezen. Van der Palm
schrijft in zuiveren, classieken stiji, met wel afgeronde

JAN HENDRIK VAN DER PALM

perioden ; toch komt hij ons, modernen, te stijf, te
eentonig voor. Zijn roem als schrijver dankte hij voor
een groot deel aan zijn uitnemend redenaarstalent. (1)
(K.VI,429; T.B.588.)
(1) Reeds van op het einde der 18e eeuw was in Noord-Nederland de
spellingskwestie aan de orde van den dag. Ten einde eenheid van spelling te
bekomen, droeg Van der Palm, destijds Agent der Nationale Opvoeding, vanwege
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3. Van der Palm's verdienstelijkste tijd- en ambtgenoot was
Elias Annes Borger (De Joure 1784—Leiden 1820) een begaafd
prediker en dichter.

3. Ook de romanliteratuur had hare vurige beoefenaars. De
voornaamste romanschrijvers zijn : Adriaan Peetersz. Loosjes
(Tessel 1761—Haarlem 1818) ; Bruno Daalberg, pseudoniem van
Petrus de Wacker van Zon (1758-1818) ; Jacob Vosmaer
(1783-1824). In navolging, van Wolff en Deken beproefden ook ettelijke
schrijvers romans in brieven op te stellen. — (K.V1,435; T.B.594.)
TWEEDE HOOFDSTUK.
1830-1860. Bloei.

Reeds vOOr de jaren '30 zijn de eerste teekenen van
een omrnekeer, van eene gansch nieuwe richting in het
letterkundig leven, in Holland te bespeuren. De Romantiek,
d. het • verzet tegen de heerschende vereering der
classieke school naar de opvatting der groote Fransche
schrijvers van de zeventiende en achttiende eeuw (1)
en de verheerlijking van het nationaal verleden, boogde
reeds op een aantal beroemde kunstproducten in Engeland
en Duitschland, alvorens zij in Holland haren invloed
deed gelden (2). Allengs echter werd er gedweept met de
uitheemsche Romantische literatuur, verreweg het meest
met de Engelsche. Evenals in de geheele Europeesche
letterkunde, richtte men zich vooral naar de voorbeelden
van Sir Walter Scott (1771-1832), den schepper van den
historischen roman in proza, den geestdriftigen bewonderaar
van middeleeuwsche helden, — en van den dichter Lord
Byron (1788-1824), bij wien eene schitterende kunstvaardigde Bataafsche Republiek aan P. Weiland (1754-1841) den last op eene Nederduitsche
Spraakkunst te vervaardigen, en aan M. Siegenbeek (1774-1844), eene Verhandeling op te stellen over de Spelling der Nederduitsche Taal. Siegenbeek's stelsel
werd in 1804 door het Staatsbestuur officieel erkend.
Deze spelling bleef bij de Noordnederlandsche Regeering officieel tot in
1883 dan eerst sloot deze zich aan bij de spelling van De Vries en Te Winkel,
,welke reeds sedert 1865 in Noord en Zuid algemeen onderwezen en gebruikt werd.
(1) T.B.Nn.L.I,6.
(2) De eigenlijke Fransche Rolnantiek ontstond bijna gelijktijdig als de Nederlandsche; haar invloed in Holland begon na 1830.
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heid en een weergaloos meesterschap over de taal ten
dienste waren van overweldigende hartstochten en van
eene geniale verbeelding. Omstreeks 1830 werden vele
hunner werken in Nederland vertaald ; daarbij bleef de
geest van Walter Scott langen tijd voortheerschen in de
oorspronkelijke Nederlandsche romans. (T.B.Nn.L.I, 1-37.)
Wat ter goeder ure den nieuwen bloei der Hollandsche
letterkunde kwam verzekeren, was het opstaan van mannen
als Potgieter, Bakhuizen Van den Brink en anderen die,
door hun uitgebreide letterkundige kennis, door hunne
gezonde critiek, door hun persoonlijke degelijke lettervoortbrengselen, aan de schrijvers.den weg wezen op de baan
van roem en letterkundige kunst.
§ 1. VROEGSTE RO1VIANSCHRUVERS.

1. De « meest populaire romanschrijver
van zijn
tijdperk is de rijksadvocaat Jakob Van Lennep (Amsterdam
1802-0osterbeeck 1868). In 1826 gaf hij zijne Academische
Idyllen uit, en het volgende jaar zijne eerste
Gedichten, c die in den
loop van zijn leven tot
twaalf deelen aangroeiden, en waarin al het
schalkschevanzijneluim ,
al zijn vernuft , zich
om strijd vertoonen
(T.B.616) In 1827 schreef
hij zijn eersten roman :
van dan of staat hij aan
het hoofd der romantische beweging. De meest
bekende zijner roman-,
tische werken zijn :
Nederlandsche legende in
rijm gebracht (1829), in
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den trant van Scott , Byron en Moore , Ferdinand
Huyck (1840), zijn meesterstuk, en de Lotgevallen van
Klaasje Zevenster (1865), in vijf boekdeelen, dat, om
eenige realistische beschrijvingen van bedorven zeden,
een . onbetamelijk en bedenkelijk . boek is voor jongelieden. In zijne romans boeit Van Lennep den lezer
door zijne vroolijke wijze van vertellen, door kunstige
verwikkeling der gebeurtenissen , door aantrekkelijke
beschrijvingen. (T.B.614 ; T.B.Nn.L.I,132-182.)
Buiten de opgenoemde gedichten en romans, leverde
Van Lennep's immer vruchtbare pen nog een standaardwerk,

Werken van Vondel, in verband gebracht met zijn leven
(1850-1869).
Van Lennep vervaardigde ook vele tooneelstukken,
vertaalde en oorspronkelijke, voor den Amsterdamschen
Schouwburg.

2. Jan Frederik Oltmans Cs-Gravenhage 1806—
Steenderen 1854) schreef, onder den naam van J. Van
den Nage, vooral twee gewaardeerde romans, Het slot
Loevenstein (1834) en De Schaapherder (1838), benevens
eenige novellen. (T.B.620 ; T.B.Nn.L.I,183.)
3. Petrus Van Limburg Brouwer (Dordrecht 1795—
zijn Diophanes (1838),
Groningen 1847), behandelde
zijne groote archeologische kennis der Helleensche beschaving in romanvorm. Als humoristische schrijver staat hij
uiterst gunstig bekend door zijn Ezel en eenig speelgoed
(1842) en door het na zijn dood verschenen Leesgezelschap
te Diepenbeek (1847). — (T.B.614.)
4. Mevrouw Bosboom=Toussaint (Alkmaar 1812—
's-Gravenhage 1886), toonde reeds in hare eerste novelle,
De graaf van Devonshire (1838), ongemeenen aanleg en
eigenaardige oorspronkelijkheid. Zij schreef meest historische romans, episoden uit de opkomst der Hervorming
in de Nederlanden , waarom Busken Huet haar « de
G. N. L. 9

130

DERDE TIJDVAK. 19d e EEUW IN HET NOORDEN

dichteres van het protestantisme > noemde. Naast Van
Lennep, neemt zij eene eereplaats in onder de meest gevierde

MEVROUW BOSBOOM-TOUSSAINT

romanschrijvers van haren tijd. In hare beoordeeling van
den katholieken godsdienst is zij onrechtvaardig.—(T.B.623;
T.B.Nn.L.I,356.)
§

2. HERVORMERS VAN SCHRIJFTAAL EN KUNSTSMAAK.

(Amsterdam 1789—Leiden 1862) ,
Bibliothecaris to Leiden, is de voorvechter van hen die
den strijd aanvingen tegen gemaaktheid in proza, tegen
bombast in poezie. Zijn letterkundig streven uit hij
vooral in een drietal opstellen : Het Proza (1830), Gesprek
op den Drachenfels (1835), een geestige verhandeling over
hetgeen de Romantiek van het Classieke onderscheidt,
1. Jakob Geel
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en Onderzoek en Phantazie (1838), waar hij vooral als
stijlhervormer optreedt. (T.B.612.)
2. In Januari 1837 kwam een letterkundig maandschrift, De Gids, tot stand, bestemd om door degelijke
critiek onschatbare diensten aan de Nederlandsche literatuur
te bewijzen. Zijne voornaamste opstellers waren Potgieter,
Bakhuizen Van den Brink en Busken Huet.
. Potgieter en zijne medestanders hebben gebroken met het
conventioneele, met den pathos en de sentimentaliteit, met de wateren melkpoezie, de opgeschroefde, vaderlandsche bewierooking van
iedere daad, leder feit en ieder boek, die nauwelijks de grenzen van
het alledaagsche naderden ; zij keerden terug tot de studie der natuur,
zij dompelden zich in het bad der wedergeboorte van onze landgeschiedenis, niet enkel voor hen eene geschiedenis van veldslagen,
maar het verhaal van de ontwikkeling en den luister van het
voorgeslacht op elk gebied ; op het gebied van handel, scheepvaart,
nijverheid, wetenschap, letteren en kunst. Zij gingen ter schole bij
de meesterwerken uit vroeger eeuw ; wars van oppervlakkigheid en
weerkeerige vergoding, openden zij de oogen voor 't geen aan eigen
kennis en kunst ontbrak. Zij oefenden kritiek zonder mededoogen,
maar ook zonder aanzien des persoons. Een druppel citroen in al
de met honing gevulde bekers scheen hun heilzaam en weldadig.
Mocht de roede in hunne vingeren soms ook eene geeselroede zijn,
met zachte middelen was de verouderde kwaal niet te genezen. En
zij braken niet alleen af, zij bouwden op; elk op zijn wijs en op
zijn gebied, met de daad toonende, welke hunne opvatting en hun
ideaal was. De Nederlandsche letteren hadden aan Potgieter en Van
den Brink eene verjongingskuur te danken : den terugkeer tot natuur
en waarheid ; de zorg voor lokale kleur en historische trouw in de
voorstelling, de plastische veraanschouwelijking in plaats van betoog
of beschrijving ; objectieve weergeving in plaats van de mededeeling
van persoonlijke bespiegelingen , in een woord nieuwe en reinere
kunstvormen, bij grooter degelijkheid van inhoud en rijker gehalte. (1)
(T.B.633 ;

3.

Everhardus Johannes Potgieter (Zwolle 1808
Amsterdam 1875), genoot niet dan een lager onderwijs ;
door eigen inspanning deed hij die verbazend groote
kennis op, welke hem op letterkundig gebied beroemd
(1) Zimmerman.

—
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heeft gemaakt. Hij kende al de Germaansche en meest
al de Romaansche talen en was in staat hunne letterkunde in 't oorspronkelijke te genieten. Medestichter van
den (lids, bleef hij tot 1865 er de hoofdopsteller van.
Het strekt hem tot onverwelkelijke glorie, dat hij door
zijn critiseerenden en scheppenden arbeid een frisschen
en nieuwen gloed in ons letterkundig leven heeft doen
blaken. » (T.B.635.)

EVERARDUS JOHANNES POTGIETER

Naast critische opstellen, schreef Potgieter ook kenrige
novellen in zijn tijdschrift, en liet ze een tweede maal
gezamentlijk verschijnen in 1872. De bijzonderste zijn
Pennelikker (1842), De Ezelinnen (1842), Jan, Jannetje
en hun jongste kind (1844) en Blauwbes (1844). Onder
zijne talrijke gedichten , verzameld en uitgegeven te
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Haarlem in 1868-1869, munten uit Florence (1865), « eene
vrucht van hooge en rijpe kunst en Liedekens van
Bontekoe (1840), waarvan er < bestemd schijnen Potgieter's
naam bij de volgende geslachten te doen Leven (T.B.637.)
De huidige critiek erkent in Potgieter den grootsten
schrijver van zijn tijd, om de veelzijdigheid zijner kennis,
om de diepte en degelijkheid der gedachte , om de
scheppingskracht zijner poezie. Zijne werken zijn een
trouwe weerspiegeling van zijn tijd en zijn eigen persoonlijkheid. Hij schreef niet voor den gewonen sterveling.
Zijne taal, in proza en poezie, vergt ontwikkelde lezers,
die opletten en denken. (T.B.633; T.B.Nn.L.II,53.)
4.

Reinier Cornelis Bakhuizen Van den Brink

(Amsterdam 1810--'s-Gravenhage 1865), rijksarchivaris,
was, evenals Potgieter, een der stichters en een der
hoofdsteunpilaren van De Gids. Hij schreef eenige opmerkelijke historische novellen, doch de letterkundige critiek
maakt zijn grootste verdienste uit. Zijne verzamelde
Studien en Schetsen over Vaderlandsche Geschiedenis en
Letteren werden te Amsterdam (1860) en te 's-Gravenhage
(1877) uitgegeven. (T.B.620.)
5. Koenraad Busken duet ('s-Gravenhage 1826—
Parijs 1886), eerst predikant te Haarlem, werd medeopsteller van De Gids in 1862. Gedurende drie jaar
schreef hij eene reeks letterkundige opstellen : Kroniek
en Kritiek, « die een geweldigen indruk maakten -- en
voor den Gids het tijdperk eener tweede jeugd schenen
te doen aanbreken (T.B.636.) Doch in 1865 nam hij met
Potgieter, om persoonlijke redenen, zijn ontslag ; nochtans
bleef hij met de grootste geestkracht < arbeiden tot aan zijn
dood
Zijn Litterarische Fantasien, in 25 deelen heruitgegeven, omvatten niet alleen de Nederlandsche, maar ook
de Engelsche, de Fransche en de Duitsche letterkunde.
Huet's geleerdste werk is Het Land van Rembrand,
Studien over de Noordnedei iwidsche beschaving in de zeven-
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tiende eeuw (1882 1884). In zijne Schetsen en Verhalen,
worden onbetamelijke zedentafereelen gevonden.
Wil men Huet als kunstbeoordeelaar kennen en
waardeeren, men leze in de eerste plaats de vele kleine
-

-114

kritieken, welke in de Litterarische Fantasien worden
gevonden. Onder die opstellen zijn echte meesterstukjes...
Vraagt men nu echter of Huet's beste Litterarische studien
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getuigen van wijsgeerige diepte, of hem eene volledige,
op vaste grondslagen steunende wsthetica voor den geest
stond ; of hij de grootste dichters en kunstenaars naar
het hoogste waardeerde , dat zich openbaart in hun
meesterwerken ; zoo kan het antwoord niet anders dan
ontkennend zijn... Hij was in den grond een leerling
van Voltaire, wars van wijsgeerige bespiegelingen ; zonder
eenige geestdrift voor edelen godsdienstzin ; koud en
gevoelloos voor de heerlijkheid des christendoms ; voor
alles sceptisch van neiging en aanleg. . (Van Hoogstraten :
Studien en Kritieken, 1,7,10.) -- (T.B.636; T.B.Nn.L.II,346;
T.D.B.7.)
3.

OVERIGE DICHTERS EN PROZASCHRIJVERS.

1. Isaac Da Costa werd te Amsterdam geboren, den
14 Januari 1798. Zijn vader was Portugees en Israeliet,
en stamde af van een oud Hebreeuwsch-Portugeesch
adeliijk geslacht. Met een uiterst vluggen geest begaafd,
volgde het jonge kind reeds op zijn achtste jaar de
lessen der Latijnsche school. Zijn eerste vers : Lof der
Dichtkunst, las hij, in 1813, in een letterkundig genootschap.
Weldra maakte hij kennis met Bilderdijk , wien hij
voortdurend de warmste vriendschap en den grootsten
eerbied bleef toedragen. In 1821 werd hij doctor in
de rechten ; het jaar daarna zwoer hij den Joodschen
godsdienst af orn het protestantismus te omhelzen. In 1823
vestigde hij zich voor goed te Amsterdam, en daar hij

voor de praktijk vane advokaat weinig gegchikt bleek te
zijn, hield hij zich onledig met studien en voorlezingen
over taal- en letterkunde, over vaderlandsche geschiedenis,
over godsdienst- en schriftuurvraagstukken. In zijne talrijke
gedichten vOOr 1830, toont hij zich als den voorganger
der romantiek in Nederland. VOOr alles was hij een
vurig, geloovend protestant, die openbaar beleed wat
hij geloofde, en die op hartstochtelijke wijze aan den
ongeloofsgeest zijner eeuw den oorlog verklaarde. In zijn
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godsdienstijver is hij soms onrechtvaardig tegenover de
Katholieke Kerk.
Van 1830 tot 1840 zweeg Da Costa als dichter, om
zich voornamelijk op geschiedkundige studien toe te leggen,
en voordrachten te geven tegen den ongodsdienstigen

ISAAC DA COSTA

tijdgeest. Hij brak zijn stilzwijgen in 1840, met het
beroemde : Vijf twintig jaren : Een lied in 1840. De
vier eerste schitterende regels :
Kan het zijn dat de lier, die sints lang niet meer ruischte,
die sints lang tot geen harten in dichtmuziek sprak,
Weer op eens van verrukking en hemellust bruischte,
en in stroomende galmen het stilzwijgen brak ?
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verkondigden... dat Da Costa als dichter een nieuwe
levensperiode was ingegaan. In zijne Vijf en twintig jaren
geeselt hij alles, staat, kerk, wetenschap, letteren,
drukpers. >> (T.B.610.)
Van dan of tot aan zijnen dood bezong hij elke
gewichtige gebeurtenis, steeds met hartstocht uitvallend
tegen de « ongodisten Zijne voornaamste gedichten uit
dit tijdperk zijn : Aan Nederland in de lente van 1844,
Wachter, wat is er van den nacht ? (1847), Hagar (1848),
De slag bij Nieuwpoort (1859), < zijn zwanenzang, zijn
meesterstuk tevens Hij stierf den 28 April 1860.
Da Costa « streeft, en door kracht en verhevenheld
van gedachten, en door rijkdom en kleur van beeldspraak,
en door gloeiende geestdrift at zijne tijdgenooten —
Bilderdijk uitgenomen — voorbij. > (1) Wel is waar
« bespeelde hij eerie Tier, met slechts eene snaar, maar
toch heeft hij liederen gezongen als vOOr hem geen
Hollander aanhief ; nooit verstond iemand onder ons in
zoodanige mate de kunst om den metalen historiestip
van Hooft te smelten en vloeibaar te maken in den
kroes van Vondel's lyriek. (2) — (T.B.606 ;
2. Nicolaas Beets (Haarlem 1814-1903), predikant,
eerst te Heemstede, later aan het Sticht te Utrecht, waar
hij in 1874 hoogleeraar werd in de clilistelijke zedenkunde
en kerkgeschiedenis, was reeds als student een veelbelovend
dichter, die dweepte met de Engelsche romantiek. In 1834
gaf hij Proeven uit de dichterlijke werken van Walter Scott,
benevens Proeven uit Lord Byron's werken en Jose, een
oorspronkelijk Spaansch dichtverhaal in den geest van
Lord Byron, en ging nog eenige jaren voort, deels met
vertalingen uit zijn Engelschen lievelingsdichter , deels
met oorspronkelijke gedichten, totdat hij in 1840 in een
opstel, De zwarte tijd, zich genezen verklaarde van zijne
al te groote ingenomenheid met Byron. Reeds het vorige
jaar, in 1839, gaf hij, onder den deknaam Hildebrand,
(1) Everts. — (2) B. Huet.
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een boek uit dat, in meer dan 50.000 exemplaren en
20 herdrukken , alom verspreid is en den roem van
den schrijver heeft gevestigd. De Camera obscura is eene
reeks opstellen en novellen, karakterschetsen in keurigen
stiji en met scherp vernuft geteekend. De somber romantische toon zijner vroegere gedichten heeft plaats gemaakt
voor fijnen humor en gezond realisme. — Na 1840 ging

NICOLAAS BEETS

Beets voort met gedichten en letterkundige studien, naast
kanselredenen en andere godsdienstige opstellen, to schrijyen. In 1856 verschenen Verpoozingen op letterkundig
gebied, later nog Verscheidenheden meest op letterkundig
gebied (1851 '73), opgevolgd door Nieuwe Verscheidenheden (in 1885, 1890 en 1892). Zijne latere voornaamste
dichtbundels zijn : Korenbloemen (1853), Nieuwe Gedichten
-
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(1857), Verstrooide Gedichten (1831 '61), Madelieven (1869),
Najaarsbladen (1874 1880), Nog eens Najaarsbladen (188°
1884) , Winterloof (1884 1887) , Nog eens Winterloof
(1837-1892), en Dennenaalden (1892-1900). Beets schreef
voortreffelijke huiselijke gedichtjes en geestige puntdichten ;
doch door zijne te sterke neiging tot didactiek en bij
gebrek aan eelf-critiek, stijgt hij in vele andere gevallen
zelden boven het middelmatige. (T.B.369 ; T.B.Nn.L.I,294 ;
VAN Nouxuys
Nicolaas Beets, Amsterdam, 1903.)
-

-

-

-

3. Josephus Albertus Alberdingk Thijm (Amsterdam 1820-1889), hoogleeraar aan de Rijks-Akademie van
beeldende kunsten, een door vriend en vijand gewaardeerd
schrijver op velerlei gebied. Van 1840 heeft hij de pen
gevoerd, onvermoeid, dag aan dag, in kranten, week- en
tijdschriften, in proza en poezie, met gadelooze vlijt,
geestkracht en zelfstandigheid... Hij is een autodidact,
die aan zijne meesters weinig, veel aan zijn huiselijken
kring, aan zich zelven het meest te danken heeft. Naar
de leus der familie is hij
catholique avant tout
en
heeft hij alles aangegrepen wat zijne hand voor zijne kerk,
voor zijne bloedverwanten, beter dan anderen kon tot
stand brengen. Zijne onkreukbare, vrome trouw aan de
belijdenis zijns geloofs, zijne ridderlijke kruisvaart tegen
bekrompenheid, miskenning en vandalisme strekken hem
tot onvergankelijke eer. T.B.Nn.L.II,125,126.)
Hij schreef : 10 werken over taalstudie ; 20 werken over
literatuurgeschiedenis, o. a., Karolingische verhalen (1851),
Oude en nieuwe kerstliederen (1852); 30 kunstcritiek in den
Spectator (1843-1850), in de Dietsche Warande (1855-1887);
40 Vaderlandsche geschiedenis en polemiek ; 50 Verspreide
Gedichten (1841-1889), van kracht en verheffing , van
buitengewone kunstvaardigheid, van volmaakte heerschappij
over taal en maat getuigende : Viooltjes en grover gebloemte,
in ouderlijken gaard gekweekt (1844) , de Klok van
Delft (1846), Legenden en Fantazien (1847), Palet en
Harp (1849), Het voorgeborchte (1853); 6° historische
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studien en novellen, verschenen in zijn Volks almanak
voor Nederl. Katholieken (1852-'88), meestal onder den naam
van Pauwels Foreestier; 70 Biographische opstellen over
Vondel, bijeengebracht onder den titel : Portretten van
Joost van den Vondel : Een laatste aflevering tot het werk
-

van Mr. Jacob van Lennep (1876). — Alleen eene jarenlange lectuur van Vondel's poezie kon den kunstenaar in
staat stellen zoo verwonderlijk fraai in Vondel's trant te
schrijven. > (T.B.628.) Evenals Potgieter, schrijft Alberdingk Thijm meermaals voor ontwikkelde lezers. (T.B.627 ;
T.B.Nn.L.II,117.)
4. Johannes Petrus Hasebroek (Leiden 1812—
Amsterdam 1897) , predikant te Heiloo , te Breda , te
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Middelburg en te Amsterdam, was boezemvriend van Beets,
en ook een groot dichter en prozaschrijver. Zijne eerste
gedichten verschenen in 1836 : Proeven van vertaling uit
in 1837 opgevolgd
de gedichten van Thomas Moore,
door Poezij. Later zagen nog vier bundels het Licht :
Windekelken (1859), Nieuwe Windekelken (1864), Sneeuwklokjes (1878), en Winterbloeinen (1879): Doch zijn naam
is meest gehecht aan zijne prozawerken. Buiten eene
zeer gewaardeerde vertaling der Imitatio Christi (1844),
en verscheidene theologische geschriften , verscheen van
hem Waarheid en Droomen door Jonathan (1840), eene
reeks prozaopstellen, welke hem door de critiek als een
der beste prozaschrijvers deden erkennen. << Er is tusschen
de eerste verzen van Hasebroek en het proza van Jonathan
een dergelijk verschil als tusschen Jose en de Camera obscura
van Beets. >> (T.B.643.) (T.B.642; T.B.Nn.L.I,257.)
5.

Willem Jacobsz. Hofdijk (Aikmaar1816--Arnhem

1888), leeraar in de Nederlandsche Geschiedenis en Letterkunde aan 't Amsterdamsch gymnasium, heeft grootendeels
zichzelven gevormd. Hij was een geestdriftig, verbeeldingrijk doch geen oorspronkelijk dichter. Naast talrijke
historische geschriften in proza, waaronder zijne Historische
landschappen (1856) uitmunten, schreef hij vele epische
en lyrische gedichten, vol wezenlijke schoonheden ; doch
zijn naam als dichter is voornamelijk gehecht aan zijne
Kennemerlandsche balladen (1850-52). Hofdijk's « groote
verdienste is zijne altijd warme geestdrift voor kunst en
vaderland... Zijne historische studien mogen de historische
wetenschap zelve geene vorderingen hebben doen maken,
geen Nederlandsch schrijver onzer eeuw heeft met zoo
aanhoudende opgewektheid al, wat Holland aan roem en
glorie bezit, gewaardeerd en geprezen. (T.B.Nn.L.II,189.)
— (T.B.643; T.B.Nn.L.II,156; T.D.B.18-19.)
6. Bernard Ter Haar (Amsterdam 1806 —Velp 1880),
hoogleeraar in de godgeleerdheid te Utrecht, dichter en
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geschiedschrijver, was een volgeling van Tollens, Schiller
en De Lamartine. Van zijne talrijke schoone gedichten
zijn het meest bekend Aan een apostel des ongeloofs (1841),
Huibert en Klaartje (1844) en De Sint-Paulus-Rots (1846),
een episch gedicht dat, niettegenstaande den algemeenen
bijval, door Potgieter streng beoordeeld werd. (T.B.646.)
— (T.B.645; T.B;Nn.L.11,1.)
7. Peter Augustus De Genestet (Amsterdam 1829—
Rozendaal 1861), predikant te Delft, te vroeg aan de
kunst ontrukt, was een der gemoedelijkste en meest
geliefde dichters van Nederland. Zijne bundels Eerste
gedichten (1851), Leekedichtjes (1860), Laatste der Eerste
(1861), herhaalde malen gedrukt, bevatten menig meesterstukje, zooals Het haantje van den toren, Arme visschers,
Jong-Holland Binnenhuisje, Neen, De lendenen omgord,
't Was toch de Hovenier, en De Engel bij het Graf
In menig gedicht is De Genestet een apostel van twijfelzucht en ongeloof. (T.B.647; T.B.Nn.L.I1,490.)
In Den Haag bloeide de letterkundige kring Oefening
kweekt kennis, in 1834 opgericht door S. J. Van den Bergh,
welke veel bijdroeg tot het letterkundig leven in de hoofdstad. (T. B .64 ; T . B. N n . L.1,423.)
8. Samuel Johannes Van den Bergh , es-Gravenhage
1814-1868), dichtte vaderlandsche gezangen, door de strenge critiek
nalezingen op een afgemaaid veld . genoemd, en vertaalde vele
romans uit Duitsche
vooral uit Engelsche schrijvers. (T.B.648.)
9. Zijn vriend Willem Jozef Van Zeggelen Cs-Gravenhage 1811-1879), is overbekend om zijn komisch Pieter Spa naar Londen
en andere luimige stukken. (T.B.648.)

10. De voornaamste dichter, die in de Oefening verscheen, was Jan Jakob Lodewijk Ten Kate ('s-Gravenhage
1818—Amsterdam 1889), predikant te Amsterdam. Ten
Kate schreef vele oorspronkelijke en vertaalde dicht- en
prozawerken. Zijne verzen zijn zoetvloeiend en welluidend,
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en getuigen van een ongemeen meesterschap over versbouw en taal : toch wordt hem algemeen -dichterlijke
oorspronkelijkheid en verbeelding ontzegd. Daarom staan
zijne vertaalde gedichten boven de oorspronkelijke. Onder
deze laatste munt het beschrijvend leerdicht De Schepping
(1866) uit ; in Tasso's Verlost Jeruzalem (1856), en in vele
andere vertalingen « toonde hij zijn gadeloos meesterschap
in de kunst van vertolken ». (T.B. 648.) — (T.B.648 ;
T.B.Nn.L.I,418.)
11. In den kring van Oefening vertoonde zich somtijds
Johannes Kneppelhout (Leiden 1814-1885). Onder zijne

talrijke prozageschriften zijn enkel zijne Studententypen
door Klikspaan (1841) tot nu toe beroemd gebleven.
(T.B.649 ; T.B.Nn.L.III,398.)
12.

Jan Pieter Heije (Amsterdam 1809-1876), schreef

Kinderliederen (1844, 1845, 1862, 1870) verdienstelijker dan
die van Van Alphen, en goede Volksdichten tot verheerlijking der Hollandsche zeehelden (1865). — (T.B.665.)
13. Gerrit Van de Linde (Rotterdam 1808—Londen 1858), onderwijzer in Engeland, als dichter beter
bekend onder den naam van den Schoolmeester. In
zijne Gedichten, in min of meer matelooze verzen, en
eigenaardig berijmd, . overtreft hij in snaakschheid en
onverwachte dwaze zetten al zijne voorgangers.. (T.B.666.)
14. Hendrik Arnold Meijer (Amsterdam 1810—.
Soerabaya 1854), een zee-officier, schreef, o. a., twee zeer
geprezen dichtwerken : De Boekanier (1840) en Heemskerk
(1847), beter dan Bogaers' Tocht van Heemskerk. (Zie
blz. 125.) (T,B.667.)
15. Johan Jacob Antonie Goeverneur (Hoevelaken
[Gelderen] 1809—Groningen 1889), hoofdopsteller van het
door hem gesticht tijdschrift, De Huisvriend, heeft zijne
faam vooral to danken aan zijne naIeve kindergedichten :
Fabelen en gedichtjes voor kinderen (1837), Hoe langer
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hoe liever (1837), Vertelseltjes aan moeders schoot (1838),
Het laatste boekje (1839).
16. Cornelis Broere (Amsterdam 1803----Warmond
1869), hoogleeraar aan het Seminarie te Warmond, schreef
in het maandschrift, De Katholiek, van 1852 tot aan zijn
eene reeks van studien, vertoogen en gedichten,
dood,

CORNELIS BROERE

die in hoogst oorspronkelijke trekken den stempel van
het genie dragen. (1) Onder andere verschenen daarin
drie zangen van een onafgewerkt heldendicht, getiteld

Constantijn.
17. Petrus Van der Ploeg (Wassenaar 1815), insgelijks hoogleeraar aan het Seminarie te Warmond, schreef vele
gedichten en stond ook als prozaschrijver gunstig bekend.
(1) Everts.

1860-1880.

STILSTAND EN VERKWIJNING

145

DERDE HOOFDSTUK.
1860-1880. Stilstand en verkwijning.
1. Mark Prager Lindo, schoolopziener , was een
geboren Engelschman (Londen 1819—'s-Gravenhage 1877).
Onder den deknaam van den Ouden Heer Smits schreef
hij humoristische dagbladnovellen, tafereelen van Nederlandsche toestanden, welke hij later afzonderlijk uitgaf
in : Brieven en uitboezemingen (1858, '59, '62, '65). Lindo
had een open oog voor de eigenaardigheden in het
karakter en de gewoonten van ons yolk : met schalken,
doch altijd gullen humor, schetste hij het huiselijk verkeer
ten onzent en de karakteristieke verhoudingen tusschen
familieleden onderling, al moet erkend, dat zijne teekeningen
soms naar caricaturen zweemen. » (Everts.) In navolging
van zijn geestverwant, Justus Van Effen, (blz. 95), stichtte
hij in 1856 een Nederlandschen Spectator, Weekblad van den
ouden beer Smits, welken hij tot in 1854 bijna geheel alleen
schreef. Met Mulder had hij in 1854 het « vroolijke boek
uitgegeven. — (T. B. 650 ;
Afdrukken van Indrukken ,
T.B.Nn.L.II,198.)
2. Lodewijk Mulder ('s-Gravenhage 1822-1907),
na 25 jaren dienst bij het leger, werd, evenals zijn
vriend Lindo, schoolopziener van 1868 tot 1872. Mulder
heeft in verschillende letterkundige vakken proefnemingen
gedaan, en slaagde telkens uitmuntend, doch liet het
gewoonlijk bij eene eerste proefneming. Hij << schreef
een der beste Nederlandsche novellen , Een buitenpartijtje (1854) (1), een der beste historische romans, Jan
Faessen (1856) , — een der beste handboeken voor
een der beste
Vaderlandsche Geschiedenis (1857) ,
blijspelen De Kiesvereeniging van Stellendijk (1880) (zie vgl.
en eindelijk een der beste reisverhalen Losse
hoofdst.),
schetsen uit mijn Reisdagboek (1883) .. (T.B.Nn.L,II.253.)
—

—

(1) In Afdrukken van Indrukken ,
yriend Mulder.

door den Ouden Heer Smits en zijn

G. N. L. 10
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3. Carel Vosmaar ('s-Gravenhage 1526—Montreux 1888),
werd in 1860 hoofdopsteller van
het Weekblad van den Ouden .
!leer Smits, en bleef dit besturen
tot in 1885. Vosmaar was een
geleerd en hooggewaardeerd criticus. « Als schrijver onderscheidde
hij zich door zijne wijsgeerig
aesthetische , neo-Helleensche
richting.» (T.B.651.) Reeds uit de
lezing van zijn Londinias (1873),
eene humoristische schildering van het tegenwoordige
Londen « bleek het, dat hij dagelijks in Ilias en Odussee
las (T.B.652.) Weldra verscheen van zijne hand eene
meesterlijke vertaling van Homeros' Ilias (1878-1880). De
vertaling der Odussee volgde in 1888. Vosmaar was ,een
aanmoediger der nieuwe school van 1880. (T.B.651 ;
T.B.Nn.L.II,305 ; T.D.B.20,51.)
4. Johan Bohi (Zierikzee 1836), advocaat te Amsterdarn, « voltooide de uitmuntend geslaagde en met rijken
overvloed van aanteekeningen voorziene vertaling van
Dante's Divina Comedia
.(T.D.B.19,20,21.) Benevens
talrijke geschiedkundige werken, gedichten, opstellen in
tijdschriften, enz., verscheen van hem een lijvige bundel
gedichten Canzonen (1,886).
5. Eduard Douwes Dekker of Multatuli (Amsterdam 1820— Nieder-Ingelheim 1887), maakte ongemeenen
opgang met zijn boek , Max Havelaar (1860) , eene
dichterlijke aanklacht over de mishandelingen van den
Javaan, en waarvan de schrijver gedurende zijn verblijf
in Nederlandsch Indie (1838-1860), beweert getuige te zijn
geweest. <, Men behoeft niet zeer scherpzinnig te zijn om
op te merken, dat. de gewezen assistent-resident, van
Lebak niet enkel medegevoel en deernis tracht op te wekken
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voor de verdrukten, wier pleitbezorger hij geworden is,
maar dat hij om zijn eigen hoold een aureool wenscht
te scheppen, die. het Nederlandsche yolk met vereerende
bewondering moet aanstaren. Dit boek is in zijn soort
eenig. Het heeft bij zijn verschijnen een rilling door het
land doen gaan. . (Van Hoogstraeten.) Toch . blijft de
Max Havelaar een voortreffelijk letterkundig kunstwerk.
De schildering der tropische natuur op Java was nog
nimmer op zulk een meesterlijken trant ondernomen. De

auteur schreef een geheel persoonlijken stijl, vlug, .veerkrachtig, stout en in zeer hoogen toon gehouden
(T.B.653.)
Multatuli schreef gedurig nieuwe opstellen, in 1874
in zeven bundels Ideen uitgegeven. . Wanneer men na
de lezing van Max Havelaar de Ideen ter hand neemt,
dan kan men nauwelijks gelooven, dat er zulk een vaart
mogelijk is in het verlagen van den geest. Jonge lieden,
die behagen scheppen in de lezing van Multatuli's Ideen,
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zijn verloren. Daar is in dezen zelfaanbidder zweem noch
schaduw van schaamtegevoel... Hij wil beleedigen en
verguizen. Hij grijpt de Nederlandsche taal als bij de
keel, om haar vloekkreten te ontwringen tegen God en zijn
volk.. (Van Hoogstraeten.) — (T. B.653 ; T. B.Nn L.III,131.)
6. Jacobus Jan Cremer (Arnhem 1827—'s-Gravenhage 1880) , die van schilder met het palet, schilder
werd met de pen, is de « gevierde verteller » der Betuwsche
en Over-Betuwsche novellen, eene reeks dorpsnovellen in
dorpsdialect, o. a. : De Reis van Gerrit Meeuwsen en
zien zeun noar de Amsterdamsche karmis (1853), Pauweveerke
(1857), Oan 't kleine Revierke (1862) , Kruuzemuntje (1866).
Cremer schreef ook zedenromans, o. a. Fabriekskinderen
(1863). (T. B .655 ; T. B.Nn.L. II,384.)
7. Cornelis Elisa Van Koetsveld (Rotterdam 1807—
's-Gravenhage 1893), predikant te 's-Gravenhage, schreef,
behalve vele werken van stichtelijken inhoud en talrijke
novellen, de gelezen en hoog gewaardeerde Schetsen uit

de pastorie te Mastland : Ernst en luim uit het leven van
(T.B.656 ;
den Nederlandschen dorpsleeraar (1843).
T.B.Nn.L,I,219.)
—

8. Aan de dorpsnovelle wijdden zich nog Hollidee, Heering,
Beunke, Seipgens, Lamberts, Maaldrink. (T.B.656-57.) Boeiende
novellen werden ook geschreven door Gerard Keller (Gouda 1829—
—'s-Gravenhage 1899), Johan Gram ('s-Gravenhage 1833).

9. Hendrik De Veer (Sommelsdijk 1829—Arnhem
1890), eerst predikant , daarna Directeur der Hoogere
Burgerschool te Delft (1861-1871), later hoofdopsteller van
Het Nieuws van den Dag, maakte vooral naam door zijn
Trouringh voor 't jonge Holland (1868), eene reeks allergeestigste schetsen uit het huiselijk leven, en door zijne
humoristische Kerstvertellingen (1868). Hij schreef ook
romans, vele verhalen en schetsen in dagbladen en tijdschriften. (T.B.658; T.B.Nn.L.II,428.)
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10. Francois Haverschmidt (Leeuwarden 1835—
Schiedam 1894) , schreef gedichtjes in den studenten-

almanak van Leiden, welke hij, om den ongemeenen
bijval, in 1867 uitgaf onder den titel Snikken en grimlachjes, Academische poezie van Piet Paaltjens. Hij
schreef ook voortreffelijke schetsen1 in proza.
(T.B.659 ;
T.B.Nn.L.III,1.)
11. Justus Van Maurik (Amsterdam 1846), sigarenfabrikant, schreef een groot aantal novellen en schetsen,
in een achttal bundels vereenigd en herhaaldelijk uitgegeven. K De novellist ,Van Maurik heeft twee manieren.
Sommige zijner schetsen behelzen louter studien van het
lagere volksleven. Amsterdamsche straattooneelen , met
aandacht bespied, en met den ouden, ,krachtigen blik
op het kluchtige begrepen, daarenboven soms met een
gelukkig vonkje van humor oversparkeld in zijne letterkundige vertolking, vormen het beste gedeelte van zijn
arbeid. Zijne tweede manier is van zeer ernstigen aard.
Hij kiest uit zijne Amsterdamsche typen enkele ongelukkigen, die hij vergezelt op hun lijdensweg, vooral opzoekt
aan hun sterfbed. De stemming dezer novellen is somber,
somtijds al te somber. > (T.B.Nn.L.III.93.) Justus Van
Maurik schreef ook veel voor het tooneel. (Zie vgl.
hoofdstuk.) — (T .B.660 ; T. B Nn. L. 111.76 ; T. D . B.60. )
12. Na Multatuli beproeven nog anderen Indische
novellen te leveren. Een der voornaamsten is Melati van
Java, eigenlijk Maria Sloot (Samarang, in Indie, 1854).
Zij schilderde Indische toestanden in hare Jonkvrouw
van Groenenrode (1874) en hare Familie van den Resident
(1875). Buiten vele andere novellen, schreef zij, onder
den deknaam Mathilde, vele vertalingen in de Katholieke
Illustratie en in den Katholieken Gids. < Zij is met
vruchtbaar en vindingrijk vernuft bedeeld, maar heeft
niet overal de fijnste tinten, nosh de zuiverste taal ter
beschikking. » (Everts.) -- (T.B.655; T.B.Nn.L.III,246;
T. D. B.53.)
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13. Jan Jozef Van der Horst (Haarlem 1822—
Noordwijk 1889) , pastoor te Noordwijk, schreef vele
goede novellen, alsook menige bijdrage in De Katholiek,
Onze Wachter, Het Dompertje van den Ouden Valentijn
en andere tijdschriften.
14. Hendrik Jan. Schimmel ('s-Graveland 1825—
i- 1906), begon zijne letterkundige loopbaan in 1847 met
zich aan het tooneel toe te wijden, waarmee hij op korten
tijd zich een hoogen naam verwierf. Weldra oogstte hij
nieuwen letterroem in als . romanschrijver en staat, na
den dood van Mevr. Bosboom-Toussaint , bekend als
de eerste historische romanschrijver van Nederland.
(T.B.629,672; T.B.Nn.L.11,259.)
15. « De roman en de novelle zijn thans de meest gezochte lectuur.
Heel-, half-, en in 't geheel niet geslaagde vertalingen der Fransche,
Duitsche en Engelsche voortbrengselen dier soort overstroomen Nederland. » (Everts 372.) Peerelaer, Baron van Hoevell, R. Van Rees,
Groneman , Annie Foore (T.B.654 ; T.D.B.63) schreven ook
Indische novellen. Naast Mathilde , leverden nog andere vrouwen
veel gelezen romans, o. a. : Mevr. Elise van Calcar, Mejuffr. Cath.
Van Rees, Mejuffr. Ad. Opzoomer (pseudon. Wallis), Mevr. Van
Westrheene, Louise Stratenus, Mejuffr. Alberdingk Thijm,
Joanna Van Woude, Mevr. Van Wermeskerken-Junius.
— Onder de romanschrijvers onderscheidden zich verders nog :
A. J. Vitringa (Hardewijk 1827), een bekeerde protestant die, onder
den deknaam Jan Holland, veel besproken romantische geschriften
uitgaf ; A. Werumeus Buning, gunstig bekend door zijne Marineschetsen (1880) ; J. B. Van der Lans en vele anderen. (T.B.662 ;
T. D. B .30,58.)

16. Jan Ten Brink (Appingedam 1834-1901), volgde
Jonckbloet op, als hoogleeraar in de Nederlandsche letterkunde, aan de universiteit te Leiden. Hij toont zich een
goed karakterteekenaar in zijne Indische romans en in
zijne kunstnovellen, tafereeln van het letterkundig. !even
der 17e eeuw. (T.B.Nn.L.III,193; T.D.B.47.)

17. Als uitmuntende prozaschrijvers in het katholieke
kamp mogen nog genoemd worden
de uitstekende vondel-
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kenner >> H. J. Allard (Geertruidenberg 1830), die in
Belgie zijne wetenschappelijke opleiding ontving, en die
daar ook, in 1861, tot priester gewijd werd ; < de .degelijke
en onvermoeide geschiedvorscher . Dr. W. J. F. Nuyens
(Westwoud 1823-1894) ; H. A. des Amorie van der
Hoeven (Amsterdam 1829) ; P. F. Th. Van Hoogstraeten
(Escharen 1845), van de orde der Predikheeren, beroemd
om zijne uitstekende Studien en Kritieken (Nymegen
1890-1894) ; en J. V. De Groot (Schiedam 1848), van
dezelfde orde, hoogleeraar to Amsterdam, (Leven van den
H. Thomas van Aquino, 1881 ; Levenswijding, drie voordrachten, 1900).
18. Van de nog levende dichters, die in de laatste
jaren van dit tijdperk dichterroem hebben verworven,
noemen wij : C. Honigh (Mijne Lente, 1871, — Nieuwe
Gedichten, 1880) ; M. J. G. van Loghem, pseud. :
Fiore della Neve, (Eene liefde in het Zuiden,
1881,
Liana, 1882, -- Van eene Sultane, 1884) ; J. Esser ;
L. A. J. Burgersdijk, die grooten naam maakte door
de voortreffelijke vertaling in verzen van Al de werken
van Shakespeare (Leiden 1884-'88) ; U. Jonckbloet, S. J.,
die twee bundels gedichten schreef, Vlindertjes (1881),
Uit eigen en vreemde gaarde (1884), en bovendien eene
zeer gewaardeerde vertolking in verzen van Isaias leverde,
Jesaia in Nederlandsche verzen ; B. Van Meurs, S. J.,
die, behalve zijn Rijm en zang en zijne Betuwsche
gedichten, Kriekende kriekske, vele lezingen schreef, in
vloeienden, humoristischen stijl, o. a., in het tijdschrift
Studien op godsdienstig, wetenschappelijk en letterkundig
gebied, een uitgebreid en allerbelangrijkst opstel over
den Roman en zijn invloed op geest en hart.
—

19. Wij eindigen dit hoofdstuk met den genialen
man die, als dichter, prozaschrijver, redenaar, geleerde
staatsman , door vriend en vijand , een der grootste
vernuften van zijnen tijd erkend wordt.

,
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Herman Johan Alois Maria Schaepman , de
katholieke Da Costa werd te Tubergen, in Overijsel,
geboren, den 2n Maart 1844. Priester gewijd in 1868,
werd hil naar Rome gezonden om zijne studien te voltooien.
In 1870 werd hij leeraar in de Kerkgeschiedenis aan
het Seminarie te Rijzenburg; sedert 1880 was hij lid der
Tweede Kamer. Hij overleed te Rome den 21 Januari 1903.

De dichter Schaepman toont zich een volgeling van
Vondel, Bilderdijk en Da Costa. Zijn eerste dichtwerk,
De Paus (1866), verscheen eer hij in het Seminarie zijne
studien had voltrokken ; het was een meesterstuk, dat
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in alle kringen geprezen werd, en bij welks verschijnen
Van Lennep zeide : < Vondel is onder ons verrezen. .
Achtereenvolgens verschenen : S. Maria, de zondares
van Egypte (1868), eene boeiende legende, in losser en
gemakkelijker stiji opgesteld dan zijne 'overige gedichten ;
Vondel (1867), een meesterstuk, gedicht ter gelegenheid
van de onthulling van Vondel's standbeeld, in het park
te Amsterdam ; De eeuw en haar koning (1867), een
lofzang op Pius IX; Parijs (1872) ; Napoleon (1873), < dat
allerschitterendste episoden heeft, inzonderheid, wanneer
de dichter, na de schande van Sedan, het vernederende
Frankrijk op Napoleon III doet losstormen » (T.B.668),
en vele andere, al even belangrijk, afzonderlijk of samen
uitgegeven in Verzamelde gedichten en Nieuwe gedichten.
Zijn uitvoerigst gedicht, van schoonheden wemelend
is de Aya Sofia, eene reeks van veertien zangen die
alle, rechtstreeks of onrechtstreeks, den wereldberoemden
tempel van Constantinopel , Aya Sofia, tot onderwerp
hebben.
Daar is in Schaepman een eigenaardige bezieling,
een dichtertalent, zooals dat bij Calvinisten nooit, bij
Nederlanders, 't zij ze Calvinist of wat ar.ders zijn,
zelden voorkomt.
Als Schaepman nog niet zoo algemeen gelezen
en bewonderd wordt, als hij dat verdient, dan zijn daarvoor
twee redenen : 1° dat hij R. C. priester is ; 2° dat hij
op een toon van vurige bezieling spreekt, die, bij het
toenemende overwicht der exacte wetenschappen en de
jacht op examens, bij velen hoegenaamd geen weerklank
vindt. >> (T.D.B.23.)
Zijn uitstekend talent als prozaschrijver, te zamen
met zijne kennis in de geschiedenis, in de staatkunde
en met zijne hooge kunstwaardeering toont ons Schaepman
1° in Onze nationale kunst « een hoog dichterlijk, maar
tevens een practisch boek in de voile beteekenis van
het woord (Van Hoogstraeten II, 407); 2° in de talrijke
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opstellen over goilgeleerdheid en zedenleer, staatkunde en
letterkunde, aan het tijdschrift De Wachter (1871-73),
later Onze Wachter (1874-83) geleverd, en sedert eenige
jaren afzonderlijk uitgegeven in vijf boekdeelen : Menschen
en boeken ; 3° in de nieuwe opstellen van een door hero
alleen opgesteld tijdschrift Chronica (1900-1902). — Schaepman stond ook aan het hoofd der Nederlandsche redenaars.
Zijne beroemdste redevoeringen zijn : Herodes en Petrus,
te 's-Hertogenbosch uitgesproken in de St-Janskerk in
1895, ter gelegenheid der 25 ste verjaring van Rome's
inneming ; Vondel, in 1879 te Amsterdam uitgesproken,
om VOndel's sterfdag na twee eeuwen te herdenken ;
De Weg , de Waarheid en het Leven
(1877); Daniell
O'Connell; St. Thomas van Aquino (Leuven 1898). (T.B.667 ;
T.B.Nn.L.III,33 ; T. D. B.22 ; B.-97,2-3 ; D.W.B.—
03,4,354 en vgl. ; VAN HOOQSTRAETEN 11,367.)
VIERDE HOOFDStUK.
Het tooneel.

De tooneelletterkunde in Nederland, in de 19y eeuw,
heeft geen gelijken tred gehouden met de overige lettervoortbrengselen. Hoe kwam zulks ? < Een groot gebrek
in het tijdvak van 1830 tot 1850 was• het onnatuurlijke
in taal en voordracht der tooneelspelers, het gemis aan
goede drama's, de onverschilligheid van het publiek. .
(T.B.671.) Omstreeks 1830 beoefent men het Franschklassieke treurspel, in 1840 komt het historische drama
op ; na 1850 bloeit het burgerlijk drama en tooneelspel,
soms met verborgen tendenz ; het blijspel vindt beoefenaars,
de gansche eeuw door. Over het . algemeen kwijnt de
tooneelletterkunde van 1830 tot 1870, dan woekert de
vertalingszucht ; naderhand komt herleving en bloei.
1. Het Fransch-klassieke treurspel vond in Holland
navolgers in A. F. Siffle (1801-1872) en J. Hilman.
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Historische drama's.leverden A. Van Halmael (1788-1850),
die lange stukken schreef; Van Lennep, zeer fantastisch
in .zijne opvatting ; D. F. Van Heyst en vooral H. J.
Schimmel (1824-1906). Zijn beste stuk is Napoleon
Bonaparte 0851), dat uitmunt door karakterteekening en
natuurlijkheid, en twintigmaal opvolgenlijk vertoond werd.
(1866.) Hofdijk volgde het voorbeeld van Schimmel na.
Door toedoen van J. N. Van Hal (Amsterdam 1840)
werd in 1869, op het letterkundig Congres te Leuven,
een Tooneelbond voor Zuid- en Noord-Nederland gesticht.
De beste vrucht daarvan was de stichting eener Tooneelschool (1872), die tal van jonge beschaafde kunstenaars
en kunstenaressen aan het tooneel heeft afgestaan. Eenige
jaren later ontstond eene vereeniging onder den titel

Het Nederlandsch Tooneel.
2. Het burgerlijk drama en tooneelspel werd druk beoefend.
Rosier Faassen ('s-Gravenhage 1833) schreef gewaardeerde familiestukken van zeer ernstigen aard, gemoedelijk van toon, eenvoudig van
taal, met zedekundige strekking. In zijn Vorstenschool (1870) zette
Multatuli de tendenz op den voorgrond : deze wordt hoofdzaak,
en de handeling slechts een middel. E. De Chateleux toont zich
in zijne stukken een oorspronkelijk talent; H. Beyerman (1836) gaf
onder den schuilnaatn Glanor het stuk Uitgaan dat veel bijval had
om de losheid van taal en stijl.

3. In het kornische genre, schreef H. J. Foppe
ernstige blijspelen in verzen en werd nagevolgd door
P. T. Helvetius Van den Bergh (1799-1863), wiens
blijspel De Neven (1837) veel opgang maakte. Na hem
maakte het vers plaats voor het proza. Lodewijk Mulder
genoot bijval met zijn blijspel De kiesvereeniging van
Stellendijk. --- Justus Van Maurik (1846-1904) staat
boven al dezen : hij schreef vele blijspelen (Fijne
Beschuiten (1877), Men zegt (1886), De Anarchisten (1895),
allen zeer aardig van vinding. .Zijn beste stuk is Janus
Rulp (1879). Hij legt in zijn tooneel ook een tendenzbijbedoeling, waarin hij goed slaagt.
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4. De modernen werkten ook op tooneelgebied.
Voor het blijspel, trad Van Eeden op met eenige geestige
stukken (Frans Hals, Het Poortje 1865, Het sonnet 1889)
met satirische kleur. J. De Koo (Dr Juris) leverde een
uitstekend politiek blijspel De candidatuur van Bommel
(1897), eene flinke greep uit het werkelijk leven. In
Robias Bolderman (1899), Vier ton (1901) is hij gezakt.
— Voor de ernstige stukken heeft Marcellus Emants
zich verdienstelijk gemaakt, vooral in zijn geschiedkundig
tooneelspel in verzen Adolf van Gelre, dat goed samengesteld is en uitmunt door karakterschildering en vorm ;
voort schreef hij nog blijspelen en andere tooneelspelen
o. a. Fatsoen (1890), Artiest (1894), Onder ons (1904).
De moderne richting uit zich in het tooneel vooral
door zijn scepticisme. Van Eeden gaf eenige stukken,
waar zijne socialistische beginselen uit doorstralen, maar
die treffende samenstelling en heerlijke beschrijvingen
bezitten. W. G. Van Nouhuys behaalde met Eerloos
(1897) een grooten bijval, een tweede drama, Het Goudvischje (1897), vermocht het publiek stormenderhand to
vermeesteren.
5.

Uit de laatste jaren dagteekenen de stukken van

Frans Mynssen, Mevr. Simons Mees, en Ina Boudier
Bakker.
Herman Heyerrnans Jr (1864) staat echter aan het

hoofd. Hij begon in 1898 op tooneelgebied met Ghetto
en werkte sedertdien onafgebroken voort. Hij brengt het
naturalisme op het tooneel. , Wat de zeden zou kwetsen,
vermijdt hij doorgaans; maar voor een ruwe, door en
door realistische of naturalistische voorstelling schrikt hij
niet terug. De ellende van het yolk en de misstanden
in het leger, uit een socialistisch oogpunt beschouwd,
zijn de gewone onderwerpen zijner drama's. (P. BOUWENS
Zuid en Noord IV, 273). De meeste stukken zijn dus
tendenzwerk, maar geven een valsch en gewrongen beeld
van de werkelijkheid ; toch zijn zij uiterst boeiend en
flink 1ineengezet.
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De studie onzer nieuwste tooneelletterkunde is een
bedroevende arbeid voor ieder, die nog aan het ideale
in de kunst gelooft... Onze hedendaagsche opvoeding
vraagt in alle landen uitsluitend naar den geweldigsten
prikkel van zinnelijkheid. > (T.D.B.68.) Men ziet de
letterkundige waarde te veel over het hoofd. (1)
VIJFDE HOOFDSTUK.
1880 tot heden. De Nieuwe School. (2)
1.

DE NIEUWE BEWEGING.

I. De laatste jaren vOOr 1880 waren niet vruchtbaar
geweest. Wat de vorige schrijvers voortbrachten was
liefelijk, ernstig, soms verheven ; het was stichtelijk,
zedeleerend, huiselijk en bier en daar poetisch; en het
artistieke dat in hen was, gaven zij aan hun yolk op
eene wijze, voor dat yolk verstaanbaar. Potgieter en
Alberdingk Thijm hadden krachtig proza, maar sloegen
zware tonen aan ; Vosmaar sprak te kalm en te wijs. Veler
taal ging mank aan oude beeldspraak ; poezie en proza
verwaterden jammerlijk. De letterkunde miste den steun
van nieuw opkomende talenten, en een bevoegde leidende
en aanmoedigende critiek ontbrak. Busken Duet kon
dus vreezen dat « de Hollandsche woordkunst, al had
ze nog een heden, geen toekomst hebben zou
Opeens nieuw geluid ! Jongelingen komen voor
met eigen denkbeelden over kunst , vallen vinnig en
scherp het verleden aan, en bedoelen niets minder dan
(I) Hier wijzen wij met genoegen op de heerlijke pogingen van het Willem
Rooyaerdsgezelschap, den declamator Albert Vogel, van de uitstekende tooneelspelers Louis Bouwmeester en Eduard Verkade, om aan het publiek reine, hoogere,
klassieke kunst te laten genieten op het tooneel.
(2) W. KLOOS : Veertien jaar literatuurgeschiedenis ; DR. DE VOOYS
Historische schets van de Nederlandsche Letterkunde ; E. BAUWENS : Zuid en Noord
(III en IV deel), W. G. VAN NOUHUYS : Studien en Critieken, Letterkundige
Opstellen, Uren met schrijvers; T. DE BEER : Gesch. der Nederl. Letteren 1880-1890 ;
KUYPERS

:

Kleine Geschiedenis der Nederl. Letterkunde.
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eene volkomen hernieuwing der letterkunde. • Zij laten
zich eerst uit in den Nederlandschen Spectator, onder
leiding van Vosmaar, en in het weekblad De Amsterdammer.
In 1885 stichten zij De Nieuwe Gids.
Dit tijdschrift, met zijn polemischen titel, stond onder
redactie van Van Eeden, Van der Goes, Paap, Verwey
en Kloos, en was bedoeld als een algemeen tijdschrift,
waarin ook de politiek en de wetenschap vertegenwoordigd waren. Maar het letterkundig doer stond voorop.
De conventioneele, rhetorische dichtkunst werd onverbiddelijk ontleed en gedoemd ; gevierde dichters , als
Hofdijk , Schaepman en Bilderdijk , werden van hun
voetstuk neergehaald ; opkomende talenten zorgvuldig
gewogen en gekeurd.
Ongeveer 10 jaren duurde de strijd. De zege bleef
aan de jongeren : de oude Gids gaf zich gewonnen.
Toen kwam de verdeeldheid. Kloos bleef in De Nieuwe Gids,
Verwey en Van Deyss21 stichtten het Tweemaandelijksch Tijdschrift in
1894, (sedert 1902 herdoopt in De Twintigste Eeuw en in 1909 weer

opgelost in De Nieuwe Gids). ledere richting had weldra haar eigen
orgaan en -paste op eigen wijze de moderne stelsels toe. In 1905
maakte Verwey zich los van Van Deyssel en richtte het meer socialistisch
tijdschrift De Beweging op. Ons Tijdschrift werd gesticht door de
jongere Calvinisten in 1897, Van onzen Tijd door de jongere katholieken;
de Conservatieven (Protestanten) schreven in Onze Eeuw (1902) en
behandelden daarin wetenschap en politiek, terwijl Van Nouhuys, met
Couperus en C. Buysse, Groot Nederland uitgaf met meer bezadigde
strekking (1903). Al is dit alles eene versnippering van krachten
geweest, bewijst het nochtans een zeer opgewekt letterkundig leven,
waarin de beginselen scherp tegenover elkaar staan.

II. Het programma der Modernen was dubbel :
afbrekend en opbouwend. Zij randden eerst het banale
aan in de poezie en de rethorica. Weg met de rhetoriek
en het verbasterd classieke van 't vorig geslacht, weg
met het naapen Van anderen en overnemen hunner beelden
en zangwijzen ! Eigen gevoel en visie moet in eigen
beeld en taal uitgedrukt. De ware poezie is onvereenigbaar
met banaliteit en rhetorica ». Groote kunst onderscheidt
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zich door << voortbrenging van het oorsponkelijke beeld
Geene stichtelijke, huiselijke poezie meer, maar groote,
ware kunst :<< de individueelste expressie van de allerindividueelste emotie
gelijk Kloos het orakelde, en het
weergeven, door eigen klank en beeld, van de wezenlijkheid, van een brok leven, in of buiten den kunstenaar
waargenomen.
Alzoo heeft de letterkunde een gansch ander karakter.
1. Voor de Modernen is de kunst niet meer middel,
zij wordt doel, zij vindt haar geheel doel in zich zelve;
als dusclanig is zij van alles onafhankelijk. Zij huldigden
dus de afgodische opvatting in van de kunst om de
kunst, en besloten dat de kunst niet langer dienstbaar
moet gemaakt worden aan de nuttigheid, de zedelijkheid,
den godsdienstzin en de vaderlandsliefde. De meeste
Modernen gaan gebukt onder een ontmoedigend pessimisme
of fatalisme zelfs, . menschenhaat of een vreemd ziek
voelen in het leven , godsdiensttwijfel , levensmoeheid ,
door welke kenmerken sommigen haar (de letterkunde)
den naam van ziekelijk geven >> (Casimir 357). « Het is
waarlijk te betreuren dat vele en begaafde schrijvers
godloochenaars zijn, die hunnen haat tegen het Christendom
niet verbergen, die in hunne razende begeerte om gelezen
te worden, zoo vaak de pornographie te baat nemen,...
die hun zeggingskracht en styleerkunst misbruiken aan
onwaardige onderwerpen en onvoldoend overdachte stoffen..
(T.D.B.63.) Niemand die geloof en deugd van den
jongeling nog als een onschendbaar heiligdom aanschouwt,
zal het ons euvel duiden zoo wij bier met schuchtere
omzichtigheid te werk gaan (1)
(1) Tegenover het stelsel der kunst om de kunst staat het christelijk ideaal
der kunst : deze is niet onafhankelijk van alles, noch vindt haar geheel doel in
zich zelve. De letterkundige blijft allereerst een mensch , een zedelijk wezen,
verantwoordelijk voor zijne daden en aan de, natuurlijke wet onderworpen. Zijn
werk dus ook en het geweten van den kunstenaar verschilt niemendal met het
geweten van den mensch. Wil men this Beene zuiver materialistische of sceptische
levensbeschouwing aankleven, dan moet men erkennen dat de formuul der Tachtigers
onhoudbaar is : zij loochent de rechten van zedenleer en *godsdienst. — Maar
zonneklaar blijkt het tevens dat materialism en scepticisme en onzedelijkheid
niet behooren tot de essentie der moderne richting.
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Verders behoort de kunst oorspronkelijk en subjectief
to zijn. Zij is wel ontstaan onder den invloed van
vreemde letterkunde : Inzonderheid was tastbaar de invloed
der Fransche naturalisten (Zola) ; realisten (Flaubert) ;
impressionnisten ( De Goncourt) ; der Engelsche romantiekers (Keats, Shelley) ; der Russische nihilisten en
socialisten (Tolstoi:). Daarbij komt de invloed nog der
Ouden en onzer groote Zeventiendeeuwers (Vondel, Hooft,
Bredero). Dit belet niet dat de Modernen zelfstandig
blijven, en dat hunne taal vooral in de poezie —
eene persoonlijke uiting is. Het streven naar obrspronkelijkheid is goed : subjectiviteit is zeker een element
van ware poezie, maar de Modernen willen uitsluitend
subjectivisme, en dit leidde tot overschrijding aller taalwetten en liep dood in onverstaanbaarheid.
Door dit subjectivistisch karakter wordt de .kunst
eenzijdig en onmaatschappelijk : zij bestaat voor enkele
fijne geesten die zich in het moderne hebben ingeleefd,
en houdt geene rekening met het gemeenschap, het yolk.
2. Het proza (roman en tooneel) kreeg eene zeer
realistische tint. Het voorwerp der waarneming is het
eigen IK. De kunst bestaat in het zoo objectief mogelijk
weergeven der werkelijkheid, schoon of leelijk, zedelijk
of onzedelijk. Dit realisme slaat weldra over tot het
naturalisme. Dit geldt vooral voor den roman : deze
wordt eene schilderij van het leven ; hij schildert dus de
kringen der gegoede burgerij, de verfijnde en verslappende
beschaving der aristocratie, of de arbeidskringen. Het
nauwkeurig ontleden van de stemmingen der hoofdpersonen
staat voorop.
Alle indrukken, aandoeningen, stemmingen worden
met kunstenaarsgevoeliglieid waargenomen en ontleed. Niet
de buitenwereld, maar de ziel geldt vooral. Van daar
de naam « prozagedicht » , waarin het eigen-ik wordt
ontleed en beschreven. Om nu al de schakeeringen van
gevoelens, aandoeningen en indrukken in taal juist en
.
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volledig weer te geven, moeten rijker, fijner woorden
gevonden en gemaakt worden, die toelaten de allerindividueelste emotie . te uiten. Van daar heeft men het
taalimpressionnisme, van daar ook duisterheid, wartaal
en ijdel klankenspel.
Daarnaast merken wij in het modern proza vaak
eene sociale strekking op, die dikwijls antisociaal wordt
of socialistisch. Deze tendenz kiest bij voorkeur de
enende, de donkere zijde van het leven, de slechte zeden,
de mistoestanden in de heele maatschappij en levert
enkel pornographie.
3. De poezie der Modernen heeft een zeer individualistisch karakter : zij is de verheerlijking van de eigen
zieleschoonheid. Jacques Perk was daarin vOOrgegaan,
Kloos en Verwey volgden. (1) Dit heeft ook geleid tot
duister taalimpressionnisme en vage beelden. De schrijver
wil impressies of indrukken wekken, bij den lezer, door
de taal : de stemmingspoezie werd alzoo ingehuldigd,
die overwegend lyrisch is. (2) --- De poezie heeft eindelijk
(1) De meesten zijn pantheisten en materialisten. Als natuurlijk gevolg
komt hun eigen ik op den voorgrond en voor dat eigen ik vallen zij in
« Ik ben een God in
aanbidding neder. (Geurts, Letterkundige ontledingen
't diepst van mijn gedachten schreef Kloos. Voor Verwey, de koninklijke
heraut zijner Ikheid werd in Cor Cordium de vergoddelijking van het IK afstooting
van al het andere, wereld en menschen.
(2) Er is in den laatsten tijd veel werk gemaakt van wat men stemmingspoezie noemt. In tegenstelling van de begripsgedichten, waarin een zeker denkbeeld
het hoofdmotief vormt, zijn deze verzen gevoels-gedichten te noemen, in dezen
zin : dat daaruit niet anders mag gehoord worden dan een zekere gemoedsstemming. Dit heeft een soort van lyriek doen ontstaan, welke ik zou willen
indien dit niet te pleonastisch klonk.
doopen met den naam muzikale lyriek
Het muzikale moet in zulke liederen den boventoon voeren, zoo zelfs, dat het
woord alleen geldt als drager van zekeren klank. De stemming moet worden
verklankt en de rhythmische opvolging van de klanken moet dan weergeven
wat de dichter gevoeld heeft. Ik meen dat de poezie hiermee op een gevaarlijk
pad geraakt is... Wie stemmings-muziek wil voortbrengen, bediene zich van een
instrument daarvoor geschikt : de taal is dat instrument niet... muziek blijve
middel tot medemuziek, en taal in de eerste en voornaamste plaats taal, d.
deeling. Dat in een gedicht het muzikale, klankrijke eener taal zeer kan meewerken
tot het verhoogen van den indruk : dat een dichter met opzet de klanken kiest,
die meer uitdrukking geven aan het vers, spreekt van zelf. Maar een rondspringen
met woorden, enkel om den klank... kan nooit anders veroorzaken dan duisterheid,... die het opwekken van het medegevoel in den weg staat. . (VAN NOUHUYS,
Letterk. Opstellen 67-69.)

G. N. L. 11
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een verjongd rhythme gekregen in den kunstigen sonnetvorm, met voorliefde gebruikt door Perk, omdat deze
meende dat het denkbeeld, welk hij had, kunstig moest
worden uitgedrukt.
III. Welke zijn eigenlijk de vruchten der moderne
beweging ?
Het doel der Modernen was de woordkunst te doen
herleven en te brengen tot een bloei, dien zij in Nederland
nooit had gekend. Toch verwezenlijkten zij hun programma
niet volledig. De drift schoot vaak het doel voorbij. De
meerderheid van het beschaafd publiek bleef afkeerig en
wantrouwig. De oorzaken daarvan ? Vooreerst hun scherpe,
bijtende taal, hun brutaal optreden, hun overmoed ; zij
behandelden hunne vOOrgangers van uit de hoogte, met
minachting en spot, en lieten het voorkomen dat zij
voor 't eerst het wezen der ware kunst hadden gevonden.
Zij wischten de produkten der nationale kunst van voor
1880 uit. Voeg daarbij de realist-naturalistische strekking
hunner werken , waarvoor zij rie stof ontleenden aan
datgene wat een deftig man vuil , laag-zinnelijk en
onzedelijk noemt. Eindelijk hunne duistere taal en geijkte
spelling, vol willekeurige wijzigingen en minachting voor
woordenboeken en spraakkunsten, wier lezing niet meer
ontspanning is, maar inspanning wordt.
IV. Toch ware. het de waarheid verduisteren de
groote verdiensten der beweging te ontkennen of aan
vele schrijvers groote kunstenaarsgaven te ontzeggen.
Met den oorlog te verklaren aan de rhetoriek, gezwollenheid en beuzelarij, hebben de Modernen de letterkunde
teruggebracht op den eenen goeden weg, die leidt naar
natuur en waarheid; en die verjongingskuur was noodig.
Men heeft leeren ziften en onderscheiden door verdieping
van het inzicht in 't wezen der letterkundige kunst.
ZOO vielen vele vOOroordeelen en werden eeuwige waarheden weer in geheugen en toepassing gebracht. De taal
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verjongde, verrijkte, verfijnde en werd smijdiger, en de
aandacht ging naar de groote meesters.
V. De Modernen zijn thans kalmer : de beeldenstorm heeft uitgewoed. Zij zien in dat zij te ver gingen
in hunne verguizing, en zij aanbidden nu wat zij vroeger
verbrandden. Voor vele vroeger gewraakte schrijvers deden
zij rechtherstelling. Maar met hunne wilde geestdrift is
ook hunne kracht verdwenen : de moderne school kwijnt.
Doch naast de Modernen, onder hun invloed, is eene
Neo-Romantiek ontstaan (1). . Deze schrijvers verhalen ,
waar de Modernen beschreven ; waar de Modernen al de
bijzonderheden aanstipten, geven zij het meer typeerende
en laten verder alles aan de verbeelding over, zij willen
meer romantisch boeien, terwip genen meer realistisch
ontleedden. (P. Bauwens.) Dit was reeds te bemerken
in Van Hulzen , De Meester , Brusse , Van Looy en
Heyermans ; die strekking staat voorop bij Haspels, Van
Oordt, Nico Van Suchtelen, en zegepraalt ten volle bij
Van Schendel en P. C. Boutens.
§ 2. DE DICHTERS.

I. De eerste dichters.
1. Marcellus Emants (Voorburg 1848) is . de
Johannes Baptista der moderne beweging. Hij trad op
als dichter met Lilith (1879), een Noorhistorisch heldendicht, en Godenschemering (1883), een lyrisch epos dat
eene vrije navolging is van de Eddasage en waar de
geest der Noorsche dichtkunst doortintelt. Als prozaschrijver
gaf hij reisverhalen, novellen en romans, en tooneelstukken.
De enkele waarneming der werkelijkheid, de enkele vertolking van
(1)
de zinnelijke indrukken voldeed hen niet meer geheel. Er lag in hen een verlangen
naar gelouterde schoonheid, of zij wilden zich weer vermeiden in de vreugden
van droom en fantazie De verbeelding kreeg meer ruimte; motieven van mystischen
en symbolistischen aard, door het naturalisme verbannen, werden weer in eere
hersteld en zekere zeer individueele opvattingen van den schrijver kwamen weer
naar voren. Aldus Maurits Sabbe (Het proza in de Vlaamsche letterkunde,
bl. 32-83). Dit mag gezegd ook van Holland.
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« In zijne reisverhalen
munt hij uit door nauwkeurige teekening van
landen en volken,maar
die teekening is koud
en zonder gevoel, tot
onverschilligheid toe.
Zijne novellen zijn
schoon geschreven ,
maar de personen, die
hij schetst, zijn niet
aantrekkelijk , vaak
pessimistisch of geblaseerd. De ontleding
zijner karakters is
.nauwkeurig, de schildering van toestanden
en gebeurtenissen treffend, de taal, zwaar
en massief. De tooneelstukken zijn verdienstelijk. De
kunst van Emants is somber, soms drukkend. (Kuipers,
bl. 235.)
2. De jongere voorbode der modernen was Jacques
Perk (Dordrecht 1859—Amsterdam 1881) , een rijk

begaafd dichter, een jonkman vol
fijn gevoel Vooral Duitsche en
Engelsche dichters trokken hem aan.
Na zijn vroegtijdigen dood gaven
Vosmaer en Kloos zijne beste Gedichten nit : deze bevatten Mathilde,
een sonnettenkrans, zijn hoofdwerk.
Zijne poezie is klank-expressie en
plastiek. Het nieuwe in Perk was
dat zijne poezie geboren werd uit
een hartstochtelijk schoonheidsverlangen, en de schoonheidsvergoddelijking inhuldigt, en dat zij bewust brak met
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de redeneerende huiselijke poezie van vroeger. Daartoe
gebruikte hij een nieuwen vorm, het sonnet.
Na hem komen de aanleiders der beweging :
3.

Willem Kloos (Amsterdam 1859), de vader van

De Nieuwe Gids

en hoofdleider der beweging. Hij
studeerde de oude en de moderne talen, werd kandidaat
in de classieke letteren in
1883 en ontwikkelde zich
aldus veelzijdig. Kloos is
criticus en dichter. Zijne
letterkundige critieken in
De nienwe Gids, belangrijke proeven van moderne
kunstcritiek, en bovendien
juweeltjes van proza
werden uitgegeven onder
den titel Veertien jaar lite-

ratuurgeschiedenis (1894);
dit boek geldt als het
moderne Ars poetica. Als
Kloos bij de algemeenheden blijfit, is zijn oordeel
vertrouwbaar en joist ; maar vaak laat hij zich vervoeren
tot persoonlijke aanvallen. Sedert de laatste jaren heeft
hij ingezien dat hij te ver ging in zijn afbreken, en
nu erkent hij weerom het gezag en de waarde van
schrijvers, door hem vroeger over den hekel gehaald.
Als dichter schreef hij Verzen (1894) : zij bevatten
woelenden hartstocht, stroomende aandoening en hatenden
eigentrots. Kloos springt kunstig om met de taal, maar
zijne poezie, vaak ingegeven door wanhoop, is al blinde
haat tegen God en Godsdienst, en zelfgevoel in aanbidding van zijn eigen Muze. (1)
(1) Men noeinde hem daarom wellicht « den Boudha van den nieuwen
tempel ». Toch is er een kentering te bespeuren in zijne gedachten over Godsdienst.
Waar hij vroeger sprak over het < gevloekt christendom erkent hij de schoonheid
van het christen dogma en zet hij zich aan de vertaling van de Itnitatio
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Vele stukken zijn verrassend schoon en klankvol,
maar vele zijn ook duister. In zijne volgende werken
(Nieuwe Verzen 1895 — Verzen II 1902) is er daling ;
hij stuit er op gezochtheid en overdrijving in gedachte
en vorm en levert enkel zinledigen en niet te begrijpen
klinkklank. (1)

4. Frederik Van Eeden (Haarlem 1860) werkte
ijverig mede aan De nieuwe Gids op letterkundig ,
wetenschappelijk en sociaal gebied. Zijne opstellen zijn
grootendeels bijeengebracht in een bundel
Studies : hij toont er
zich een socialist. Hij is
meest bekend om zijne
allegorische novelleDe
kleine Joannes (1886),
eene anti - religieuse
satire, « waarin met
bekorende frischheid
in sprookjesvorm beschreven wordt de
afgezonderdheid. en de
teerheid van de ziel die
tot zuivere schoonheid
naderde >> (De Vooys,
b1.146 ). De twee laatste
deelen verschenen in 1905-6 ; reeds in 1892 schreef hij
het vervolg Joannes Viator, een wijsgeerig-godsdienstig
Christi (1709). Hij bewondert in zijne inleiding de consequente eenheid van het
katholicisme tegenover de tegenstrijdigheid van het protestantisme (bl. 14), de
prachtige christusfiguur (8), de katholieke kunstwerken (bl. 20) en stelt zich reeds
de vraag : Wat beteekent het leven en waar loopt het op uit ? (bl. 14).
(1) « Men heeft wel eens een zonderlinge dualiteit in W. Kloos meenen te
bespeuren : een Willem Kloos-hart met oprecht gevoelde sensaties ongedwongen
en melodieus uitgezongen. en een Willem Kloos-geest, een valsche, onnatuurlijke,
duistere subjectiviteit, die zich lastig loswringt in een wilde, gehakte taal, in
zooverre dat men geneigd is hem alle menschelijkheid, waarachtig gevoel en
wijsgeerig beleid te ontzeggen.. (Geurts II, bl. 166.)
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boek vol ingewikkelde duistere symboliek. Voorts schreef
hij nog andere prozawerken (Van de koele meren des
Doods, 1902). Als dichter gaf hij Ellen, een lied van
de smart (1891), een psychologischen cyclus; Van de
passielooze Lelie (1901), stroef en wijsgeerig; Het lied
van schijn en wezen (1895) , bespiegelende poezie in
kunstigen terzinenvorm. Hij 1everde ook tooneelwerken.
Van Eeden is eeti volbloed moderne. Hij verstaat, beter
dan eenig ander misschien, de moeilijke kunst om zich
te beperken, zijne rijk-krachtige beelden juist en passend
te kiezen, en om van zijne taal eene ware muziek te
maken. Een groot kunstenaar : . hiet zoo krachtig, maar
minder gewild gewillig dan Kloos, niet zoo innig, maar
minder sentimenteel dan Swarth. Men vindt Van Eeden
zoo afschrikkend modern niet. En toch is alles bij hem
alweer verklanking van zijn eigen ziel : subjectieve
lyriek. (BINNEWIERTZ Letterk. Opstellen, bl. 29.)
Hij helt over tot symbolisme en vaag mysticisme.
:

5. Albert Verwey (Amsterdam 1865) is mede een
der voorvechters der nieuwe school. Hij schreef een
aantal critische opste1len, verzameld in een paar bundels
(Stine foernooien 1901, Luide toernooien 1902). Als dichter
komt hem eene goede plaats toe in de nieuwe literatuur.
Zijne gedichten zijn stemmingspoezie, met psychologische
zelfontleding. Zijn Persephone (1885) en Verzamelde
Gedichten (188g) bevatten schoone brokken, doch, door
de poging om met de muziek te wedijveren, werd
zijne poezie dikwijls slechts zinloos woordenspel
(T.D.B., bl. 41.) Later dichtte hij nog De nieuwe
tuin (1898), Het brandende Braambosch (1899), Uit blank
heelal (1908), Uit de lage landen bij de zee (1908).
moeilijke
dichters, die nooit
Verwey behoort tot de
populair zullen en willen zijn , omdat zijne poezie
groote inspanning afdwingt. Maar zijn diep gevoel en
zijne bedrevenheid in de plastiek gaan onbetwistbaar.
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ALBERT VERWEY

Bij de vorige schrijvers sluit zich aan de verwante
poezie van :
6. Helene *Swarth. Mevr. Lapidoth-Swarth ,werd
geboren to Amsterdam in 1859, doch verbleef van 1865
tot 1884 in Belgie. Zij schreef eerst, tot in 1882, in
het Fransch, maar op raad van Poi de Mont weldra in
het Nederlandsch. Zij gaf eene menigte gedichten uit,
meestal in sonnettenvorm. Zij zijn alien stemmingspoezie,
waar de grondtoon van is : de smartelijke oherinnering
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aan teleurgestelde liefde. Zij klaagt eeuwig « over onvoldane
levensvreugde en groeiende levenssmart, stervenszucht en
stervensvrees, ongeloof en snakken naar geloof en hoop ..(1)

HELENE SWARTH

Eerst was zij gevoelerig, later is haar gevoel oprechter en
voller. Thans toch herhaalt zij to vaak en vervalt zij
tot navolging van haar eigene kunst.
7. ft J. Boeken (Amsterdam 1861) gaf ons een bundel Goden
en Menschen (1895), eene reeks mythologische, bespiegelende en
ontboezemende sonnetten, die Verwey << een late bloei van de NieuweGidspoezie > noemde.
(1) H. Swarth werd wel eens om haren rijkdom van beelden, hare welluidendheid van rhythmus en hare tneesterschap over de taal, de << Grootvorstin
van Nederlands poeten » en door W. Kloos <, het zingende Hart in onze letterkunde geheeten, ofschoon zij weer andermaal, vooral voor de jaren '90, < onze
smartendichteres > genaamd werd, «mild in meelijtranen.. (Geurts I, bl. 345-6.)
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8. Herman Gorter (Wormerweer 1864) nam door
zijn gedicht Mei (1889) plotseling eene hooge plaats in
onder de jonge dichters. . Naast de zwaarmoedige poezie
van de meeste Tachtigers hoorde men in Mei een nieuw
geluid, eene uiting van vreugde aan het leven en aan
de heerlijkheid van de Hollandsche natuur (De Vooys
bl. 150). Uit zijn Verzen (1892) bot het tot het uiterste
gedreven individualisme in de dichtkunst ; zijn kunst loopt
er dood in belachelijken klinkklank. Zijne latere werken
(De School der Poezie 1897, Een klein Heldendicht 1900)
zijn vol verbleekte herinneringen aan Mei en zijn dragers
van zijne socialistische gedachten.
9.

Jacob Winkler Prins (1849-1906) schreef 3 bundels verzen

(Sonnetten 1885, Zonder Sonnetten 1886, Liefdes Erinnering 1890),
die terecht door Kloos geprezen worden om de « realistische plastiek,
welke vaak die van Perk nabijstreeft in zuiverheid >.
10. Fr. Leonardus liemkes (1854-1887), to vroeg gestorven,
was een werkelijk talent, in zijn bundeltje : XL gedichten (1883).
11.

W. G. Van Nouhuys

(1854) ',verde een paar bundels
niet zeer verdienstelijke Verzen
(1879-82). Hij maakte meer opgang
met zijn tooneelwerk en zijne
gezonde en eerlijke letterkundige
critieken, waarin hij « een bemiddelaar is tusschen het oude en
het nieuwe. D. Zijn modernisme
bestaat vooral in uiterlijkheden,
woordkoppelingen en opgedischte
overtollige kleuren.
12.

W. L. Penning

(1840), een oudere, schreef eerst

W. G. VAN NOUHUYS

huiselijke poezie in navolging
van Beets en De Genestet, maar
liet zich bewonderen in latere
werken om den kunstigen vorm
zijner verzen, meer verwant aan de
poezie van Staring en Potgieter.
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11. De jongste dichters.

13. Ongeveer in 1890 begint een tweede tijdperk
van de nieuwe poezie. Daarin treedt vooreerst op lienriette
Roland Holst-Van der Schalk (1869), eene socialistische
dichteres. Sedert 1892 schreef zij verzen, die door oorspronkelijkheid en diep gevoel de aandacht vestigden.
Bij haar krijgt de strenge sonnetvorm een heel wat
vrijeren rhythmus ; dat is het nieuwe in haar. Door het
sterk gemeenschapsgevoel is hare poezie (Sonnetten en

Verzen in terzinen geschreven 1895, De Nieuwe Geboort
1903, Opwaartsche wegen 1907) nog meer socialistisch
dan die van Gorter. Van haar hebben wij ook pittig
proza.
1 4. Voorts hebben wij nog o., a., Marie Boddaert (1844),
eene oudere, in wier Aquarellen (1877) en Serena (1898) de invloed
en navolging van de nieuwe Gids-poezie blijkt ; — Edw. R. Koster
(1861), een lyrisch en episch dichter (Niobe) ; -- J. Reddingins
(1873); — Seerp Anema (1875); — Al. Gutteling.

15. Verdient nadere melding 13. C. Boutens (Middelburg 1870), dichter van Verzen (1898), Prceludien (1902),
Stemmen (1907), Vergeten Liedjes (1910). Hi; vertaalde
Aschylos' Agamemnon (1904) en Beatrijs (1908), de lieve
middeleeuwsche legende. Hij toont daarin de baanbreker
te zijn der Neo-Romantiek in de dichtkunst. Zijne poezie
is fijn, psychologisch-diep en kunstig, als die van Van
de Woestyne in Belgie.

Carel Scharten (1878) gaf ons Voorhal (1901) en 2 bundels
critieken De Krachten der Toekomst (1910).
C. Adama Van Scheltema (1877). Van zijne hand verschenen
verscheidene dichtwerken vol frischheid en eenvoud, genietbaar voor
velen, wiji genaakbaar : hij breekt er af met het Ultra-individualisme
der Tachtigers. Hij schreef nog eene uitvoerige theoretische studie
Grondslagen eener nieuwe Poezie (1908).
16. Ook van katholieke zijde sloot men zich weldra
aan bij de Modernen, maar voornamelijk na 1900. Eene
gelukkige beoefening der moderne kunst kon opperbest
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gaan, met behoud van het
besef der zedelijke verantwoordelijkheid en van den
godsdienstigen polslag.
Aldus wijzen wij op
Albertine Smulders (Rotterdam 1871) ; — Edw.
Brom (Amsterdam 1862),
schrijver van eenvoudige,
stichtende poezie in een
bundel Gedichten (1386) ,
Felice en andere gedichten
(1892) en Opgang (1895) ;

ED. BROM

— Maria Viola ; .— A. Binnewiertz (Den Haag), een
begaafd criticus; — R. C. de
Clercq ; — Linnebank en
M. A. Poelhekke.

A. BINNEWIERTZ
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PROZASCHRIJVERS.

De eerste prozaschrUvers.

Vele van de reeds opgenoemde schrijvers beoefenden
en poezie en proza. De volgende schrijvers, waarvan meest
alien het naturalisme huldigden, legden zich meer uitsluitend op het nieuwe proza toe.
1. Lodewijk Van
Deyssel (K. J. L.
Alberdingk Thym) ,
zoon van den reeds
besproken schrijver
van dien naam, geboren to Amsterdam in
1864 , was een der
medestichters van De
nieuwe Gids (1885)
en van Het tweemaandelijksch Tijdschrift
(1893), dat onder zijne
leiding stond en in
1902 De Twintigste
Eeuwwerd.Sedert1909
is hij redacteur aan
De nieuwe Gids.
Vol bewondering voor het Fransche naturalisme ,
schreef hij eerst enkel romans in den trant van Zola,
maar sedert 1890 gaat zijne kunst meer op in het
mystieke gevoelsleven , afgekeken bij Maeterlinck en
Huysmans en neemt zij den vorm aan van prozagedichten
en de impressionistische strekking van De Goncourt.
Als criticus is hij meest bekend, en had hij grooten invloed
door zijne leiding en zijn vOOrgaan. In 1892-93 schreef
hij J. A. Alberdingk Thym, een prachtige levensschets
van zijn vader, zijn beste en edelste boek, en Multatuli
(1891), vol diepgaande psychologische ontleding. Sedert
eenige jaren laat hij verschijnen Verzamelde Opstellen
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(10 bundels in 1906) : in de zelfbeheersching van stip
zou men er Van Deyssel nauwelijks terugvinden. Als
romanschrijver is hij een woord- en stijlkunstenaar. . In
onze gansche literatuur is er niemand zoo juist kijkend,
zoo scherp ontledend, zoo stipt weergevend. Hij ziet,
hij hoort, hij voelt alles, en lijk hij het heeft in het
hoofd, kan hij het zeggen met zijn woord. Niets ontgaat
hem, de fijnste zielerimpeling evenmin als 't geringste
stofatoompje, en haarfijn zegt hij alles uit. Alles, het
hoogste en het nietigste, laat hij gaan op den rhythmenvloed
van zijne schoone rijke taal. (Dr. Persijn D.W. 1906.)
Als criticus is hij nauw vertrouwbaar : hij is een ongenadig
scheldvirtuoos. Men heeft hem genoemd den teedere,
den hartstochtelijke, den ongebondene, den matelooze
. Wee hem die zich de boosheid van Van Deyssel op
den hals heeft durven halen : hij ondervindt dat de
critieken niet alleen objectief, maar in hooge mate persoon1ijk zijn, dat geen schrijver in den lande zulk eene
collectie uitgezochte, nieuwe en treffende invectieven weet
uit te stallen als de verzamelaar dier opstellen, (Kuipers,
bl. 249.) -- Later toch is zijne critiek bezadigder, maar
ook minder vast ; immer toch bewaart zij het rake woord
en de stipmeesterschap.
2. Louis Couperus
Cs Gravenhage 1863) brengt
ons door zijne romans in den
kring der gegoede standen en
van koningen en. vorsten en
schildert de hoogere maatschappij der Residentiestad af
met haar overbeschaving, en
hare zenuwlijders en willoozen.
Vandaar de verlammende zedeloosheid van vele werken.
Bovendien wordt het ongeloof vaak bijgeloof, het inoodlot
overmeestert alles. Bij hem, evenals bij vele Modernen,
—
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ziet men < geene ontwikkeling van karakters, geen botsing
van karakters, maar een ziektetoestand der ziel, eene
machteloosheid, eene inertie, een volslagen gebrek aan
redeneering en zelfbeheersching, waardoor de personen
een speelbal van het lot worden D. (T.D.B., 1. 58.) Zijne
taal is niet altijd zuiver, is vaak gemaakt en krijgt dan
een aristocratisch glimpje ten koste van oudvaderlandschen
zwier en oorspronkelijke kracht.
3.

Jacques Van

Looy (Haarlem 1855),
de Rembrandt onzer
literatuur D. Door den
prachtigen, schilderenden stip en de plastische
weelde zijner beelden in
Ptoza (1892), Fees ten
(1902), Gekken (1894)
stond hij dra v6Oraan
onder de jongere prozaschrijvers. Zijn goede

smaak bewaarde zijn
afgeronden en oorspronkelijken stip van de
buitensporigheden van
anderetijdgenooten..Er
is misschien geen enkel
schrijver in ons land to noemen, die, in het weergeven
der uiterlijkheden van het zinnelijk verschijnen, zoo rijk,
zoo weelderig rijk is als Van Looy zegt Kloos. Maar
hij overlaadt de verbeelding door opeenstapeling van
kleine bijzonderheden, het kunstgenot vermindert alzoo
merkelijk. Een toovenaar met woorden.
4. Arnold Aletrino (Amsterdam 1858) is de fijne
ontleder van stemming , in 't bijzonder van sombere
smart. Zijn stip gaat dus zwaar en vermoeid.
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5. Arie Prins (Schiedam 1860) gaf naturalistische
schetsen en verhalen nit onder den schuilnaam A. Cooplandt
(Uit het leven 1895). Later schreef hij kleurige middeleeuwsche schetsen (Een koning 1897), die de vrucht
zijn eener fantastische verbeelding, louter taalimpressionnisme worden en de gewone syntaxis verwaarloozen. Hij
bereidt alzoo de Neo-Romantiek voor.
6. Frans Netscher (Den Haag 1864) .leverde zijn
besten arbeid tusschen 1886 en 1888. (Studies naar het
naakt model.) Na zijn tamelijk kleurloozen roman Egoisme
(1893), legde hij zich toe op de pers : hij is redacteur
aan De Hollandsche Revue sedert 1895. Hij schreef nog
Uit de Snijkamer, waar hij blijk gaf van groote ontleedkunst.
7. H. Heyermans Jr. (Rotterdam 1864) was ongemeen vruchtMar) uit zijne romans waait het ruwste na'uralisme. Onder den
schuilnaam Samuel Falkland schreef hij schetsen die tintelen van
geestigheid en humor. Als tooneelschrijver verwierf hij den meesten bijval.
8. Fraps Coenen (Amsterdam 1866), ook een realist, maar
somber en pessimistisch. Zijne kunst bestaat in zijne beeldende
plasticiteit.
Traden verder op in De nieuwe Gids o. a. Hofkes (schuilnaam
Delang) ; Er. Erens (1857), katholieke schrijver van fijne schetsen
en een kritiscli werk Litteraire Wandelingen (1906). en verdienstelijk
vertaler
Maurits Wagenvoort (Amsterdam 1859), naturalistisch
romanschrijver (schuilnaam Vosmeer De Spie), — Twee tijdgenooten die eerst later optreden zijn : J. De Meester (Hardeswijk 1860),
en de socialist G. Van liulzen (Zwolle 1860), beiden dagbladschrijvers.
Hunne romans spelen in het lagere volksleven.
II.

De jongste prozaschrijvers.

Onder de jongere prozaschrijvers noemen wij enkelen.
9. Henri Borel (Dordrecht 1869) schreef o. a. Het
jongetje en Het zusje (1901), een paar zielsontledingen,
schoon van taal en verheven van poezie. Uit zijne werken
spreekt geen mannenkracht , maar gevoelige vrouwenzachtheid.
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10. Israel Querido (1873), *de geweldige socialistkunstenaar, verwierf eene groote belezenheid (Meditatie
1906,
over titeratuur en kunst, -- Literatuur en kunst
Studies 1908), en streefde Zola's beruchtheid voorbij
door een paar cynische romans, waarin hij, prat op
overvloed, alles meent to mogen neerschrijven en echt
brutaal is.
—

11. Voorts J. Eigenhuis (1866), schrijver van schoone platteHerman Robbers (1868), redacteur van Elseviers
landsche romans ;
maandschrift ; — Augusta De Wit (1864) schreef verdienstelijke
Indische verhalen ; — Anna De Savornin - Lohman gaf een menigte
romans en schetsen uit, waarin zij toornt tegen de schijnheiligheid,
onbeduidendheid en conventie van de Haagsche maatschappij, en vaak
in somber pessimisme vervalt ; — Marie Metz - Koning (1868) vertegenwoordigt sterk de zinnebeeldige strekking door hare talrijke
sprookjeswerken ; — M. J. Brusse, bekend om zijn Boefje ;
—Jean eRynek vanStuwe(1874
— Mevr. Kloos), zeer vruchtbare
schrijfster van zeer realistische romans, die getuigen van weinig diepzinnigheid ; — Top Naeff (1878 — Mevr. Van Rhijn=Naeff), wier
werken eene ongezochte natuurlijkheid uitstralen ; — en Nico Van
Suchtelen (1878).

12. Afzonderlijk noemen wij ten slotte 3 schrijvers,
in wier werk, evenals bij Ary Prins, eene nieuwe strekking
merkbaar is. Zij keeren zich of van het realisme en
stichten de nieuwe Romantiek, waarin • de verbeelding
vrij spel krijgt : Adriaan Van Oordt (1865-1910) schreef
den middeleeuwschen roman Irminlo (1896) en Warhold
(1906). Kloos noemt hem « een door en door degelijk,
streng-ernstig artist
maar Scharten verwijt hem zijn speuren naar het verrassende, buitengewone, vreemde in de
uitdrukking, waardoor het lezen vermoeiend wordt. — Nine
Van der Schaaf drijft zijne romans tot het fantastische.
— Arthur Van Schendel liet Dragon, een middeleeuwsch
verhaal, verschijnen, heeft toen een tijd lang gezwegen,
maar is weer ijverig sedert 1906. Bij hem klinkt blijdere
en meer sociale woordkunst.
G. N. L. 12
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Besluit. — Het valt niet te betwisten, De nieuwe
Gids heeft op. taal en letteren een ver strekkenden invloed
gehad. Om deze beweging objectief te beoordeelen naar
waarde, moeten wij verder in de toekomst staan en
voorloopig afzien van verguizing of loftuiterij. De invloed op
critiek en poezie was heilzaam, maar van katholiek en
zedelijk oogpunt uit valt er op de letterkundige en wijsgeerige .stelsels van de Tachtigers grootelijks af te dingen.
Het is waarlijk te betreuren dat de hedendaagsche letterkunde een wereld van geile zinnelijkheid en doodende
zedeloosheid is geworden, — en dat deed men dan nog
in naam der kunst !

IX2 . 19de EEUW IN HET ZUIDEN.
1794-1830. Tweede overgangstijdvak. — 1830-1847. Herleving en
bloei. --- 1848-1890. Leven en verkwijning. — De roman. — Het
tooneel. -- 1890 tot heden.

EEISTE HOOFDSTUK.
1794=1830. Tweede overgangstijdvak.

Het Overgangstijdvak 1794-1830 was voor de
Belgische letteren, in menig opzicht, even noodlottig als
de 17e en 18e eeuw. VOOr 1820 kunnen wij op geen
verdienstelijken dichter of prozaschrijver wijzen. Geen
wonder. Onze Fransche meesters, van 1794 tot 1815,
hadden, twintig jaar lang, alle middelen in het werk
gesteld om de Vlaamsche taal van den Belgischen bodem
te doen verdwijnen ; de daaropvolgende vereeniging met
Holland was niet duurzaam, en wierp derhalve de vruchten
niet af, die menig taalminneride Vlaming had durven
verhopen.
Dit hoofdstuk bespreekt dan ook alleenlijk den
algemeenen toestand van taal en letteren bier te lande :
10 vdOr 1794 ; 2" van 1794 tot 1815 ; 30 van 1815 tot
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1830 ; 40 in 1830. — Twee hoofdfeiten zullen hier het
rneest onze aandacht vergen, omdat alleen een duidelijk
begrip er van ons een helder inzicht kan geven in den
.igenaardigen toestand der Vlaamsch-Belgische letteren
van 1830 tot heden : Ten eerste, de allengs toegenomen
rninachting voor de Vlaamsche taal in het openbaar leven
m in de hoogere kringen der maatschappij, en ten tweede,
het verzet dat eindelijk tegen deze minachting opkwam,
dat allengs krachtiger werd, met andere woorden,
le Vlaamsche Beweging, de laatste reddingsplank onzer
taal en letterkunde.
§ 1. ONZE TAAL OP HET EINDE DER 18de EEUW. (1)
Het gebrek aan een hoogere, beschaafde letterkunde in Belgie,
En de 17e en vooral in de 18e eeuw (zie bl. 99), kon op den ale',
in de hoogere burgerij geen anderen invloed hebben dan dat zij de
landstaal, met haar toen heerschenden gebrekkelijken vorm, op den
:weeden rang schoven ten bate eener vreemde , beschaafde taal ,
namelijk het Fransch. Van het Bourgondisch tijdvak af, werd aan
het Brusselsch hof, of aan het hotel der Algemeene Gouverneurs,
aitsluitend Fransch gesproken. Sedert 1655 verscheen te Brussel een
Fransch dagblad dat weldra het groote dagblad werd ; reeds in de
18e eeuw hadden Brussel en Gent een Franschen schouwburg. —
De colleges en de lagere scholen hielden zich min of meer van
Franschen invloed vrij. Omdat vele jongelingen door hunne Franschgezinde ouders naar Dowaai werden gezonden, om daar hunne Fransche
opvoeding te volmaken, verbood Maria-Theresia, in 1750, aan elkeen
One studien op vreemden bodem te voltrekken. « Aen de Brusselsche
Academie, althans aen een groot deel van haere leden, had zij den
last opgedraegen om het openbaer Onderwijs, in hoogere en laegere
schoOlen hier te lande, dat er waerlyk ellendig uyt zag, op eenen
anderen voet te brengen. Een plan van verbetering wierd ontworpen,
Jo& het Gouvernement aangenomen, en het nederduytsch daerin tot
grondslag gelegd van het aenleeren der oude taelen.. (Willems, II, 190.)—
In de verschillende takken van bestuur werd algemeen het Vlaamsch
gebruikt ; in het hoofdbestuur te Brussel was, sedert het Bourgondisch
tijdvak, het Fransch in voege, alsook in het bestuur dier provincien,
welke en met Vlaamsche en met Waalsche onderdanen hadden te
onderhandelen.
(1) Ham.11; Sn.206,208-209,221; Willems,I1,153.
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Een tafereel van den bedenkelijken toestand onzer taal op het
einde der 18e eeuw, en een ernstige waarschuwing tegen den voortwoekerenden kanker der verfransching vinden wij in eene verhandeling
van den Brusselschen advocaat Verlool : Op d'onacht der moederlyke
tael in de Nederlanden,. Maestricht, 1788. « Wy vinden ons in de
Nederlanden, >> zegt o. a. de schrijver , . byzonder bier in de
Oostenryksche , in kunsten en wetenschappen verre beneden onze
naburen. Het is niet noodig dit te bewyzen : want eenieder houd zich,
helaes ! by ons bier zoo vast van overtuygd, dat men niet het minste
twyffelt of het is aen eenen Nederlander volstrekt onmogelyk in
eenige kunsten de Franschen te overtreffen. Deeze overtuygdheid gaet
zoo verre, dat ons niets schoon noch groot dunkt of 't moet van
Vrankryk zyn. En inderdaed wat zijn wy in de kunsten ten aenzien
van de Franschen ? Hoe weynig smaek, wat ongesierdheyd in onze
tooneelstukken en gedichten ! Wat gebrek van netheyd en welspreekendheid in onze regtshoven en op den predikstoel ! Wat verbasterde,
veronachtzaemde • tael en uytdrukking ! »
....Wy moeten altyd, zoo lang wy het Fransch voOr de tael
zullen houden, die de onze wezen moet, ons in de redevoeringen,
in de gezelschappen, en overal waer net en sierlyk spreken een
voOrdeel is, achter den franschman houden; vandaer onze vernedering,
onze overtuyging dat wy uyt den aerd iets slechter zyn dan by ;
vandaer de waere oorzaek van het verval en veragtering onzer kunsten. ►
Nooit is onzer taele eenige aendagt verleend van het hooggezag.
Noch de hoogeschool van Leuven noch de academie van Brussel
hebben haer ooit meer gedaen, dan niet verworpen. Daer komt byna
niets uyt in 't Vlaemsch ; byna alle onze nieuwsbladeren en andere
voortbrengsels der pers, zyn fransch ; en 't zyn de franschen alleen
die daer van de eer hebben : zy zyn het die meest de secretarissen
en pedagogen zyn der grooten, onze journalisten, onze gazettiers. .
« In dOze franschdolheid woelen wy nog tot op den dag van
heden ; ja, nu nog meer dan ooit, en men ziet in onze tegenwoOrdige
staetsomstandigheden de schoonste zaeken miskleed of ontsierd doOr
onze onbekwaemheid in die tael ; ja men ziet er sommige, terwijl
het hun vrystaet de moedertael te gebruyken, zoo onverdraeglijk fransch
schryven, dat zy daartoe schynen gedoemd geweest te zyn by wyze
van schandboete. » (Willems, 11,197.)
2. ONZE TAAL
GEDURENDE DE FRANSCHE OVERHEERSCHING (1794-1815). (1)
Gedurende de Fransche Overheersching dreigde het Vlaamsch
reddeloos ten onder te gaan. In naam der vrijheid, werd het Fransch
(1) HAm.22 ; Sn.223; S. DAEMS
437; Wm...11,203.
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als eenige nationale taal opgedrongen. Reeds sedert 1794 werd alleen
de Fransche tekst van wetten en besluiten naar de plaatselijke
besturen gezonden ; de Vlaamsche vertaling werd tijdelijk toegelaten
in die plaatsen, waar zij volstrekt noodig scheen. Sedert hetzelfde
jaar werd het Vlaamsch insgelijks uit het gerecht verbannen ; negen
jaar later, gebood een decreet (1) dat alle officieele akten, zonder
uitzondering, in het Fransch moesten opgesteld worden. Bij de akten,
onder bijzonderen in het Vlaamsch opgesteld, werd te hunnen koste,
eene Fransche vertaling geeischt, door een gezworen vertaler echt
verklaard. — In het middelbaar en in het hooger onderwijs vond de
landstaal geen toevluchtsoord. De omwenteling had alle seminarien
en vrije colleges gesloten ; in de officieele gestichten, eenige jaren
later opgericht, diende uitsluitend het Fransch tot voertaal van het
Onderwijs ; ook waren de meeste leeraars Franschen, die het Vlaamsch
onkundig waren. Door een keizerlijk decreet van den 22 Dec. 1812,
mochten Vlaamsche nieuwsbladen niet verschijnen dan met eene
Fransche vertaling ; alleen, door eene gansch bijzondere toegevendheid, mochten Vlaamsche kerkboeken gedrukt worden.
De gegoede burgerij en de hoogere standen zorgden er voor,

dat hunne kinderen het Fransch goed machtig waren, omdat die taal
alleen tot eereambten en winstgevende plaatsen kon geleiden ; ondertusschen werd het Vlaamsch, al meer en meer, als een onbeschaafde
taal, als een gebrekkelijk patois aangezien.
En toch ging onze taal niet reddeloos verloren : De Fransche
Overheersching was \ram te korten duur, om haar vernielingswerk te
voltrekken. Al werd het Vlaamsch uit het openbaar leven verbannen,
al schaamden zich de beschaafde standen er voor, de landstaal te
spreken, deze bleef voortleven in den mond van het yolk.
Dit lag voornamelijk aan vier oorzaken : 1° Het Vlaamsch
bleef, hoe gebrekkig clan ook de vorm was, de voertaal van het
lager onderwijs ; 2° de geestelijkheid bleef hare onderhoorigen in de
landtaal onderwijzen, troosten en opbeuren (2) ; 30 het yolk bleef
gelegenheid vinden, om Vlaamsche boeken te lezen ; in de 17e en
18e eeuw werden honderden ascetische en didactische werken gedrukt,
en als wij nagaan, dat nog op onze dagen, bij de eenvoudigste
(1) Decieet van 24 Prairial, jaar 11 (13 Juni 1803).
(2) Tot eer der belgische Geestelykheid, moet men zeggen, dat zij in die
algemeene nee'rslagtigheyd omtrent het beiiefenen der nederduytsche proza minder
deelde. De moedertael bleef doOr de zelve manmoedig gehandhaefd. Wat ook van
den kant der fransche regering anders mogt worden bewerkstelligd, nimmer kon
men verkrijgen, dat het geestelyk onderwys, dat den Predikstoel het gezag eener
vreemde spraek zouden eerbiedigen. Het heyligdom van den Godsdienst bleef, als
het waere, het heyligdom der oude landtael. In al de kerken en godsdienstige
gestichten waer men, voOr 1793, het geest:t onc!,'rwys in het nederduytsch genoot,
wierd ook, ten jaere 1814, nog uytsluytelyk in die taal onderwezen..
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buitenlieden, soms van die werken te vinden zijn, is het redelijkerwijze niet te loochenen, dat hun getal, vOOr honderd jaar, vrij groot
moet geweest zijn ; 40 de verdrukking- verwekte tegenwerking : de
rederijkerskamers begonnen allengs, in het begin der 19e eeuw, meer
teeken van leven te geven. Alzoo schreven zij, tusschen de jaren
1803 en 1814 , meer dan 25 letterkundige wedstrijden uit. Weliswaar schreven zij gebrekkelijke taal en zoutelooze rijmelarij, maar
toch bewaarden zij de kiem der Vlaamsche letterkunde in 't leven,
welke later, met kunstiger zorg aangekweekt, krachtig zou opschieten
en welig bloeien. K Les rhetoriciens maintenaient, dans les coins les
plus recules de la Flandre, la conscience litteraire ; ils rappelaient
au paysan et a l'ouvrier que le langage ne sert pas- seulement aux
besoins de la vie, gull est aussi I'organe des idees generales et
merite d'etre cultive pour lui-meme. Au dessus de l'infinie diversite
des patois, ils affirmaient la communaute de langage entre les provinces;
ils etaient le seul debris d'une nationalite flamande apres la ruine
des institutions nationales. C'est daps leurs rangs que devait commencer la renaissance de la langue flamande. Mais ii fallait d'abord
que leurs idees fussent elargies et leur style poli au contact d'une
litterature cultivee. L'approchement de la Belgique et de la Hollande
devait amener ce • resultat. (HAM.32.) (S.DAEMS : Eene eeuw van
strild,V.K.VI.A.,-00, Juni, 442.)
3. ONZE TAAL TIJDENS DE VEREENIGING DER
BEIDE NEDERLANDEN (1815-1830). (1)
De vereeniging van Belgie met Holland, tot een onafhankelijk
koninkrijk, voorspelde een krachtige heropbeuring der Nederlandsche
taal in Belgie. Willem I nam inderdaad onderscheiden maatregelen
om in Vlaamsch Belgie aan de volkstaal de eereplaats te schenken,
welke haar in het onderwijs, in het bestuur en in het gerecht toekwam. Nochtans mislukten zijne pogingen, om de volgende redenen :
1° De ontevredenheid van het Belgische yolk over het
willekeurig staatsbestuur van Willem I. Deze ontevredenheid ging zoo
ver, dat zelfs de wijste maatregelen werden afgekeurd.
20 De tegenkanting der hoogere standen en de onverschilligheid van het geheele yolk. Een eeuwenlange invloed
had, vooral gedurende de Fransche Overheersching, de hoogere standen
door en door verfranscht ; het yolk, sedert eeuwen van een eigen,
onafhankelijk bestaan beroofd, bezat niet genoegzaam nationaliteitsgevoel, niet genoegzaam liefde tot eigen taal, om de pogingen der
regeering in zake van taalopbeuring te waardeeren.
(1) Ham.34; C. en Sch.1 ; Sn.245.
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....De onverschilligheyd waermede men op de moedertael nederziet, is zelfs voor den vreemdeling een voOrwerp tot verwondering.
Duyzende franschen woonen tien, twintig en meer jaren in de Nederlanden zonder een enkel woOrd Nederlandsch aangeleerd te hebben.
Zy ontzien zich die moeyte, aengezien wij, Belgen, goed genoeg zijn
hen in alles te gemoet te komen en aengezien het by ons geene
noodzaekelijkheid meer is de tael van het yolk te verstaen, om aen
Ampten en Bedieningen te geraeken en om het yolk te bestieren.
Hoe zou toch den vreemdeling op den inval komen van zich in het
Nederduytsch te laeten onderrigten daer by ons dit zelfs ziet verwaerloozen, daer hem onze beschaefdste klassen zulks ontraeden, als
waere de tael niet der moeyte waerdig ! > (WILLEMS 11,4.)-- (C. en Sch.3.)
30 De anti katholieke politiek van het Hollandsche
Staatsbestuur dat, door de herstelling der Nederlandsche taal in
Belgie, de verspreiding van het Protestantismus in de hand werkte.
Daardoot werd in 't algemeen de Belgische geestelijkheid, vooral na
het sluiten 'der vrije colleges, vijandig tegenover het zoogenaamd
. Hollandsch en stijfde zij het vooroordeel, alleen na de Fransche
Overheersching hier te lande onstaan, als zou het Vlaamsch > een
andere taal dan het << Hollandsch >> zijn.
40 De ontoereikendheid der maatregelen, door de Nederlandsche regeering genomen. < Aan het grondig onderwijs der
taal werd niet de noodige zorg gewijd, tot hare beoefening werd
niet bemoedigend aangespoord, tot hare verspreiding niet wijselijk
gewerkt. > (C. en Sch.4 ; Sn.246.)
50 De ingenomenheid der Brusselsche regeering voor
Franschgezinden en uitgeweken Franschen. << De schuld (dat
de zaken verkeerd loopen) ligt oorspronkelijk bij het gouvernement,
hetwelk al te zeer ingenomen is geweest met Fransche liberalen en
vuilaardige schrijvers, die het met geld ondersteunde om onze geestelijken en onzen roomschen eerdienst dagelijks belachelijk en versmadelijk
te maken. Fransche professoren werden aan onze universiteiten geplaatst ; kwakzalvers... werden ridders gemaakt. >> (C. en Sch.7 ;
Brieven van I. Fr. Willems, Willemsfonds, nr 77, bl. 70.)
-

§ 4. ONZE TAAL IN 1830. (1)
ONTSTAAN DER VLAAMSCHE BEWEGING.
De Omwenteling van 1830 is uitgebroken. << Hoe men ook, in
andere opzichte n, over haar denken moge, onbetwistbaar is het, dat
zij de rampspoedigste gevolgen had voor de Vlaamsche taal...
(S. DAEMS : Eene eeuw van strijd : V.K.V1.A.-00, Juni, 444.)
Een tweede maal scheen het Vlaamsch reddeloos verloren.
(1) C.Sch.10; Ham.61.
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Het Voorloopig Besttiur was in handen van Franschen en
Franschgezinden. Een zijner eerste daden was, het Fransch als eenige
officieele taal te erkennen, gansch Belgie door. Een enkele pennetrek
verbande het Vlaamsch, als officieele taal, uit de wetgeving, het
bestuur, het gerecht, het leger, het onderwijs, enz. Wel werd, een
jaar later, artikel 23 der Grondwet opgesteld : « Het gebruik der
tale» is vrij, » doch feitelijk veranderde de toestand in geen enkel
opzicht. Ja, zoo verre ging de vijandschap der Regeering voor het
Vlaamsch, dat zij diegenen van vooringenomenheid met het Hollandsch
Bestuur verdacht, die zich te veel inlieten met de verdediging en de
beoefening onzer taal.
« De overwonnen landstaal, door de hoogere standen vernalatigd,
bespot en veracht, was alleen blijven voortleven in de kleine burgerij
en in de heffe des yolks... en werd alleen nog beoefend door eenige
groepjes welmeenende, maar onbeschaafde rederijkers, die ze slecht
spraken en op barbaarsche wijze schreven, en wier gebrekkige voortbrengselen als het ware een spotbeeld van eene literatuur voorstelden
(C. en Sch.l1.)
En Loch herleefde de Vlaamsche geest.
Er waren in Vlaanderen eenige mannen, met warme liefde voor
hunne taal bezield, met helderzienden blik begaafd, en met taai
geduld gewapend, die den strijd voor behoud van eigen taal, tegen
,

het alles overweldigend Fransch, aanvingen. Een man vooral nam
het op zich de « verspreide krachten > bijeen te brengen en had er
den moed toe << den bijna wanhopigen kamp voor eigen taal en
wezen aan te vatten
De Vlaamsche Beweging was ontstaan, en hij, die met recht de
Vader der Vlaamsche Beweging genoemd wordt, was Jan Frans
D.

Willems.

TWEEDE HOOFDSTUK.
1830-184'7. Herleving en bloei.
§ 1. JAN FRANS WILLEMS.

1. Jan Frans Willems werd te Bouchout, bij Antwerpen, geboren den 11 Maart 1793. Door zijne ouders tot het
kosterambt bestemd, werd hij eerst naar eene kostschool,
te Contich, gezonden ; daarna ging hij naar Lier, om
er . een brok Latijn, wat zingen en orgelspelen te leeren
Doch hier vond de jonge knaap gelegenheid o111 zich
toe te leggen op het grondig aanleeren van Nederlandsch,
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Fransch en Duitsch, en op de beoefening der letterkunde.
De roeping tot het kosterarnbt was \ erdwenen, en op

JAN FRANS WILLEMS
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16-jarigen leeftijd vertrok de jonge Willems naar Antwerpen
en werd er notarisklerk. •
Aldra werd hij lid van het taal- en dichtlievend
genootschap Tot Nut der jeugd. In 1812 werd, in een
wedstrijd door de Gentsche < Fonteinisten > uitgeschreven,
Willems bekroond met zijn gedicht De Slag van Friedland

en de Vrede van Tilsitt.
Met onverdroten ijver blijft hij op eigen hand studeeren. In 1815 wordt hij adjunct-archivaris te Antwerpen
en is tevens secretaris van het genootschap Tot Nut der
Jeugd. << Willems is onvermoeibaar : bijna geen jaar gaat
na 1815 voorbij of er verschijnen van zijne hand werken
van den meest uiteenloopenden aard, maar alien hetzelfde
streven huldigende : de bevestiging van den volksaard,
de erkenning en opbeuring der taal, de toenadering en
verbroedering van Noord en Zuid... Maar zijn eerste werk
van belang en beteekenis, evenals het grootste deel van
zijnen arbeid, middellijk, of onmiddellijk, een strijdwerk,
is zijne, thans natuurlijk onvoldoende en verouderde,
maar met het oog op tijd en midden merkwaardige

Verhandeling over de Nederduytsche tael- en letterkunde,
(1818opzigtelijk de Zuydelijke provintien der Nederlanden
1824). » (C. en Sch.19.) In 1818 verscheen insgelijks
zijn gedicht Aen de Belgen , een gloeiend pleidooi
voor de aloude moedertaal. (Uitg. Willemsf., Ilr 74,32.)
Om beide deze werken genoot Willems de bijzondere
bescherming der Regeering en den dank van alle weldenkenden hier te lande ; doch van nu of ook werd hij
door de franschgezinden hevig bestreden.
In 1820 werd hij tot ontvanger der registratie te
Antwerpen benoemd, een zeer winstgevend ambt, dat
hem tevens in staat stelde, meer dan vroeger, zich aan
zijne lievelingsarbeid toe te wijden.
2. De Omwenteling brak los en de nieuwe staat van
taken was noodlottig voor Willems. De oprechte vaderlander werd door de nieuwe regeering van orangisme
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verdacht en werd van Antwerpen naar Eekloo verplaatst.
• lk schrijf, u dezen om u to melden --- zoo luidt eene
mededeeling aan Potgieter (7 Januari 1831) — . dat ik
door het gouvernement van Belgie gedisgracieerd ben en
naar Eekloo, boven Gent, word geplaatst, een post, die
mij geen vierde van mijn actueel tractement opleveren
kan. Zoo ben ik dan met vrouw en zeven kinderen op
een dorp verbannen !... lk was hier zoo wel, in zoovele
mij aangename betrekkingen, raad der Academie, van
de commission tot aanmoediging der schoone kunsten,
Curator der stadsbibliotheek ; ik bezat zoovele handschriften van Antwerpen en de provincie... Dat alles zou
moeten verloren gaan !... > (C. en Sch.30.)
Geen wonder dat zulk een voorval Willems ontmoedigde. Ten anderen, de ontmoediging was algemeen.
. Ontbonden waren de maatschappijen van taal en
letterkunde... verdwenen de afdeelingen der maatschappij
Tot nut van 't algemeen ; afgeschaft, op de hoogescholen,
de athenxa, de colleges, de leergangen voor vaderlandsche
schrijft
taal et? literatuur !
Het ging zelfs zoo ver
Snellaert dat men personen aantrof, vroeger onder
de jonge Vlaamsche schrijvers niet ongunstig bekend,
die vragen durfden wat men toch met de moedertaal
winnen kon ?
Onze rederijkers die, in den Franschen tijd, het
heilig vuur hadden aangehouden ; die, van 1803 tot 1815,
niet minder dan zes en twintig dichtwedstrijden hadden
uitgeschreven ; van 1816 tot 1830, zes en veertig prijskaarten voor kamervragen of leer- en heldendichten
hadden rondgestuurd en een even aanzienlijk getal kampstrijden ingericht voor < uiterlijke welsprekendheid ' en
voor het opvoeren van tooneelstukken ; ook zij gaven
geen teeken van leven meer. Voor 1831 en 1832, voor
1833 en 1834 staat geen enkele dichtwedstrijd geboekt :
geen enkel « bijbelraadsel y werd gesteld, geen enkele
• rouwklacht > gevraagd. » (C. en Sch.34-35.)
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Gelukkig was Willems' ontmoediging maar tijdelijk.
Hij was te taai van karakter om voor goed het hoofd
onder het noodlot te bukken. Weldra werkte hij voort
aan het verzamelen van onze oude liederen ; reeds in
1834 verscheen zijn Reynaert de Vos, naer de oudste
beryming, te zamen met de Rymkronyk van Jan van
Heelu. Opmerkenswaardig is het
bitsige korte voorbericht
van het eerste werk , waarin hij wenscht
dat deze zijne bearbeiding van het oudere gedeelte
van Reynaert den Vos iets bijdragen mocht tot het doen
herleven van eene zoo dierbare tael, in een tijd, waarop
ons land van zooveel Franschen uitschot werd overstroomd !»
Hetzelfde jaar stichtte hij te zamen met Blommaert en
Serrure een Vlaamsch letterkundig tijdschrift, de Nederlandsche Letteroefeningen (1). En zoo werd eindelijk aan
de rechts en links verspreiden, wien hunne taal dierbaar
bleef, eene gelegenheid geboden, om voor de rechten
dier taal in het krijt te treden. » (C. en Sch.37.)
Willems' ballingschap eindigde in 1835. Dank zij
vooral de tusschenkomst van Baron de Gerlaehe en
kanunnik De Ram , ontving hij in April 1835 zijne
benoeming tot ontvanger der registratie der burgerlijke
akten te Gent. (C. en Sch. 47.)
3. Na 1835 begint de bloeitijd van Willems' leven.
Niet van zijn letterkundig leven, want na 1830 legde
hij niet meer als liefhebber op de letterkunde toe,
. ofschoon de gang en de ontwikkeling van onze jonge
literatuur door zijn optreden en handelen bestuurd en
geleid wordt. Tot zijnen dood toe, in 1846, zal hij
de eerste verdediger, de aanvoerder blijven, overal waar
de belangen van de Moedertaal verwaarloosd en hare
rechten verkracht worden. Met meer vlijt dan ooit zal
hij de adelbrieven van het verstootene Vlaamsch bijeen
zoeken ; door zijn wijs beleid de Regeering tot eenige
toegeving nopen ; bewerken dat zij van de regeling der
(1) Het bleef maar e'en jaar bestaan, bij gebrek aan bijdragen.
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spelling hare zaak maakt, en zelfs niet ongeneigd schijnt
onze taal te huldigen , door het instellen van eene
Vlaamsche Academie. — Hij zal den strijdlust zijner
volgeling. en, tevens hunnen lust tot den arbeid aanvuren,
en aldus aan de beweging, die hij in het leven riep,
hare eerste mannen van beteekenis schenken. > (C. en
Sch .62.)
De Vlaamsche geest is wakker geworden. In 1836
sticht Willems met J. David , en onder bescherming
van het Staatsbestuur, de Maetschappij tot bevordering
der Nederduytsche Tael- en Letterkunde (1). Een harer
eerste vruchten was het uitgeven van het Belgisch Museum,
dat tien jaar lang, tot aan Willems' dood, onder zijne
hoofdredactie verscheen. « Ontelbaar zijn de artikels, door
hem daarin geplaatst. Strijdschriften ter verdediging van
ons taalrecht, bijdragen tot onze vroegere geschiedenis,
uitgaven van ongedrukte handschriften, aanteekeningen
over de geschiedenis der letterkunde, en wat niet al
meer, verzamelde hij daar tot 'eenen rijken schat, eene
nog steeds mild vloeiende bron voor ieder, die zich met die
vakken bezig houdt. > M. ROOSES, Willemsfonds, nr 129.)
4. Eene tweede bemoeiing der Maatschappij was het brandend
vraagstuk der spelling. Men zou slechts eene halve kennis onzer
herlevende letterkunde bezitten, zoo men geen klaar inzicht had in
de geschiedenis van de spellingskwestie, of liever — want zoo hevig
was de strijd — van den spellingsoorlog.
Terwijl in Holland, sedert 1804, Siegenbeek's spelling algemeen
werd gevolgd, heerschte in Belgie, op dit gebied, nog de schromelijkste
verwarring. Vier, vijf stelsels werden vooruitgezet. Van 1815 tot 1830
werd de spelling van Siegenbeek ook hier opgedrongen ; doch velen
hadden er zich tegen verzet, onder het belachelijk en kleingeestig
voorwendsel, als zouden het Vlaamsch en het Hollandsch niet eene,
maar twee onderscheiden talen zijn. In 1830 was de verwarring zoo
algemeen, dat het Voorloopig Bestuur daarin eene reden meende te
vinden, alleen het Fransch als officieele taal te erkennen, omdat het
onmogelyk was een tekst der wetten en besluiten uit te geven, in
eene taal die, zoo heette het, van streek tot streek, ja, van stad tot
stad verschilde.
(1) Zie Brieven van J. F. Willems : Willemsfonds, nr 78, 138-140, 143, 146.
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In de eerste vergadering der Maetschappy ter bevordering van
besloten de aanwezige leden,
de Nederduytsche Tael- en Letterkunde,
David, Willems, Serrure, Blommaert, Ledeganck en Bormans, het
Staatsbestuur uit te noodigen eene prijsvraag over de regeling der
spelling uit te schrijven. Minister de Theux voldeed aan hun verzoek.
Twaalf antwoorden kwamen in. Eene commissie, bestaande uit zeven
leden : Willems (voorzitter), David, De Smet, D'Hulster, Verspreeuwen, Ledeganck en Bormans (verslaggever), kende aan geen enkel
antwoord den prijs toe. Den 17. Juli 1839 sprak zij zelve haar
gevoelen uit over de acht voorname twistpunten. (C. en Sch.79.)
Niet zoohaast waren de acht regels der Commissie in het Staatsblad
en in het Belgisch Museum (III 290) verschenen, of een ware spellingsoorlog brak los. Willems, David en al de leden der commissie
werden voor vijanden van godsdienst en vaderland uitgekreten. Er
werden attikels geschreven, protestatien geteekend, pamphletten rondgedragen en onder de deuren gestoken, booze geruchten verspreid,
lasteringen uitgevonden, listen berokkend om het werk der commissie
omver te werpen. Eene schets van al hetgeen in. dien laag bij den
grond kruipenden tijd voor en tegen de spelling der commissie geschreven en gedrukt werd, zou alleen een boekdeel vergen.. (C. en
Sch.81.)
Zoo verspilden de Vlamin4gen, willens of niet, hun besten tijd
aan een vraagstuk dat, volgens hen, eene levensvraag scheen voor
onze opkomende letterkunde. En het ergste van al, Bormans maakte
maar niet gedaan met zijn verslag. Eindelijk verscheen dit in 1841.
De Maetschappij belegde daarop eene algemeene zitting van alle
letterkundigen uit alle gouwen des lands, te Gent, den 23 October 1841.
Het Taelcongres — zoo heette de vergadering — bekrachtigde, op
een na, al de spelregels der commissie. (Middelaer II, 94-97.) Nog
duurde de spellingsoorlog voort, tot een ministerieel besluit, van
in Januari 1844, de Spelling van het Gentsche Taalcongres voorschreef bij de vertaling van het Bulletin officiel des lois et arretes.
Deze gewichtige zegepraal werd, den 1 ln Februari 1844, te
Brussel plechtig gevierd door eene algemeene vergadering der maatschappijen van Vlaamsche letteroefening. Driehonderd schrijvers, onderwijzers en afgevaardigden van genootschappen, verbonden er zich de
nieuwe spelling na te leven...
...Die talrijke bijeenkomst werd voorgezeten door Willems.
Zijne redevoering : Over den geest waerdoor de Vlaemsche Letterkunde
zich moet doen onderscheiden (Belg. Museum VI11,3-13) verwekte
algemeene geestdrift. Evenals in 1841, te Gent, ontving hij in de
hoofdstad, vanwege zijne taal- en strijdgenooten, de hartelijkste blijken
van toegenegenheid en vereering. (C. en Sch.95-96 HAM.90.)
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5. Willems overleefde niet lang deze heugelijke gebeurtenis. Den 2411 Juni 1846 bezweek hij, te Gent, plotseling aan
eene beroerte. (C.enSch.13-96 ; C.end.M.34 ; HAM.
chap,II,III,IV ; Sn.248 ; T.B.678 ; Belg. Museum X, 46;
Willemsf. nr 129.)
Willems staat niet hoog als dichter. R Hem mangelde
het aan scheppende verbeelding en aan dichterlijk gevoel...
In het proza daarentegen staat hij met vaste voeten op
eigen grond, daar heerscht, volledige overeenstemming
tusschen vorm en inhoud. Hij was de eerste prozaschrijver,
die zich in onze gewesten in deze eeuw vertoonde...
Zijn stij1 is gespierd en vloeiend zonder hardheid, nosh
losheid. » (M. ROOSES : Schets. 95-96.)
§ 2. JAN BAPTIST DAVID.
Niet minder dan Willems, verdient de hoogleeraar kanunnik
David in de harten der Vlamingen te blijven voortleven. Evenals
Willems, en aan diens zijde, screed David, zooveel zijn stand het
hem toeliet, tot herstelling onzer taalrechten ; meer dan iemand
wellicht, heeft hij het zijne bijgebracht, om aan de Vlaamsche taal
hare letterkundige beschaafdheid en haar letterkundigen bloei terug te
schenken.

Jan Baptist David werd geboren te Lier, den
25 Januari 1801. Op elfjarigen leeftijd werd hij apothekersgast te Antwerpen ; daar leerde hij Willems kennen, die
hem al spoedig liefde voor de moedertaal wist in te
spreken. Weldra voelde de jeugdige anothekersgast zich
tot eene verhevener roeping aangetrokken. Met den zoon
van zijnen meester bestudeerde hij de classieken, en
in 1819 werd hij als student der Rethorica aanvaard
in het Klein Seminarie te Mechelen. In 1823 werd hij
priester gewijd. Reeds in 1821 was hij tot onderregent
benoemd aan het Athenaeum te Antwerpen ; in 1822
werd hij leeraar aan het Klein Seminarie, welk ambt
hij bleef bekleeden tot in 1825, wanneer het Seminarie
gewelddadig gesloten werd. De jaren 1825 tot 1830 waren
voor David jaren van buitengewone bedrijvigheid in den
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strijd voor godsdienstvrijheid. Hij nam ijverig deel aan
't opstellen en verspreiden van politieke en godsdienstige
vlugschriften en boekjes tot bestrijding der Hollandsche
godsdienstige onverdraagzaamheid. Om den protestantschen
invloed der Maatschappij tot nut van 't algemeen te keer
te gaan, hielp hij mede tot het stichten der Bibliotheek
der verspreiding der goede boeken ; hij alleen bezorgde
een tiental vertalingen van katholieke Fransche of Latijnsche schrijvers.

JAN BAPTIST DAVID

Na de heropening der geestelijke gestichten in 1830, ,
werd David leeraar der Rhetorica. In 1831 werd hij
Principaal aan het Mechelsche stadscollege. Pitsenburg,
totdat hij, in 1834, leeraar in de Geschiedenis van Belgie
benoemd werd aan de nieuwe Katholieke Hoogeschool.
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In 1836 ging hij zich te Leuven vestigen, alwaar hij
verbleef tot aan zijnen dood, den 24 Maart 1866.
De Vlaamsche taal, in eenheid van spelling en
spraakkunst beoefend , bij grondige studie in gansch
haren rijkdom en al heure edele schoonheden gekend
en vOOr de oogen van landgenooten en landsbestuur ten
toon gespreid, dat was het oogwit van den schranderen
geleerde. . (Claeys : Davidsf. nr 110, bl. 50.)
Daarvoor gaf David, in 1833, zijne Nederduytsche
Spraekkunst uit, waarin hij, ander de toen gevolgde
stelsels, een wijzen middelweg. koos.
In het voorbericht der tweede uitgave wenscht hij << de instelling
van •een Genootschap, door het Staetsbestier ingerigt, ter beschaving
en voltooying onzer schoone moedertael. Dit alleen zou met het
vereyschte gezag, na behoorlijk onderzoek, voor alle geschilpunten
in dit vak kunnen uytspraek doen, en die verbeteringen welke het
tot bevordering onzer nationale letterkunde voordeelig zoude oordeelen,
aen onze landgenooten voorstellen. Het ware zeker hoogst te wenschen dat zulke instelling konde tot stand gebracht worden : men
zoude welhaest de zoo lang te vergeefs gewenschte eenparigheyd in
tael en spelling zien geboren worden, de zucht tot vaderlandschen
letterroem meer algemeen aengroeyen, en onze landspraek gebragt
worden tot een hoog punt van volmaektheyd. .

David's wensch werd - vervuld door de stichting der
Maatschappij ter bevordering van de Nederlandsehe Tael
en
Letterkunde, door de uitschrijving der staatsprijsvraag
aangaande de spelling en door de benoeming der spellingscommissie.
Dat dit vraagstuk voor velen zoo kittelachtig zou
zijn en aanleiding zou geven tot den reeds bekenden
spellingsoorlog, vermoedde wellicht de vreedzame man
niet. Om de spellingscommissie meer gezag bij te zetten,
poogden David en Willems eene Nederduytsche Academie
tot stand te brengen. Doch hunne poging mislukte.
(C. en Sch. 72-78.) Te dier gelegenheid schreef hem
Willems : << Al mijne hoop ligt nog alleen bij de Geestelijkheid. Deze moet bij onze bevolking den Duitschen geest
-

G. N. L. 13
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opvkiekken, taal en 'zeden herstellen. . (Willemsf. nr 77 :
Brieven van J. F. Willems, 166.)
Om de gemoederen wat meer tot bedaren te brengen,
om tot eenparigheid in het spraek- en letterkundige
stichtte David, in 1840, den Middelaer
te geraken
welke drie jaar bleef bestaan.
Na de oplossing der spellingskwestie, openbaart zich
David's streven het meest op philologisch en letterkundig
gebied. De door hem bezorgde uitgaven van oude schrijvers
zijn beter dan die zijner tijdgenooten. In de Academie
royale de Belgique was hij voorzitter der Commissie belast
met de uitgave yan de gedenkschriften der Oudvlaamsche
letterkunde. Van 1858-1861 liet hij Maerlant's Rijmbijbel
in druk verschijnen , in drie deelen , met voorrede ,
aanteekeningen en glossarium. Voor de Vlaamsche bibliophilen vervaardigde hij de uitgaven van Ruysbroeck's
werken, in zes deelen.
Als leeraar aan de Hoogeschool, streefde David er
naar, aan zijne leerlingen warme liefde voor land en
taal in te boezemen. Gelijk het de behoeften van zijnen
tijd eischten , bestonden zijne lessen hoofdzakelijk in
spraak- en letterkundige terechtwijzingen over opstellen,
of in letterkundigen uitleg van dicht- en prozastukken
uit Zuid- en Noord-Nederland. Bilderdijk was zijn lievelingsdichter. Zijne voornaamste verklaringen over werken
van Holland's grooten dichter zijn : Het waarachtig goed
en De Geestenwareld (1843), De ziekte der geleerden (1848).
Na zijn dood gaf P. Willems nog een boekdeel
Nederlandsche gedichten uit, met taal- en letterkundige
aanteekeningen van wijlen hoogleeraar J. B. David (1869).
Nog een kostbaar werkje op letterkundig gebied zijn
David's Tael en letterkundige aenmerkingen (1856), een
koen bestaan, ....een bundeltje beredeneerde en onverbiddelijke critiek, naar aanleiding van losse bladzijden
uit de werken van levende schrijvers. (C. en Sch. 173.)
Ook als geschiedkundige, werkte David terzelfdertijd
-
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voor zijne geliefde moedertaal. In 1842 verscheen het
eerste deel zijner 4, breed aangelegde > Vaderlandsche
Historie, waarvan bij zijnen dood tien deelen waren
afgewerkt (tot aan Requessens). Dit werk, eene vrucht
van aanhoudende studie , doch dat aan de eischen der
tegenwoordige historische wetenschap niet meer voldoen
kan, onderscheidt zich door een vloeienden en zuiveren stijl.
David sctireef ook eene R keurige vertaling > der
Navolging Christi (1843).
Bij het ontstaan van het Leuvensch Studentengenootschap Met Tijd en Vlijt, in 1836, liet de taalminnende
kanunnik zich als beschermlid opschrijven. Sinds 1843
was hij voorzitter en bleef dit tot aan zijn dood. .
In 1858, op het Tweede Nederlandsch Congres sprak
David over de behoefte en tevens over het plan van een
algemeen Nederlandsch Woordenboek. Zijn voorstel vond
bijval, en nog . voor zijn dood werd de eerste hand aan
de vervaardiging van het groot Nederlandsch Woordenboek
geslagen.
De verdienstelijke man bezweek — evenals zijn vriend
Willems 20 jaar vroeger — aan eene beroerte, den 24 Maart
1866. (Het leven en de werken van David : Davidsfonds,
nr 31 ; Gedenkboek der Davids-feesten te Lier : Davidsfonds,
nr 110 ; C. en Sch.63,69,173 ; HAM.72 ; B. -90,1,1 ;
2,93 ; -97, 9-10,221.)
Na Willems, stelt kanunnik David zich aan de
spits met zijn zorgvuldig bewerkt, gemoedelijk en gemakkelijk proza....(Zijne werken) zullen niet zonder invloed
blijven op de ontwikkeling onzer prozaIsten. Al mogen
dezen, ten gevolge van het verfranscht onderwijs, nog
vele jaren onder den knellenden druk liggen van het
gallicisme , naar David's voorbeeld zullen zij stilaan
hunnen stip louteren en het eigenaardige kleurige woord
niet langer versmaden. . (C. en Sch.173.)
Om David's streven op letterkundig gebied elkeen
klaar voor oogen te brengen, geven wij bier de < Voorrede

►
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van zijne Tael- en letterkundige aenmerkingen. Wij aarzelen
niet ze bijna in haar geheel mede te deelen, om het groote
nut dat zij nu nog den aandachtigen leerling aanbiedt.
• Het is eene algemeen erkende daedzaek dat de fransche
Litteratuer, verre van voortgang te maken, gedurig achteruit gaet, en
haest niets meer voortbrengt dat met de menigte van meesterstukken
uit de eeuw van Lodewyk XIV in vergelyking kan gesteld worden.
De reden van dit verval zoekt de wyze en kundige Laurentie in de
minachting welke de hedendaegsche Franschen hebben voor hunne
tael en dier wetten, voor de regels van den goeden smaek, voor de
modellen der oudheid, voor de overleveringen van vroegeren dag.
Door die minachting, zegt by te regt, gaet, in een land, waer zy
bloeide, de Letterkunde te niet, even als door den eerbied voor de
tael eene Litteratuer, waer zy ontbrak, geboren wordt en tot stand komt.
• Deze laetste waerheid raekt ons byzonder, ons • Belgen, die,
sedert dat wy de vryheid en de onafhankelykheid van het lieve
vaderland hebben bevochten, niet minder yverig zyn om de eerste
gronden te leggen eener nationale litteratuer, en de zoo lang miskende
tael der vaderen op nieuw in eere te brengen. Edele taek voorwaer,
en die ons den zegen van het nageslacht verzekert, indien wy ze
met goed beraed voortzetten, gelyk wy haer met vlyt hebben opgevat.
. Doch om die schoone taek te vervullen, is het hoofdvereischte
de eerbied voor de tael, niet een bespiegelende eerbied, die moeite
noch inspanning kost ; maar een werkelyke eerbied, bestaende in de
ernstige studie der tael en het nakomen harer wetten, in het doorgronden
van haren aert en eigenschappen, in het gemeenzaem worden met
haren ryken woordenschat, in het gebruiken van hare byzondere
spreekwyzen en wendingen. Nu, omtrent dat alles (laet een der
veteranen uit de schaer der belgische letterminnaers het vrymoedig
zeggen), omtrent dat alles blyven, over 't algemeen, onze hedendaegsche
schryvers te kort aen hunnen roep, en werken, zonder het te willen,
hunne eigen bedoelingen tegen, verydelen zelf hunne billykste wenschen.
Wat zy schryven is geen zuiver Nederduitsch ; hunne tael heeft
vreemde plooijen ; hunne uitdrukkingen zyn niet nauwkeurig, hunne
samenstellingen dikwerf ongerymd ; hunne volzinnen zyn beroofd van
harmonie ; hunne rede vloeit niet, maer stremt en hapert, en mist
nagenoeg al de hoedanigheden, die by ieder letterkundig voortbrengsel,
vooral in den huidigen staet van beschaving, vereischt worden, zal
het tot den opbouw eener echt nationale litteratuer dienstig wezen,
en niet kort na zyne verschyning in vergetelheid vallen.
» Het kwaed dat wy willen tegen gaen is hoofdzakelyk vierderlei.
Vooreerst denken onze schryvers niet in hunne tael, maer in 't Fransch,
hetwelk daerom in hunne voordragt overal doorstraelt, en daer
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noodwendig barbarismen in brengt, tot groote schade der volkstael,
ja, tot verbastering van het nationael gevoel, van den belgischen geest.
» Ten tweede, zij verwaerloozen de eigenschap der nederduitsche
woorden, deze al te dikwerf willekeuriglyk gebruikende, zonder hunne
ware beteekenis uit de wortels zelf of de bestanddeelen op te maken,
gelyk het behoort, voor eene oorspronkelyke tael, als de onze, waer
alles op etymologische beginselen steunt, en byna ieder woord dat
beduidt wat het uit zynen aert moet beduiden. Van daer verkeerde
of kwalijk aengewende uitdrukkingen, ongepaste epitheten, valsche
woordsmedery, koppeling van denkbeelden die strydig zyn of elkander
uitsluiten, alles hetwelk geschapen is om, op den duer, ons zinryk
en kernvol Nederduitsch tot eene ellendige brabbeltael te misvormen.
» leder zal gereedelyk toestemmen dat, met deze beide gebreken,
de styl onzer schryvers de vereischte zuiverheid missen moet. Maer
hy is tevens verstoken van twee zyner voornaemste sieraden, de
verscheidenheid en de welluidendheid. Als of er in de tael geen
voorraed was aen dusgenaemde synoniemen, ziet men soms dezelfde
woorden tot vervelens toe herhaeld in een opstel, ja tot twee en dry
mael weerkomen in eenen volzin, waer daerenboven alle vloeijendheid,
alle kadans ontbreekt, terwyl geheel de rede opgepropt is van weerof tegenklanken, soms zoo strijdig, dat zij niet alleen het gehoor
kwetsen, maar bykans onuitspreekbaer zyn.
» Dit alles zal ten overvloede blyken uit de stukken welke wy
hier, by wyze van proeven, met vergezellende aenmerkingen het
geeerd publiek voorstellen. Doch de bescheiden lezer zal tevens de
overtuiging krygen dat, verre weg, de meeste der berispte onvolmaektheden of gebreken door enkele oplettendheid vermyd kunnen
worden, en dit is juist het nut dat wij met dit werkje hopen
stichten. Onze achtbare en yverige medcbcoefenaers der vaderlandsche
letteren zullen erkennen dat zy veelal
haestig en zonder genoegzamen
overieg schryven, en claerdoor in onnauwkeurigheden vallen, het zy
ten aanzien van het gebruik der woorden, het zij omtrent hunne
schikking in de rede. Trouwens, wy BeIgen, schryvende in de tael
welke wy van jongs af gesproken hebben. en die, als 't ware, deel
maekt van ons zelven, wat behoeven wy doorgaens meer dan
aendacht om de geheimen dier tael te doorgronden, om de echte
beteekenis der woorden te vatten, om de fyne nuancen der synoniemen
te onderscheiden, en bepaeldelyk dat woord te kiezen, hetwelk de
gemeende zaek best te kennen geeft ? Wat behoeven wy veelal meer
dan aendacht om te zien of zulk adjectief past by een voorkomend
substantivum of de daed, door een werkwoord uitgedrukt, al dan
niet gewijzigd, al dan niet aengedaen wordt door een bygevoegd
adverbium : of er betrekking b!!::ft t=c!ien den eersten en eigen zin
van een naemwoord, en den overdragtelyken zin dien men er aen
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geven wil ; of twee denkbeelden genoegzaam verwant zyn om ze,
door samenstelling, tot een enkel woord te vereenigen ?
,, 't is waer, die aendacht kan niet altyd besteed worden zonder
zekere inspanning van den geest ; doch behalve dat de oefening alles
vergemakkelykt, en de nauwgezetheid tot eene soort van gewoonte
maekt, moet toch ieder zich de moeite getroosten welke zyn arbeid
medebrengt. De grootste schryvers hebben hunne werken niet slechts
herlezen, maer herschreven, ja meermalen zelfs, om daer telkens nieuwe
verbeteringen aen toe te brengen ; en zoo is het, zoo alleen, dat de
meesterstukken in de wereld gekomen zyn. Dat voorbeeld dienen wy
na te volgen, namelijk door studie en onderzoek, ja, waer 't noodig
is , door taei geduld onze letterkundige opstellen alle mogelyke
verdiensten by te zetten, is het niet om meesterstukken voort te
brengen, welke uit hunnen aert altyd zeldzaem zullen wezen, dan toch
om rype vruchten aen te bieden, en tot het stichten der nationale
litteratuer goede bouwstoffen te leveren. Andere kunnen daer niet toe
dienen, en gaen verloren.
>> Wat wy hier zeggen van de dusgenaemde zuiverheid, in den
styl te brengen door het zorgvuldig nakomen van de regels der
spraekkunst en door den keus van passende bewoordingen, is vooral
ook waer van de verscheidenheid en de harmonie, welke daer mede
in heerschen moeten. Enkele aendacht is toereikend om de noodelooze
herhalingen, die aen de rede alle kleur benemen en haer een voorkomen
van slordigheid geven, te vermyden ; mits de schryver zich niet ontzie
van soms een beeld door een ander beeld te vervangen, eene gedachte
te wyzigen, of eene Verschillende wending aen zyne voordracht te
geven. Hetzelfde geldt van de welluidendheid. Deze hangt dikwijls
geheel of van de plaetsing der woorden, die, volgens dat zij in den
zin voorkomen, stroefheid meebrengen of kadans, en de rede vloeijend
maken of belemmeren. De oplettendheid des schryvers volstaet hier
meestal om de vereischte hoedanigheden aen zynen styl te geven,
gelyk zy mede hem het horten van strydende klanken zal doen myden
indien by zyn eigen gehoor wil te rade gaen, en zijne uitdrukkingen
daer aen toetsen.
. Zulks hebben wy zelf in onze aenmerkingen trachten te doen,
ten einde de aendacht van lezers en schryvers op die punten te
vestigen, zonder het verwyt te vreezen dat wij hier of daer op kleinigheden
hebben aengedrongen, dewyl niets klein moet geacht worden, wanneer
het by kan dragen tot de sierlijkheid van den nederduitschen styl.
3.

MEDEWERKERS VAN WILLEMS EN DAVID.

1. Jonker F. M. Blommaert (Gent 1807-1871), een zeer geleerd
man, een der stichters van de Vlaemsche Bibliophilen. (C. en Sch.64.)
Wij hebben van hem een groot getal taalkundige opstellen, strijdschriften
en uitgaven van middeleeuwsche dichters. (C. en d.M.78.)
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2. C. P. Serrure (Antwerpen (1805—Moortzeele (bij Gent) 1872),
professor in de geschiedenis aan de hoogeschool te Gent, schreef vele
artikels in tijdschriften en dagbladen tot verdediging der Vlaamsche
belangen, werkte mede aan de uitgaven der Vlaemsche Bibliophilen ,
en stichtte in 1858 het Vaderlandsch Museum voor Nederduitsche
Letterkunde, Oudheden en Geschiedenis (1855-1863). — (C. en Sch.99,175.)
3. Ferd. Aug. Snellaert (Kortrijk 1806—Gent 1872). Met
Willems, Rens, Blommaert, Vervier, Serrure, Van Duyse, Ledeganck en
anderen, stichtte hij te Gent, in 1836, de maatschappij De taal is gansch
het yolk. (C.en Scti.63.) Zijne voornaamste werken zijn : 10 Oude

Vlaemsche liederen, ten deele met melodieen, verzameld door _J. F. Willems,
en door Snellaert uitgegeven, (Gent 1848), een lijvig boekdeel, doch
dat niet meer op de hoogte der hedendaagsche wetenschap is; 20 Schets
eener geschiedenis der Nederlandsche letterkunde. (HAM. 74.)
4. J. 11. Bormans (St-Truiden 1801—Luik 1878), was leeraar
aan de hoogeschool te Luik van 1837 tot aan zijnen dood, gaf vele
werken uit van middeleeuwsche schrijvers, en schreef vele bijdragen
in den Middelaer en in den School- en Letterbode. In al zijne schriften
toont Bormans zich een warm verdediger der Vlaamsche belangen,
en een hevig bestrijder van zorgelooze taal. Zijn zuiver en levendig
proza genoot dan ook den onvoorwaardelijken lof vanwege zijn
boezemvriend David, in dezes Tael- en letterkundige Aenmerkingen.
(C.en Sch.175.)
Al kan men ten huidigen dage meest niet dan met meewarigen
blik den arbeid aanzien, werken Willems en Blommaert, Snellaert en
Serrure, David en Bormans, als uitgevers van middeleeuwsche schriften
hebben volbracht ; al kenden zij, bij het vervullen van die taak, de
twijfelingen of aarzelingen niet van den waren wetenschappelijken geest,
het ware onrechtvaardig hun pogen niet te huldigen : zonder den
ontdekkingswedijver en de uitgeversdrift dezer enkele mannen, die aan
geene hoogeschool de oudere taal en het middeleeuwsch geschrift
hadden kunnen bestudeeren, zouden talrijke teksten nog vele jaren
onbekend en onbenuttigd zijn gebleven. > en Sch.174.) — (HAM.95.)
4. ONZE EERSTE DICHTERS OM EN NA 1830.

De eerste Vlaamsche dichters om en na 1830 staan,
de eene gedeeltelijk, de andere heel en gansch onder
een driedubbelen invloed. Meest alien, die reeds Odor
1830 verzen maakten, hadden in de prijskampen der rederijkers naar het eeremetaal medegedongen, en waren aldus
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min of meer behept met de gebreken, aan die zonderlinge
vereerders van cc Apollo en de negen muzen eigen. —
Tevens waren zij meest alien blinde vereerders van de
Hollandsche dichters om de jaren 1800, vooral van Feith,
Helmers en Tollens. Hierdoor won, wel is waar, hunne
taal in rijkdom, in beschaafdheid en in gekuischtheid .
(M.R.Nieuw Sch.224), doch ook erfden zij de gebreken
hunner meesters mede, het opgeschroefde, het hoogdravende > in den vorm. -- Ten slotte, naarmate zij
kennis maakten met de werken van Byron , Schiller ,
V. Hugo en Lamartine, kregen ook de gedichten van
Bovendien
velen eene sterk getinte romantische kleur.
is bij alien, oud en Jong, groot en klein, een grondtoon
waar te nemen : de geestdrift voor eigeii taal, en land
(M.R.Nieuw Sch.228.)
en yolk
Hieruit volgt dat vele onzer eerste dichters, om en na 1830,
op geen hooge dichterlijke verdiensten mogen aanspraak maken, zelfs,
dat hunne beste gedichten sours gebreken vertoonen welke den toets
eener strenge critiek moeilijk doorstaan. Dit maf_2; ons toch niet
beletten, hunne gedachtenis bij het jongere geslacht in eere te houden,
en hulde te brengen aan de loffelijke pogingen van hen die, in de
mate hunner krachten, medegewerkt hebben tot heropbeuring onzer
nationale letterkunde.
1. Kanunnik Simon Michiel Coninckx (Sint-Truiden 17501839) vertaalde in eenvoudige , ongewrongen taal de fabelen van
La Fontaine, en was ook cen luimig puntdichter. (C. en d. M.19 ;
C. en Sch.166.)
2. C. F. Amandus Duvillers (Avelghem, West-Vlaanderen -1803-1885) , pastoor , eerst te Middelburg (Vlaanderen), daarna te
Woubrechteghem (in het land van Aalst), dichtte De fransquiljonnade,
of dichtproef op de verbasterde Belgen, de fransquiljons en Cie (1842),
benevens verscheidene kluchtspelen , kinderliederen en volksliedjes ,
welke alle van eene hartstochtelijke gehos.Mtheid aan vaderlandsche
taal en zeden getuigen. (C. en Sch.166.)
3. Frans Jozef Blieck (Wervik 1805-1880) , notaris gaf
o. a., drie bundels Mengelpoezy uit (1839, 1850, 1863 — (C. en d.M.52;
C. en Sch.162.)
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4. Frans Rens (Geeraardsbergen 1805—Gent 1874) stichtte in
1834 het Nederduitsch letterkundig faarboekje, dat tot aan zijnen
dood bleef bestaan ; gaf, sedert 1846, een veertiendaagsch letterkundig
tijdschrift uit, De Eendracht, leverde veel in tijdschriften en liet een
drietal bundels gedichten verschijnen (1845, 1848, 1855). — Het Nederduitsch letterkundig laarboekje en De Eendracht (1846 1878) zijn
kostbare bronnen voor de geschiedenis der Vlaamsche Beweging en
der herlevende Vlaamsche letterkunde. (C. en d.M.56 ; C. en Sch.163 ;
M.R. Nieuw Sch.246.)
-

5. Maria Doolaeghe — Mevr. Van Ackere
(Diksmuide 1803-1884), ontwikkeIde en volmaakte haar dichterlijk
talent onder de leiding van Prudens van Duyse. Hare
voornaamste dichtwerken zijn : Madelieven (1848) ; het
genietbaarst zijn hier de stukjes waarin het vrouwelijk
gemoed zich uitstort
(C.enSch.163) ; De Avondlamp
welgeslaagde volksliederen . ;
(1850), een bundel met
Winterbloemen (1868) ; Najaarsvruchten (1869). Sommige
van hare gedichten werden in het Fransch, in het Hoogduitsch of in het Engelsch vertaald. In 1876 verscheen
te 's-Gravenhage een volledige uitgave van Ivire werken.
(C.en d.M.44 ; C.enSch.37,162 ; M.R.Nicuw Sch.246)
6. Prudens Van Duyse, te Dendermonde geboren
in 1804, genoot eene verzorgde opvcieding. Na 1830 verbleef
hij eenigen tijd in Holland ; in 1837 werd hij te Gent
leeraar aan het AthenTum, in 1838 stadsarchivaris, later
leeraar in de geschiedenis aan de Gentsche teeken-academie.
Hij stierf te Gent in 1859.
Van Duyse was een der ijverigsten onder de mannen
na 1830. Overal treft. men hem aan onder de eersten,
de offervaardigsten en de krachtdadigsten.. (C.en Sch.150.)
Hij is ook de vruchtbaarste dichter van zijnen tijd.
Ontelbaar zijn de gedichten die hij, bij welke gelegenheld ook, vervaardigde ; soms maakte hij tot drie gedichten
op hetzelfde onderwerp. Zelfs dichten voor de vuist was
voor hem eene (C.en Sch.151.) Een en twintig
dichtbundels gaf hij uit ; daarbij maakte hij zeveri tooneelstukken, schreef verscheidene wetenschappelijke werken,
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o. a. De Rederijkkamers in Nederland, hun invloed op
letterkundig, politiek en zedelijk gebied, buiten een overgroot
getal bijdragen in tijdschriften. Na zijn dood, verschenen
nog tien groote boekdeelen Nagelaten gedichten (1882-1885).
Het valt in het oog dat < zulk een soort van dichterlijke
gave haar ongerief heeft en Van Duyse's werk draagt er

PRUDENS VAN DUYSE

de duidelijkste sporen van. Hij is zoo vruchtbaar in het
voortbrengen, dat een nieuw vers telkens het voorgaande
verdringt, eene strofe uitstorting eischt, vOOr de andere
nog geschreven staat, en een nieuw lied reeds in de keel
opwelt, vOOr het andere nog uitgezongen is. Van bezinnen
of herzien kon er op die wijze geen spraak zijn en is
er dan ook geene. Elk denkbeeld, elke inval moest uit
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het overstroomend gemoed of uit het rijmziek hoofd in
de pen, uit de pen op het papier, van het papier op
de pers en dan de wereld in, zonder verademing, zonder
verkoeling, maar ook zonder schifting of rijping... Zoo
komt het, dat een overgroot getal zijner stukken geen
andere verdienste bezitten dan van hem weinig moeite
gekost te' hebben
(M.R.Nieuw Sch.248-249.)
Zulk een overwegend gebrek vermindert wel in hooge
mate de goede hoedanigheden Prudens Van Duyse's
poezie, doch het neemt ze niet te eenen male weg.
Van Duyse slaagt het best in de lyriek en in het eenvoudig
dichtverhaal : hij toont « een innemend talent, wanneer
hij in helderen, gemoedelijken trant als een uitnemend
verteller optreedt, of op de aandoenlijkste wijze spreekt
van zijn eigen lief en leed (C.en Sch.160.) Bovendien
kent hij wonderwel zijne taal, die hem nooit in den
steek last. In 1860 werd zijn bundel Nazomer bekroond
in den vijfjaarlijkschen Staatsprijskamp. (C.en d.M.58 ;
C. en Sch.149,263 ; HAm.83 ; Sn.257 ; T.B.684 ; M.R.
Nieuw Sch.247 Letterk.St.27 .)
7. Hippoliet Van Peene (Kaprijk 1811—Gent 1864) is de
het Vlaamsche volkslied, dat
dichter van « De Vlaamsche Leeuw
wellicht meer door het krachtig refrein, dan wel om de dichterlijke
waarde van het geheel, zulk een algemeenen bijval heeft verworven.
Van Peene maakte goede tooneelstukken. (C. en d.M.86.)

8. Haar hoogste vlucht — in het eerste tijdvak na
1830 — neemt zonder twijfel de Vlaamsche muze bij den
gevoelvollen en geestdriftigen zanger der Drie zustersteden.
Karel Lodewijk Ledeganck werd den 9n November 1805
te Eekloo geboren. Nadat hij de banken der lagere schoOl had verlaten,
werd hij werkknaap in eene linnenweve:ij doch door tusschenkomst
van Vervier werd hij weldra als hulpklerk aanvaard op het stadhuis
te Eekloo. De jeugdige knaap was met een aangeboren ijver tot
studie begaafd. Niet alleen legde hij zich met alle vlijt toe op de
beoefening zijner moedertaal, maar hij wist het na korten tijd zoo ver
te brengen in de kennis van Fransch, Latijn en Grieksch, dat hij,
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nogmaals door Vervier's bemiddeling, als student der Gentsche hoogeschool zich liet opschrijven. Twee-, driemaal per week trok de jonge
Ledeganck te voet van Eekloo naar Gent, zonder dat hij daarom
zijn ambt op het stadhuis liet varen. Zijne vlijt werd heerlijk beloond :
Den I On Augustus 1835 legde hij, met de grootste onderscheiding,
zijn examen af als doctor in de rechten.

KAREL LODEWIJK LEDEGANCK

Een jaar later werd Ledeganck tot vrederechter benoemd te
Kaprijk, en in 1840 te Zomerghem. In ditzelfde jaar werd hij tot
lid van den Provincialen Raad verkozen, waar hij, de eerste na 1830,
in 't Vlaamsch het woord voerde.
In 1842 ontving hij vanwege het Staatsbestuur het ambt van
provincialen schoolopziener ; van dan af woonde hij te Gent. Drie
jaar later ontving hij den titel van professeur agrege aan de hoogeschool.
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Den 19n Maart 1847 bezweek de 41-jarige man aan een onverbiddelijke borstkwaal.

Deze schets van Ledeganck's burgerlijk leven — een
aanhoudend hooger stijgen in de rangen der maatschappij
— is een trouw afbeeldsel van zijne dichterlijke loopbaan.
Te zamen met den dorst naar wetenschap en den ijver
voor de studie, waren in zijne ziel, van jongsaf, de
vonken van het ware dichtvuur neergelegd. En, evenals
de omstandigheden zijner jeugd hem, slechts na krachtvolle
inspanning, tot het heiligdom der wetenschap toelieten,
evenzoo smeulde lang het dichtvuur in zijnen boezem,
eer dit in laaien gloed ontvlamde.
Van in zijne jeugd maakte Ledeganck kennis met
Cats en Tollens, weldra ook met Vondel. Zijne eerste
dichtproeven waren antwoorden op de prijsvragen der
toenmalige rederijkerskamers. Achtereenvolgens zag hij
zijne gedichten bekroond ; niettemin waren het gedichten
vol wansmaak en gezochtheid. In 1834 schreef het Staatsbestuur een nationalen prijskamp uit om de zegepraal
van 's lands onafhankelijkheid te bezingen : Ledeganck
won den prijs. Dit was de laatste keer dat hij dong
naar het eeremetaal.
Na 1834 gaat Ledeganck een nieuwe dichterlijke
loopbaan in. Zijne kennis van vreemde talen verschafte
hem de gelegenheid van uitheemsche dichters te lezen,
vooral Schiller, Byron, Victor Hugo en Lamartine. Naarmate
hij zich loswringt uit de kluisters der rederijkers, ondergaat hij allengs geweldiger den betooverenden invloed
van het toen heerschende romantisme. De duidelijke sporen
van dezen nieuwen invloed vinden wij het eerst in zijn
eersten bundel, Bloemen mijner lente (1839) welke, naast
zijne rederijkersgedichten uit vroeger jaren, eenige romantische gedichten bevat, (b.v. : Boudewijn van Constantinopel),
alsook vele vertalingen naar Lamartine en Byron. Doch
de romantische gedichten zijn niet de schoonste bloemen
uit dezen bundel ; deze « draagt vooral bij tot den roem
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van den dichter door eenige Oorspronkelijke stukken,
onder dewelke Het klavier (1836) tot het beste behoort
wat Ledeganck geschreven heeft (C.en Sch.103.)
Ledeganck's roem stijgt naarmate hij, allengs meester
geworden over taal, stijl en versbouw, noch rederijkers,
noch romantische dichters naar de oogen ziet, wanneer
hij zijn Vlaanderen beschrijft gelijk het is, zooals in
De Boekweit (1844), een gedicht dat « in zangerigheid
de keurigste stukken van vroeger overtreft (C.en Sch.
104), of wanneer de dichter de gevoeligste snaren van
zijn kinderhart laat trillen in Het graf mijns, vaders en
vooral in Het graf mijner moeder, << zijn meesterstuk, had
hij op den avond van zijn leven zijn yolk nog de Drie
zustersteden niet geschonken (C.en Sch.103.)
In 1846 verschenen De drie zustersteden ., « die alles
overtroffen, wat den gevierden zanger tot hiertoe uit de
pen was gevloeid, en dan eens al de pracht en den
zwier der ode ten toon spreiden, en waaruit dan weder
al het teeder klagende der elegie spreekt, en die steeds
door hare edele vaderlandsliefde, geestdrift en bewondering
bij elken Vlaming, welke een hart in zich voelt kloppen, zullen verwekken (Dr. HEREMANS : Inleiding tot Ledeganck's
gedichten.) Met recht heeft Max Rooses Ledeganck's
zwanezang << het dichterlijk Evangelie van de Vlaamsche
Beweging >> genoemd. (Schets.105.)
Ook als rechtsgeleerde heeft Ledeganck diensten aan het Vlaamsche
land bewezen. In 1841 verscheen van hem eene vertaling van het
Burgerlijk Wetboek, een werk dat uitmunt door taal- en rechtskennis,
en dat reeds verscheidene herdrukken heeft beleefd.

(C. en d. M.70 ; C. en Sch. 100 ; HA/A.78; Sn.256 ;
T. B.680 ; M.R.Schets.99 ; Nieuw Sch . 244 ; B.-87,8 ; -89,7 ;
-97 , 11 ,205 ; V. K V1 . A .-97,579-605,606-622.)
9. Jan Theodoor Van Ryswyck (Antwerpen 18111849), was in den vollen zin des woords een Vlaamsche
volksdichter. Hij bezat veel dichterlijken aanleg, doch
zijn ongestadig karakter en zijn groot gemak om verzen
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te schrijven, waren oorzaak dat hij zelden lets onberispelijks, iets afgewerkt leverde. Wel werden zijn eerste
gedichten streng beoordeeld, wel wees David, b. v., op
den gebrekkigen versbouw en de verwaarloosde taal, de
lustige Door » stoorde er zich niet aan.

JAN THEODOOR VAN RYSWYCK

De vroolijke luim, het grappige , het hekelend zijn
de bijzonderste goede hoedanigheden van zijne gedichten.
Antwerpen's, Vlaanderen's volkszanger te zijn geweest,
is in de oogen van de latere geslachten Theodoor Van
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Ryswyck's hoogste roem gebleven. Wat de burgerij uit
de Scheldestad dacht en gevoelde ; wat haar stof gaf
tot spotten en klagen, vertolkte hij op de levendigste
wijze in zijne Politieke Refereinen en zijne volksliedjes.
Green voorval, in schijn nog zoo onbeduidend, of hij
vond er aanleiding in, om zijn sarrend referein het verfranschte Landsbestuur naar het hoofd te slingeren, en
de Viamingen tot verzet op te wekken. . (C.en Sch.132.)
— In sommige gedichten verrast hij ons door verhevenheid
van gevoel en gedachten, b. v., in De bespiegeling op
het Onze Vader, in Godgewijde gezangen en in De twee
broeders. < Het treft ons, bier een gansch anderen Van
Ryswyck zijn voile kinderlijk-geloovig gemoed te hooren
uitstorten. >> (C.en Sch.131.)
Buiten de opgenoemde gedichten en dichtbundels
verdienen nog zijne Poetische luimen opgenoemd te worden,
die « veel grappigs bevatten... De verhalen winnen het
bepaald bij de vroegere, en de schalksche woord- en
zinspelingen, de flinke zetten, soms ook de bijtend satirische
uitvailen bieden zooveel verrassends, slat men den dichter
ongaarne lastig valt om al hetgeen nog aan taal en vorm
blijft haperen (C. en Sch.130.) — Overbekend is de
laatste zang van zijn laatsten bundel (1846), De arme
liereman, een portret, naar de natuur, van den volkszanger.
Twee jaar later was Th. Van Ryswyck krankzinnig
geworden ; hij overleed in 1849. Zijne volledige werken
werden herhaalde malen gedrukt. (C.en d.M.89 ; C.en Sch,
127 ; HAm.113 ; Sn.256 ; T.B.684 ; M.R.Schets.114 ; Nieuw
Sch.252.)
10. Jan Baptist Van Ryswyck (Antwerpen 1818 - 1869).
broeder van Theodoor, moest van zijne vrienden de taak opnemen,
als volksdichter op te treden in de plaats van zijn overleden broeder. Het best is hij geslaagd in zijne hekeldichten, in 1861 tot een
bundel verzameld, Politieke zweepslagen. « Er liggen geweldig snerpende knoopen in zijne. ongenadige zweep. » (C.en Sch. 271.) Evenals
zijn broeder waagde hij zich, doch met minder welgelukken, aan
ernstige poezie in Het woord Gods in Lien zangen, bespiegelingen
op de tafelen Mozes (1855). — (C.en d.M.108 ; C.en Sch.270 ; T.B.
684 ; M.R.Derde Schets.37.)
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11. Johan Alfried De Laet (Antwerpen 1815 - 1891), de dichter
van het volkslied . Komt, ontrolt den leeuwenstandaard ! » was van
in zijne kinderjaren een vriend van Conscience en oefende op diens
letterkundige ontwikkeling veel invloed uit. Zijne in tijdschriften
verspreide gedichten gaf hij uit in 1848. De Laet . schitterde niet
door de verbeelding, MA* bij hoogen geestesadel en blakenden ijver
voor het schoone en het goede, onderscheidde hij zich door een
(C. en Sch.135.) Onder zijne beste
scherpen zin voor het wezenlijke
gedichten munten uit Aen de dichters ; Aen een meisje dat zich ter
beoefening der poezy begeven wilde ; Diva pax. — AI vroeg was
De Laet een vurig strijder in de voorste rangen der Vlaamsche
Beweging. (C. en d.M.101 ; C. en Sch.134 ; T.B.684 ; M.R. Nieuw
Sch.251 ; B.-98,615-621 ; J.K.V1.A.-92,67.)

12. Eugeen Eduard Stroobant (Turnhout 1819—
Brussel 1889), notaris te- Brussel, was een ijverig werker
voor de heropbeuring der Vlaamsche taal en letterkunde.
Tot in 1856 schreef hij een aantal gedichten,
eenvoudig
en gemakkelijk, verkwikkend en vol rein gevoel
A. 98,171), o. a., illijne ,eerste vlerken (1842), Gedichten
(1855). Stroobant maakte ook goede tooneelstukken. (C.
en d.M.112 ; C.enSch.169 ; J.K.V1.A.-98,143.)
-

13. Johan Michiel Dautzenberg (He
landsch Limburg 1808—Elsene 1869), Was in het .
werkzaam tot in 1839, wanneer hij eene admini
bediening ontving. Zijn eerste bundel gedichten verse
in 1850 ; na zijnen dood werden zijne Verspreide
nagelaten gedichten (1869) uitgegeven. In 1857 stichtte
hij het onderwijzerstijdschrift De Toekomst.
Dautzenberg was een der eerste dichters, die zich
bijzonder toelegden op de keurigheid en volmaaktheid
der metriek. Hij schreef geleerde poezie, in kunstigen
vorm, en legde er zich op toe allerlei moeilijkheden van
versmaat te boven te komen. — Door de keus zijner
onderwerpen was Dautzenberg voora1 een zanger der
landelijke natuur, onderscheiden door eenvoud en zacht
(C.en d.M.65; C.en Sch.
gevoel. (M.R.Nieuw Sch.253.)
170,266 ; HAm.189 ; T.B.684.)
—

G. N. L. 14
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14. Jan Karel Huibrecht Nolet de Brauwere
van Steeland (Rotterdam 1815—Vilvoorde 1888). . Heeft

Van Duyse zich zijn leven lang onverdiende miskenning
moeten laten welgevallen, bij Nolet daarentegen is het
moeilijk uit te wijzen of de letterkundige titels alleen
toereikend zijn om het aanzien te verklaren, waarin hij
zich van den beginne mocht verheugen, en al de eereblijken en onderscheidingen te rechtvaardigen, welke hem
zOO vroeg en zOO mild te beurt vielen. >> (C.enSch.143.)
Nolet verbleef van zijn tiende jaar in Belgie. Hij studeerde in
de rechten aan de Gentsche hoogeschool, doch weldra zeide hij die
studie vaarwel, alleen nog voor de letterkunde levend.

In al zijne gedichten toont Nolet groote meesterschap
over de taal en over den versbouw. Doch hij miskende
de eenzijdigheid van zijn aanleg en wilde niet
alleen luim- en hekeldichten, maar ook zangen van hooge
vlucht maken. Zijne ernstige gedichten, Noami (1840),
eene bijbel-idylle in twee zangen , Ambiorix (Middelaer 11,68-76), een groot episch werk in vijf zangen (1841),
konden , reeds bij hun verschijnen , de proef eener
strenge critiek niet doorstaan. « De genietbare Nolet, de
verdienstelijke Nolet, ook de puntige, de bijtende Nolet,
leert men het best en volledigst kennen uit zijne verzenbundels Dichtluimen (1842) en Ernst en Boert (1847)....
Fijngevoeligheid was echter aan Nolet niet gegeven, en,
jammer genoeg, het mangelt hem wel eens aan kieschheid. > (C.enSch.147,148.) Buiten de opgenoemde gedichten
en dichtbundels, schreef hij er nog verscheidene andere,
alsook vele verspreide stukken in dagbladen, tijdschriften
en jaarboekjes. Als criticus verwierf Nolet een grooten
naam, alhoewel hier ook moet opgemerkt worden dat
zijne beoordeelingen soms al te bijtend en voor de
schrijvers krenkend waren. (C.en d.M.97 ; C.en Sch.143,
259 ; J.K.V.A.-99,73.)
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DERDE HOOFDSTUK.
18471890. Leven en verkwijning.
Het jaar 1847 brengt een ommekeer mede in het moderne
tijdvak der Vlaamsche letteren : het brandpunt der Vlaamsche
Beweging, zoo op politiek als op letterkundig gebied,. is voortaan
niet meer Gent, maar Antwerpen. Reeds, sedert een tiental jaren,
dringen de Antwerpsche dichters en prozaschrijvers, De Laet, Door
Van Ryswyck, Conscience, met < eene talrijke schaar van overmoedige
en geestdriftige jongeren > (C.en Sch.110) naar den voorgrond. Door
den dood en van Willems in 1846, en van Ledeganck in 't volgende
jaar, eindigt de overwegende invloed van Vlaanderens hoofdstad ;
Antwerpen zal thans << onbetwist en voorgoed den toon aangeven
en de leidster wezen >>.
Bij de nieuwe dichters is eene opmerkenswaardige verbetering,
in opzicht van taal en vorm, zichtbaar. Daarenboven, breken zij of
met het nazingen van uitheemsche dichters ; zij gaan geheel hun eigen
Vlaamschen gang. (C.en Sch.110 ; M.R.Nieuw Sch.253.)

1. Jan Van Beers (Antwerpen 1821-1888) is onder

de kunstgenooten van zijnen tijd een der meest geroemden. Hij deed zijne studien aan 't Klein Seminarie te
Mechelen ; doch de vruchten zijner godsdienstige opvoeding gingen te loor, het « zoet, eenvoudig geloove des
kinds viel wegbrokkelend in Hij was achtereenvolgens
leeraar aan de Normaalschool te Lier en aan het Athenaeum
te Antwerpen.
Van Beers « wist met zekerheid de gevoeligste snaren
der harten te roeren, terwijl hij het oor streelde door
zijne zangerige taal en het oog des geestes door zijne
keurige en levensvolle beelden bekoorde (M.R. Nieuw
Sch.225.) Doch vele zijner eerste gedichten zijn te droomerig, te dweperig ; weldra wordt hij volksdichter, die
liefst zijne onderwerpen zoekt in de volkswereld, met
het doel voor de verdrukten en misdeelden uit de lagere
volksklasse belangstelling en medelijden op te wekken.
Toch kan de katholieke jongeling, zonder ergenis voor
zijn geloof, Van Beers' volledige gedichten niet lezen.
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Eenige zijner meest geprezen dichtwerken zijn : Licht (1843);
Een bloem uit het yolk (1848) ; Begga (1868) ; Maerlant
(1860) ; De bestedeling (1868) ; De oorlog ; De arme
grootvader ; Tan to Geertruid (1858); De stoomwagen (1859);

JAN VAN BEERS

De zoon van den metseldiender.
Sch. 272 ;

HAM.

(C.en d.M.114 ; C. en
122 ; T. B. 684; T. D. B. 25,25 ; M. R.

Schets.145, Nieuw Sch.254 ; Derde Sch.365 ;

L.St.118 ;

B.-89,9,213.)
2. Frans Jozef De Cort (Antwerpen 1843—Brussel 1878)
slaagde wonderwel in het huise1ijk lied. Volgeling van Dautzenberg,
was hij uiterst streng op den vorm. Zijne liederenbundels verschenen
in 1857, 1859, 1862, 1866 en 1868. (C.en d.M.172 ; C.en Sch.283 ;
T. B.886 ; M. R.Schets.168.)
5. Onder de goede dichters van hunnen tijd werden nog algemeen
gerekend : G. J. Dodd (Antwerpen 1821—Stioost-Ten-Noode 1888);
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A. A. Beernaert (Everghem 1823—Alveringhem 1883) ; Nap. Destanberg (Gent 1829-1876) ; J. E. Michels (Beveren 1823 —Wetteren 1881) ;
Mevr. M. David Van Peene (Koewacht, in Zeeland, 1831—Aaltre 1885);
P. J. H. Brouwers (Stockheim o/d. Maas 1831-1897). — Ook de
bewerker van het hooggewaardeerd Westvlaamsch Idioticon, Deken
L. D. De Bo (Beveren op de Leie 1826—Poperinge 1885), gaf in 1874
een bundel gemoedelijke Gedichten uit.
-

De Geyter
eigenlijk Jan. De Geyter
(Lede-bij-Aalst 1830) , aanvankelijk onderwijzer te
Antwerpen, sedert 1874 bestuurder der Bank van Leening
aldaar. Hij schreef verhalende gedichten , o. a., Drie
menschen van de wieg tot in het graf (1861, 1865), een
onvoltooid gebleven . tendenz-roman in verzen niet
gelukkig van aanleg ; Reinaert de Vos, in Nieuwnederlandsch (1874) ; Keizer Karel en het Rijk der Nederlanden
(1888). Voor Peter Benoit dichtte hij ook zangdichtstukken.
die veel bijval verwierven, zooals : Vlaanderens kunstroem (1877), bij de 370ste verjaring van Rubens' geboortedag;
De wergild in ! (1878), eene schoolcantate ; De genius
des vaderlands, bij de opening der Nationale Tentoonstelling in 1880.
Geen wonder dat de stichter van den Liberalen
Vlaamschen Bond (1865), en de maker van het Geuzenlied
(1872) in menig gedicht zijne anti-katholieke gevoelens
luidruchtig lucht geeft. Niet alleen in zijn Keizer Karel
en het Rijk der Nederlanden, ook in vele andere gedichten
heeft De Geyter zich door liefde en haat wat al te
ver laten medetroonen
Daarom is de uitbundige lof,
bij het verschijnen van elk gedicht
en wel niet het
minst bij het verschijnen zijner anti-katholieke gedichten
— door vele zijner partijgenooten hem steeds toegezwaaid,
niet altijd op waarheid en overtuiging gesteund. Minder
overdreven is de volgende beoordeeling : De Geyter
is in de eerste plaats een lyrisch zanger. Zijne verhalende gedichten zijn romans in verzen, die er niet bij
verliezen zouden in proza geschreven te worden en
er waarschijnlijk duidelijker en boeiender zouden door
4. Julius
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worden. Dat hij beter gelukt in korter stukken, afgewerkt
zonder dat het gevoel, hetwelk ze hem ingaf, den tijd
tot verkoelen had , dan in zijne langere gedichten ,
bewezen ons de liederen en zangstukken , die hij
met zooveel bijval schreef. . (M.R.Nieuw Sch.257.) (C. en d.M.146 ; C. en Sch.279 ; T. B. 684 ; T.d.B.21 ;
B.-88,8,116 ; M.R.Nieuw Sch.256, Letterk.St.91; V.K.VI.A.
-91,197.)
5.

Jan Basiel Martens (Zulte 1828—Sint-Nikolaas

1900), kanunnik, en leeraar aan het Klein Seminarie te
Sint-Nikolaas, was de boeiende schrijver van een groot
aantal reisverhalen en werken tot verspreiding der wetenschap onder het volk. Zijn eenvoudige stijl, zijn streven
om het afgetrokkene in de wetenschap op klare en
aantrekkelijke wijze voor te stellen, maakten van zijne
gewrochten, alle door het DaVidsfonds uitgegeven, eene
kostelijke aanwinst voor de wetenschappelijke volksliteratuur.
6. Ook een zeer verdienstelijk prozaschrijver is Max
ROoses (Antwerpen 1839), de begaafde opsteller van een
viertal Schetsenboeken (1877,1882,1885,1894), welke getuigenis afleggen van 's mans . ontwikkelden kunstzin en
gelouterden smaak
Max Rooses schreef nog eene
Geschiedenis der Antwerpsche schilderschool (1879), beneyens twee reisverhalen Over de Alpen (1880), Op reis
naar heinde en ver (1889), De schilderkunst van 1400 tot
1800 (1908).
(C.en Sch.246.)

7.

Eene grootsche figuur, waarlijk, is Guido Gezelle,

de kop die sedert veertig jaar boven Vlaanderen
uitsteekt..., die West-Vlaanderens schoonheid gewekt heeft
en doen schingen in overheerlijke pracht in de oogen
van het preudsche vlaamsche yolk (H. Verriest : Twintig
VI. koppen.) De Heer ende Meester . der Westvlaamsche
school zag het levenslicht te Brugge, den 14 Mei 1830.
In 1854 werd hij priester gewijd en was toen reeds
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een half jaar leeraar aan 't Klein Seminarie te Roeselare.
Daar begon hij zich als dichter-liefhebber te openbaren.
Reeds had hij ettelijke gedichten opgesteld en in min
of meer engeren kring bekend gemaakt, wanneer, op
3 Mei 1858, een zijner studenten overleed. Dit afsterven
gaf aanleiding tot een zijner schoonste dichtwerken :

Kerkhofblommen, geplukt en bewaerd ter nagedachtenesse

GUIDO GEZELLE

van zaliger Eduard van den Bussche. Ditzelfde jaar 1858,
verscheen zijn eerste bundel gedichten : Vlaamsche dichtoefeningen, waari n overschoone stukken voorkomen, zooals
De Mandelbeke ; 0, 't ruischen van het ranke riet ; Excelsior;
Pachthoftafereel ; Waterspegel. In dezen bundel geeft hij zijne
Verantwoording
waariuede hij het tamelijk vrij gebruik
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der gewesttaal wettigt, althans poogt te wettigen. Hoewel
de dichter, in dit opzicht, buiten Vlaanderen hevige en
gezaghebbende tegenstanders ontmoette, toch werd Gezelle
door vele Westvlaamsche schrijvers nagevolgd (1). In 1860
veschenen zijne XXXIII Kleengedichtjes ; in 1862, Gedichten,
gezangen en gebeden , minder van waarde dan zijne
vroegere en dan vele zijner latere gedichten.
Sedert 1860 was Gezelle leeraar aan eerie Engelsche school te
Brugge , en van 1861 tot 1865 in dezelfde stad leeraar aan het
Engelsch Seminarie. In 1865 werd hij onderpastoor benoemd te Brugge,
en in 1872 ging hij in dezelfde hoedanigheid naar Kortrijk over.
Was hij ijverig als leeraar, ook als zielbestuurder, als kindervriend,
als vriend der lijdenden was hij voor alien een voorbeeld.
Verschillende omstandigheden waren oorzaak, dat de dichter een
geruimen tijd weinig van zich liet hooren. Wel schreef hij nog of
en toe gelegenheidsdichten ; wel gaf hij in 1880 nog uit : Liederen,
eerdichten en reliqua, doch de koortsachtige geestdrift van vroeger
was er niet meer. Hebben misschien . menig kruis en hertverdriet
waarover hij in 1869 klaagde, hem een tijdelijken afkeer voor de
poezie ingeboezemd, onder de voorname oorzaken zullen ook zijne
drukke bezigheden en de zucht naar ernstige studie geweest zijn.
Want niet alleen was hij, te Brugge, zeer ijverig als dagbladschrijver,
hij stichtte er nog het volkstijdschrift Rond den heerd (1865), waarin
de opsteller den Vlaamschen lezer wekelijks vergastte op alwat hem
voor geest en hart kon aangenaam wezen : < Een dagwijzer met
schetsen uit de levens van heiligen en roemwaardige lieden ; opstelten
over kunsten en uitvindingen; beschrijvingen van wilde of zeldzame .
Uitstap in de warande die naderhand diern,o tlva<
in een afzonderlijk boekdeel zouden verschijnen ; verhalen en vertelsels
als : De Doolaards in Egypte, naar het Engelsch van J. M. Neale ;
Van den kleinen Hertog, naar het Engelsch van C. M. Yonge, enz.;
woordverklaringen, spreuken en aardige zegswijzen ; gedichtjes en
grappen zelfs, kon men in het nieuwe tijdschrift in bonte mengeling
aantreffen, zoowel als gewrochten van langeren adem over wetenschappelijke zaken en over voorvallen uit de geschiedenis van stad
en land, van kloosters en kerken. > (K. De Flou : V.K.V1.A.-01,246.)
(1) Hetgeen wellicht, voor de eenheid en zuiverheid van taal, te betreuren
is. Er behoort groote taalkennis, naast zeer ontwikkeld taal- en smaakgevoel en
ongemeene bedrevenheid om op den al te weelderigen akker der gewestspraak
het onkruid uit de tarwe te verwijderen. Aan alle jonge taalbeoefenaars weze
bier de « Lezing » aanbevolen, over de « Nieuwere richting in de Vlaamsche
letterkunde », door A. Prayon-van Zuylen. (V.K•V1.A.-03,36.)
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Buiten dit alles was Gezelle een onvermoeibaar taalnavorscher. Hij
hielp mede aan het opstellen van De Bo's Westvlaamsch Idioticon,
en stichtte in 1881, met Dr. K. De Gheldere, Hugo Verriest en anderen,
Loguela, een maandblad voor taalliefhebberij. •

In 1886 verschijnt een nieuw dichtwerk, de vertaling
van Longfellow's Song of Hiawatha , dat overal veel
bijval inoogstte. Een nieuw tijdperk in Gezelle's letterkundig leven schijnt aan te vangen. Ook de critiek,
welke tot hiertoe onverschillig of afkeurend te zijnen
opzichte was, wordt hem gunstiger. Vleiende beoordeelingen zijner gedichten, ook in Nederland, eereonderscheidingen , vanwege Kerk en Staat en Hoogeschool,
maken hem weldra als een onzer verdienstelijkste Vlaamsche
dichters bekend.
In 1889 werd hij bestuurder van een klooster te
Kortrijk. Ditzelfde jaar stichtte hij den Biekorf, een leeren leesblad voor alle verstandige Vlamingen. Een nieuwe
dichtbundel verscheen in 1893, Tijdkrans, met
overschoone juweeltjes
opgevolgd in 1896 door Rijmsnoer.
In beide is zijn dichterlijk talent tot voile rijpheid
gekomen. Intusschen vertaalde Gezelle, met A. Cuppens,
Montalambert's Heilige Elisabeth van Ungarn, en hield
zich nog met vele andere taalkundige bezigheden onledig.
In de laatste jaren van zijn leven vertaalde hij, onder
de benaming van Goddelijke beschouwingen, de Meditationes theologicx van Mgr. Waffelaert.
Na het verdwijnen van het klooster te Kortrijk, in
1899, werd Gezelle bestuurder van het Engelsch klooster
te Brugge. Daar stierf hij den 26n November 1899.
Guido Gezelle is, zonder tegenspraak, de grootste
Vlaamsche dichter der negentiende eeuw, om de oorspronkelijkheid zijner poezie, de innigheid van zijn
gevoel, om de muziek zijner taal. . Hij is een dichter
. bij Gods genade een uitverkorene, voor wien alles,
het oogenschijnlijk geringste, leven en ziel heeft ;
die het onvatbaarste vatbaar maakt ;.... die tonen aanslaat,
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die men nooit heeft vernomen ; die bekoort door zijne
zangerigheid, die treft door de fijnheid van zijn gevoel,
mederukt door de kracht van zijnen beeldenstroom.
In eenzaamheid leeft hij niet eenzaam te midden
der natuur. Zijn hart is eene immer borrelende bron ;
zijn scheppende geest is rusteloos. Alles geeft hem stof
tot dichten ; alles is hem dichtenswaard : het ruischende,
ranke riet, de tiktakkende klok, de kristallijnen dauwdrop,
het vluchtig opvlammende en stervende sprankeltje vuur;
hij doet de klanken, die zijn fijn gehoor treffen, natrillen
in de golving der gesmijdigste alliteratie, en plukt, in
het rijk der mystiek, bloesems en bloemen doorgeurd van
den overtuigdsten godsdienstzin. . —• Geen wonder, dat
niet alles onberispelijke poezie is , wat hem , door den
aandrang van zijn overvruchtbaren dichtgeest, uit het
gemoed opwelt. « Gedichten stroomen uit zijne pen ; rnaar
hoe jammer ! ook versjes : zoete liederen en hard gerijmel ;
heerlijke tafereelen en nietige schetsjes ; bezielde zangen
vol hoop en troost en bemoediging, en onbepaalde, ijdele
gemoedsuitdrukkingen ; allerliefste . kleengedichtjes > en
naIeve << rijmreken alles dooreengeworpen in het stof
of in het zand der gelegenheidsgedichten, waaruit goudkorrels << tegenblinken, evenals er een traan van poezie
druppelt uit menigeen zijner tallooze . zielgedichtjes . op
doodprentjes (V.K.VI.A.-96,45.) -- (C. en d.M.141 ;
C. en Sch.306 ; HAm.209 ; T.B.687 ; D.W.B.-00,2,106 ;
V. K. VI . A.-96,45 ; -99,527 ; -01,223 ; M . R . Nieuw Sch. 260 ;
Twintig Vl. koppen.)
H. VERRIEST
:

8. Hugo Verriest (Deerlijk 1840), pastoor te Ingooigem , West-Vlaanderen , is de schrijver van Twintig
Vlaamsche koppen (1901), Regenboog (1902), en Op wandel
(1903). Hierin boeit de leerling en geestverwant van
Guido Gezelle den lezer door eene ongemeen meesleepende,
eene woorden- en gedachtenrijke taal, en door een prozastijl
beeldrijk als de beeldrijkste poezie. Al deze hoedanigheden
schitteren evenzeer in zijne voordrachten, waarvan tot nu
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twee bundels verschenen : Drij geestelijke voordrachten
(1899) en Voordrachten (1904).
9. Mogen hier niet onvermeld blijven, alhoewel sommigen onder
hen in de laatste jaren zelden naar de dichterpen grepen : Frans
De Potter (Gent 1834-1905), bestendige secretaris der K.V1.A. en algemeene secretaris van het Davidsfonds : Gelegenheidsgedichten van onderscheiden aard, 1856-1875 , — Volksliederen , 1861 ,
Jacob van
Artevelde, 1863, — Gedichten 1889, -- naast novellen en tallooze
geschiedkundige werken, vooral over de gemeenten van Vlaanderen ;
de gezusters Rosalie Loveling (Nevele 1834-1875), en Virginie
Loveling (Nevele 1836), die samen hunne gedichten (1870) uitgaven,
in zuivere, en eenvoudige taal geschreven, doch waarin een treurige,
troostlooze toon overheerscht (HAm.203 ; C.en Sch.294) ; beiden legden
zich vooral toe op de novelle ; Karel Bogaert (Kalken 1834), wiens
gedichten meermaals bekroond werden : Bloemen in het wild gegroeid,
Stemmen des gevoels, 1864, — Verstrooide bladeren, 1867,
1861,
— Zomerkrans, 1876, -- Vooruitgang, 1870 ; Desideer Claes
(Neerlinter 1836-1910), die talrijke goede gedichten schreef, welke nochtans
geene hooge vlucht nemen : Rozen en doornen, 1862, — De ifzeretz
spoorbaan in de Kempen, 1866, — Gedichten, 1885, — Humoristische
schets van de regeering van Willem I , 1903 ; Julius Pieter
Vuylsteke (Gent 1836-1903), vurig Vlaamsch- en volksgezind als
De Geyter, en even driftig, antikerksch ; en ook van jongs af een
't Zal
man van de daad . ; stichter van het Studentengenootschap
wel gaan
werd bestuurder van het Willemsfonds, gaf vOOr 1870
twee dichtbundels uit : Zwijgende liefde, 1860, en Uit het Studentenleven, 1868, (1) Frans Willems (Oolen 1839 Antwerpen 1896),
hoofdopziener der lagere scholen : Goethe's Herman en Dorothea,
uit het Hoogduitsch vertaald in metrieke versmaat, 1864, — De Heiland,

dichterlijke bespiegeling op lezus' leven, leer en lijden, in 3 zangen,
1870, benevens eenige Liederbundels voor kinderen ; in al deze met
zorg gemaakte gedichten ontbreekt het te zeer aan verbeelding en
bezieling.

10.

Emmanuel Hiel (St-Gillis, bij Dendermonde,

1834—Brussel 1899), leeraar in de Nederlandsche declamatie aan het Koninklijk Conservatorium te Brussel, de
type van den
flamingant uit een stuk . (J.K.V1.A.-00,
104-105), was een onzer vruchtbaarste lyrische dichters
Hij schreef eene menigte gedichten en liederen, alle bestemd
(i) C. eniSch.291.
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om gezongen to worden, o. a. een < prachtige reeks
cantaten en oratorio's, welke de vereende namen van
Peter Benoit en Emmanuel Hiel zullen vereeuwigen >>.
(Ibid.,112.) Zijne voornaamste gedichten of dichtbundels
zijn : De Wind (1864), bekroonde cantate ; Lucifer (1865),
oratorio ; De Schelde (1866), oratorio ; Prometheus (1868),
oratorio ; Liederen voor groote en kleine kinderen (1879);
Historische gezangen en vaderlandsche liederen (1885) ;

EMMANUEL HIEL

Monodramen en andere gedichten (1893), enz. — Hiel's
poezie heeft groote hoedanigheden naast groote gebreken.
. Wie hem zijnen woordenvloed, welke soms ontaardt in
grootspraak, ten laste legt, ontzegt hem daarom niet
kracht en gloed. Met leedwezen mag men er op wijzen
dat de dichter zijne taal niet genoeg kamt of kuischt ;
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wel eens woorden smeedt tegen alle regels in, zondigt
tegen de wetten der prosodie of taffelt met het rijm :
men wordt niettemin meegerukt door den bruisenden vloed
van zijnen rhythmus... Wat in Hiel bijzonder is hoog
te schatten, is het nationale, het vaderlandsche, het door
en door Vlaamsche ; het zijn de edele gevoelens, het
opwekkende, het verbeterende, dat, als de ziel, huist in
zijne laatste schriften. (V.K.VI.A.-96,38-39.) — (C. en d.
M.166; C. en Sch.287 ; T.B.685; M.R.Schets.222; Nieuw
Sch.257 ; V.K.VI.A.-91,201; -96,38; J.K.VI.A.-00,102.)
11. Jan Van Droogenbroeck (Jan Ferguut), geboren
te Sint-Amands op de Schelde, in 1836, was aanvankelijk
onderwijzer te Schaarbeek, werd later ambtenaar aan het
ministerie en stierf als bureeloverste in het Algemeen
Bestuur van Letteren, Wetenschappen en Schoone Kunsten,
in 1902. Hij genoot in de Normaalschool te Lier de lessen
van Jan Van Beers, doch het meest is hij zijne dichterlijke
opvoeding verschuldigd aan Dautzenberg, die < het eerst
de sprankel der dichtkunde in des jongelings hert deed
ontvlammen (Inleiding der Makamen.)
Behalve een groot aantal verspreide keurige gedichten,
gaf Van Droogenbroeck drie dichtwerken uit : Makamen
en Gazelen, Proeven van Oostersche poezie (1866), eene
vrije, doch meesterlijke vertaling van den Arabischen dichter
Hariri, naar de Duitsche bewerking van Ruckert; Dit zijn
zonnestralen (1893), een bundel Gedichten voor de jeugd,
zoo bevattelijk voor den geest der kleinen, zoo sprekend tot
hun gemoed, dat wellicht geen kinderdichter hem hierin
heeft overtroffen ; Sproken en spreuken, gedichten en gedach-

ten, den kloosterlingen der Oosterlingen afgeluisterd en
nagefluisterd door Jan Ferguut (1891), wederom in volmaakten vorm, in ongemeen zuivere taal en met groot
kunstenaarstalent geschreven. — Van Droogenbroeck heeft
ook belangrijke en geleerde werken over verskunst geschreven. (C.en d.M.189; C.en Sch.285; V.K.VI.A.-96,54.)
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12. Servaas Domien Daems (Noorderwijk 1838 —
Tongerloo 1903), kanunnik der abdij van Tongerloo, Ieeraar
in de godgeleerdheid en bibliothecaris aldaar. Zijne dichterlijke werken bestaan uit : Lierzangen (1870) ; Deugd en
vreugd (1873), Liederbundel voor brave zangers, waarvan
meest elk lied vroeger afzonderlijk uitgegeven was in
De Kempische Lier ; Gedichten (1878), die eene reeks
Suverlike liedekens bevatten, een welgeslaagde proeve van
middeleeuwsche poezie, en Luit en flail (1884), naast
nog menig hier en daar verspreid gelegenheidsdicht.

Evenals Van Droogenbroeck, stelt kanunnik Daems
zichzelf strenge eischen voor taal en stijl, voor rijm
en rhythmus. In zijne dichtwerken leverde hij stukken
van onderscheiden aard, huiselijke liederen en kluchtliederen, verhajen en legenden, naast cantaten, gewijde
drama's en verheven lierdichten ; vele zijn rijk aan
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verbeelding, uit alle spreekt luide het christelijk-dichterlijk
gevoel van den priester. Het is te betreuren voor de
Vlaamsche poezie, dat de dichter slechts bij verpoozing
naar de dichterpen scheen gegrepen te hebben, dat ambtsplicht en allerlei bezigheid hem niet dikwijlder toelieten
zijne dichterlijke aandrift den vrijen teugel te vieren.
Kanunnik Daems is ook een zeer verdienstig prozaschrijver. Zijn
proza is zuiver en sterk gebouwd, gemakkelijk en vloeiend , zoo
nochtans dat de behandelde stof wel eens lijdt aan gerekte uitbreiding.
Zijne voornaamste prozawerken zijn : Voor twee Vaders (1868), tafereel
uit het leven der Pauselijke zouaven ; Blinde Agnes (1874), naar
het Engelsch ; De Kruiwagens (1869), beschouwd in hun verleden,
hun tegenwoordig en toekomend lot,
een goedgeslaagd humoristisch
gewrocht ; Het lijdend Hart (1871) meditatien voor de vasten ;
Kanselstoffen (1894) ; Sprokkelingen (1902), eene verzameling voordrachten, naast opstellen over taal- en letterkundige onderwerpen.
S. Daems was ook de stichter en de hoofdopsteller van den MariaAlmanak, welke sedert 1879 verschijnt. (C. en d.M.198 ; C.en Sch.331 ;
T.B.688.) (1)

13. Lodewijk De Koninck (Hoogstraeten 1838) is
de bij uitstek christendichter. Zijne voornaamste dichtwerken zijn : Galerij van vaderlandsche tafereelen (1878);
Verspreide gedichten (1880) ; Het menschdom verlost ,
heldendicht in 12 zangen (1883) ; Kerk en Paus (1887) ;
St-Franciscus, oratorio, door E. Tinel getoonzet Diest
en de H. Joannes Berchmans (1888) ; Lofdicht op het
H. Sacrament (1902).
De Koninck's poezie onderscheidt zich door stoute
beelden en grepen, door prachtige taal, naast weelderigheid
die meermaals tot langdradigheid overslaat. Veel vrijhei d
veroorlooft zich de dichter in rhythmus, zinsbouw ,
woordenkeus en woordenkoppeling. Vroom christen uit een
stuk, vertrouwd met de taal van Vondel en Bilderdijk,
begaafd met eene kennis der H. Schrift, als wellicht niet
een leek, kiest hij meest zijne onderwerpen in de Gewijde
of in de Kerkelijke geschiedenis. Zijn naam is vooral
'

(1) W. VAN NEYLEN : Eene voorlezing over Kanunnik Daems. Lier : J. Taymans.
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verbonden aan zijn episch dichtwerk Het menschdom
verlost. Met kleingeestigheid aangevallen door de eenen,
met partijzucht door de anderen , vond het ook , als
natuurlijk gevolgdier
aanvallen, geestdriftige verdedigers en
ophemelaars. Bezit
het gedicht overheerlijke brokken, nochtans als epos, in zijn
geheel, zal het moeilijk oordeelkundige
bewonderaars vinden. « De lyrische
gedeelten van het
werk zijn verreweg
de beste. Wanneer
de zanger opgaat in
verrukking voor het
werk en;den persoon
des Heilands ; wanneer,hij in aanbidding
neerzinkt voor de
heerlijkheden van
LODEWIJK DE KONINCK
den hemel, vindt hij
tonen geevenredigd aan de idiepte zijner aandoeningen. »
(M.R. Derde Sch.358). -- C. en d.M.202; C. en Sch.351 ;
T. B.685 ; T.D. B. 31 ; M .R. Nieuw Sch . 265 ; Derde Sch.339.)
14. Onder de goede dichters, van hetzelfde tijdstip als de
voorgaande, tellen wij o. a. : HePdrik Claeys (Zomerghem 1838—
Gent 1910), pastoor te Gent, begaafd Vlaamsch redenaar, die ons,
buiten een groot aantal verspreide gedichten, bundel Gemengde
gedichten gaf, 1877 ; Karel de Gheldere van Hondtswalle
(Thourout 1839), geneesheer : fongelingsgedichten, 1861,
Landliederen, 1884,
Rozeliederen, 1893 ; Eugeen Van Oye (Thorhout 1840),
geneesheer te Oostende, een dichter . vol hart en geestdrift voor het
goede en schoone, een kieskeurig kunstenaar, die de kunst eerbiedigt
en steeds naar hooger streeft, gedreven door zijne liefde voor de poezie »
—

—
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(V.K.VI.A.-91.196), — Morgenschemer, 1874, — Vonken en stralen, 1889,
— naast menig gedicht door voorname toondichters op muziek gebracht
(C.en Sch.312) ; Dr. Am. De Vos, Langs ruwe paden, 1881,
1884 ; Gentil Theodoor Antheunis (Oudenaarde
—In de natu r,
1840 1907), schoonzoon van Conscience, vrederechter to Brussel, den
gemoedelijken dichter van lk ken een lied, Droeve tijden
Lentelied
en van menig « gevoelvol huiselijk tafereeltje >> in zijne op muziek
gebrachte liederen en in zijne dichtbundels Uit het hart, 1874, en
Leven, lieven en zingen, 1879 ; August Victor Bultynck (Knesselare 1844), opsteller van het Fondsenblad : Liederen en andere gedichten.
Stemmen des gevoels, liederen en gedichten, 1878 ; Leonard
1869,
-

,

—

Buyst

(Lokeren 1847), beambte in het ministerie Lijdensbeelden, 1879,
Licht en
Mina Lievens , 1886 ,
— Willem Sanger , 1882 ,
Liefdeleven, — Verhalen in verzen, 1897, en Nieuwe
schaduw, 1888,
gedichten, 1899 ; Theodoor Sevens (Kinroy 1848) : Rozen en
Huiselijk leven, 1882,
Voor de lieve jeugd, 1884,
doornen, 1875,
Zomerbloemen, 1886 ; Alfons J. M. Janssens (Sint Niklaas 1841),
—

—

—

—

—

-

den dichter van « eenvoudige en aandoenlijke huiselijke tafereelen > :
Gedichten, 1886, — Tweede reeks, 1902 (C.en D.M.; V.K.V1.A.-9? en 96 :

Verslag over den vijfjaarl. wedstrijd ;

H.VERRIEST :

Twintig VI. koppen) ;

Victor Alexis de la Montagne (Antwerpen 1854), « de intiemste
-

onzer dichters van het vorige geslacht gaf slechts twee bundels uit :

Onze strijd, 1875, en Gedichten, 1882.

15. ' Kanunnik Jakob Muyldermans (Kapellen-op-denBosch 1855), oud schoolopziener voor het vrij middelbaar
onderwijs, is een onzer verdienstelijkste prozaschrijvers, zoo
om de vruchtbaarheid zijner pen, als om den gespierden
stip zijner alleszins nuttige en leerrijke geschriften. Het
meest schrijft hij over taal-, letter en opvoedkunde.
Buiten ettelijke schoolwerken voor Lager en Middelbaar
Onderwijs, schreef hij nog, o. a. : Sansculot en Brigand
(1897), een warm pleidooi tot verdediging onzer voorvaderen van 1798, benevens talrijke opstellen, in tijdschriften , en voordrachten , waarvan drie reeksen in
bundel verschenen : Sprokkelingen op het gebied van
onderwijs en opvoeding (1899), Woord en schrift (1904),
Langs weg en baan (1907).
16. Een groot verlies voor de Vlaamsche letteren
Was het vroegtijdig afsterven der gemoedelijke dichteres
G. N. L. 15
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van Een klaverken uit 's levens akker, Mathilda Ramboux
(Antwerpen 1858-1901), in de letterwereld alleen bekend
onder den naam van Hilda Ram. Haar eerste dichtwerk,
Een klaverken (1884) deed een kreet van bewondering
opgaan in het Vlaamsche land Een tweede bundel,
Bloemen en bladeren, verscheen in 1886 ; een landgedicht,
Verhuizen, in 1888 : zij getuigden hoezeer haar dichterlijk
talent, hare taalkennis, en hare kennis der metriek waren
vooruitgegaan. Ook werden hare Gedichten (1889) met
eenparige stemmen bekroond in den vijfjaarlijkschen
wedstrijd. Haar onvermoeibare en allengs meer bedreven
pen schreef of en toe gedichten, welke de faam der
dichteres staande hielden : Nog een klaverken uit 's levens
akker (1894), dat minder ophef maakte dan haar eerste

Klaverken Sinte Godelieve, muziekdrama in drie bedrijven
en zes tafe.reelen (1897), door E. Tinel op muziek gebracht;
Wat zei, wat zong . dat kwezeltje > Hilda Ram (1897). (1)
Hilda Ram's gedichten onderscheiden zich door. gezonden, realistischen zin, die geene idealen uitsluit....
door fijne opmerkingsgave.,., door schildertalent.... door
eerbied voor taal en kunst... door bezadigde en gegronde
levensbeschouwing.... door reinheid van keus en behandeling. .. door het edel doel, welk overal in hare schriften
doorstraalt : geen eigen roem, zelfs geen louter genot
voor den lezer, maar stichting, verbetering, veredeling
(S. Daems : D.W. B.-01,9-10,288.)—(C.en Sch.341; T.D,B.22;
V.K.V1.A.-91,204 ; -96,39 ; D.W.B.-01,9-10,261.)
Hilda Ram's prozawerken zullen besproken worden
in het 4de hoofdstuk.
17. Juffrouw Elisa Belpaire (Antwerpen 1853), schreef
twee dichtbundels : Uit het leven (1887) en Liefderozen,
geplukt in de legende der H. Elisabeth (1904). Doch hare
eereplaats in het Vlaamsche lettergild verdient zij door
hare merkwaardige letterkundige opstellen, o. a. : Het landleven in de letterkunde (D.W.B.1908 1902) en Christen
-

Ideaal (1904).
(1) Over de reden van dien zonderlingen titel, zie D.W.B.-01,9,272.
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18. Jan Lodewijk Mercelis (Wechelderzande 1857),

pastoor te Strombeek-Bever, verrijkte de Vlaamsche poezie
met drie dichtbundels : Natuur en hert (1886), De Kempische
harp (1889), Levenszangen (1904). De dichter bezingt er

met voorliefde het landelijk leven en de natuurschoonheid
zijner dichterlijke Kempen.
19. Karel Maria
Polydoor De Mont

(Wambeke 1857), oudleeraar aan het athenxum te Antwerpen,
sedert 1904 conservator van het Museum
van Schoone Kunsten,
gat tot hiertoe een
groot aantal dichtbundels in het licht. Zijne
Klirnoprankskens, een
bundeltje stichtelijkgodsdienstige gedichten, verschenen als hij
nog op de banken van
het Mechelsch Seminarie zat (1877). Achtereenvolgens zagen
het licht : Waarheid en leven (1877) ; Jongelingsleven
(1878) ; Rifzende sterren (1879) ; De eerste mensch (1879) ;
Gedichlen (1880) ; Lentesotternijen (1881) ; Loreley (1882);
Idyllen (1882); Idyllen en andere gedichten (1884) ; Fladderende vlinders (1885) ; Claribella (1893); Iris (1894).
Pol De Mont is zonder twijfel een onzer begaafdste
dichters. Doch van zijne begaafdheid bewust, meent hij
soms alles te mogen wagen in zake van opvatting,
behandeling en vorm
(V.K.V1.A.96,51.) De onderwerpen
zijner gedichten zijn dikwijls nietigheden ; het gevoel
is doorgaans drift, zinnelijke drift vooral, . hetwelk zijne
1).

DE ROMAN
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dichtwerken uiterst gevaarlijk maakt voor den jongen,
nog eerbaren lezer. < Niettemin heeft hij als dichter,
redenaar en kunstcritiCus oneindig veel bijgedragen tot
de loutering van den smaak bier ten lande en tot de
Wetenschap van het Schoone. » (C.en Sch.338.) Al vroeg
kwam De Mont onder den invloed der Hollandsche
Tachtigers. (C. en d. M. 254 ; C. en Sch. 336; T. B. 686 ;
; M.R. Nieuw Sch.264 ; Derde Selz .23,245,264,
375 ; Letterk.St .73 ; V. K . V I. A-91,201 ; -96,40.)
VIERDE HOOFDSTUK.
De roman.
De zuiverheid en vloeiendheid van taal en still in den
Vlaamschen roman heeft in 't algemeen steeds te wenschen overgelaten.
Eene onloochenbare waarheid is het dat, in het eerste tijdvak van 1830
tot 1847 « de ongebonden stijl (d. i. het proza) van de meeste
roman- en novellenschrijvers , met zijne Fransche wendingen en
onvlaamsche uitdrukkingen, zcer ongunstig afstak tegen het heldere
woord van den stevigen zinbouw van J. F. Willems. Na dezen, stelt
kanunnik David zich aan de spits met zijn zorgvuldig bewerkt,
gemoedelijk en gemakkelijk proza (C. en Sch.173.) De Tael- en
letterkundige aenmerkingen van David, in 1856 verschenen, bewijzen
ten overvloede, hoe erbarmelijk toen de taal der romanschrijvers was.
Niettegenstaande al den eerbied. door elken Vlaming aan den onsterfelijken
grondlegger der goede romanliteratuur verschuldigd, << valt het toch
niet te ontkennen, dat Conscience door zijne zorgeloosheid in de
keuze van het juiste woord, zijn onvasten zinbouw en het gebruik
van oneigen uitdrukkingen en vormen, kortom, door zijn gebrek aan
grondige taalkennis, een ongunstigen invloed heeft uitgeoefend tot in
deze laatste tijden ». (C. en Sch.122.)
De inhoud der romans geeft stof tot nog ernstiger bedenking.
Nog worden er degelijke, zedelijke romans geschreven, doch onbeholpen, zedelooze romans verschijnen er ook. « De doorgaans al te
onvlaamsche feuilleton van het overal toegang vindende centenblad
wordt dagelijks verslonden in stad en dorp, en met onooglijke prentjes
en plaatjes versierde afleveringen van uit het Fransch overgezette
dolle romans worden wekelijks, in de Vlaamsche gewesten, met
karrevrachten rondgevent en onzen leesgierigen en leergragen jongens
en meisjes, dochters en moeders, tegen een matig prijsje, als zondagslekkernij voorgedischt. Zij, welke die winstgevende zaakjes drijven,
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weten wel hoe het gesteld is met ons yolk : om het niet af te
schrikken, halen de vertalers de voor zijn oor al te kwetsende
uitdrukkingen en volzinnen door, en bladzijden, die fonkelen van
geilheid, verven, ze mat ; doch de geoefende schaar knipt niet uit dat
lapwerk den heilloozen geest, die onzen schrijvers reeds den toegang
tot den hoogeren, verfranschten kring verspert en die hun thans,
langzamerhand, de plaats betwist waar ze tot heden als vrienden
van den huize welkom zijn en als vertrouwde vrienden worden
gevierd. (V.K.V1.A. : Verslag van den viffiaarl. wedstrijd voor
Nederl. letterkunde, -96,69.) (1) — In ditzelfde keurig Verslag (blz. 18),
werd er nog met deernis en droefheid gewezen op het verbreiden
van eene soort van achterbuurtliteratuurtje, dat de ongerijmdste verhalen
weeft, met moord en brand en allerhande euveldaad als schering en
inslag ; iets dat, oneindig smakeloos, gezouten en gepeperd wordt
met de onmogelijkste en gekste toevallen en toestanden, en geen
ander doel schijnt te hebben dan eene ziekelijke nieuwsgierigheid aan
te prikkelen, en aldus uit pondpapier geld te slaan — Tegen den
eigenlijk zedeloozen roman, tegen de zoogenaamde . modderliteratuur
waarvan in dit handboek niet eens een enkele titel zal genoemd
worden, achtte het, in ditzelfde Verslag (blz. 30-33), de keurraad zich
tot zijn plicht de veelbelovende jongeren te waarschuwen..., omdat
die literatuur noch met ons karakter, noch met onze zeden strookt ;
noch zedelijk, noch nationaal, noch Vlaamsch is ; hare schilderingen
— hoeft het gezegd, — overdreven, valsch, onwaar zijn, en, omdat
het laster en logen is ons volk als bedorven en beestachtig uit te
stallen... Welke kunst de Vlaamsche roman- of novellendichter kieze
naar eigen geaardheid of lust, beoefene naar eigen mannelijke ziensof denkwijze, die geen schipperen gedoogt met zijn geweten ; hij
vergete nooit dat er geene kunst bestaat, die iets vermag tot de
verfijning van den smaak, tot de loutering van den kunstzin en het
schoonheidsgevoel van ons volk, met het uitstallen van monsterachtige
paddestoelen, zorgvuldig gekweekt in den muffigen kelder van het
onreine realisme (2) — Ten slotte, uit katholiek oogpunt is er nog
(1) Dit verslag, waarvan in dit en in 't voorgaande hoofdstuk meer dan eens de
getuigenis wordt ingeroepen, werd opgesteld door den heer Th. Coopman. De
overige leden van den keurraad waren de heeren C. Hansen, F. De Potter,
P. Willems, S. Daems, J. Bols en Alf. Janssens.
(2) « De stelregel l'art pour l'art, eertijds door la jeune Belgique uitgeroepen,
is eene ethische en zelfs eene esthetische kOterij. De schrijver, ja, is een kunstenaar, maar hij is ook een opvoeder. Hij werkt niet alleen om zichzelven of
hoogstens eenen beperkten kring fijne kunstkenners te voldoen ; hij werkt vooral
om zijn volk te helpen beschaven.... Veredeling en verlichting van den lezer
moet het beoogde doel wezen, met andere woorden het komt er niet op aan
alleen te zien hoe men schrijft, daar de hoofdzaak toch blijven moet wat men
het publiek aanbiedt. » (A. PRAYON VAN ZUYLEN : De tzieuwe richting in de
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eene schaduwzijde merkbaar aan de romanliteratuur, namelijk de antigodsdienstige strekking door sommige hedendaagsche romanschrijvers,
overigens met veel talent bedeeld, in hunne lettervruchten onverbloemd
ten toon gespreid.

Na deze voorafgaande beschouwingen kunnen wij, met
meer juistheid en beknoptheid , de voornaamste romanschrijvers en hunne werken, afzonderlijk kenschetsen.
1. De eerste en de grootste Vlaamsche romanschrijver,
in alle opzichten, is tiendrik Conscience.
Conscience werd geboren te Antwerpen, den 3n December 1812,
en was de zoon van een Franschen oudmatroos en van eene Vlaamsche
vrouw. Toen de omwenteling van 1830 uitbarstte, was Conscience
hulponderwijzer in eene school te Antwerpen ; gelijk vele jongelingen
in eene vlaag van , vaderlandsche geestdrift deden, Qok hij nam dienst
als vrijwilliger, en bleef bij het leger tot in 1836. Aangespoord door
zijn vriend en vroegeren schoolmakker Jan De Laet, schreef hij
ditzelfde jaar zijn eersten roman In 't wonderjaer, uiterst gebrekkig
van taal, vorm en inhoud. « Het moet zijn, dat er in den jare onzes
Heeren 1837 geen mensch in Antwerpen meer was, die nog betamelijk
Nederlandsch kende, want, zooals de schrijver het ons verzekerde,
het boek was overzien door de sterkste taalkundigen der Rederijkkamer
(waarvan Conscience lid was), die geen aanstoot vonden aan al die
kreupele uitdrukkingen. » (M. R. Nieuw Sch.298.)
Zes maanden nadien *verscheen een tweede, even onbeholpen
werk : Phantaztj, poezie in proza, dat evenmin bijval bij het publiek
vond : <, De verzen waren onbeduidend, zooals alles wat Conscience
in rijm schreef, het proza was overdreven romantiek. >> (M. R. Nieuw
Sch.300.) De lunge schrijver zag van dag tot dag zijn geldelijken
toestand neteliger worden, en begon aan zijn schrijverstalent te twijfelen.
En nu roes in zijnen geest het voornemen op, om boete te doen
voor dat onbesuisde uitgeven van de Phantazy, door het inspannen
van al zijne krachten tot een groot werk : een vaderlandschen heldenroman ernstig voorbereid, lang en rijp overwogen, ditmaal met de
grootste zorg opgesteld en dat over zijn lot zou beslissen ; mislukt
hij nogmaals, na thans het hoogste te hebben geleverd wat hij kon,
dan zal hij zijnen droom — een schrijver voor zijn yolk te worden —
voorgoed laten varen. Eindelijk bleef zijn keus gevestigd op den strijd,
die in • 1302 uitliep op de zegepraal der Vlaamsche gilden tegenover
de Fransche kroon, in den Guldensporenslag. Geene moeite werd
ontzien om de uitvoering het grootsche onderwerp waardig te maken.
Op enkele weken was het geraamte der verschillende tafereelen
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voltooid. Met De Laet onderneemt hij eene korte refs door WestVlaanderen, ten einde de landschappen, steden en gebouwen die in
zijn werk zouden voorkomen, naar de natuur to kunrien schilderen.
Oct. Delepiere, destijds bibliothecaris der stad Brugge, verschafte hem
kostelijke inlichtingen, en slaat hem den titel voor, dien het nieuwe
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werk zal voeren : De Leeuw van Vlaenderen. »
boek verscheen voor het einde van 1838.

(C. en Sch.118.) Het

De verschijning van den Leeuw van Vlaenderen is
de merkwaardigste gebeurtenis in de geschiedenis der
Zuidnederlandsche letterkunde sedert 1830 en in het leven
van Conscience. Hij had zijn woord gehouden, zijn nieuwe
roman was een meesterstuk en bleef, alles te zamen
genomen, zijn bijzonderste werk... De stiji is vloeiend
en kernachtig, hier en daar wel wat opgeschroefd, maar
overal vol warmte en gloed. > (M.R.Nieuw Sch.303.)
Niettegenstaande den bijval, dien het boek genoot, stonden
Conscience nog vele ongeluksdagen te wachten. Tengevolge eener
opgewonden redevoering in eene volksvergadering, tegen het afstaan
aan Holland van een deel van Limburg en Luxemburg (1839), hadden
er in de stad samenscholingen plaats gehad. De vreedzame burgers
keerden hem den rug toe; zijn letterwerk zelf werd afgebroken. Gansch
ontmoedigd besloot hij aan 't schrijven vaarwel te zeggen, en hij
nam dienst in eene bloemenkweekerij. Doch, eer het jaar ten einde
was, werd hij door zijne vrienden tot het beoefenen der letterkunde in de
Scheldestad teruggelokt. In 1841 werd hij tot griffier der Academie van
Schoone kunsten benoemd, en nu was zijn toestand voor goed gered. Dit
ambt bekleedde hij tot in 1837. << Deze zestien jaren zijn de schitterendste
van zijne loopbaan. » (M.R.Nieuw Sch.) Elk jaar verscheen ten minste
een roman.
Na de aftreding van zijnen vriend en weldoener Wappers, als
bestuurder der Academie, nam Conscience insgelijks zijn ontslag en
leefde ambteloos totdat hem, in ditzelfde jaar 1857, de plaats van
arrondissements-commissaris te Kortrijk werd aangeboden. In 1867
aanvaardde hij de plaats van Bewaarder van het Wiertzmuseum te
Brussel. . Terwij1 hij daar in het Wiertzmuseum was gevestigd, vierde
heel Nederland de verschijning van zijn honderdste boekdeel. De
openbare hulde, hem te dier gelegenheid, op 25 September 1881
bewezen, was overheerlijk. De stad Antwerpen kwam er de verklaring
afleggen, dat zij haren beroemden zoon een bronzen standbeeld
oprichtte, en dit kunstgewrocht werd op 13 Augustus 1883 ingehuldigd.
De geliefde volksschrijver was toen zoo lijdend, dat hij deze buitengewone plechtigheid niet kon bijwonen, en hij stierf op 10 September 1883.
Zes dagen later werd zijn gebalsemd- lijk te Antwerpen met vorstelijken
luister begraven op het Kielkerkhof, waar den 19 September 1886,
boven zijnen grafkelder , eene groote gedenkzuil werd ontbloot.

(Biographisch Woordenboek der Noord- en ZuidnederL letterk.)
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De romans van Conscience laten zich in drie sciorien
groepeeren : 1° historische romans, b. v., De Leeuw van
Vlaanderen, Jacob van Artevelde, De Boerenkrijg ; door
deze romans heeft Conscience den nationalen geest en
den nationalen trots van zijn yolk wakker gemaakt ;
2° zedenkundige en maatschappelijke romans, b. v., Baas
Gansendonck, Siska Van Rosemael; hierin heeft hij voor
doel eene of andere ondeugd aan de kaak te stellen;
3° schetsen uit het volksleven in de stad of ten platten
lande, b. v. , Het geluk van rijk te zijn, De Loteling ;
deze romans zijn met een scherpen waarnemingsgeest
geschreven. In dit soort vooral, het eerst door hem
beoefend, vond hij navolgers.
Conscience munt vooral uit door zijn aantrekkelijken
verhaaltrant , door zijne bekoorlijke beschrijvingen en
schilderingen. Doch hij schildert in zijne helden niet de
realistische, maar de ideate schoonheid. . Hij wil wel de
waarheid, maar alleen eene waarheid, waaraan niemand
zich ergert, die niets beschrijft of verhaalt dan hetgeen
betamelijk is en in den haak staat, die de ruwheden
verzacht en de hoekigheden afrondt. De toonbeelden
van deugd en moed, van plichtbesef en onbeperkte zelfopoffering ontmoet men bij elken stap in zijne werken ;
de boosaardigheid, de misdaad, den verlaagden mensch,
schetst hij zelden en dan nog met onverholen weerzin.
Hij bemint zijne medemenschen te zeer om zijne helden
niet zoo beminnenswaardig op te vatten, als het hem
mogelijk is, om ze niet met al de reinheid van gemoed
en al de edelheid van hart te sieren, die hij in hen
wenscht te zien. > (M.R.Nieuw Sch.348-347.) 1k heb u,
mijn yolk, bemind, > mocht hij in der waarheid zeggen,
op de Brusselsche feestviering in 1881, . uwe mannen
geacht, uwe vrouwen geeerbiedigd. >> Het is dan niet
te verwonderen, dat wel eens aan Conscience verweten
wordt, zijne helden te weekhartig voorgesteld te hebben.
Zuivere taal schrijven, zoo werd reeds op blz. 229
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gezegd, dit kende Conscience niet. Maar
zijne stille
tafereelen van lijden en genot zijn zoo dichterlijk afgeschetst , zoo schilderachtig voorgesteld , dat de meest
nauwgezette op het punt van zuiverheid van taal en stijl,
onwillens de onnauwkeurigheden uit het oog verliest. .

(Verslag van den keurraad voor den vijfjaarlijkschen wedstrijd 1850-1854, bij de bekroning van Conscience's Loteling.)
Conscience's werken werden herhaalde malen gedrukt
en in bijna alle Europeesche talen overgezet.
(C.en d.M.95; C.en Sch.110,191 ; HAm.108 ; T.B.681;
V.K.V1.A.-91,181,269 ; M.R.Nieuw Sch.269.)
In 't wonderjaar was de eerste roman, welke na 1830
verscheen. Weldra had Conscience een aantal navolgers,
die ook romans schreven en die de pen met goede of
min goede bedrevenheid hanteerden.
2. Onder Conscience's tijdgenooten, worden hier op de eerste
plaats genoemd : Eugeen Zetternam, schuilnaam van Joos Jozef
Diricksens (Antwerpen 1827-1855), een arme huis- en meubelschilder,
met een vruchtbaar schrijverstalent begaafd, doch die zijne talrijke
romans met overhaasting schreef en onafgewerkt de wereld inzond ;
Peter Frans Van Kerckhoven (Antwerpen 1818-1857) die niet
alleen zeer vele schetsen en novellen schreef, maar ook tooneelwerken,
gedichten en boekbeoordeelingen ; Desideer Delcroix (Deinze 1823—
Brussel 1887) ; Pieter Ecrevisse (Obbicht, Hollandsch-Limburg 1804—
Eekloo 1879) ; Lodewijk Gerrits (Antwerpen 1827-1873) ; Jozef
Ronsse Oudenaarde 1806 –Dendermonde le52,. — (C.en Sch.201,
207,171 ; HAM.133 ; T.B.688.)

3. Jan Lambrecht Domien Sleeckx (Antwerpen
1818-1901), was de zoon van een Antwerpschen werkman.
Door de geldelijke bemiddeling van priester Cannaert,
kon hij middelbare studien doen aan het Antwerpsch
Athenxum. VOOr 1861 heeft hij geene enkele betrekking
lang vervuld, en was toen meest werkzaam als hoofd- of
medeopsteller in Vlaamsche of Fransche liberale dagbladen.
In 1861 werd hij leeraar benoemd aan de Normaalschool
te .Lier, in vervanging van Jan Van Beers ; in 1879 werd
hij opziener van het lager onderwijs.
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Met. Conscience staat Sleeckx op de voorste rangen
der toenmalige goede romanschrijvers. Doch, in tegenstelling met den idealist Conscience, is Sleeckx de eerste
realist der moderne Vlaamsche letteren. Nochtans is zijn
realisme niet plat ; het is met veel kieschheid aangewend.
Met zich to onttrekken aan de heerschende mode pleegde
Sleeckx eene daad van letterkundige zelfstandigheid en
oorspronkelijkheid, die de aandacht vergt van hen, die
zich met de geschiedenis onzer letterkunde bezighouden.•

JAN LAMBRECHT DOMIEN SLEECKX

Er ligt moed, maar tevens gevaar in het heffen eener
nieuwe banier. Het is dan ook als de vertegenwoordiger
van een bezadigd realisme , tegenovergesteld aan het
heerschende idealisme,' dat Sleeckx zich allereerst voordoet,
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wanneer wij trachten ons eene voorstelling te maken van
zijne beteekenis als schrijver. > (M.R.Letterk. Stud.11.)
Onder zijne talrijke novellen is In 't Schipperskwartier
het meest bekend gebleven. — Sleeckx schreef ook goede
tooneelspelen, waarvan er verschillende bekroond worden,
benevens vele bijdragen in tijdschriften. (C. en Sch.211 ;
HAM .136 ; T.B.689 ; M.R.Letterk. Stud.1.)
4. Jan Renier Snieders (Blade! in Noord-Brabant
1812 - 1888), was geneesheer te Turnhout. Aan de hoogeschool van Leuven is hij een der eerste en der ijverigste
leden van Met Tijd en Viijt geweest. Zijn eerste roman
Het kind met den helm verscheen in 1852. K De goede
en min goede hoedanigheden, welke bijna al de latere
werken van Renier kenmerken, treft men hier reeds aan.
Na een voortreffelijk begin versukkelt de schrijver doorgaans op dwaalpaden ; want zijn zucht om allerlei verzinsels
uit te spinnen is hem meestal te sterk, . (C. en Sch.222.)
De Meeskrknecht (1855), De lelie van 't gehucht (1860),
Narda (1869), De gouden Willem (1869), Het kraaiennest
(1861), Op de grenzen (1861), worden onder zijne beste
romans gerekend. (C. en Sch.219 ; T.B.689 ; M.R.Derde
Sch.215,306;
5. August Snieders (Blade! 1825—Antwerpen 1904),
broeder van Renier, was hoofdopsteller van het Handelsblad
van Antwerpen, van 1849 tot in deze laatste jaren,
alsook van De Belgische Illustratie, van 1868 tot 1884.
Zijne eerste letterkundige vruchten waren een paar bundels
gedichten : Mijne eerste zangen (1848) en Mijmeringen
(1851). Zijne lange reeks novellen begon hij met Burgerdeugd en met De Arme Schoolmeester (1851). n August
Snieders heeft zijne verbeelding en zijne pen nooit in
toom gehouden : hij gaf alles wat hij vermocht te geven,
en zelfs met kwistige hand... Hij schonk ons meer dan
honderd kleine en grOote vertellingenw Zijn loon is zijn
werk, en 's yolks dankbaarheid ; zijne kroon 's mans
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AUGUST SNIEDERS
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eigen getuigenis : mijne beelden heb ik de zending opgelegd

den eigen landaard te doen beminnen, dezen te ontwikkelen
en aan te moedigen, Dat is mijn geluk. lk heb geen enkel
beeld de wereld ingezonden waarover ik te blozen heb..
(V. K. Vl. A.-96 ,57.)
August Snieders schreef dorpsnovellen, zedenromans
uit het stadsleven en historische romans. Zijne dorpsnovellen moeten onderdoen voor die van Renier; de
beste zijn De Dorpspastoor (1853), Het Bloemengraf (1854),
Sneeuwvlokske (1861); onder zijne talrijke zedenromans zijn
De Gasthuisnon (1855) en De Speelduivel (1870) de bestgeslaagde ; onder zijne historische romans, Op den toren
(1868) en Onze Boeren (1889). Tot zijne beste scheppingen
behooren ook nog de twee bundels schetsen en novellen
Fata Morgana (1887) en Dit zijn Sniderien (1893). —
(C. en Sch.225 ; HAM.145 ; T.B.689 ; V.K.V1.A.-96,58 ;
D.W.B.,-04,12,507.)
6. Mevr. Courtmans=Berchmans (Audeghem 1811—
Maldeghem 1890), schildert in hare novellen het yolksleven der stad Gent en der landelijke gemeenten in de
omstreken der groote nijverheidsstad. . Zij vertelt vlot en
gemakkelijk, doch hare kunst is oppervlakkig, met kinderlijke verwikkeling, met heelemaal boven-op geteekende
karakters, en met eene zedeles.D (C. en Sch.237.) Van haar
zestigtal verhalen is het meest bekend Het geschenk van
den jager (1864), dat in 1865 met den vijfjaarlijkschen
prijs werd bekroond. (T.B.690; V.K.V1.A.-91,181.)
7. Hilda Ram (zie derde hoofdstuk) beproefde, in de
laatste jaren van haar leven, met welgelukken het novellenproza. Hare kortere schetsen , o. a. Token en Toon
(B. 99,4,5), naast De Familie Schrikkel, eene uitgebreide
novelle, zijn in boeienden trant geschreven, vol gezond
realisme, en onderscheiden zich door eene hoogst zedelijke
Schetsen, novellen, vertellingen,
strekking. (HILDA RAM
met een Inleidend woord, door E. Vliebergh.)
-
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8. Tony Bergmann (Lier 1835-1874), advocaat, te
vroeg aan de Vlaamsche letteren ontrukt, is de begaafde
Ernest Staas,
schrijver van een < allergeestigst boek
Advocaat, Schetsen en Beelden (1874), dat meesterlijke
tafereelen bevat uit de kinder- en jongelingsjaren van
den schrijver. Nicolaas Beets
schreef hem hierover : << In alle
waarheid en oprechtheid kan ik
u betuigen, onder de boeken
van dezen tijd er in lang geen
gelezen te hebben, dat mij zoo
smaakte, en ik geloof niet, dat
de Vlaamsche letterkunde iets
heeft aan te wijzen, dat er
boven gaat. >> Het boek, in 1875
bekroond, werd herhaalde malen
gedrukt, in pracht- en yolksuitgaven, en in het Fransch en
in het Duitsch vertaald.
—Bergmanhdvroeg dsenklschetn ovellen geschreven, welke algemeen in den smaak vielen.
(C. en Sch.254 ; HAM.165; T.B.692 ; M.R.Schets.248.)
9. Als romanschrijvers hebben zich nog onderscheiden : P. Ueiregat (Gent 1828) ; U. j. Dodd (Antwerpen
1821-1888) ; E. M. Meganck (Nederbrakel 1837) ; P. E.
Van Droogenbroeck (St-Amands op de Schelde 1836—
Rotselaar 1892) ; L. Mathot (ps. L. Van Ruckelingen)
(Antwerpen 1830-1895) ; Fr. De Potter (Gent 1834-1905) ;
J. Bouchery (Gent 1846-1911) ; A. M. N. Prayon-van
Zuylen van Nyevelt (Gent 1848).
10. Wij besluiten dit hoofdstuk met eenige der nog
levende romanschrijvers, wier schrijverstalent reeds vOOr
1890 zeer gewaardeerd werd. (C. en Sch.348.)
10 Virginie Loveling (Nevele 1836), is de, anti-katholieke schrijfster van een groot aantal novellen en romans.
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Zij heeft een groot waarnemingstalent en bezit de kunst
om nauwkeurig te teekenen en te schildefen. In 1895 weal
Een dure eed met goud gekroond, een boek dat, a ongetwijfeld, mag worden beschouwd als het volledigste uit
haar bloeitijdperk (C. en Sch. 350.) — 2° Lodewijk
Janssens (Antwerpen 1842), navolger van Conscience en
Snieders, is de verbeeldingrijke en gemoedelijke schrijver
van vele Limburgsche zedenschetsen en geschiedkundige
30 Isidoor Teirlinck (Zegelgem 1851), en zijn
tafereelen.
schoonbroeder Reimond Styns (Mullem 1850), gaven
geruimen tijd, onder den naam Teirlinck-Styns, een
groot aantal schetsjes en novellen uit, met naturalistische
strekking. Meermalen hebben zij eerie anti-godsdienstige
strekking. Teirlinck is - een onvermoeibare en uitstekende
folklorist geworden, terwij1 Styns de romanliteratuur is
blijven beoefenen, waarin . geene geleidelijke ontwikkeling
is waar te nemen (C. en Sch.357.) 4° Uustaaf Segers
(Hoogstrateb 1848), kiest met voorliefde in zijne aantrekkelijke verhalen als hoofdheld den Kempischen boer. < Dien
mensch zal hij schetsen en schilderen, waarheid getrouw ;
geen menschelijk gebrek verdonkeren of verslechten, geen
oud-vaderlijke deugd verdichterlijken ; nooit phantaseeren ;
van de Kempenaars geene poppen maken ; wel ze teekenen
zooals zij zijn uiterlijk en innerlijk, zonder eenig zweemsel
van steedsche gedachten en gevoelens. Evenmin zal de
schrijver taal en stij1 opsmukken, en die oprechtheid in
en ve•Or alles, maken zijne talrijke verhalen, over het geheel,
tot verdienstelijk werk. > 50 De < idealist >> en kunstminnende Omer Wattez, in zijne Zuidoostvlaandersche novellen, « blijft op eenen bescheiden afstand van het gevoelerig
romantisme als van het ruw realisme. p (C. en Sch.362.)

G,

N.
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VIJFDE HOOFDSTUK.
•

Het tooneel. (1)

Evenmin als in Nederland mag in Vlaamsch Belgie
de tooneelletterkunde bogen op hoogen bloei en snellen
vooruitgang. Het ontbreekt nochtans niet aan tooneeischrijvers, noch aan belangstelling van publiek.
1. De heropbeuring van het Vlaamsch tooneel begint
met H. Van Peene (1811-1864). Hij schreef vele tooneelspelen, nieestal blijspelen en kluchten, waarmede hij
ongemeenen bijval inoogstte, ondanks de geringe kunstwaarde. Zijne taal is weinig verzorgd en vol Fransche
wendingen.
Vele dichters en romanschrijvers uit dit tijdperk
Emm. Rosseels
vervaardigden tooneelstukken, o. a.
(1814-1904), schreef nationale volksstukken ; D. Sleeckx
vertaalde ettelijke monsterdrama's en Fransche blijspelen
en schreef eene menigte stukken. « Zijne bijna onnavolgbare werkzaamheid, zijn met woord en daad krachtig
pogen tot het scheppen van een eigen tooneel, dat de
nieuwere goedendag wezen zou tot verdediging en redding
der bedreigde Nederlandsche nationaliteit, stempelen hem
tot een dier onvergetelijke figuren, wier nagedachtenis
de dankbare \flaming niet zoo spoedig vergeten zal.
(C. en Sch. blz. 323.)
Ci. J. Dodd (1821-1888) bezit eene grondige kennis der techniek
en een overvloed van gevoel en beweging ; hij munt vooral uit in
het blijspel ; — E. Stroobant (1819-1889) is een gemoedelijke tooneelschrijver met veel aanleg en goeden smaak ; — Fr. J. P. Van den
Branden (Antwerpen 1837), zag zijn stuk De Val van Antwerpen
J. P. L. Bruylants (Antwerpen
inet goud bekroond te Gent ;
1834-1890), een vruchtbaar schrijvcr, die goede karakters schildert en
boeiende toestanden schept -- D. Delcroix t1823-1887) staat meest
bekend om zijn historisch drama Philippine van Vlaanderen.

(1) C. en Sch.176,313,363.
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In weerwil van hunne werkkracht vermocht geen
dier schrijvers eenig kunstgewrocht te leveren, dat dichterlijke waarde bezat. Zij beschouwden het als hunne
hoogste taak de tooneelletterkunde in het gezond, zedelijk
en vaderlandsch spoor te houden en het yolk te vermaken door klucht en boert. > (C. en Sch.329.)
In 1860 kwam er aanmoediging vanwege de Regeering
door het inrichten van een driejaarlijkschen wedstrijd ;
na 1870 ontstonden prachtige schouwburgen.
2. In den nieuwen tijd merken wij voor de historische werken, o. a. : Fr. Gittens (Antwerpen 1842),
bij hem is de invloed van Shakespeare tastbaar, later
dringt de Fransche aard sterk door ; — T. Van Goethem
(Gent 1847) schreef bekende blijspelen en het drama
De Pacificatie van Gent (1876), waarop P. Benoit zulke
bezielende muziek schreef ; — II. Planquaert (Wortegem 1863) heeft eene sterke verbeelding, warm gevoel
en geestdrift ; — en Albrecht Rodenbach (Roeselare
1856-1880), wiens Gudrun in 1878 te Antwerpen bekroond
werd. Door zijnen aanleg en zijne allegorische bedoeling
herinnert het stuk aan Conscience's Leeuw van Vlaanderen.
Rodenbach schildert episch breed, maar is min dramatisch behendig.
Intusschentijd tiert het burger-, boeren- of zedendrama,
ook het blijspel ; maar de waarde beantwoordt geenszins
aan de hoeveelheid werk.
A. Hendrickx (Gent 1846) weet, in zijn door en door
Vlaamsche stukken, zeer eenvoudig te typeeren, met inbegrip der tooneelknepen. Hier is vooral Nestor de Tiere
(Eine, 1856) de baanbreker geweest eener nieuwe richting.
In de grijze eentonigheid van den tijd, streeft hij naar
eenvoud en natuurlijkheid en slaat over tot het realisme.
Hij wil dat de tooneeltaal < kunstvol en kernachtig weze,
sober schetsend, vol actie en boeiend Zijne stukken
hebben ongelijke waarde, zij toonen groote tooneeltechniek,
machtig leven en ruwe karakters. Het bekroonde Een
Spiegel is zijn meesterstuk.
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3. Tot de jongeren behooren o. a. Palmer Putman,
een boeiend tooneelschrijver; — Rene Vermandere (Kortrijk
1857), schrijver van eenakters ; — Gustaaf De Lattin
(Antwerpen 1858), een meester in zijn vak, maar geene
hooge .vlucht nemende ; J. en D. Minnaert, wier drama
Siddharta bekroond werd in 1901 ; — Alfred Hegenscheidt
(Molenbeek 1866) schreef het drama in verzen Starkadd,
dat door de jongeren aangezien wordt als het eenig Vlaamsch
tooneelspel dezer dagen en dat in zijn opzet sterk herinnert
aan Hamlet ; — Lod. Scheltjens leverde realistische stukken, die letterkundig gunstig kunnen aandoen, maar ruw
en plat zijn ; — Raphael Verhulst (Wommelghem 1866)
gaf in 1904 zijn berucht tooneelspel Jezus de Nazarener
uit. Het stuk, uit letterkundig oogpunt,, bezit eene gemakkelijke, vloeiende taal en eenheid van handeling, al is hier
over getwist ; maar, uit godsdienstig oog punt, brengt het
de stelsels van Renan op het tooneel.
4. Ons, katholieken, doet het genoegen to zien dat
in den jongsten tijd vele schrijvers hunne tooneelstof gaan
puttee uit den Bijbel of den Godsdienst : in dien zin zijn
er heerlijke pogingen gedaan. J. Geyens gaf ons Tullius,
Dr Eug. Van Oye het gedratnatiseerde legendedrama
Godelieve van Gistel, een kloekgebouwd stuk met mooie
verzen en klaaruitgebeelde karakters ; Jos. Van den
Berghe won veel verdiensten en bijval met zijn parabelspel De Verloren Zoon, en doet ons veel verhopen van
zijn werkelijken aanleg, evenals Lodewijk Dosfel (schuilnaam Godfried Hermans), die Wereldeinde (1907), pas
(1908), Ten Aanval (1908) en zijn Passiespel (1909) reeds
uitgaf. Alois Walgrave dichtte het bijbelspel De Blindgeboorne, Het spel van 0. L. Vrouw of Maria's leven, dat
in den toon der middeleeuwsche mysterielevens zeer wel
geslaagd heet, en het Kerstspel VredeTop aarde (1911).

'

5. Ten slotte, waarom hebben, in gansch de tooneelliteratuur , bijna al de proeven de verwachtingen
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teleurgesteld ? Men heeft wat- al te gemakkelijk met het
dramaschrijven omgesprongen, te veel jacht gemaakt op
bijval bij het volk, zonder het leveren van hoogere kunst,
. classieke kunst te beoogen. Bij velen daarbij ontbrak
voldoende taalkennis of gelouterde smaak en kunstzin.

ZESDE HOOFDSTUK.
1890 tot heden. De nieuwe school.
§ 1. DE NIEUWE BEWEG1NG.

Gelijk 1880 voor Holland, alzoo was 1890 voor
Belgie het jaar van letterkundige !herleving. Wat daartoe
.meest bijgedragen heeft is de invloed van de Nieuwe
Gidsbeweging, de kunstbeweging uitgaande van' de Fransch
Belgische schrijvers in La Jeune Belgique, maar vooral
het werk van Guido Gezelle.
ebeurde , ook hier iverscheen in
Evenals in het Noorden
1893 een algemeen tijdschrift Van' Nu en Straks, onder redactie
van A. Vermeylen, Pr Van Langendonck, E. De Born enS. Buysse.
Maar zijn optreden ging niet beeldenstormachtig, al werd het dan
ook heftig b2streden. Weldra sloot Stijn Streuvels zich aan bij
medewerkers, dan A Hegenscheidt, V. De Meyere en K. Van de
Woestijne. Van Nu en Straks7groepeerde aldus de beste nieuwe Vlaatnsche
krachten.
In 1903 nam Vtaanderen (1903-07) de taak over Van Nu:_etz Straks.
Toen reeds kon Vermeylen schrijven : De denkbeelden der jongeren
zijn haast gemeengoed geworden. Wat in 't ouder geslacht onzuiver
was, ligt gebroken en lam, maar wat wezenlijk leefde is eerder
verjongd en sluit zich aan bij onzen nu rijperen, wil. Jeugdige talenten
zijn bijgesprongen en scharen zich mede om de nieuwe vlag.
In 1905 werd De Vlaamsche Gids" gesticht door oudere Flaminganten (P. Fredericq, Max Rooses) ; het was de uiting der liberalen.
Daarnaast sta.an, als uiting der katholieken, Dietsche Warande en
Belfort en Jong Dietschland (1898). In 1908 viel Vlaanderen : het
werd overbodig, daar alle; tijdschriften nu open stonden voor de
Vlamingen in Holland ; in Belgie werd het opgevolgd door Vlaamsche

Arbeid.

Omstreeks 1890 is de zin voor het werkelijke ,
ingehuldigd door Sleeckx, to een ware hartstocht over-
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geslagen. Het naturalisme dringt op, eerst door Raymond
Stijns en vindt zijne hevigste aanhangers in C. Buysse,
E. De Born, G. Vermeersch, L. Baekelmans en H. Teirlinck.
Daarnaast echter ontstaat de Vlaamsche Neo-Romantiek, die meer ruimte geeft aan verbeelding en symbolische
strekking. Daartoe behooren Streuvels, Vermeylen, Van
de Woestijne en anderen. (1)
2. DE KRING « VAN NU EN STRAKS .

1. August Ver.=
meylen (Brussel 1872),

sedert 1901 hoogleeraar
to Brussel, bezit artistieken aanleg en critisch
inzicht. Van groot
belang voor de kennis
der jongere Vlaamsche
beweging zijn zijne

Verzamelde Opstellen
(1904). < Hij is de polemist, de critiseerder, de
geschiedschrijver , de
leeraar, die onderzoekt
en weegt en oordeelt,
maar persoonlijk blijft
en eigen maatstaf houdt
(C. en Sch.344). Hij
schreef in 1906 een
roman", Ashaverus of De Wandelende food, in rijken stijl,
maar 'met panthestische strekking.
2. Emmanuel De Born (Antwerpen 1868) won
veel bijval met den naturalistischen roman Wrakken (1900)
en leidde bij het Vlaamsche yolk Hendrik Ibsen in.
3. Alfred Hegenscheidt (Molenbeek 1866) dichtte
het drama Starkadd (1898) onder invloed van Shakespeare.
(1) Te raadplegen

MAURITS SABBE

:

Het Proza in de Vlaamsche letterkunde.
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4. Prosper Van
Langendonck (Brus-

sel 1862), beambte in
den vertaaldienst der
Kamers, is de oudste
van deze groep. Hij
was een degelijk medewerker en vertegenwoordigde er, met
H. Verriest en Stijn
Streuvels, de katholieke kunstopvatting.
Als dichter verdient
hi; veel waardeering
(Waarheid en Ideaal
1883,-- Verzen 1900) :
In zijne eenvoudige,
maar frissche gedichten spiegelt zich een
kalm normaal zieleleven af, in tegenstelling .: met 'tide
sombere en hartstochtelijke wereldbeschouwing der Hollandsche modernen. Als
criticus heeft hij eene
breede opvatting der literaire kunst en bewees hij
de grootste diensten aan
de jongeVlaamsche school.
5. eyrie! Buysse

(Nevele 1859), redacteur
van Groot Nederland met
Couperus en Van Nouhuys,
werkte meer onder invloed
der Nieuwe-Gidsers. Toch
behoort aan Vlaanderen
zijn roem. Hij vertegenwoordigt in Belgie de
-

CYRIEL BUYSSE
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naturalistische school. Zijne eerste romans waren vol
geile brutaliteit of antiklerikale politiek en verraadden
een belachelijke neiging om zijne taal met .Fransche
woorden te doorspekken. Zijn Zolaisme schijnt thans
verminderd, zijne taal klinkt zuiverder.
6. Victor De Meyere (Boom 1873) , klerk te
Antwerpen, trad op als dichter in Verzen (1894), — De
Avondgaarde (1903), — Het dorp (1905) en als prozaschrijver (o. a. Langs den stroom, De Roode Schavak).
Hij bezit veel gevoel voor natuurschoon en eene voorliefde voor de elegie. Zijne taal is zoetvloeiend-muzikaal.
Hij voelt muzikalisch, zegt Vermeylen. Vaak nochtans
verveelt hij door een hartstochtelijk, zinnelijk ziekelijk doen.

KAREL VAN DE WOESTIJNE
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7. Karel Van de Woestijne (Gent 1878) trad op
als een buitengewoon, veelzijdig talent. Hij is een
renaissance-geest , uiterst verfijnd , onder invloed van
jongere Fransche schrijvers. Zijne poezie Verzen (1905),
De Gulden schaduw (1910) gaat zwaar aan gedachten
en gevoel, maar is zeer duister, en bezit wondere beeldenweelde en plastische kracht. Als proza-bundels verschenen
van zijne hand Janus met het dubbele voorhoofd (1908)
en Afwijkingen (1910), waar de schrijver een gebrek aan
zelfbeheersching en soberheid blootlegt.
8. De grootste prozaschrijver, die wij thans hebben,
is wel Stijn Streuvels (schuilnaam van Frank Lateur),
rieef van Guido Gezelle.

STUN STREUVELS
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Hij werd te Heule bij Kortrijk geboren in 1871 en
voor het bakkersambacht opgeleid. Maar hij voelde zich
aangetrokken door de letteren en ontwikkelde zich geheel
door eigen inspanning. In 1895 begon hij mede te werken
aan een Vlaamsch tijdschrift, en dra aan Van Nu en Straks;
in 1903 was hij mederedacteur aan Vlaanderen. Sedert
1905 is hij gevestigd te Ingoyghem en wijdt hij zich.
uitsluitend toe aan 'letterkundig werk.
Zijne eerste novellen verraadden in hem een buitengewoon aangelegd prozatalent. Hij begon met kleine
schetsen en novellen, die hij tot verscheidene bundels
samenbracht : Lenteleven (1899), Zomerland (1900), Zonnetij
(1900), Doodendans (1901), Dagen (1903), Langs de wegen
(1903) ; Minnehandel en Dorpsgeheimen dagteekenen van
1904. Daarna verschenen Open lucht (1905) , Stille
avonden (1905) , filet uitzicht der dingen (1906) , het
samenhangend verhaal De Vlasschaard (1907), zijn meesterwerk, en Najaar (1909). En nog is hij steeds in
weelderige groeikracht van echt rasschrijver, en is zijn
talent tot voile rijpheid gekomen. In die voortdurende
ontwikkeling is hij gaandeweg losgeraakt van de vreemde
invloeden die hij onderging. < Hij is schilder van het
Vlaamsche landleven een fijn en dichterlijk waarnemer
van de werkelijkheid om zich heen, maar die werkelijkheid herscheppend in zijn inbeelding... De gevoeligheid
voor uiterlijke schoonheid van natuur en leven gaat bij
hem samen met een diep indringen in het innerlijke leven.
Voor de kinderpsychologie verstaat hij meesterlijk (Een
Speeldag) ; de teerheid van het idyllische weet hij weer
te geven met een bijzondere bekoring (Kinderzieltje).
In de ingewikkelde psychologie van de eigenlijke romankunst, het uitbeelden van machtige hartstochten, ligt zijn
kracht niet. » (De Vooys, 167-68.) (1)
(1) Men heeft hem de te lange beschrijvingen verweten, die de •handeling
benadeeligen en den wensch geuit dat Streuvels zich meer wage aan de psychologie.
De laatste werken, vooral De Vlasschaard, getuigen dat Streuvels deze baan is
ingeslagen.
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Zijne eerste werken gingen gebukt onder een zwaarmoedig pessimisme, nagevolgd van TolstoY, en waaiden
een realisme uit dat soms tot ondeftig naturalisme oversloeg.
Van dat ongezonde en ondeftige thans geen sporen
meer : Streuvels' kunst en levensopvatting is thans
geevolueerd in meer katholieken zin.
In Streuvels bewonderen wij de stoute, oorspronkelijke
opvatting, den meer verfijnden vorm, de schilderachtige
taal, de kracht en kleur van het woord, en bovenal zijn
machtig natuurgevoel en meesterlijke beschrijvingen.
De taal van Streuvels — de taal van een geleerde —
is zeer vloeiend en gewoonlijk keurig; waar de huidige
boekentaal hem in den steek laat , daar komt zijne
zangerige taal hem ter huip, of beter, de taal die hij uit
de studie der middeleeuwsche en latere geschriften leerde
kennen. Hij wil blijkbaar de zoekgeraakte woorden doen
herleven en daardoor onze taal verrijken. . (Geurts, 1,181.)
Veel nog mogen wij van zijn ongemeen talent
verwachten. Hij is « de Vlaamsche kop die, nu Gezelle
dood is, boven gansch Vlaanderen uitsteekt Veel jonge
schrijvers volgen zijne tendenz in het voetspoor. Hij is
de rechtmatige trots voor de Vlaamsche letterkunde. (1)
3. JONGERE DICHTERS.

1. Rene De Clercq . (Deerlijk
1877), onze vruchtbare volksdichter.

Hij gaf eerst eenige zwakkere jeugdgedichten uit (De Vlasschaard 1902,
De Terwe 1903, Natuur 1903), die
alle in ("!en deel verschenen in 1907
(Gedichten).
Zij bevatten echter ook vele
liederen die uiterst vlug, los en
(1) In 1905 schreef Kloos : « 1k meen de besliste verzekering to mogen
geven dat Stijn Streuvels als artist onsterfelijk is. Hij is zoo rijk ! Men kan hem
nooit genoeg overlezen! En toch in al dien rijkdom wear welk een eenvoud!.

252

DERDE TIJDVAK. 19de EEUW IN HET ZUIDEN

natuurlijk zijn en getuigen van eene bijzondere taalvirtuositeit. << Hij kent wonderwel de zeden, de gebruiken en
de taal van zijne streek. Nooitgehoorde rijmen, eigenaardige
woorden, wendingen en uitroepingen, doch vooral eene
ongedwongen jeugdige frischheid en een vaste en welluidende rhythmus, zijn voorts de kenmerken van zijne
poezie. . (Geurts, 287.) Later verscheen Toortsen (1909),
minder gunstig onthaald om het groot- en geweldig-doen
of de sociale strekking.
2. Constant Eeckels (Antwerpen 1879) dichtte
Heim wee (1905) en Kruisbloemen (1908) ; zijne poezie,
vol geweldig lyrisme en schrijnende levensbeschouwing,
is meewarig, innig, echt menschelijk en zingt van bezie-

ling en geloof. Zijne proza-novellen gaf hij uit in een

bundel De Strijd (1908) : de taal is er gezocht en zwaar,
maar blijft immer machtig.
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Cesar Gezelle

(Brugge 1876), een neef
van Guido Gezelle ,
gansch onder diens
invloed , schreef een
kleurig bundeltje
imula Veris (1903) en
het bekroonde werk
Lelien vatz Dalen (1909).
Uit het Leven der Dieren
(1908) toont in hem een
oorspronkelijken prozaschrijver. Hij heeft een
rijk plastisch vermogen.
4. August Cup=
pens (Beeringen 1862),

pastoor te Loxbergen,
is een gemoedelijk dichter der frissche natuur

AUGUST CUPPENS

(Verzekens 1899, Een Roosje
van Overzee).
Zijne poezie is hoofdzakelijk gemoedspoezie, ootmoedig, openhartig en vroomeenvoudig. Hij is tevens een
welslagende beijveraar der
kinderliteratuur. (1)
5.

OMER DE LAEY

()mer K. De Laey

(1876-1909), het jonggestorven
en veelbelovend talent, schreef
eene reeks tafereeltjes , die
alle zeer netjes en oorspronkelijk geschetst zijn en spreken

(1) In samenwerking met toonzetter L. De Vocht, dichtte hij ook eene
verzameling Geesteltjke liederen, die overal hartelijk toegejmcht worden.
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plastische aanschouwelijkheid (Ook verzen ; Van to Lande
Bespiegelingen). « In wat verhaalt of beschrijft doet
hij het als miniaturist : en in dit yak is hij een meester...
Met fijnen speurzin etst hij met satirische bedoeling,
soms op het karikaturale af. (J. Persyn.)
6. Andere jongere talenten hebben zich reeds verdiensteiijk gemaakt : o. a. Alois Walgrave (Gent 1876), dichter van Stille stonden
(1905) en Zingende sturen (1909), vol biddenden eenvoud en diepgodsdienstig gevoel ; (iodfried Hermans (schuilnaam van Lod.
Dosfel — Dendermonde 1882), een begaafd dichter met machtige taal
Richard
en rijke verbeelding (Verzamelde Opstellen en Gedichten) ;
De Cneudt (Gent 1877), onderwijzer, die een paar tooneelspelen
schreef, maar de aandacht op zich vestigde door zilne verzen (Van
Edmond Van Offel (Antwerdichterleven ; Wijding ; De Primus) ;
pen 1871) ; — Jan Eelen (Antwerpen 1877) ; Herman Broeckaert ;
— en Felix Rutten (1882), de moderne dichter der Liturgie (Eerste
Verzen 1905) met rijke beeldspraak en machtigen rhythmus.
—

—

LOD. DOSFEL.
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4. JONGERE PROZKSCHRUVERS.

1. Maurits Sabbe (Brugge 1873) schreef eene reeks
Een Mei
fijne Brugsche novellen (Aan 't Minnewater ;
Pinksternacht 1903).
van vroomheid 1902 ;
2. Karel Van den Oever (Antwerpen) gaf ons
Het
Kempische Vertellingen ; --- Van stille dingen ;
drievuldig Beeld. Laatst verscheen van hem een dichtbundel Maenrijmkens (1911), eenvoudig en diep-doordacht.
—

3. Joz. De Cock (Herdersem 1877) leverde als prozaOns Leven;
Verloren uren,
schrijver Uit de Reistesch ;
schetsen die trillen van geestigen humor en raak gevoel.
Bij hem sluit zich aan Rene Vermandere (Kortrijk
1857), de pittige schrijver van Op droog Zaad en Van
Zon zaliger.

4. Voorts traden op Lambrecht Lambrechts (Hoesselt 1865), die onder den schuilnaam Jan Van Hasselt
schreef Uit de Demergouw ; De Vroolijke Limburger .en
Paascheieren, hier en daar rijker aan klanken dan aan

J. PERSYN
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gedachten, maar eenvoudig en sober : — Louisa Duykers ; -- L. Van Puyveldt (St Niklaas 1882). Een
man van de . grootste verdiensten is J. Persyn (Wachtebeke
1878), een onzer beste Vlaamsche critici, wiens stevig
gegrond literair inzicht en prachtig geschakeerde kunststijl
de bewondering afdwingen.
-

5. Tot de schrijvers eindelijk, die de naturalistische
strekking in Belgie vertegenwoordigen, behooren, o. a. •
Herman Teirlinck (Molenbeek 1879), beambte te Brussel,
gaf vele zeer realistische romans uit, waarin hij een talent
toont van juiste opmerkingsgave en fijne ontleding, maar
wier taal hol klinkt aan zonderlinge en Fransche woorden
U. Vermeersch ; Lode Baekelmans (Antwerpen 1879),
wilde het leven der groote handelsstad beschrijven in De
Doolaard en Havenlichtjes, schreef voorts nog Uit grauwe
nevels (1901) en Sinjoorkens (1910), eene reeks novellen.
Besluit. — Al deze schrijvers hebben met vrucht de
letterkunde beoefend. Zij staan nog te dicht om onder
eene objectieve beoordeeling te vallen. Wij moeten ons
beperken bij de opsomming van hun letterkundig werk
en de aanwijzing van hunne richting. Maar als wij over=
zien wat de jonge Vlaamsche letterkunde heeft voortgebracht in de laatste vijftien jaren, dan is de vooruitgang
verrassend. Terecht merkt Vermeylen op dat in de Vlaamsche letterkunde een gezonde volkskracht leeft, die een
vruchtbaren voedingsbodem verschaft ,en een frissche taal
beschikbaar heeft. Opmerkenswaard is het wel dat de
naturalistische strekking den bijval niet vond in Belgie,
dien zij in Holland inoogstte : dat bewijst dat het Vlaamsche yolk diep-godsdienstig is en gezonde, zedelijke lezing
vraagt. Onze schrijvers toonen veel inspanning en werkkracht. Er bestaat dus alle hoop dat in deze jaren voorgoed de grondslagen gelegd zijn voor een bloeiende
volkseigen Vlaamsche letterkunde.

BLOEMLEZING.
Venir de 12c eetzw.
(Gesch. biz. 1.)

Uit Wulfila's Bljbelvertaling.
Vader onze, du in (de) hemelen,
Atta unsar , thu in himinam ;
weihnai namo thein. Qimai thiudi- (weze) gewijd name dijn. Kome
nassus theins. Wairthai wilja theins, rijk dijn. Worde wil dijn , zoo
swe in himina jah ana airthai. Hlaif in (den) hemel, als op (de) aarde.
unsarana thana sinteinan gif uns Brood ons het dagelijksch geef
himma daga. Jah aflet uns thatei ons dezen dag. En vergeef ons wat
skulans sijaima, swaswe jah weis (wij) schuldenaars zijn, zooals ook
afletam thaim skulam unsaraim. wij vergeven den schuldenaren onJah ni briggais uns in fraistubnjai, zen. En niet breng ons in bekoring.
ak lausel uns af thamma ubilin. maar verlos ons van den kwade.
(Matth. VI, 9.)
Uit het Lodewijkslied. (vv. 48-54.)
(Gesch. blz. 2.)
Sang was gisungan ;
Wig was bigunnan ;
Bluot skein in wangOn.
SpilOdun ther Vrankon.
Thar vaht thegeno gelih :
Nichein sosO Hludwig,
Snel indi kuoni,
Thaz was imo gekunni.
Suman thuruhskluog her :
Suman thuruhstah her.
Her skancta cehanton
Sinan fianton
Bitteres lides.
So we hin hio thes libes.

De zang was gezongen ;
De strijd was begonnen ;
Het bloed kleurde de wangen :
Daar speelden de Franken.
Daar vocht ieder degen (held) :
Niet een zooals Lodewijk.
Snel en koen.
Dat was hem aangeboren.
Sommigen doorsloeg hij :
Sommigen doorstak hij.
Hij schonk thans
Zijnen vijanden
Bitteren drank.
Zoo (zij) wee hun immer des levens.

VOOR DE 12de EEUW
Uit den Heliand.
(Gesch. blz. 3.)
'Werod sithoda

De menigte trok
furl Hierichoburg ;

was thie godes sunu,

voor Jericho burg ;

de zoon Gods was,

-

thar satun tuena man bi wege,

mahtig, undar thero menigi.

de machtige, onder der inenigte. Daar zaten twee mannen bij den wege ;
blinda warun sie bethia,

was im buotono tharf,

blind waren zij beiden ;

behoefte was hun aan genezing,

that sia giheldi

hebanes waldand,

dat hen heelde

des hemels beheerscher ;
leohtes tholodun

huand sia sO lango

daar zij zoo lange
managa hufla.

des lichts ontbeerden
sia gihordun thuo that megin faran

menige wijle.

hoorden toen de menigte voorbiltrekken

endi fragodun san

firiwitlico.

en vraagden terstond nieuwsgierig,
reginiblindun,

huilik thar riki mann

de stekeblinden,

welk daar rijk man

undar them folcskepi,

furista wari,

onder den volke

de voornaamste ware,

herost, an hObit.

thuo sprac im en helith angegin,

de heer aan 't hoofd.

Toen sprak hun een held tegen,

quat, that thar lesu Christ

fan Galileo lande,

en zeide, dat daar jezus Chrisius

van Galileenlande,

heleandero bezt,

herost wari

der heilanden beste,

de heer ware,

fuori mid is folcu.

thuo warth frOmuod hugi

voorbijvoere met zijnen volke. Toen werd vroolijkgemoed de zin
bethiun them blindun mannun,

thuo sia that barn godes

beiden den blinden mannen,

toen zij den zoon Gods

wissun undar them weroda. hreopun im thuo mid iro wordun tuo

wisten onder der menigte. Zij riepen hem toen met hunnen woorden toe,
te them helagon Criste, badun, that hie im helpa giriedi,

luide, tot den heiligen Christus, baden, dat hij hun hulpe verschaffe,
drohtin, Dauides sunu, . wis els mid thinun dadiun mildi,

Heere, Davids zone, wees ons met dijnen daden milde,
neri its af thesaro nOdi,

sO thu ginuogia duos

red ons van dezen noode,

zooals du ten behoeve does (doet)

manno cunnies.

Thu bist managun guod,

des menschengeslachts.

Du bist menigen goed,

hilpis endi helis. .

helps en heels. »

WACHTENDONCKSCHE PSALMEN. - H. VAN VELDEKE

(3)

Uit de Wachtendoncksche psalmen.
(Gesch. bl. 4.)
Ic eft to gode riepo, in herro
behielt mi.
An avont in an morgan in an
mitdondage tenon sal is in kundon,
in he gehoron sal.
Irlosin sal an frithe sela mina
fan then thia ginacont ml, wanda
under managon he was mit mi.
(Ps. LIV, 17-19.)

Ik heb tot God geroepen, en hij
behield mij.
's Avonds en 's morgens en aan
middendag zal ik vertellen rn verkonden en hij zal mij verhooren.
Verlossen zal hij in vrede (de)
ziele mijn, van hen die mij genaken, want onder menigen was hij
met mij.

11. 12 eeuw.
liendrik van Veldeke.

Uit Sint- Servatiuslegende.
(Gesch. blz. 6.)
Heynrich, die dit berichtede,
Ende in dutschen* dichtede,
*dietsch
Ende alle dies hoem* Baden,
"hem
Ende hulpe daertoe daden*,
*deden
Ende alien dient lieff was,
Den moet God ende Sinte Servaes
Verloessen ende ontbenden*,
*ontbinden
Als sij dit Leven eynden,
Dat hon* God moet gheven
*hen
Vroude* ende ewich leven,
*vreugde
Ende wonne* onverganckelijck
*geluk
Amen. Des* bidt Heynrijck
*Daarom
In des waren Gods namen
Goede Jude* alle to samen,
*lieden
Die dit boeck hoeren* leesen,
*hooren
Dat hij in haer` ghedynge** moet wesen *hun "gebeden
Te Gode van hiemelrike,
Dat hij ghenadelike
Sijne ziele moete* ontfaen ;
*moge
*dikwijls
Want hi decke* hadde mesdaen
Ende yen sondich mensche was;
Dat hem der goede Sinte Servaes
Sijne ziele moete* verloessen
*moge
Vanden duvelen den boesen
Dat sij hem nyet en moeten scaden
End.e hij die ziele moete bestaden* *brengen (besteden)
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In dat ewighe liecht ;
Die grote beer van Tri!cht
Dat hij sijne ziele make vry
Inden name Goids. Arnim, dat sy !
Amen.

III 13e eeuw.
I. Carel ende Elegast. (1)
(Gesch. blz. 9.)
Fraye historic ende al waer
Mach* is u tellen**, hoort er naer.
*kan **vertellen
Het was op ene avontstonde,
Dat Karel slapen begonde
t'Ingelem op den Rijn.
't Lant was algader sijn :
Hi was keiser ende coninc mede.
Hoort hier wonder ende waerhede,
Wat den coninc daer gevel*, *overkwam
(Dat weten noch die menige wel),
*a lwaar
t'Ingelem, aldaer* hi lach,
Ende waende op den andren dach
Crone dragen ende houden hof,
"vermeerderen
Omme to meerne* sinen lof.
Daer die coninc lach ende sliep,
Een heilich engel an hem riep,
*ontwaakte
So dat die coninc ontbrac*
*door
Bi* den woorden, die d'engel sprac.
Hi seide : << Staet op, edel man,
Doet haestelike u cleder an,
Wapent u ende vaert* stelen* ;
*ga uit stelen
*hiet 't
gelastte het
God die hiet* mi u bevelen,
Die in hemelrike es here,
*leven
Of gi verliest lijf* ende ere.
En steeldi in deser nacht niet,
*kwaad
So es u evel* geschiet :
Gi zult er omme sterven,
*leven
Ende uwes lives" derven,
*nog
Eer emmer* scheit dit hof.
Nu verwacht* u daer of**,
*wacht **daarvoor
(1) Zie Karel ende Elegast. Middeleeuws ridderdicht met verklarende aantekeningen door H. W. E. MOLLER. Amsterdam E. Van der Vecht.
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Ende vaert stelen, of" gi wilt.
Neemt uwen spere ende uwen schilt,
Wapent u ende sit op u paert
Haestelike ende niet en spaart*.

*indien

*talmt

Dit verhoorde die coninc ;
Het dochte hem een vremde dine,
Want hi daer niemen en sach,
Wat dat roepen bedieden mach.
Hi waende't slapende hebben gehoort,
Ende hielt'em niet an dat woort,
Ende quam in ander gedochte.
Die daer die bootscap brochte
d' Engel, die van Gode quam,
Sprac ten coninc, als* die* was gram : *als iemand die
. Staet op, Karel, ende vaert stelen.
Ic en veil's u niet verhelen,
God ontbiedet u te voren,
Oft anders hebdi u lijf verloren.

Met dien woorde sweech hi ;
End' die coninc • riep : . Ay mi ! .
Als die sere was vereent*,
*bevreesd
Wat es, dat dit wonder meent ?
Ees't alfsgedroch*, dat mi quelt,
*spookbedrog
Ende dit grote wonder telt* ?
*vertelt
Ay hemelsche drochtijn*,
*heer
Wat node soude mi sijn
Te stelene ? Ic ben so rike.
En* es* man* in erterike,
*er is niemand
Weder* coninc no grave,
*noch... **noch
Die so rijc si van haven,
Si* ne* moeten mi sijn onderdaen,
*of zij
Ende te minen dienste staen.
Mijns selfs lant es so groot,
Men vint nieuwer sijns genoot*. *gelijke
't Lant es algader mijn
Tote Colene op den Rijn,
Ende tote Romen al voort,
Als 't den keiser toebehoort.
Ic ben here, mijn wijf es vrouwe*,
*meesteres
Oost tot der wilder Denouwe
Ende west tot der wilder see.
Nochtan* hebb'ic goets vele mee : *bovendien
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Galissien ende Spaendienlant,
Dat ic wan* met miere hant,
Ende ic die heidene verdreef,
Dat mi 't lant allene bleef ;
Wat node soude mi sijn dan
Te stelene ellendich man ?
Ende waeromme ontbiedet mi God ?
Node breec ik sijn gebot.
Wist ic, dat hij't mi ontbode*,
In* mocht's geloven node,
Dat mi God den lachter* onste**,
Dat ic stelen begonste. .
Daer hi lach in dit gepeins,
Harentare", weder ende geins**,
Vakede hem al luttelkijn",
So dat'i looc d'ogen sijn.
Doe seide d'engel van te voren :
Wildi Gods gebot verhoren*,
Coninc, so sidi ontdaen*,
Het sal u an u leven gaen.
d'Engel van 44n paradise
Sprac : . coninc, doet alse die wise,
Vaert stelen ende wert dief,
Sidermeer dar Gode lief.
0

Met deser talen voer d'engel dan,
Ende Karel hem t'seinne began*
Van den wonder, dat'i hoorde.
Hi seide
Gods gebot ende sine woorde
En wil ic niet laten achter ;
lc sal dief sijn, al ees't lachter*,
Al soud'ic hangen bi der kelen ;
Nochtan hadd'ic liever vele,
Dat mi God name al gemene,
Dat ic van hem houde te lene,
Beide borch ende lant,
Sonder mijn riddersgewant,
Ende ic mi moeste generen
Met den schilde ende mct den spere,
Alse een, die niet en heeft,
Ende op die aventure leeft.
Dat ware mijn wille bet*,
Dan* ic gevangen ben in 't net,

*won

*gebood
*ik en
*schande

**gunde

"her- en derwaarts *"heen

en weder *kreeg hij een
weinig vaak
*versmaden
wongelukkig

*omdat het is

"zich te zegenen begon

*schande

'beter
*dan dat

CAREL ENDE ELEGAST

Ende ic nu moet stelen varen,
Sonder enich Langer sparen :
Varen stelen oft God verwerken*.
Nu so moet'i mi gesterken !
lc woud'ic ware buter* sale
Sonder niemare* ende tale,
Ende* mi* ware* gecost* op den Rijn
Seven borge steennijn fin.
Wat mach ic seggen van oneren
Den ridderen end' den hogen heren,
Die hier liggen in der sale ?
Wat sal wesen mine tale,
Dat ic an deser deemster* nacht,
Allene, sonder ander cracht,
Moet varen in een lant,
Dat mi vremde es ende onbecant ?

(7
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*mishagen
*buiten de
*gerucht
*en al kostte het mij

*duisteren

Met deser talen ginc hem gereiden*
*zich bereiden
Die coninc Karel ende cleiden
Met sinen dieren* gewaden,
*kostbare
Als die to stelene was beraden*.
*besloten
Het was altoos sine sede,
Dat men sine wapen dede
Ten bedde, daer hi lach ;
Het waren die scoonste die nie* man* sach *ooit iemand
Alse hi doen gewapent was,
Ginc hi dore dat galas ;
Daer en was geen slot so goet
No dore*, die ne wederstoet,
*deur
Si ne waren jegen hem ontdaen* :
*ontsloten
Daer hi wilde, mocht'i gaen.
Daer en was niemen, die ne" sach,
*hem
Want dat vole algader lach
In vasten slape, als't God woude.
Dit dede hi dor* sconincs houde** :
*an **genegenheid
Sine hulpe was hem bereet.
Alse hi die borchbrugge leet*,
*overging
Ginc die coninc met liste
Ten stalle, daer hi wiste
Sijn ors en sijn gesmide*.
*paardetuig
Daer en was geen !anger biden*.
*talmen.
Hi sadelet ende sat er boven
Op 't ors, dat men mochte loven.
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Doen hi ter poorten gereden quam,
Sach'i daer ende vernam
Den wachter ende den portenere*,
Die luttel wisten, dat haer here
So na hen was met sinen schilde.
Si sliepen vaste, als 't God wilde.
Die coninc beette* ende ontdoet**
Die poorte, die besloten stoet,
Ende leid'er sijn ors uut,
Sonder niemare ende geluut.
Doe sat'i op in sijn gereide,
Die coninc Karel, ende seide :
God, also gewaerlike,
Alse gi quaemt in ertrike,
Ende wort* sone ende vader,
Om ons to verlossene allegader,
Dat Adaem hadde verloren,
Ende dat na hem wart geboren ;
Gi liet u an den cruce slaen,
Doen u die Joden hadden gevaen ;
Si staken u met enen spere,
Ende sloegen u, dies* had'si" gere*.
Dese bitterlike doot
Ontfincdi, Here, dore onse noot,
Ende braect" die belle daer naer.
Also waerlike als't was waer
Ende gi, Here, Laseruse
Die lach in sine cluse,
Verwecket, Here, van der doot,
Ende van den stene maket broot,
Ende van den watere wijn,
So moeti* in miere geleide sijn
In deser deemster nacht,
Ende verbaert" an mi uwe cracht.
Ootmoedich God, geweldich Vader,
An u keer is mi algader. .
Hi was in menigerhande gedochte
Waer hi best varen rrnchte,
Daer hi stelens soude beginnen.
Doen quam hi in een wont binnen,
Coninc Karel, die edel man,
Dat niet verre en stont van dan.

"portier

*steeg of ""opende

*werdt

*daartoe hadden zij begeerte

*opendet

*moet gij
*toont

CAREL ENDE ELEGAST
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Doen hi quam gereden daer,
Die mane scheen overclaer,
Die sterren lichten an den trone,
't Weder was claer ende scone.
Doe* so peinsde die coninc :
*toen
Ic was gewone yore alle dine
Dieve te hatene, daer ic se wiste,
Die den lieden met liste
Haer goet stelen ende roven.
*verschoonen
Nu mach ic hem wel geloven*,
Die leven bi der aventuren.
Si weten wel, dat si verburen
Lijf ende goet, mach men se vaen ;
Men doet se hangen ende 't hooft afslaen
Ofte sterven arger doot.
Haren anxt es dicke groot.
Nemmermeer en gevalt mi dat,
* om
Dat ic man dor* cleinen scat
Sterven doe in al mijn leven.
Ic hebbe Elegast verdreven
Om cleine sake uut minen lande,
Die dicke set sijn lijf te pande
Omme 't goet, daer hi bi leeft.
Ic wane, hi dicke sorge heeft.
Hi en heeft.lant noch leen,
Noch ander toeverlaet negeen,
Dan hi met stelen can bejagen.
*zich onderhouden
Daerop moet'i hem ontdragen*.
Ic nam hem 't lant, des hi was here,
(Dat mach mi nu wel rouwen sere)
Beide borch ende lant.
Des was ic herde onbecant,
Want hi hadde in siere scaren,
*zich ophielden
Die met hem onthouden waren*,
Ridders ende cnapen een getal,
Die ic hebbe onterft al,
Beide van lande ende van goede.
Nu volgen si hem dore armoede :
Ic en laet se nieuwer gedurcn*. *met rust laten
Die se onthielde, ic dad'en verburen
Beide borch ende leen.
Si en hebben toeverlaet negeen
Ende moeten hem onthouden
In wildernissen ende in wouden,
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Ende Elegast moet bejagen,
Daer si hem alle op ontdragen.
Maer so vele es er an,
Hi en steelt genen armen man,
Die bi siere pinen* leeft.
Dat pelgrim ofte coman* heeft,
Laet'i hem gebruken wel,
Mer hi en versekert niemen* el*.
Bisscoppe ende canonike,
Abde ende monike,
Deken ende papen,
Daer hi se can betrapen
Comen si in siere verde*,
Hi neemt'em mulen* ende perde,
Ende steect ze uut haren gereide*
Dat si vallen op die heide,
Ende neemt'em met siere cracht,
Al dat si daer hebben bracht :
Cleder, silver, facelment*,
Dus bejaecht hi hem omtrent.
Daer hi die rike liede weet,
Hi neemt'em haren scat gereet,
Beide silver ende gout.
Sine list es menichfout.
Niemen en can'em gevaen*
Nochtan heeft er om gedaen
Menich man sine macht.
lc woud'ic nu in deser nacht
Sijn geselle mochte wesen.
Ay Here God, helpt mi tot desen ! .
Met deser talen voer hi voort,
Die coninc, ende heeft verhoort,
Hoe een .ridder quam gevaren,
In derselver gebaren
Als die riden wille verholen,
Met wapen swart als colen.
Swart was helm ende schilt,
Die hi an den hals hilt.
Sinen halsberch* mocht men !oven.

*zich onderhouden met

*moeite, arbeid
*koopman
*niemand anders

*weg

*muildier
*zadel

*vaatwerk

*vangen

*borstharnas

Swart was den wapenroc daerboven,

Swart was d'ors*, daer hi op sat,
Ende quam enen sonderlingen pat

*ros
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Dwers gereden dor den woude.
Als en* die coninc gemoeten soude
Seincl'i* hem ende was in vare**,
Ende waende, dat7clie duvel ware,
Omdat hi was so swart al.
Den riken God hi hem beval,
Ende peinsde in sinen moet" :
Gevalt mi quaet ofte goet,
In* vlie te nacht dor desen ;
lc sal der aventuren genesen".
Nochtan weet ic te voren wel,
't Es die duvel ende niemen el.
Waer hi van Gods halven" iet,
Hi en ware so swart niet.
't Es al swart, peert ende man,
Al dat ic er an gemerken can.
lc duchte, dat mi toren* nak.e.
lc bidde Gode dat'i wake,
Dat dese mi niet en schende.
Ende alse hi bet" quam gehende*,
Ende die swarte heeft vernomen
Den coninc jegen hem comen,
Doe peinsde hi in sinen sin :
Dese es verdoolt hierin,
Ende hevet sinen wech verloren.
lc mach dat ane hem verhoren.
Hi salre* laten die wapen sine,
Die de beste sijn in schine,
Die ic in seven jaren sach :
Si verlichten alse den dach
Van stenen ende van goude.
Wanen* quam hi in den woude ?
En* was nooit arm man,
Die sulke wapen droech an,
Ende sulc ors hadde bescreden,
So sterc ende van sconen leden.
Doen si quamen te gemoete,
Leden* si al sonder groeten.
D'een besach den ander wel,
Mer si en seiden niet el.
Als'i den coninc was leden,
Die 't swarte ors !,brachte gereden,

*hem
*zegende hij zich *"vrees

"gemoed
*ik en (niet)
boven komen

*van Gods wege

leed.

*naderbij

*zal hier

*van waar
*er en

*gingen (zij) voorbij
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Hielt'i stille ende dochte,
Wie diegene wesen mochte,
Waeromme dat'i aldus lijt*,
Ende siere talen aldus vermijt,
Dat'i mi niet en groete,
Doen hi mi gemoete,
Noch om geen dinc en vraget ?
Ic wane, dat'i quaet jaget.
Waer ic seker van dien,
Dat'i quame omme* verspien*,
Dat'i mi ofte die mine
Bringen wilde in pine
Jegen den coninc, die ic ontrade*,
Hi en lede* te nacht sonder scade.
Wat node dade hem jagen
Achter bosschen ende hagen,
Of hi mi niet en sochte ?
Bi den Here die mi gewrochte,
Hi ne ontrijt mi te nacht,
In sal proeven sine macht.
Ic wil en spreken ende kinnen,
Hi mach sulc sijn, ic sal winnen
Sijn ors, ende dat'i hevet an,
Ende doen ne* met lachter** keren dan,
Hi es hier comen als een domme.

*voorbijgaat

*om jnij te bespieden

*vrees
*zou niet voorbijgaan

*hem **schande

Mettien werp hi sijn ors omme
Ende volgede den coninc naer.
Doen hi en achterhaelde daer,
Riep hi lude : . Ridder, ontbijt* ! *blijf staan
Waerna ees't, dat gi rijt ?
Ic wille weten, wat gi soect,
Ende wat gi jaecht ende roect*,
*begeert
Eer gi mi ontrijt van hier.
Al waerdi noch also fier
Ende also diere uwer tale,
Berechte's mi, so doedi wale.
lc wille weten, wie gi sijt,
Ende waer gi vaert op dese tijt
Ende hoe dat u vader hiet.
*kwijtschelden
In mach's u verlaten* niet. >
Doen antwoorde die coninc :
« Gi vraget mi so menich dinc,
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In weet's u hoe berechten*.
lc hebbe liever, dat wi vechten,
Dan is 't u seide bi bedwange*,
So hadd'ic geleeft vele to lange,
Dat mi een man dwingen soude
Van dingen, die is niet en woude
Berechten, 't en ware mi lief.
Coomt er mi goet of oft meskief*,
Wi sullen desen strijt nu scheiden*
Ende becorten tusschen ons beiden.

*mededeelen
*dwang

*kwaad
*beslissen

Des conincs schilt was overtrect,
Hi en wilde's niet voeren ontdect.
Om 't teiken dat er ane stoet*.
*stond
Hi en wilde niet, dat men ware vroet*,
*wist
Dat'i ware die coninc,
Si worpen omme met deser dine
Hare orse sterc ende snel.
Si waren beide gewapent wel.
Hare speren waren sterc.
Si versaemden in een perc
Met sulken nide onder hem tween,
Dat d'orse bogen over haer been.
Manlic* vingen si ten swaerde, *dapper
Alse die vechtens begaerden.
Si vochten een lange wile
Dat men gaen mochte een mile.
Die swerte was sterc ende snel,
Ende sine joesten* waren fel,
*aanvallen
Dat die coninc was in vare,
*vrees
Ende waende dat die duvel ware.
Hi sloech den swarten op den schilt,
Dien hi manlic voor hem hilt
Dat'i in tween stucken vlooch,
Of 't hadde geweest een linden loof.
Die swarte sloech den coninc weder,
Die swaerde gingen op ende neder,
Op den helm, op die maelgien*,
*malien
Dat er menich moeste faelgien*.
*losraken
Daer en was halsberch geen so goet,
Daer en* dranc* dore* dat rode bloet,
*niet doordrong
Dor die maelgien uut der huut.
Daer was van slagen groot geluut.
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Die spaenre van den schilde vlogen,
Die helme op haren hoofde bogen
Ende ontvingen scaerde ende vleggen ,
So scarp waren der swaerde eggen".
Die coninc peinsde in sinen moet :
Dese es te wapene goet :
Hi bringet mi in sulke noot,
Mi ne helpe God*, ic blive doot.
Sal ic lien" mijns namen,
lc soud's mi ewelike scamen.
Nemmermeer en gecreeg'ic ere*.
Doe" sloeg'i enen slach so sere
Op den swarten, die yore hem helt,
Dat hi en nalic" hadde gevelt
Van den orse op die moude".
Tusschen hem en was geen ophouden,
Ende die swarte galt" den here,
Ende sloech enen slach so sere
Op den helm, dat'i booch,
Ende 't swaert in tween stucken vlooch :
So anxtelic was die slach.
Alse dat die swarte sach,
Dat'i sijn swaert hadde verloren,
o Och armen, dat ic ie* was geboren.
Peinsde hi in sinen moet,
Dat ic leve, waertoe ees't goet ?
Ic en hadde nooit geval*,
Noch nemmermeer en sal.
Waermede sal ic mi verweren ?
In prise mijn lijf niet twee peren,
Want ic ben idelre" hande*. .
Doe docht den coninc scande
Op enen te slane, die yore hem helt",
Doen hi sach liggen 't swaert op 't velt,
In tween stucken tebroken,
Doe peinsd'i
't En es niet gewroken,
Die enen wille slaen oft deren,
Die hem niet en can geweren.
Dus hilden si stille in 't wout.
Haer gepeins was menichfout,
D'een wie d'ander wesen mochte.
Bi den Here, die mi gewrochte,

*scheuren
*sneden

*helpt God mij niet
*belijden
"(stand)
*Toen
"bijna
*grond
"vergold

*ooit

"geluk

"met ijdele handen
*stond
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Sprac Karel die coninc,
Gi en berecht mi* ene dinc,
Here ridder, des ic u vrage,
Gi hebt geleeft al u dage :
Hoe gi hiet oft wie gi sijt,
Ende laet ons corten desen strijt.
Mach ic met eren liden*,
Ic sal u henen laten riden,
Als ic uwen name weet .»
Die swarte sprac :
Ic ben bereet,
Indien dat gi mi maket vroet,
Wat nootsaken dat u doet,
Dat gi hier quaemt te nacht,
Ende wiens toren* dat gi wacht**. .
Doe seide Karel, die edel man :
. Segt mi 't ierst, ic segg'u dan
Wat ic hier soeke ende jage.
In darf niet riden bi dage
't En es sonder nootsake niet,
Dat gi mi dus gewapent siet.
Ic sal u seggen, hoe 't coomt
Alse gi mi uwen name noemt. .
Dies sijt seker ende7vast,
Here, ic hete Elegast.
Dat sprac die ridder hadde* saen*,
't En es mi ten besten niet vergaen :
Ic hebbe goet ende lant verloren,
Dat ic hadde hier te voren,
Bi ongevalle, als menich doet.
Soud'ic 't u al maken vroet,
Hoe mine saken comen sijn,
Eer ic u geseide den fijn*,
Het soude u dunken al te lanc. »
Mijn geluc es so cranc. »
Alse dit die coninc verstoet,
Was hi blide in sinen moet,
Dan't al geweest hadde sijn,
't Goet dat vliet* op den Rijn.
Hi seide :
. Ridder, ees't u bequame*,
Gi hebt mi geseit uwen name,

*indiedgij mij niet verklaart

*gaan

*nadeel **zoekt

*terstond

*het einde

*vaart
*aangenaam
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Nu segt mi, wies* gi u geneert.
Bi al dat God hevet weert,
Ende b1 hem selven to voren*,
Van mi en crijgdi's niet meer toren,
Ende ic sal's u so vele berechten,
Vraechdi's mi sonder vechten,
Ende al sonder evelen* moet*,
Indien dat gi dit dor* mi doet. .

*waarmee

,

Nu sijt's seker ende vast,
Here, » antwoorde Elegast,
Ic en wil's u niet helen :
Daer ic op leve, moet ic stelen.
Maer so vele es er an,
Ic en stal genen armen man,
Sint dat ic was geboren
Ende ic mijn goet hadde verloren,
Daer ic bi soude Leven.
Ende* mi die coning hadde verdreven,
Karel uut minen lande,
(Ic sal 't u seggen, al ees't scande),
So hebb'ic mi onthouden*
In wildernissen ende in wouden.
Daer si twaelve bi Leven,
Moeten rike lude geven,
Bisscoppen ende canoniken,
Abden ende moniken,
Deken ende rike papen :
En can gehelpen hare cnapen,
In* stele haer goet met liste.
In vinde geen so vaste kiste,
Noch geen slot so vast,
Here, (sprac Elegast,)
Weet ic er goet in,
In brinc 't wel in mijn gewin
Ende onder mine gesellen.
Wat soud'ic er meer of tellen ?
Mine list es menichfout.
Mine gesellen sijn in 't wout,
Ende ic voer uut op aventure,
Ende hebbe vonden ene sure,
Want ic hebbe mijn swaert verloren
Ic en coor* er geen have voren,

*vooral

"gramschap
*om

*dm immers

*opgehouden

"ik en (— dat ik niet)

"verkoos
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Ende* ic 't weder hadde geheel.
Der slage hebb'ic ontfangen een deel,
Meer dan ic er ie* gewan
Op enen dach van enen man.
Nu segt mi, ridder, hoe gi heet,
End' diegene, die u heeft* leet*.
Es hi van sulker machte,
Dat gi riden moet bi nachte ?
En condi se niet gematen*
Diegene, die u haten ?
Gi sijt te wapene so goet.
Doe peinsde die coninc in sinen moet :
God heeft mine bede gehoort,
Nu moet'i mi beraden voort.
Dit's die man die ic begaerde,
Boven alle, die leven op d'aerde,
Mede te varene op dese nacht.
God heeft en mi te poente* bracht.
Nu moet ic liegen dor den noot. .
<< Bi den Here die mi geboot ! »
Sprac die coninc, < Here Elegast,
An mi hebdi geleide* vast,
Gestade vriende ende vrede.
Ic sal u seggen mine sede :
Wat holp vrienden verholen ?
Ic hebbe goets so vele gestolen,
Waer ic met der helft gevaen,
Men liete mi niet ontgaen
Om mijn gewichte van goude root.
Maer het dede mi die noot :
Noot breket allen strijt. .
— << Nu segt mi, ridder, wie gi sijt.
lc sal u seggen minen name,
Ees't u wille ende bequame.
Geheten ben ic Adelbrecht,
Ende plege te stelene over* recht
In kerken ende in clusen
Ende ooc in allen godshusen.
Ic stele alrehande saken
(In* late niemen met gemake)
Den riken ende den armen :
In achte niet op haer carmen.

*als
*ooit

*haat

*overwinnen

*juist van pas

*bescherming

*als volgens

*ik en
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In late genen man,
Daer ic mijn gewin weet an,
In name hem liever sine have,
Dan ic hem die mine gave,
Aldus hebb'ic mi ontdragen*,
Ende hebbe geleit menige lage
Om enen scat, dien ic weet ;
Mi soud's wesen wel gereet
(Eer emmer quame morgen vroe
Hadd'ic er ene helpe toe)
Also vele als ic's rochte"
Ende mijn paert gedragen mochte.
Die scat es qualike gewonnen :
God en soud's ons niet veronnen",
Mochten wi's hebben een deel.
Die scat leit in een casteel,
Daer mi die jegenode" es cont"*.
Al hadden wi's tienhondert pont
't En mocht'em niet deren,
Dien hi es, twee peren.
Ende hi es qualike bejaecht".
Siet Elegast, wat's u behaecht :
Willen wi'r omme doen onse macht,
Ende gesellen sijn te nacht ?
Dat wi connen bejagen,
Onthier" ende" het sal dagen,
Dat sal ic delen ende gi kiesen ;
Die's achtergaet moet riesen". .
Elegast sprac : « Waer leit die scat,
Lieve vrient, segt mi dat.
Ende in wat stede
Het mach daer sijn, ic vare mede.
Maer ic wille's wesen vroet,
Eer ic u volge enen voet.
4

Doe sprac Karel, die edel man :
Ic sal't u berechten dan.
Die coninc heeft so groten scat,
Hem mochte luttel deren dat
Van sinen scatte, daer hi leget. ,
Alse dit die coninc seget,
Dat'i hem selven stelen wille,
Elegast en sweech niet stille :

*onderhouden

"begeerde

"misgunnen

landstreek ""bekend

*vet worven

"totdat
"dwaas zijn
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Dat moet mi God verbieden
Hi en leeft niet, die 't mi riede,
Dat ic den coninc dade scade.
Al heeft'i mi bi quaden rade
Mijn lant genomen ende verdreven,
Ic sal hem wesen al mijn leven
Gestade vrient na mine macht.
In sine scade en corn ic to nacht,
Want hi es mijn gerechte here.
Dad'ic hem anders dan ere,
Ic mocht's mi scamen vor Gode.
Men mocht's mi geraden node. »
Alse dit die coninc verstoet,
Was hi blide in sinen moet,
Dat'em Elegast die dief
Goets onste* ende hadde lief.
Doe peinsd'i, mocht'i keren
Behouden* siere* eren*,
Hi soud'em goets so vele geven,
Dat'i met eren mochte leven
Sonder stelen ende roven ;
Dies mach men mi wel geloven.
Na dien gepeinse daer hi in was,
Vraged'i Elegaste das,
Of hine iewers wilde leiden,
Daer si goet onder hem beiden
Mochten bejagen .op dien nacht ;
Hi dade'r toe sine macht
Gerne ende sine behendichede,
Woude hi ne* laten varen mede.
Elegast seide : « Ja ic gerne.
In weet of gi 't segt in scheme*.
t'Eggerics van Eggermonde
Mogen wi stelen sonder sonde,
Die des conincs suster heeft.
Het is scade, dat'i leeft :
Hi heeft den menigen verraden
Ende bracht in groter scaden.
Selve den coninc sinen here
Soud'i nemen lijf ende ere
Mocht na sinen wille gaen.
Dat hebb'ic dicke wel verstaen.
Nochtan hout'i van den coninc

*gunde
*met behoud van zijne eer

*hem
*scherts.
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*zeer

Sijn herde* scone dinc**,
Beide borch ende leen.
Al en hadd'i toeverlaet negeen,
Het mocht'em luttel deren
Dat wi van den* sinen* teren.
Daer sullen wi varen, ees't u wille. .

**bezittingen

*het zijne

Doe peisde die coninc ende sweech stille
Nadien* dat* geschepen* stoet",
*daar het zoo geschapen
stond
Dat daer ware stelen goet :
Al hadd'en sijn suster gevangen,
Si soud'en node laten hangen.
*kwarnen
Daerna droegen* si overeen
Daer to varene onder hem tween,
Te stelene Eggerics scat.
*zich
Die coninc hem* niet en vergat.
Si quamen gereden op een volt
*meer "*matigen draf
Luttel mee* dan in den telt**,
Daer vonden si een ploech staen.
Die coninc beette* neder* saen*,
*steeg spoedig of
Ende Elegast reet voren,
Daer hi den wech hadde vercoren.
Die coninc nam 't couter in die hant,
Dat'i an den ploech vant,
Ende peinsde in sinen moet :
Dit is ten ambachte goet,
Die graven* wille in borgen**,
*inbreken **burchten
Hi moet er toe besorgen
Sulke dinc alse* hem* bedorste".
hij noodig heeft
Doe sat'i op al sonder vorste*
"uitstel
Ende volgede Elegaste
Met den sporen vaste,
Die een luttel was voren.
Verstaet, so moogdi wonder horen !
Doen si quamen vor 'die veste,
Die de scoonste was end' die beste,
Die iewaert stoet op den Rijn,
Sprac Elegast :
Hier will'ic sijn.
Nu segt, >' seid'i, << Adelbrecht,
Wat dunct u gedaen dat best ?
lc wille werken bi uwen rade :
Het ware mi leet, geschiede u scade,
,
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Dat men mochte seggen dan :
Het quam al bi desen man.
Die coninc antwoorde na dier talen :
In quam noit binnen der sale
Noch in den hove, daer ic weet,
Het soudi mi wesen ongereet*,
Soud'ic er nu binnen gaen.
An u selven moet 'et staen.* .
Elegast seide : « 't Es mi lief.
Sidi* nu een behendich dief,
Dat sal ic cortelike verstaen.
Laet ons een gat maken gaen
In den muur ter goeder ure,
Daer wi mogen crupen dure..
Dat loveden si beide wel.
Si bonden daer haer orse snel
Ende gingen ten mure sonder geluut.
Elegast trac een iser uut,
Daer hi den muur met soude breken.
Doe began die coninc reken*
't Couter voort van den ploech.
Doe stont Elegast ende loech,
Ende vraegde, waer hi 't dede maken.
Const'ic t'smeesters huus geraken,
Ic dade maken sulc een.
Dusgedaen sach ik nooit geen
Besegen* tot sulker' sticken**,
Daer men mure met soude picken*. .
Die coninc sprac : << Het mach wel sijn :
Ic quam gevaren op den Rijn,
Dies* es leden die derde dach,
Dat ic voer op mijn bejach*,
Daer moest ic mijn iser laten,
Ende ontviel mi op der straten,
Daer men mi volgede achter.
In dorste niet keren door den lachter*
Dus was ic mijns isers ane*;
Ende dit nam ic bi der mane*,
Daer ic 't vant an enen ploech. .
Elegast sprak : . 't Es goet genoeg,

'*onmogelijk
*gij moet het zelf doen.

*zijt gij

*voor den dag brengen

*bezigen **stukken
*openbreken

*sedert
*buit

*schande
*kwijt
*in den maneschijn
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Mogen wi daer nu in geraken.
Hierna doet een ander maken.
Si lieten die tale, sie makeden 't gat.
Elegast voegde* 't bat*,
*paste het betelDat'i daertoe keerde sine lede
Dan 't den coninc Karel dede :
Al was hi groot ende sterc,
Hi en conste niet sulc werc.
Doe hi 't gat van den mure
Hadde bracht durenture*,
*door en door
Ende si daerbinnen souden gaen,
Elegast sprac : « Gi sult ontfaen
Hier buten, dat ic u sal bringen. .
Hi en woude's niet gehingen*, *toestaan
Dat die coninc binnen quame,
So sere ontsach'i hem der* onvrame*.
*voor ongelukken
Hi en docht'em geen behendich dief.
Nochtan woud'i leet ende lief
Met 'em deilen, sijn gewin.
Die coninc bleef buten, Elegast ginc in.
Elegastes behendichede,
Die hi proefde te meniger stede,
Die en was mellijc* no" gemate* :
*niet gering
Hi trac een cruut uut enen vate*
*zakje
Ende deet binnen sinen monde.
Die sulc een hadde, hi verstonde,
Wat hanen craien ende honden bilen*,
*blaffen
Doe verstont hi ter wilen*
*op dat oogenblik
An enen hane, an enen hont,
Ende seiden, dat die coninc stont
Buten hove, in haer latijn.
Elegast sprac : « Wat mach dit sijn ?
Soude die coninc sijn hier voren ?
lc duchte, dat mi naket toren*.
leed
Hi ginc, daer hi den coninc liet,
Ter stede daer hi van hem schiet*,
Ende seide, wat'i hadde verstaen,
Hem* en* bedroge sijn waen"*,
Beide an hane ende an honde,
Die 't in haer latijn vonden,
Dat die coninc ware daer ;
Maer hi en wiste niet hoe naer.

*scheidde
*indien hem niet **vermOeden
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Doe seide Karel, die edel man :
. Wie heeft u geseget dan ?
Wat soude die coninc hier doen ?
Soudi geloven an een hoen
Ofte dat een hont bast,
So en es u gelove niet :vast.
. U gelove en es niet vast :
Hoort dan gi ! >> sprak Elegast.
Hi stac den coninc in sinen mont
Een cruut, daer hi yore hem stont,
Ende seide ; « Nu suldi verstaen,
So ic te voren hebbe gedaen.
Echter* craeide die hane ende sede
Also alse hi te voren dede,
Dat die coninc ware daer.
Elegast seide : « Hoort er naer,
Geselle, want die hane craeit,
Ic wille mijn kele windewaeit,
En es die coninc niet hier bi.
Doe seide Karel : « Tfi*
Geselle, sidi vervaert ?
lc waende, dat gi coenre* waert ;
Doe u dinc* oft laet ons gaen. .

*opnieuw

*

Al soude men ons beide vaen,
Sprac Elegast, « ic sael's beginnen.
Laet sien, wat suldi daeran winnen
Gevalt, dat men ons wille vaen,
Ic sal also wel als gi ontgaen. .
Elegast eischede sijn cruut weder.
Die coninc sochte op ende neder
Weder* ende* voort* in sinen monde,
Maer hi verloos't al ter stonde,
Hi en mocht's vinden niet.
Die coninc sprac : « Wat's mi geschiet ?
Mi dunct, ic hebbe mijn cruut verloren,
Dat ik hadde hier te voren
Beloken* tusschen minen tanden.
Bi miere wet*, dat mach mi anden*".
Doe loech Elegast echt*,
Ende seide : « Steeldi over* recht*?

*foei
*koener
*werk

*aanhoudend

*verborgen
*eer **dat moet me leed
doen
*daarop
*uit beroep
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Hoe coomt, dat men u niet en vaet
Telken als gi stelen gaet ?
Dat gi leeft, es wonder groot,
Gi en waert lange wile doot. —
« Geselle, > seit'i onverholen,
lc hebbe u cruut gestolen,
Gi en weet van stelen niet een haer.
Die coninc peinsde : « Gi segt waer, .
Mettien liet Elegast die tale.
Gode beval hi altemale,
Dat hi ne moeste borgen*.
Een deel was hi in sorgen,
Nochtan const'i behendichede,
Daer hi alle diegene mede
Slapen dede van de sale
Ende ontsloot dan altemale
Slote, die men met slotelen sloot,
Waren si cleine ofte groot,
Ende ginc ten scatte, daer hi lach,
Eer 't iemen hoorde ofte sach,
Ende haelde's ende brochte
Also vele alse hi's rochte*.
Doen wilde Karel danen*riden.
Elegast liet'em ontbiden*.
Hi soude om een sadel gaen,
Die in die camer ware gestaen,
Daer Eggeric ende sijn wijf in lach,
Den scoonsten, die nooit man gesach.
Hi en leeft niet die u geseide
Die verweentheit* van den gereide**,
Ende ooc an dat voorboech*
Es to prisene genoech,
Daer hangen an hondert schellen groot,
Ende sijn claer van goude root,
Ende clinken, alse Eggeric rijt.
Geselle, doet wel ende ontbijt*.
lc sal hem sinen sadel stelen,
Al soud'ic hangen hi der kelen. .
Dit was den coninc onbequame*.
Hi hadde eer ontbeert der vrame*
Van den sadel ende 't gewin,
Dan Elegast keerde weder in.

*beveiligen

*begeerde
*vandaan
*blijven

*pracht **paardetuig
*borstriem

*wacht

*onaangenaam
*voordeel

(25)

CAREL ENDE ELEGAST

Alse Elegast quam ten gereide
Daer is hedeneer* of* seide,
Als hi 't waende dragen dan,
Die schellen, die're hingen an,
Gaven sulc enen clanc,
Dat er Eggeric bi ontspranc
Uut sinen slape, ende seide :
« Wie es daer te minen gereide ? »
Hi woude trecken sijn sweert,
Hadde 't die vrouwe niet geweert,
Die hem* seinde*, ende vragede
Wat 'et ware, dat'i jagede :
Of en* alve** wilden verleiden.
Si nam hem swaert al met der scheiden*
Ende seide : << Daer en mach nieman in
Comen sijn, meer* no* min*.
't Es ander dinc dat u deert. Si bemaend'en ende besweert,
Dat'i haer seide sijn gedochte,
Waerbi dat'i niet en mochte
Slapen binnen drien nachten
Dat si conste gewachten,
Noch eten binnen drien dagen.
Des began si hem vragen.
Vrouwenlist es menichfout,
Sijn si jonc oft sijn si out.
So lange lach* si ne an*,
Dat'i hi haer seggen began,
Hi hadde- haer broeders doot gesworen,
Ende die te* dien* waren vercoren,
Souden daer cortelike comen.
Hi ginc se haer bi namen nomen,
Hoe si hieten ende wie si waren,
Die den coninc wilden daren*.
— Dit hoorde algader Elegast
Ende hielt in sijn herte vast.
Hi peinsde, hi sout bringen* voort*
Die ondaet end' die moort. —
Alse dit die vrouwe hoorde,
Si antwoorde na die woorde
Ende seide : « Mi ware liever vele,
Dat men u hinge bi der kelen,

*zooeven van

*ziclt zegende
*hem **booze geesten
*scheede
*volstrekt niet

*drong zij aan

*daarvoor

*deren
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Dan ic dat gedogen soude.
Eggeric sloech also* houde*
Die vrouwe vor nase ende mont,
Dat haer 't bloet ter zelver stont
Ter nase end' ten monde uutbrac.
Si rechte haer op ende stac
Haer anschijn over 't beddeboom*.
Elegast, hi naem's* goom*,
Ende croop er liselike* toe.
In sinen rechten hantscoe
Ontfinc hi 't bloet van der vrouwen,
Omdat hi 't wilde laten scouwen
Die 't d en coninc te voren brochte,
Dat hi's hem wachten mochte.
Daerna seide Elegast een bede,
Daer hi mede slapen dede
Eggeric ende die vrouwe.
Hi sprac sine woort met trouwen,
Dat si sliepen herde vast.
Doen so stal hem Elegast
Sinen sadel ende sijn swaert,
Dat'i lief hadde ende waert
Ende maecte'm siere vaerde ,
Buten hove t'sinen paerde
Tot den coninc, dien* sere* verdochte*.
Om al 't goet dat Elegast brochte,
Hadd'i re niet langer gestaen,
Had 't na* hem* mogen gaen ;
So sere was hi vererret*
Hi vragede, waer hi hadde gemerret*,
Elegast seide :
In mocht's niet*.
Bi al dat God leven liet,
Dat mijn herte nie ne breekt,
Van den rouwe die're inne steect,
So ne breect si nemmermeer,
No dor rouwe no dor seer,
Dies ben ic seker te voren,
Si hevet so groten toren*.
. dit is 't gereide,
seifi
Geselle »
Daer ic u hedeneer* af seide ;
En 's so goet no so scone
Onder Gode van den trone.

*op hetzelfde oogenblik

"bedrand
*merkte het op
*zachtjes

*die zich verveelde
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Dit hout* ; ic sal wedergaen
Eggeric sijn hooft afslaen
Oft testeken met enen cnive*,
Daer hi leit bi sinen wive,
Dan* liet ic niet om al 't gout,
Dat die werelt inne hout ;
Ende ic sal wederkeren schiere*. y
Doe bemaend'en die coninc diere*,
Dat'i hem seide dor wat sake
Hi ware so sere t'ongemake*
Ja en sidi gans ende gesont,
Ende hebt wel tienhondert pont,
Ende 't gereide daer gi om ginct ?

(27)

*onthoud dit
*dolk
*dat en (niet)
*spoedig
*dringend
*ontstemd

Ay here, het 's al ander dine,
Dat miere herten sere deert
Ende minen droeven sin verteert
lc hebbe minen here verloren :
lc .hadde toeverlaet* te voren, *vertrouwen
Te comen te minen goede
End' te verwinne mine armorxle,
Ende was ooc in goeden wane,
Nu ben ic, leider*, des* alles* ane*.
*helaas, dit alles kwijt
Mijn here sal sterven morgen vroe
Ende ic mach u seggen hoe :
Eggeric heeft sine doot gesworen.
Doe wiste Karel wel te voren,
Dat'em God te stelene ontboot
Om te bescuddene sine doot.
Hi dankes ootmoedelike
Code van hemelrike.
Doe antwoorde die coninc saen*.
Hoe so waendi dan ontgaen,
Of* gi en staect met enen cnive,
Daer hi leit bi sinen wive ?
't Hof soude verstormen* al.
Gi* en hat meer dan geval*,
Gi sout saen hebben becocht
Ende u lijf* ten einde brocht.
Soudi u werpen in den noot ?
Sterft die coninc, so es hi doot.
Wat talen soud'r of wesen ?
Gi sout des rouwen schiere genesen.

*dadelijk
*als
*te hoop loopen
*als ge geen geluk hadt
*leven
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Dit seid'i dor behendichede
Om Elegast te proevene mede.
Nochtan was er een" ander* an :
Hi hadde gerne geweest van dan,
't Lange letten* was 'em leet.
Elegast antwoorde gereet*.
Bi al dat God leven liet,
W aerdi mijn geselle niet,
't En bleve te nacht niet ongewroken,
Dat gi hebt so na gesproken
Den coninc Karel, minen here,
Die waerdich es alre ere.
Bi den Here, die mi gewrochte*,
lc sal vorderen* mijn gedochte
Ende wreken minen toren
An die 's conincs doot hebben gesworen,
Eer ic van der borch scheide,
Gaet" mi te lieve oft te leide. .
Die coninc peinsde : . Dit's mijn vrient,
Al hebb'ic 's qualic op hem verdient ;
Ic sael't beteren, mach ic leven,
Hi sal verwinnen* al sijn sneven**. .
. Geselle, ic sal u wisen bet*
Hoe gi en bringen sult in 't net,
Eggeric van Eggermonde.
Rijt in der morgenstonde
Tot den coninc daer gi en vindt.
Vertelt hem ende ontbint*
Die ondaet end' die moort.
AIs'i sal horen u woort,
Gi suit er bi versoenen al ;
U loon en sal niet wesen smal.
Gi moget riden bi siere siden
Alle u dagen sonder beniden*
Gelijc of gi sijn broeder waert,
So lange alse u God gespaert.
Wat mijns geschiet*,
Elegast seide :
In* come vor den coninc niet.
Die coninc es te mi so gram,
Omdat ic hem hiervoren nam

*iets anders
*dralen
*onmiddellijk

*schiep
*volvoeren

*Ga het, weze het

*te boven komen **ellende
*beter

"leg bloot

*vijandschap

*Wat er mij gebeure
"Ik en
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*zooveel
*nauwelijks

Van sinen scatte sulke* scaerde*,
Dat cume* gedroech twee paerde.
In come niet, daer hi mi sage,
No bi nachte no bi dage.
Dat 's pine jegen spoet*. »
Wil ic seggen wat gi doet ? »
Sprac Karel die edel man,
Rijt enwech in uwen dan*,
Daer gi liet u gesellen.
Nu hoort, wat ic u sal vertellen.
Voert yore u ons bejach"
Tote morgen op den dach ;
Dan deilen wi met gemake,
lc sal bode sijn van der sake
Tot den coninc daer ic en* weet ;
Sloech men ne* doot, het ware mi leet.
Met deser talen dat si schieden.
Elegast voer tot sinen lieden,
Daer hi se liet in den dan,
Ende Karel die edel man
Voer t'Ingelem in sijn casteel.
Sijn herte was sonder rived*,
Dat'en diegene wilde verraden,
Die hem soude staen* in* staden*,
Soude recht na rechte gaen.
Noch stont die poorte ontdaen*,
Ende sine Tiede sliepen alle.
Hi bant sijn ors op den stalle
Ende ginc ter cameren daer hi lach,
Eer 't iemen hoorde ofte sach.
Ende hi hadde sijn wapen afgedaen,
So was die wachter gestaen
Ter hoger tinnen ende blies den dach,
Die men scone verbaren* sach.
Doe wart in wake menich man,
Dien God den slaep seinde* an*,
Doe die coninc stelen voer
Dat was hem een scone* boer*.
Doe seinde Karel die coninc
Enen sinen camerlinc
Om sinen verholen* raet
Ende seide'm hoe 't met hem staet ;

"'t is vergeefsche moeite

"schuilplaats

*buit

>>

*hem
*hem

*vreugde
*bijstaan
*open

*zich toonen
*toezond
*gelukkig geval.
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Dat'i wiste wel te voren
Dat sine doot ware gesworen
Van Eggeric van Eggermonde,
Ende comen soude in corter stonde
Met alle der macht van den lande
Om hem te doene sulke scande
Alse te nemene sijn leven ;
Ende bat se, hem raet geven
Dat'i behoude sine ere,
Ende si haren* gerechten here.
Doe seide die hertoge van Bayvier* :
. Laet se comen, si vinden ons hier :
Het sal den menigen costen 't leven.
lc sal u goeden raet geven :
Hier is menich sterc Fransois
Uut Vrankerike ende Balois*,
Menich ridder ende menich seriant*,
Die met u quamen hier in 't lant.
Si sullen hem wapenen altemale
Ende trecken in die hoge sale,
Ende gi selve, here coninc,
Suit gewapent staen in den rinc*.
Die u daer wille slaen oft deren,
Wie sullen ne* wel weren.
't Bloet sal hem lopes ten sporen
Ende Eggeric als* te* voren*. »
Dese raet docht'em goet,
Si wapende'm metter spoet
Alle, die daertoe* dochten*,
Ende wapen dragen mochten,
Beide clein ende groot.
Si duchten swaren wederstoot :
Eggeric was van groter macht,
Ende alle die hadden cracht
Weder* ende* voort* op den Rijn,
Wouden in siere hulpen sijn.
Men dede ter poorte tsestich man,
Gewapent ende halsberch an.
Doen Eggerics Tiede quamen gevaren
Te 's conincs hove met groter scaren,

*hunnen
*Beieren

*Valois
*wapenknecht

*kring
*hem
*vooral

"daarmee instemden

*overal
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Ontdede* men die poorte wide
Ende Bet se alle doreliden".
Doen si quamen in 't hof,
Dede men haer cleder of*.
Men vant naest haren live
Witte halsberge, scarpe cnive :
Die ondaet was openbaer.
Men leide se gevangen daer
Altemet* dat si quamen,
Totdat men se hadde bi namen.
Eggeric quam daerna gevaren
Al met der lester scaren,
Daer* alle die moort ane* stoet**.
Doe hi gebeet* was te voet,
Ende waende gaen in die sale,
Sloot men die poorte te male.
Men vinck en" alse d'andre mede.
Men vant gewapent sine lede
Bat* dan iemen die daer was.
Men leide ne in dat palas,
Vore den coninc sinen here.
Doe mocht'i hem wel scamen sere.
Die coninc leide'm vele te voren.
Hi en woude's* een* niet* horen,
Hi logende der ondaet ;
Here coninc, hebt beteren raet,
Dadi* mi lachter** onverdient,
Gi hadt verloren menigen vrient.
Gi en waret ooc nie so coene,
Nog geen uwer baroene,
Die mi op* dorste staden*,
Dat ic u hadde verraden.
Ware daer iemen, die's begaerde,
lc daet hem logenen met den swaerde
Oft met den oorde" van minen spere.
Nu come voort die's begere ! »
Alse dit die coninc verstoet,
Was hi blide in sinen moet,
Ende seinde na Elegaste
Boden na boden vaste",
Daer hi was in den woude,
Ende ontboot" hem sine houde**,

*opende
"doorgaan
*af

*naar gelang

*(daer..ane)op wien"*rustte
*afgestegen

*hem
*beter

"er niets van

*deedt gij **schande

"staande houden

*punt

*spoedig

*verklaarde "*vriendschap
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Ende vergaf'ene alle misdaet.
Indien dat'i den camp bestaet
jegen Eggerike,
Hi soud'en maken rike.
Die boden en letten* niet.
Si deden, dat hem die coninc hiet.
Si voeren te dien stonden,
Daer si Elegaste vonden.
Dat hem die coninc .beval
Seiden si Elegaste al,
Die sere verblide van den woorde.
Alse hi die niemare hoorde,
Hi liet leggen sijn gereide
Sonder enig Langer beiden,
Dat'i Eggerike stal.
Daertoe hiet'i ende beval
Dat'n Karel wilde geleiden,
Hi soude Eggerics lachter* breiden*.
Hi swoer bi siere kersienhede,
Ware hem God sculdig ene Bede,
Hi en begeerde geen ander goet,
Dan* hi den camp vechten moet
Over sinen gerechten here
Om te behoudene sine ere.
Si voeren wech metter spoet.
Doen Elegast die ridder goet,
Quam in des conincs sale,
(Nu moogdi horen sine tale !)
Hi seide :
God hoede dit gesinde,
Den coninc ende dat ic bier vinde.
Mer Eggeric en groet ic niet.
God die hem crucen liet
Dore ons, ende vele vermach,
Die late mi sien op desen dach
Ende Maria, die maget soete,
Dat men te winde hangen moete
Eggeric van Eggermonde.
Mochte God doen sonde,
So heeft Hi sonde gedaen,
Dat hi* der galgen es ontgaen ;
Want hi swoer mijns heron doot
Sonder bedwanc ende sonder noot,

"talmden

*schande bekend maken

*elan dat

*hij - Eggeric
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Alse dit Elegast hadde gesproken,
Eggeric hadde't gerne gewroken,
Maer hi en had's die macht niet :
Daer was menich die hem liet".

*verliet

Die coninc antwoorde daer of :
Sijt willecome in mijn hof !
Nu bemaen ic u bi alle dien
Die Gods van* sonden plien**, *van tot uitboeting van
Dat gi secht ende brinct voort
L**dienen
Die ondaet end' die moort
Van Eggeric die gi hier siet.
Dat en laet dor* niemen niet,
*om
Gi en segt waer ende niet el",
*anders
Hoe die aventure gevel*. »
*gebeurde
Elegast seide : < Here, gerne.
. Mi en staet's niet t' ontberne*.
Ic ben seker wel to voren,
Dat Eggeric heeft u doot gesworen.
Ic horet hem seggen daer hi lach,
Ende gaf sinen wive enen slach,
Dat si 't dorste anden*,
Dat haer 't bloet ten tanden,
Ter nase end' ten monde uutbrac.
Si rechte haer op ende stac
Haer anschijn over 't beddeboom.
Ic was daer ende naem'S goom*,
Ende croop er liselike toe.
In minen rechten hantscoe
Ontfinc ic 't bloet van der vrouwen. .
— Doen liet hi 't den coninc scouwen
Ende hem alien die 't wilden lien. —
« Dorste Eggeric logenen van dien,
Ic dade'n lien* der ondaet,
Eer die sonne ondergaet,
Tusschen ons tween t'ere* werven*
Oft ic sal mijns lives derven. .
Eggeric antwoorde na dien
Die lachter en mach mi niet geschien,
't En sal ooc niemen wesen lief,
Dat ic jegen enen verbannen dief

*onttrekken

"afkeuren

*spoedig

*belijden
*in een keer
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Minen hals soude aventuren.
Hi soude bet campen met geburen*
Dan hi jegen mi soude.
Elegast seide also* houde* :
Ja* en* ben* ic* hertoge, als gi sijt ?
Ende was is verbannen ene tijt,
Ende mi die coninc mijn goet nam,
Omdat hi te mi was gram,
Verraets ende moort stoet* is ave*.
Ic hebbe genomen grote have
Den riken lieden van haren goede :
Dat dede mi noot ende armoede.
Maer dat gi een moorder sijt,
Gi ne moget ontseggen camp no strijt
Ter werelt genen man,
Die's u wille staden* an*.

*boeren

*zoo terstond
*ben ik dan niet

"onthield ik mij

*beschuldigen

Die coninc antwoorde daernaer :
Bi miere wet, gi seget waer :
Soud'ic en voeren na rechte,
Ic dade'n slepen enen cnechte
Ende hangen bi der kelen. .
Doe ginc 't Eggeric uut den spele,
Ende peinsde in sinen moet,
Na dat hem geschepen stoet :
Beter es camp, dan , hals ontween*.
In 't hof en was man negeen
Die spreken dorste esiere* vromen*.
Dus wart den camp angenomen
Een luttel na der noenen.
Die coninc ontboot* sinen baroenen,
Dat si gewapent te velde waren.
Hi ne wilde 's camps niet ontbaren*.
Hi hiet den camp bereiden,
Ende bat Gode dat Hi moeste* scheiden
Den camp ende 't gevechte
Na redene ende na rechte.
Die coninc trooste Elegast wel,
Ende seide, verginge wel sijn spel
Ende behielt'i sijn Leven,
Hi soud'em siere suster geven

*in twee
*tot zijn voordeel

*gebood
*ontberen
*mochte
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Die Eggeric hadde te voren,
Die sine doot hadde gesworen.
Men sloech coorden op 't velt,
*post vatte
Daer menich man gewapent helt*,
*avond
Een luttel yore vespertijt*.
Elegast quam eerst in 't crijt,
Omme dat hi aenlegger was.
Hi beette" neder in 't gras "steeg
Ende viel in cniengebede :
God, dore u goedertierenhede
lc come u heden te genaden
Van allen minen mesdaden,
"ooit gebeurde
Die mi ter werelt ie" gevel".
lc kinne mine mesdaet wel.
Ootmoedich God, die 't vermach,
En wreect niet op desen dach
An mi mine sonden.
Dor u heilige vijf wonden,
Die gi ontfinct dor onse mesdaet,
Hebt heden mijns raet",
"sta mij bij.
So dat ic niet en sterve
Noch in den camp en bederve".
"omkome
"als
Ees't* dat" mi die sonden niet en slaen,
So waen ic wel van hier ontgaen.
Nolmaect God, dore u doget
lc bidd'u dat gi mi verhoget",
*verheuget
Ende Maria, soete vrouwe,
lc will'u dienen met rechter trouwe ;
Ende nemniermeer voortan
En werd'ic rover no scaecman
In wildernissen ende in wouden,
Mach ic hier mijn lijf" behouden. .
"leven
Doen hi ende sijn gebede,
Seind'i* alle sine lede,
Scone met siere rechter hant
Seind'i sijn riddersgewant,
Ende seinde d'ors dat yore hem stoet,
Ende bat Godc dor ootmoet,
Dat* hem dragen moeste met eren
Ende uut den campe laten keren.
Met dat'i die tale seide,
Sat'i op in sijn gereide,

"zegende hij

"dat het (ros)
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*linker
Ende hinc den schilt ter luchter* side.
Nu naket enen groten stride.
Hi nam in die hant dat spere,
Ende Eggeric quam met groter gore*
*begeerte
Ten crite* waert, gewapent wel,
*krijt (strijdperk)
Die sere was in 't herte fel.
Hi en seind'em, noch en dede
Te Gode waert negene bede.
Hi sloech met sporen vaste,
Ende reet op Elegaste,
Ende Elegast op hem weder,
Die Eggeric stac dor 't leder
Van der curien* met gewelt, *kolder
Dat'i nederviel op 't velt
Van den orse op. d'aerde.
Eggeric vine ten swaerde,
Dat'i trac uut der scheide :
« Nu sal ic u doden beide,
Elegast, u ende u paert,
Tensi dat gi ter vaert*
Nederbeet* op die moude**.
So mach u ors 't lijf behouden.
Het's so sterc ende so groot,
Het ware schade sloech ic 't doot
Die menige sout beclagen.
Moogdi u lijf ontdragen*,
So behoudi u paert. .
Elegast sprac ter vaert :
« En ware* dat gi te voete sijt,
Ic soude corten desen strijt.
In will'u niet te voete slaen,
Ic wille prijs an u begaen*,
Al soud's mi sijn te* wors*.
Nu sit weder op u ors :
Laet ons vechten ridderwise*,
Ic hebbe liever dat men mi prise,
Dan ic u sloege te voete doot,
Al soud'ic 's bliven in deser noot. .
Dit was den coninc Karel leet,
Dat Elegast so lange meet*.

*greep naar

*terstond
*afstijgt **grond

*redden

*Was het niet

*behalen
*te erger
*ridderlijk

*talmde
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Eggeric niet en spaerde*,
Ende vine sijn ors ter vaerde.
Doe Elegast die tale seide,
Sat'i op in sijn gereide.
Doen verhief daer een strijt
Tote lange na vespertijt.
En quam nieman daer hi sach
So fellen strijt op enen dach.
Hare slage waren ongiere*,
Hare helme bernden* gelijc den viere,
Van den vonken, die 're uut vlogen.
Si waren beide hertogen,
Die daer vochten den camp.
Al geviel Elegast die scamp*,
Dat'i dat lant* hadde verloren,
Hi was hertoge alse te voren.

*draalde

*vreeselijk
*branden — straalden

*smaad
*dat lant verliesen = verbannen worden

Doe seide die coninc van Vrankrike :
God, also gewaerlike*
*waarachtig
Alse gi mogende* sijt,
*machtig
So moeti corten desen strijt
Ende dit lange gevechteNa redene ende na rechte. .
Elegast hadde een swaert,
Het was sijns gewichten waert
Van gemalen goude root
"in zijnen
Elken man te* siere* noot.
Die coninc hadde't hem gegeven.
Elegast die hevet verheven
Ende sloech enen slach so sere
(Bi der hulpen van onsen here,
Ende dore 's conincs Bede,
Die hi over Elegaste dede,)
So dat hi hem rovede
*helft
Die meeste heelt* van den hovede,
Ende viel doot uut den gereide.
Dit sach die coninc ende seide :
. Gewarig* God, gi sijt hierboven, *waarachtig
Met rechte mach is u loven,
Die mi so menige ere doet.
Die u dienen, si sijn vroet.
Gi moget helpen ende beraden* *beschermen
Alle, die an u soeken genaden. .
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Nu will'ic corten dese dinc.
Men sleepte Eggeric ende hinc,
Ende alle die verraders mede ;
Daer en halp goet no bede.
Elegast bleef in der ere ;
Dies danct'i Code, onsen Here.
Die coninc gaf 'em Eggerics wijf.
Si waren tsamen al haer lijf.
Dus moete God onse saken
Voor onze doot te goede maken.
Des gonne* ons die Hemelsche Vader !
Nu seget* Amen allegader.

*gunne
*zegt

2. Van den levene ons tieren.
(Gesch. blz. 14.)

Beschrijving der hel.
Daer es* suchtinghe, rouwe ende bitter seer, *is
Daer weent men ende crit* emmermeer,
*krijt
Daer es carminghe emmer ende hantgeslach,
Daer eist vroech ende spade altoes nacht.
Elc kaitijf* roept at dat hi mach :
*ellendeling
« Twi* wardie ie*, eylaes, o wach ! >
- *Waarom werd ik ooit
Daer es onder vlamme ende vier, so heet,
Dat elken kaitijf es ghereet*,
*bereid (gernaakt)
Waer hi in enen iseren berch gedaen,
Hi gloeide ende smolte saen*
*spoedig
Bi dien viere staet ene beke,
So cout, so swert, so grueleke,
Half die see, waer* sier* in gedaen,
*was zij er
Si" vervorse* te* yse* saen*.
*zij bevroos tot ijs spoedig
In dat vier, dat daer es so heet,
Hanghen ketelen wel ghereet*
*bereid
Daer sonder inde* kaitivighe sielen
*einde
In barren*, wallen* ende* widen*,
"branden, koken en draaien
Ende in die coude swerte beke
Tormenten* sielen eweleke.
*lijden
Die beke es bitter als venijn ;
Hoe wee es hem dier inne sijn !
Nu sijn si int hete vier,
Dan worpt mense in die beke onghier*
*vrceselijk
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Dit torment, dit bitter seer
Doeghen* daer die kaitive emmermeer ;
Nu wallense in dat pec eweleke,
Dan badense in die coude beke:
In dit vier, in dese beke
Sijn si sonder inde eweleke.
Voert" eyst* so donker ende so swart,
So stinkende, gruelijc ende so hart,
Dat men donkerheit tasten mach ;
SOe groet torment nie* man en sach.
In die dicke donkerhede,
In die swarte caitivichede
So crit elke siele : « Ay lase, caitijf !
Twi wardic ye, vele* sondich lijf ! .

"lijden

*verders is het

*nooit

*zeer

Daer en es nemmer raste,
No vroech no spade, no dach no nachte,
Daer es torment ende bitter seer
Sonder inde ende emmermeer.
Daer berret* die moeder metten kinde
*brandt
Serichlike sonder inde ;
Daer en claecht die moeder niet haer kint,
Elc te claghene genoech daer vint ;
No* de vader sinen sone,
"noch
Elc heeft daer genoech te doene.
Daer en swijcht men nemmer stille,
Daer sien die duvele haren wille ;
Daer crit men, daer sleet* men die hande, *slaat
Daar sucht men, daer criselen die tande.;
Daer sijn die duvele alle stout,
Gierich, wreet, fel ende bout";
*onversaagd
Daer en helpt have no gout;
Die daer sijn sijn emmer out;
Daer es emmer hongher ende dorst,
Den kinde en hulpt niet der moeder borst;
Daer es die doet .ewelike sonder* blijf",
*voorzeker (zonder uitblijDaer crit men : Aylayse, caitijf ! .
ven)
Die daer sijn sijn emmer cranc,
Hare beste werelt es yule stanc !
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3. Esopet.
(Gesch. blz. 14.)
II.

De wolf en het lam.

Een wolf ende I lam goedertieren
Quamen drinken tere rivieren
Si ghingen drinken in II steden.
Die wolf dranc boven, dlam beneden.
Doe* seide die wolf : << Du bevuulst mi al "toen
Dwater, dat ic drinken sal.
« Ay, here ! », sprac diam, « wat segdi ?
*tot mu
Dwater comt van u te* mi*. .
- Ja,» seide die wolf : < vloecstu* mi* toe*? » *snauwt gij mij toe ?
*1k en doe (ik doe het niet)
Dlam antworde : « Here ! in* doe*, »
- Du*doest", ,, sprac hi : << dus Bede dijn vader "gij doet het
Willeneer*, ende dijn gheslachte algader. » *weleer
Dlam sprac : < In* was* doe niet gheboren. *ik en was
*waarom **leed
Twi* soudicker of hebben toren** ? .
- Noch,» seide die wolf : < horic di spreken ?
*hoop
lc wane* wel, ic saels mi wreken.
*verscheurde het
Die wolf sloech te sticken ende scoert*
*misdaan
Dlam nochtan hads niets verboert*
Dus vint I quaet man occusoen*,
Als hi den goeden quaet wille doen.

*gelegenheid

4. Jacob Van Maerlant.
(Gesch. blz. 21 )
1) Uit Der naturen bloemen.
Garrulus is eens voghels name,
Die in busschen ende in brame
Voer allen voglen die leven
Meeste gecrijs ende meest luuts* utegheven :
Dies is hi Garrulus ghenant ;
Een gai hetet int Wals ]ant,
Van bome to borne vliecht hi code sprinct,
Ende criscelt meer dant sinct,
Noch gheduert in ghere* stede*.
Wat so bi hem lijt* oec mede,
1st man, ist voghel, ist enich dier,
Bespot dit voghelkijn alhier,

*geluid

*geene plaats
*voorbijgaat
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Ende conterfaet* alrehande luut
Vanden voghelen daer uut.
Ende somwile ist selve so sot,
Datet maect so vele sijn spot,
Dat et hem selven niet en hoot* ;
So neemt die spaerwaere* in den voet.

(41)

*doet na

*behoedt
*sperwer

Garrulus, dit dinct mi vele*,
*zeer
Bedieden some menestrele,
Die altoes sijn onghestade,
Ende callende* vroe ende spade "pratende
Vele boerden, vele lueghen,
Ende conterfeten* dien si mueghen
*nadoen
Bede riddere ende papen,
Porters, vrouwen ende knapen,
Daer si scone sijn omme gheplumet ;
Maer dicke* ghevaltet dat suilc cumet
"dikwijls
Als hi sijns selves niet neemt ware,
Metten helschen spaerware,
Dine* metten clauwen lauwet**
*die hem **slaat
Als hi dus pipet ende mauwet ,
Want selden heeft men enighe vernomen
Die to goeden ende sijn comen ;
Als vele sijnre heilich, na minen wanen,
Alsmen vint swarter swanen.
2)

Inleiding van den Rijmbijbel.

Vader, Sone, Heilich Gheest,
Enich God sonder beghin
Geeft mi hulpe ende volleest*,
*vervulling
Ende gracie in minen sin,
Dat ic vinden moeghe woert*
*woorden
Scone, ende die rime goet,
Daer* ic" bi* brenghen moeghe voert
*waardoor ik
Dat vaste leghet in minen moet.
Maria, Vrouwe vol ghenaden !
Moeder der ontfarmicheit !
Ghi hebt den menighen beraden*
*hulp verschaft
Ende ghetroest bi sericheit* :
*verdriet
Helpt mi, Vrouwe, met uwer bede,
Dat ic ghewinne den Heilighen Gheest
Die mi cracht ende moghenthede*
"macht
- Verlene, ende sinen volleest* !
*vervulling
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So ben ic dan al onvervaert
Fraye rime te brenghen voert
Van eenre jeesten, die ic begaert
Hebbe te ontbinden in Dietsche woert
Scholastica wil ic ontbinden
In Dietschen worde uten Latine.
*moet gij ondernemen
Vrouwe, nu moeti* u* onderwinden*
Troest te sijn van mire pine !
Nu merct, die hierin selt lesen
Wat nutscap hier an sal wesen.
Hierin en vindi fabule, no boerde,
"beuzelarijen *"verdichtsels
No ghene truffe", no faloerde**,
Mer fraye rime encle ware woert :
Hoe die tijt is comen voert,
Sint dat die werelt ierst begonde,
Toter wilen, dat quam die stonde
Dat Jhesus Christus van Hemele clam*, *nederdaalde
Ende onse menscheit ane nam.
Hier vindi reine dachcortinghe,
Ende oec mede ware leringhe .
Der noten ghelijct dese historie,
(Dit merct wel in uwe memorie)
Die buten heeft die bitter slume",
*bolster
Die scale so hart, dat mense cume" :
"nauwelijks
Metten tanden mach ghewinnen ;
Maer al die soetheid es daer binnen.
Die bitterheit van deser jeeste,
Dats dat die vroetste" entie meeste
"wijste
Van 4iepheit connen ghegronden" cume :
"doorgronden
Dits die bitterheit van der slume.
Die hartheyt leghet an die scale :
Dats, dat niemen* altemale
"niemand
Verstaen mach, wat die woerde dieden.
Die soetheid daer af es, dat den lieden,
Die recht verstaen ende minnen,
Ende waerheit goet bekinnen,
Datsise gherne horen lesen ;
Daer mach gheen verlies an wesen.
Hoert, hoe God die wereld stichte,
Enten troen" mit sterren verlichte,
"hemel
Die locht mit voghelen visierde*,
"nitdacht
Ende die eerde met dieren versierde,
Ende die vische ende water maecte,
Ende alle goede dinc gheraecte".
*klaar kreeg

JACOB VAN M_AERLANT

Ende hoe Hi lest maecte den mensche,
(Doe) Hi (hem) alle (dinc te) wensche
Hadde ghemaect, die (hem) bedorste*.
Mer nu suldi sonder vorste*
Gode met mi bidden mede,
Dat Hi mi doer (dese) waerhede
(Die ic dichte van sire wet)
Vergheve, dat ic mi besmet
Hebbe in loghentliken saken,
Die mi die lichtheid dede maken
Van der herten ende van sinne,
Ende van den weerliker* minne ;
Ende Hi die nidighe verduwe,
Die altoes versch ende nuwe
Ende talre stont sijn daertoe gherust,
Dat hem ummer begripens lust*
Mijn ghedichte ende mine woert.
Ghi nidighe, merct ende hoert !
Ghine* suit mi niet ghederen** connen,
Ghi hebbes alte spade begonnen !
Nets dompheit, dat ghi u verteert,
U nijt dunct mi, dat niemen en deert,
Dan u selven in uwen sin ;
Ghi hebter meer suerheit in ;
Ghi sijts te magherre ende te bleker.
Hoe' sidi*, voer die oghen, smeker,
Ende achter Jude* valsche verrader !
Met Judas moetti allegader !
Hebt u den nijt, ic wil dichtqn,
Ende mi daermede oec verlichten.
Oec• en suldijs u niet vertijen*
Dor mijn segghen, dor mijn castijen ;
Des wil ic gaen aen mijn beghin.
Ay God, verclare minen sin !
3) Uit Sinte-Franciscus-leven.
Dese werelt trect ten ende,
Als mi dinct, met groter scende,
Nu dat ons die apostel seghet,
Daer dit dus in gescreven leghet :
Inden laetsten tiden sullen
Die lieden also verdullen*
Datsi sullen hem* selven minnen
Ende el* niet souken danne winnen
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*noodig was
*uitstel

*wereldsche

*dat hun ummer lust te
berispen
*gij en **deren

*waarorn zijt gij
*lieden

*verloochenen

*dul worden
*zich
panders
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Ende hem vander waerheit keren
Ende boerden ende favelen leren.
Nu merct alle ende verstaet
Of dus in die wereld niet gaet
Twee dinghen minnen we airemeest,
Entat leert ons die -quade gheest,
Dais ons vleesch ende ons ,goet,
Wel ghecleet ende wel ghescoet,
Wel eten, drinken, sochte slapen,
Dit minnen leke metten papen.
Dus minnen wi ons selven dan.
Wie es hi nu, wijf of man,
Hine* aventuert* nu metier spoet
*die niet op het spel zet
Sine edele siele om taerdsche goet.
Ja, ghierichede wast so sere,
Dat winnen gaet vor alle ere ;
Want arem man beet emmer sod.
Des ontfaermedi, here God !
Dat wi om desen vulen sac
Ende om dit corte ghemac
Onser edeler siele vergheten,
Daer dine side omme was gespleten.
Cume* es hi van mi bekint,
*nauwelijks
Die nu leeft ende waerheit mint ;
Maer Tristram ende Lanceloet,
Perchevael ende Galehoet,
Ghevensde namen ende ongheboren,
Hier of willen de lieden horen ;
Truffe* van minnen ende van stride
*fabelen
Leestmen dor de werelt wide ;
Die ewangelie es ons te swaer,
Om dat soe recht seit ende waer.
*een zeer klaar teeken
Merct een tekin* harde* dare* :
Wie so gherne horen tware,
Hem mach lichte" niet ghescien,
*spoedig
Men* salre noch duegt an sien.
*(dat) men
Des radic minen vrienden dan,
Dat si de waerheit vanghen an
Ende laten de boerden varen.
Want de tijt es nu te waren* *waarnemen
Daer die apostel of vorsprac.
Tfolc mint favele ende ghemac
Ende orn ghelt eist datmen waect;
Dus es domesdach* ghenaect.
"oordeelsdag
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4)

Vanden lande van Oversee.

Kersten man, wats di* gheschiet ?
Slaepstu ? hoe* ne dienstu niet
Jhesum Christum dinen Here ?
Peins, doghedi* dor* di* enich verdriet,
Doe* hi hem vanghen ende crucen liet,
Int herte steken metten spere ?
Tlant, daer hi sijn bloet in sciet*,
Gaet al te* quiste*, als men siet :
Lacy, daer en is ghene were* !
Daer houdt dat Sarracijnsche diet
Die Kerke onder sinen spier
Daerneder, ende doet haer groot onnere,
Ende di* en dunkets min no mere* !
Die Kerke is van haren lene
Ontervet : dijn herte is van stene,
Kerstijn, en gaet het di na*.
Si is dijn moeder,1 die is mene,
Die di suver maect ende rene,
Alsmen di in die vonte dwa*.
Satanas kinder alghemene
Hebben die mammorie* allene
Beset op dat* di* toebesta*.
Nu roept die Kerke met groten wene :
Jhesus Kerst van Nazarene,
Men rovet dat erve dat7di toega :

*u
*waarom
*leed Hij om u
"toen
*stortte (afscheidde)
*verloren
*tegenover
*speer, bedwang
*en gij trekt het u niet aan

*doet het u geen leed

*wascht
*mahomedaanschen godsdienst I *hetgeen u toebchoort

Pugna pro pairia ! .
Omme scat so gaepstu wide ;
Elc is op andren vol van nide,
Ende dinen God heefstu vergeten.
Die door* di* ontdede* sine side,
Roept « help ! » op di te desen tide.
Ende claghet : des* wiltu niet weten !
Hoe moghestuut* laten* dus ter lide*,
Dat dat volc vermaledide
So verre ghepaelt" heeft ende ghemeten ?
God proevet di in desen stride
Hi doghet, dat menne* te* halse* ride*
Voor di, ende du bist vast gheseten,
Sughende an der weelde reten*!

*om u opende
*daarvan
*Hoe kunt gij het lijdelijk
toezien
*grenspalen gezet
*men hem vervolgt
*honigraten
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In weelden sitstu hier versmoort,
So dat met* di is onghehoort
Gods lachter" ende sine scande.
Dune" peins niet om die moort,
Die tot Akers in die poort
Wrochten die Gods viande.
Daer is Gods dienste ghescoort"
Cloostre ende huse sijn testoort*,
Tvolc verbeten van wreden tanden.
Kerstijn man, twi* en trecstu voort ?
Waerom sitstu hier verdoort" ?
Du sout hemelrike panden"
Op Gode, wiltu dien lachter anden* !
Jhesus Christus van Nazarene
Gaf van" Akers* der" porten" ene
Name, die was
vermaledijt (1)
Daer voorsprac hi vanden wene,
Die opt kerstine volc ghemene
Ghevallen is in corter tijt.
Te diere porten, alse ic mene,
Waren ierst uutgetrect die stene
Ende een inganc ghemaect so wijt,
Dat di Sarracine onrene
Alle ingoten", groot ende clene,
Ende daer becochten" si den strijt,
Die op Gode hadden ghelijt".
Men ghinc daer houwen ende slaen :
Die kerstine worden seer ondaen".
Hem mochte gheen weren ghewepen".
Si moesten alle die doot ontfaen
(Daer jeghen mochte" niet* ontstaen"),
Die niet ontsbronghen in scepen.
Men sach daer laten meneghen traen :
Kerstijnheit wart sonder waen"
So jamerlijc int vel ghenepen.
Men" mach jammer hierin verstaen" :
Die predicare dede men vaen,
Ende alsijt crucifix ghegrepen,
Si dadent achter straten slepen !

*door
*smaad •
*gij en

"vernietigd
"verwoest
*waarom
*van uw verstand beroofd
"verkrijgen (van)
"wreken
"aan de poort van Akers

"naar binnen stroomden
"verloren
"bekend (beleden)

"verslagen
"beschermen
"kon niets bestaand zijn

"twijfel
"'t is een jammerlijk. feit

(I) « Eene der poorten van Akers werd de Tarris matedicta genoemd, omdat
volgens de overlevering in die poort de zilverlingen zouden geslagen zijn, voor
welke Judas den (-leer verraden had FRANK en VERDAM : J. Van Maerlant's
strophische gedichten, 226.
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Joncfrouwen van religioene*,
Suver ende van heiligen doene,
Onsuverden die Sarrasine.
Wiemen hoorde die was soo coene,
Die Jhesus noemde, Marien* s'oene",
Men dede hem torment ende pine.
Men briet* sulken ghelijc den hoene,
Sulc wart onthalst bi den caproene*,
Sulc ghescout* ghelijc den swine.
Ghi heren, ghi princen, ghi baroene,
Hoe coomt dat hem elc niet vermoene*
Met live, met goede ghereet te sine,
Te sttverne* tlant van dien venine ?
Kerke van Romen, trec dijn swaert,
Dat di van Gode ghelaten waert,
Kerstijnheit hevet te* doene* heden !
Besie oft vlegghe* hevet of scaert*
Ant einde of daer middenwaert ;
Ende oftuut* overwaer* vinds versneden,
So spoet di danne metter* vaert*,
Ende doe al onghespaert*
Een van betren snede smeden !
Qualike is het gheachterwaert*,
Diet e cardinale* aert*
Die is van alsulken seden,
Hi strect na scat met allen leden.

*kloostervrouwen

"Maria's Zoon
*braadde
*kruin
*geschroeid
*vermane
*zuiveren

*noodig
*scheur of schaarde
*indien gij het (of du 't)
inderdaad *terstond
*onverwijld
*bewaard
*hoofdgebrek

Hoort, ghi heren, ghi baroene,
Wes* die Kerke u vermoene :
*waarover
Si seit : si hevet tiende ghegheven,
Daar si noit of te haren doene*
*gebruik
Profijt ghecreech van enen boetoene*,
*knoop
Dat sijt weet of heeft beseven*. ',1)
*beseft, opgemerkt
Wat dadi* in Tunes, in Arrogoene ?
*. deedt gij
leghen wien waerdi daer coene ?
Wat eren hebdi daer beweven* ?
*verworven
Waert dat u die duvel niet en spoene*,
*verleidde
Ghi naemt tnet u te uwen verdoene*
*verbruik
Van uwen rechten goede beneven*,
*daarenboven
Ende hulpt der Kerken, daer*
moet beven *terwijl zij nu
(1) 0. a. : « In 1238 vaardigde Paus Clemens IV brieven uit voor eene
algemeene kruisvaart en stond aan Koning Lodewijk IX het tiende gedeelte toe
der inkomsten van de geestelijke goederen voor den tijd van vier jaren, op
voorwaarde dat deze vorst een kruistocht zou ondernemen. » (Maerl. Stroph.
Ged. 229.)
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Wat scatte hiesch* Jhesus die,
Doe* hi liet met naglen drie
Aent cruce naghelen sine lede ?
Hen doghede man die anxte nie*,
Die hi doghede, ghelovets mie,
Om di te brenghene ter hoochede.
Wie is hi nu, wie is hi, wie,
Die hem volghet na, daer hie
Ghinc om onse salichede ?
Mi dunct dat elc ommesie,
Wat* hi begrijpt, offer af plie*
Ghemac te comen ende weeldichede :
Eis niet, hi blivet mar op die stede.

*eischte
*toen
*geen man leed ooit die
pijnen

*wat hij aanvat, of er af
pleegt
*onbeweeglijk

"prelaatschappen
Alse vallen prelatien*
*kanunnikdijen
In kerken ende in canosien*,
Daerwaert spoedet metter vaert.
Deen gaet smeken, dander vrien*,
*vriendschap toonen
Daer siet men der simonien
Sere toghen* haren aert.
'toonen
Wie sijn si, die daer tvette af sien* ?
*scheppen
Die therte hebben met reinaerdien*
*sluwe streken
Van binnen bewist* ende* wel* bewaert*. 'voorzien en toegerust
Men hevet wat doen van clergien :
Met loosheden, met scalkernien*
'bedriegerij
Machmen comen in Gods wijngaert ;
Dus blivet tfruut al onbewaerr !
*onbeschermd
Coninghen, graven ende hertoghen,
Die op andren orloghen
Ende om een clene dinc verraden*,
Peinst wat Jhesus wilde doghen*,
Om u te brenghene ten hoghen
Rike, daer altoos is ghenaden.
Sijn huus, sijn lant staet doorvloghen
Ende verwoest, alsmen mach toghen*,
Ende u en dunct niet siere scaden ?
Ghi hebt hem sijn bloet ontsoghen,
Twi* ontkeerdi hem u oghen ?
Ghi hebt enen andren last gheladen,
Ende laet uwen God versmaden ?

'ten val brengen
*lijden

*toonen

*waarom

(49)

JACOB VAN MAERLANT

Nu weed" tijt, datmen soude (1)
Den schilt van sabel ende van goude
Toghen ende van lasuren.
Die niet voort treedt alse die boucle*,
Ende wreect sire moeder, daer hi af houde
Sine kerstenheit, hi salt verburen".
Twi wil elc leven met groter vroude,
Sonder hitte ende sonder coude,
Recht na sijn ghevoech ter" curen" ?
Het moet al sterven, jonc ende oude :
Peinst wat Jhesus ghedoghen woude
Dor uwen wille ende besuren,
Eer overgaen" u tijt ende uren ?

"wordt het

Neemt den schilt vermelioene",
Dien Jhesus droech omtrent noene
Op den goeden Vridach,
Doe hi den camp yacht" alse die coene,
Daer hi verdinc" maecte ende soene
Ons jeghen Hem diet al vermach.
Vonde men prencen ende baroene,
Alsmen hier voormaels plach" te" doene*,
Die Kerke en dade niet sulc gheclach :
Want si was des onghewoene
Bi Godefroits tiden van Bulgoene,
Ende bi Carle, die node sach,
Dat si stoot ontfinc of slach !

"vermiljoen, bloedroed

Wat vaerdi" in desen daghen
Met valken bersen" ende jaghen,
Ghi lantsheren, ghi civeteine" !
Hoordi niet die Kerke claghen ?
Of" ghi sijt van haren maghen,
Openbaer liets" int pleine !
Dordi" uwes kerstijnheits ghewaghen,
So moeti den schilt draghen,
Dien God veruwede met roder greine".
Hine liet hem niet versaghen"
Ons te loossene uter plaghen
Die vloeiet uter hellen fonteine
Ghemanc" met torment ende met weine*".

"stoute
"verbeuren

"naar wensch

"voorbijgaan

"vocht
"verzoening

"pleegde te vinden

"vaart gij
"jagen
"gezagvoerders
"indien
"Wont het
*durft gij
"bloed
"bevreesd niaken

"te zamen ""ellende

.(1) Hiermede worden bedoeld Brabant, een veld van sabel met gouden
leeuw ; Vlaanderen, een veld van goud met een leeuw van sabel ; Frankrijk, een
veld van lazuur met gouden lelien ; misschien ook Holland een gulden banier
Stroph. Ged. 231.) — Veld van sabel = zwarte grond
mitten roden leuwe
van het wapenbord).
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Ghi heren — dit is Jacobs vont*
Houdt dit kimmijn* in den mont,
Vant an desen breidel cuwen*,
Later u mede sijn ghewont
Binnen in uwer herten gront ;
Vant die weelde hier verspuwen*
Het is ene redene bone :
Hier masseren* so menich pont**
Ende dat aerme volc verduwen.
God make ons alien so ghesont,
Met rechten ghelove ter lester stont,
Dat der sielen te min mach gruwen
Van Sathanase, den fellen ruwen !

4 de

*vinding
*gebit
*kauwen

*verfoeien
*1 is eene tegenstrijdigheid
*opkoopen **pond goud

ecu w.

Jan Boendale.

(Gesch. biz. 27.)
1. Uit Der Lekenspieghel.

Hoe dichters dichten sullen ende wat si hantieren sullen
Omdat die leeke van alien saken
Rime ende dichte willen maken
Ghelijc clerken (1) dat wonder es,
So hebbic mi* bewonden* des*
Dat is nu wil bringhen voort
Wat enen dichter toe behoort,
Die te rechte sal dichten wel ;
Want dichten en is gheen spel.

(III, cap. 15).

*dit ondernomen

Boendale stelt drie eischen voor den waren dichter : ten eerste
moet hij kennis hebben van taal en stijl, hi moet sijn een gramarijn :
Gramarie is deerste sake ;
Want si leert ons scone sprake,
Te rechte voeghen die woorde
Elc na sinen scoonsten accoorde,
Te rechte scriven ende spellen
Ende dat pointelijc* voort vertellen.
*stiptelijk
(1) Clerc, van 't Latijn clericus, beteekende in onze taal oorspronkelijk geestelijke, allengs schrifver, geletterde, orndat de geestelijke doorgaans de eenige schrijvers
of geletterden waren. Langzamerhand werd een geleerde clerc genoemd, en een
ongeletterde leek; o. a. werden Grieksche en Romeinsche schrijvers clerken genoemd,
Vergelijk clergie
1. godgeleerdheid, 2. wetensehap.
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Men sal ooc voren versinnen,
Hoemen dat dicht sal beghinnen,
Middelen* ende daer toe enden.
Ende uter* materien niet wenden
Dat prohemium* int beghin
Sal verstendenisse* hebben in
Van datter volghet na ;
Auctoriteite*, alsic versta,
Ende exemple daer toe mede
Sullen hebben propre* stede*,
Daer hem* behoort te stane
Na datter materien hoort ane*.
Dat einde vanden dichte sal
Dat voorste besluten al,
Ende daertoe setten proper* woort
Also tier* materien hoort.
Aldus moet die dichtre sijn
Van rechte een gramarijn :
Want die niet en versinnet* des*
Wat consten gramarie es,
Alse leecke* liede, die en moghen
Te goeden dichters niet doghen ;
Want sine* hebben gheen fundament
Daer men recht dichten in kent.
Wat helpter vele of ghelesen ?
Hi moet een gramarijn wesen
Ende te minsten connen sine parten :
Dat is tbeghin van alien arten
Die des niet en weet, sijts gewes
Dat hi gheen goet dichter en es
Noch dichter ooc en mach sijn,
Is hi Walsch, Dietsch of Latijn.

*tot het midden brengen
*uit de
*inleiding
*kort begrip
*bewijzen
*eigen plaats
*hun
*volgens aan de stof past

*eigen
*tot die

*overtuigd is van
*ongeletterde
*zij en

niet

Ten tweede moet een dichter de waarheid liefhebben, warachtich
moet hi ooc sijn :
Tanderpoint dat is seide,
Dat is warachticheide.
Met rechte sullen dichters plien*
Dat si loghene* sullen vlien ;
Want een dichtere dats een poete,
Die wel wil datmen wete
Sine lere ende sine scrifture,
Ende dattie* ooc ewelike dure.

*plegen
*leugens

*dat die
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Vintmen sine scrifture valsch dan,
So en sal nemmermeer man
Hem van rechte gheloven voort :
Want hi heeft dichten verboort*
*verbeurd
Ende verloren dichters name,
Ende sal hebben des* ewelike blame, *daarom
Twee dinghen sijn onder dandre al
Daer men niet in lieghen en sal.
Hystorien dat sijn deene :
Want om saken en ghene
En sal men daer in lieghen een haer.
Jacob van Maerlant, die vader
Is der Dietscher dichtren algader,
Schelt sere die loghenieren,
Die valsche materien visteren*,
Die si subtijllijc connen cleden
Ende met scone woorden leden*

*uitdenken
*begeleiden

Vele leugens werden verhaald in de ridderromans. Men leest, b. v.,
in Caerle ende Elegast
dat Kaerle voer stelen :
lc segt u, al sonder helen,
Dat Kaerl noit en stal.
Zoo nog leest men in vroegere gedichten
Dat keyser Octaviaen
Bi Lueven wart gheboren
In een stede, die wi horen
Noemen Ten Zeven Tommen.
Mi dunct datsi sere dommen
Die dese loghene maken* cont*.

*bekend maken

Mag men den lezer dan geen verdichtsels voorhouden ?
Hets* waer, Ysopus ende Aviaen
't Is
Dichten ende doen verstaen
Ghedichten van vele saken,
Van dieren alse* datsi spraken :
*alsof
,Dats om leringhe diere uut gaet,
Daer men des volcs wesen bi* verstaet ; *door
Ende menighe ander rime
Als van Reynaerde ende Ysegrime,
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Brunen den bere ende den das.
Dat dese dinc vonden was,
Was al om lere ende wijsheit,
Als is u voren hebbe gheseit ;
Want een sin, die is swaer*,
Die maken exemple claer ;
Want in parabolen God selve sprac
Sine sermoene di hi vertrac*.
Men mach ooc, dat ghi dat wet,
Een boerdekijn* vertrecken met,
Al ist dat nie* en geschiede,
Daer omme lachen die liede,
Op dat en es niemens lachter*.
Nochtan so bleeft beter achter ;
Want wi van alien ydelen woorden
Ten oordele sullen antwoorden.
Dus en saltnen lieghen niet
In historien, wats gheschiet.
Ook in de heilige scrifturen,
lieden en dergelijke zaken

*moeilijk

*verhaalde
*kluchtje
*nooit
*indien het maar tot niemands schande dient

de viten (levens) van heilighen

en salmen lieghen niet een oort.

Ten derde zullen de dichters een eerzaam leven leiden, eersaem
van levene sijn :
Dat derde point vanden drien
Dies die dichters sullen plien,
Dat is eerachticheide,
Alsic u hier voren seide ;
Want dichters die in haer dichten
Al aertrike willen berichten*,
"onderrichten
Papen, riddren ende ander heren
Duecht ende wijsheit willen leren
Ende hem dicke spreken* na*, *de waarheid zeggen
Dese sullen, alsic versta,
Hem ten deuchden keren mere.
Hets den lerare leellijc" sere*,
*zeer leelijk
Dathi selve niet en hanteert*
*beoefent •
Doghet di hi enen andren leert
Alse Catoen, di wise man
In sinen boec wel spreken can.
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Wie waren nu in vroegere tijden goede dichters ?
Nu merct dan wie dichtren waren
Wilen* inden ouden jaren :
Moyses, onse heilighe vader,
Die wilen maecte algader
Die vijf boeke scone ende fijn,
Die dat beghin vander biblen sijn
Josephus, die wel* gheraecte*,
Die der Joden historien maecte
Ende menich boec, als een clerc,
Was eersaem in al sijn werc.
Aristoteles ende Catho,
Seneca ende Plato,
Oracius ende Ovidius,
Boecius ende Orosius,
Die dichtren waren al haer leven
Ende some* van hystorien screven
Ende eersaemlijc altoos hanteerden
Ende selve hilden* datsi leerden.
Jheronimus, die heilighe verlichtere
Ende die edele waerde dichtere,
Trac die bible met sire pine
Uten Ebreeusche in Latine
Ende den souter* mede alsoe
Ende menich groot werc daer toe.
Hi hilt altoos waerhede,
Waer hi quam telker stede ;
Want dat Latijn, waerlijc,
Den Ebreeuschen is so ghelijc,
Dat men niet en wert gheware des
Dat teen yet dan tander es*.

"weleer

*voortreffelijke

*sommigen
*onderhielden

"psalter

*dat het een iets (anders)
dan 't ander is

Vooral mag Maerlant hier niet vergeten worden.
Noit men ooc en ondervant,
Dat Jacob van Maerlant
Loghene dichte of voort brochte,
Hoe nauwe datment ondersochte ;
Want sijn leven was cersaem,
Als enen dichter wel betaem.
ledereen kan geen dichter worden : poeta nascitur :
Wie recht dichter wesen sal,
Dat moet hem meest ofte al
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Van naturen in sijn gheboren
Met dinghen die daer toe horen.
Dient nature niet en hadde ghegheven,
Alle die ghene die nu leven
En soudent hem niet leren wel ;
Want dichten dat en is geen spel :
Het moet comen uut reynen sinne,
Daer gheen commer en is inne,
Ghiericheit noch felheit met,
Daer de menighe mede is besmet.
Oprechte dichters zijn een groot loon waard :
Rechte dichters, hoe* dat* vaert*,
*metterdaad
Sijn groots loons wel waert,
Die doghet houden ende waerhede
Ende eersaem leven daer toe mede.
Men mochter ontberen twint*,
*hoegenaamd niet
Want dat nuwe ende toude testamint,
Alle rechte ende onse wet
Ende onse ghelove daer toe met,
Hant vesten ende hystorien,
Daer goet of sijn die memorien,
Waren te niete al ghegaen,
En hadde die dichter ghedaen,
Bi wien si behouden bliven
Mids sijn dichten ende sijn scriven.
Ten slotte : beoogen alle dichters hetzelfde doe! ?
Nu willic u segghen ter* vaerde*
Welke dichters sijn van aerde*.
Sulc dicht openbare,
Omdat hi gherne name* cont* ware :
Sulc dicht ooc om gheniet" ;
Maer dat dichten en is niet
Van naturen gheboren in ;
Want si dichten om ghewin,
Sonder der naturen beheet*.
Een rechte dichtere, God* weet*,
Al waer hi in enen woude,
Dathi nemmermeer en soude
Van dichtene hebben danc*,
Nochtan soude hi herde* onlanc*
Sonder dichten daer gheduren,
Want het hoort te sire naturen :

*dadelijk
*welke soorten van dichters
er zijn
*van naam bekend
*loon, winstbejag

*bevel
*c uiroeping) voorzeker

*vermaak
*korten tijd
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Hi en mochts niet laten, al woude hi.
Dichten moet uut herten vri
Comen ende uut claren sinne,
Daer God behoude inne
Elken dichter die waerheit mint !
Hiermede is dit dicht gheInt.

2. Uit Ian's Teesteye.

Hier berespt Wouter Janne van sinen worden.
Jan, dits wonder dat ic hore :
Ghi seydt int beghin hier yore,
Dat dat vole nu tbeter ware
Dant ye* was : dits contrare ;
*ooit
Want an wat state wi spreken,
Ghi vinter in grote ghebreken,
Ende aldus en volghedi niet wale* *wel
Uwer redenen ende uwer tale.
Wouter, een peert of een rent
Die en sijn niet so blent
Van sinne alse ghi sijt.
Men moet u in alre tijt
*kauwen
Al dat knuwen* dat men u seyt,
Alse den kinde dat in de wieghe leyt.
Ic seyde yore ende ic lye* noch des, *belijd
Dat tfolc nu also goet es
Of beter, dat ic nu sye,
Dant hier vormaels was ye ;
Maer niet en makic u vroet
Dat tfolc es altemale goet.
Men heeft in allen stonden
Beyde goede ende quade vonden,
Also men doet noch heden daghes ;
Maer die meyninghe* mijn ghewages**, *zin **bewering
Dat dat volc van ertrike
Also goet es ghemeynlike,
Ja dleeke volc, alst ye ghewas.
Oec vermetic mi wel das,
*eerlijkheid
Datmen nu meest trouwen* siet
*wereldlijk
Int ghemeyne weerlike* diet,
Dat sinen arbeyt daghelijx verteert
*bezighoudt
Ende mit sinen acker hem gheneert*
.
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Ofte van lande te lande rent,
Ende met comenscape went,
Des die meneghe te* bat* heeft.

*voordeel

*lakenvoller
Du volre*, wever, coepman,
*schipper
Scoemaker, cledermaker, stierman*,
Ende alle die arbeyds pleghen,
Die hier van den minsten sijn gheweghen*, *gerekend
Ende met pinen wint it brodekijn.
Gi selt ginder van den meesten sijn.

liadewyck.

Gesch. blz. 35.

Vijftiende brief.
Neghene poenten horen ten pelgerijm die verre te varen hevet.
Dat eerste es dat hi om den wegh vraghe. Dat ander es dat hi goede
gheselscap kiese. Dat derde es dat hi hem hoede voer dieve. Dat
vierde es dat hi hem hoede van overate. Dat . vijfte es dat hi hem
hoghe scorsse ende vaste gorde. Dat sesde es, alse hi den berch
op gheet, dat hi sere nicke. Dat sevende es, alse hi den berch neder
gheet, dat hi dan rechte ga. Dat achtende dat hi goeder liede
ghebet beghere. Dat neghende es dat hi gherne om gode spreke.
Alsoe eest oec met onser godleker peregrinatien, daer wi dat .
rice gods in soeken selen ende sine gherechticheit in volcomenen
werken der minnen.
Dat eerste is : ghi suit vraghen omme den wegh ; dat seghet hi
selve : lc ben de wech ; ay na dien dat hi de wech es, soe merket
sine weghe die hi ghinc : Hoe hi wrachtte ende hoe hi berrende (1)
in karitaten van binnen, ende in werken van doechden van buten te
vreemden ende te vrienden ; ende hoert hoe hi gheboet den mensche
hoe sere si Minnen souden haren god van alre herten, van alre
zielen, van alre cracht ; ende datse dies nummermeer vergheten en
moghen, slapende noch wakende. Nu besiet hoe hi dit selve dede,
die nochtan selve God was : Hoe hi al gaf ende hoc hi al leefde
ter rechter Minnen zijns vaders ende ter karitaten der menschen. Hi
wrachte met wakender caritaten , ende hi gaf ter Minnen al sijn
herte ende al sine ziele ende al sine crachte. Dit es die wech dien
Jhesus wiset ende selve es, ende dien hi selve ghinc, daer dat eweglie
leven in leghet ende die gebrukenisse der waerheit zijns vader glorie.
1 brandde.
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Daer na vraghet omme den wech sinen heilighen, die hi ghehaelt
hevet, ende dien hier noch bleven sijn, ende sinen na volgheren in
volmaecten doechden, die hem ghevolghet sijn op den berch van
hoghen levene uten diepen dale der oetmoedicheit. ende sijn op
gheclommen die hoghe berghe met staerken ghelove ende met hoghen
toeverlate der contemplacien der herteleker sueter minnen.
Ende noch vraghet om den wech, dien bi u sijn ende dien ghi
siet dat sinen weghen nu alre ghelycst gaen ende hem ghehorsam
sijn in allen aerbeide van doechden. Dus volghet hem die selve de
wech es, ende hem dienne ghegaen hebben, ende nu gaen.
Dat ander es : ghi sult goede gheselscap kiesen
dat es die
heileghe ordene daer ghi menichs goets deelachtich wert, ende te
alre vorst, metten heileghen minneren gods, daer god meest af es
ghemint ende gheeert, ende daer ghi af ghevoelt dat ghi meest met
gheholpen wert, ende daer uwe herte meest met gheenicht es ende
op gheheven wert te gode, ende diere woerde ende gheselscap u meest
trecken ende voerderen te goede. Mer scuwet hier in sere uwe raste
ende uwe onste (1). Ende merct nauwe van mi ende van allen menschen
daer gi trouwe in soeket, wie si sijn, daer ghi af ghebetert wert, ende
merct wat hare leven es. Want diere es u nu overluttel in ertrike
die ghewareghe trouwe hebben connen : want alle die liede wel na
willen nu van gode 'ende vanden mensche dat hem ghenoeghet ende
datsi begheren, ocht si ontberens.
Dat derde es : ghi sult u hoeden voer dieve; dat sijn subtile
coringhen van buten ende van binnen. Na dien datmen gheen ambacht
connen en mach sonder meester, soe en sijt nummer soe coene dat
ghi u enich sunderlinghes wesens onderwindet (2) sonder raet van
gheesteleken vroeden.
Dat vierde es : ghi selt u hoeden van overate ; dat es van vreemder
asen, ende dat u ghene saken buten gode nummermeer en ghenoeghe
noch en smake yore dien male dat ghi gods ghesmaket hoe wonderlike
suete hi es. Ay, ghedinct ende wet altoes : al dat yemanne yet el (3)
ghenoeghet dan gode allene, dat es al overaet.
Dat vijfte es : ghi suit u hoeghe scursen ende vaste gorden ;
dat es van alre ertscher vlecken ende van alre nederheit behoedet
te sine, ende soe vaste ghegordet te sine metter Minnen bande die
god es, dat ghi u selven yewerint (4) el inne sinken laet.
Dat seste es : alse ghi den berch op gaet, dat ghi sere nicken
selt, dat es dancken in al die pinen die u toe comen omme der
Minnen ; ende dat ghi u van al uwer herten oetmoedeghen selt, al
mochti allene alle die doechden werken die alle menschen moghen
die leven, dat u al cleyne duncken soude ende al niet jeghen die
1 genegenheid, — 2 ondernemen, — 3 yemanne yet el — iemand ooit anders,
— 4 ergens.
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groetheid gods ende jeghen die scout die ghi gode schuldich sijt in
dienste ende in Minnen.
Dat sevende es : alse ghi den berch neder gaet, seldi recht gaen ;
dat es : al moetti biwilen sinken int nemen uwer noetdorf ende int
ghevoelen der behoeften uwes lichamen, nochtan seldi uwe begherte
op houden te gode metten heyleghen die hoghe leveden, ende seiden :
at onse wandelinghe es inden hemel.
Dat achtende es : ghi sult goeder liede ghebet begheren. Dat es :
ghi suit van alien heileghen ende van alien menschen begheren
ghevordert te sine ten oversten wille gods, ende selt alle dinc laten
om met hem een te sine in gode.
Dat neghende es : ghi selt gherne om gode spreken. Dat es
een teken van Minnen, dat lieves name suete es. Daer of sprect
Sente bernaert : Jhesus es honech inden mont. Het es over soete
omme lief te sprekene, ende het beruert de Minne over sere, ende
het vliethecht de werke.
Nu mane is u bider heilegher Minnen Gods dat ghi scone ende
suverlike uwe peregrinacie doet sonder vernoyen (1) ende sonder swaren
van eenwillicheiden, in sueten vredeleken bliden gheeste. Ende dorwandelt soe gherecht ende soe puer ende soe berrende dit ellende,
dat ghi gode u lief vindet ten ende ; dies huipe hi u selve ende sijn
heyleghe Minne.

Leven van Jezus.
(Gesch. bl. 35.)

Cap. 186. Hoe dat Maria Magdalena te Betanien in Symons
Lazers huys VI. daghe voer den paeschen Jhesum met ungente bestreec
ende sine voete met haren tranen wiesch ende droegde met haren
hare ende hoe daer fhesus antwerde Symone ende anderen die onwert
hadde (2), ende seide een exempel van 2 sculderen die een persemeere (3)
hadde.
Dar na so quam Jhesus te Bethanien daer Lazarus doet hadde
ghewest din hi op dede staen van der doet, ende dat Jhesus daer
quam dat was ses dage vor den paschen. Ende also daer was Jhesus
in ens mans hus die hit Symon de lazerse, so vernam dat yodsche
volc dat Jhesus daer was, ende vele dis yolks quam aldar nit allene
omme Jhesum te siene mar omme Lazarus te siene din hi hadde don
op herstaen van der doet. Doe drogen (4) oc die prinschen over een dat
si Lazarum souden doeden, want om sire opherstannessen wille so
bekirden hen vele liede van din yodschen volke te Jhesum wert ende
1 verdrieten, — 2 Onwert hadde === verontwaardigd waren, - 3 schuldeischer,
— 4 drogen... ove een
overlegden.
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ghejoefden ane hem ; al daer so makden si hem en avont mael, ende
Martha dinde daer, ende Lazarus was een van denghenen die daer
aten. Ende Maria die hadde ene viole (1) vol ungements dat was gemakt
van spika nardi, dat harde precieus was. Si brac die viole ende goet
dat ungement op Jhesus hoeft al daer hi sat, ende bestreec sine voete
dar mede, ende nettese met haren tranen ende drogese met haren hare
ende aldat hus wart vervult van din goeden roeke dis ungements. Doe
sprac een van sinen yongren, dat was Judas •Schariothis diene verrit :
. Warumme en verkochte men dit ungement nit omme drie hondert
peinnighe ende hadt tghelt geven den armen ? . Dat seide hi nit om
dat datt versien van den armen hem toe behoerde, mar omme dat
hi en dief was, ende properteit hadde, ende dat ter gemeinder borse
behoerde dat plash hi te steelne. Aldaer so waren oc de somege din
dat ommaert (2) hadde in har herte ende spraken tegen hen selven aldus :
. Waroumme werdt dit goede ungement (3) aldus gequist ende verloren ?
Mar Jhesus die dat wale wiste antwerdde hen ende seide aldus :
. Waromme sidi dos ongenadech desen wive ? Si heft en goet werc
gewarcht (4) ane mi; want altoes hebdi die arme met u ende als gi wilt
so mogdi hen goet don. Mar mi en seldi altoes nit hebben ; want
dat dit wyf gegoten heft dit ungement op minen lichame, dat heft si
gedaen omme mi darmede te gravene. Over waer seggic u, dat so
waer dat men dese ewangelie predeken sal in alder werelt aldaer
salmen gewagen dis dat dit wyf heft gedaen in gedinkenessen hars wercs
ende hars selves. » Ende alse die phariseus diene (5) hadde ghenoedt
din wive dat sash don, so sprac hi iegen hem selven aldus : << Ware
dese en prophete, so soude hi wale weten wie ende hoegedaen dit
wyf es diene gherynt (6), want si ene sundersse es. » Ende Jhesus die
wale wiste syn ghepins, hi antwerdde hem ende sprac aldus : << Symon,
is hebbe di en lettel dings te seggene. Ende deghene antwerdde :
Mester, seghe. » Ende Jhesus sprac voert ende seide aldus : < Een
parsemir hadde twee schulderen : deen was hem schuldech vif hondert
peinnige ende dander viftegh. Ende want (7) si nin hadden daer si met
hare schout verghelden mochten, so lit hise beiden varen. Welc van
desen tween sal denghenen liever hebben ? » Ende Symon antwerdde
ende seide : << Ic wene datten de ghene sal liever hebben din hi meest
heft laten varen. . Ende Jhesus antwerdde weder aldus : << Du hefstu
wale ghordeelt. » Doe kirde hi hem tin wive wert ende sprac aldus :
Symon, siestu dat wyf ? Ic quam in dyn hus ende du en dwogs (8)
mi mine voete nit met watre ; mar dese nettese met haren tranen ende
drogese met haren hare. Du en ghafs mi nit en cussen vor minen
mont, mar dese sider dat si hir binnen quam, so ne fineerde si noit
van minen voeten te cussene. Du en bestreks nit myn hoeft met olien,
_ alkeurden, — 3 zalf, — 4 gewerkt, — 5 die hem,
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mar dese heft gesalft mine voete met ungement. Dar omme seggic di
dat hare vele sunden syn vergheven, want si sere mint. Mar din men
min vergheft die mint alre minst. Doe sprac Jhesus totin wive : Din
sunden syn di vergheven. Doe begonsten deghene die daer saten ter
taflen iegen hen selven te seggene ; . Wie es dese die hem oc onderwint de sunden te verghevene ? . Ende Jhesus sprac noch totin wive :
Dyn gheloefve heft di geholpen : ghanc in paise.

Jan van Ruysbroeck.
(Gesch. blz. 36.)
1. Uit Dat boec van den gheesteleken tabernacule.
Mozes, voorafbeelding van Christus.
Doe Moyses den volke gheoppenbaert hadde de leringhe Goeds
ende sine vonnessen (sonder de .X. ghebode, die en hadde hi noch
doe (1) niet ontfaen), doe riep al dat volc met eenre stemmen : Alle
de waerdc (2) ons Heren die hi ghesproken hevet, die selen wi doen.
Doe schreef Moyses die lere ons Heren ende stichte enen outaer van
.XIJ. stenen ane den voet van den berghe, ende daerop screef hi
.XIJ. titele : dat waren de .XIJ. principale namen die hoefde (3)
waren van den .XIJ. gheslechten van Israel, elke geslechte .J. titel,
tenen (4) tekene dat si hen verbonden hadden met Gode. Doe sant (5)
hi Aarons kindere sijns broeder, die sider (6) priestere worden (7),
ende hi met hen offerden XIJ calvere op dien outaer in die ere Goeds,
ende omme vast te makene dat verbant datsi gedaen hadden met Gode.
Half dat bloet ontfinc Moyses in vate ; die ander helecht (8) stortte
hi omtrent dien outaer, in die ere Goeds. Doe las Moyses die letinghe
Goeds ende sine vonessen yore al dat vole ; ende si seiden alle datsi
gehoersam souden sijn, ende doen al dat God gesproken hadde,
ende datsi gelovet hadden. Doe nam Moyses die andre helecht van
dien bloede dat hi gehouden hadde, met watere gheminget, ende
spraeihet in dat vole, ende seide : Dit es dat bloet der getonst (9)
ende des paeis (10), dat hem God met u verbonden hevet. Dat es
te verstane, alsoe langhe als ghi houdet dat ghi ghelovet hebbet
... Nu suldi merken hoe Christus die figure volbracht !levet, die
ic yore seide die Moyses bescrevet ; want alle de werke Moyses ende
sine offerande bedieden altoes .J. ander. Doe Christus de Sone Goeds,
die stichter ende here es alle der wet die ie (11) ghegeven wart, die hi
sijn volc geleert ende gewiset hadde met waerden ende met ocemplen,
1 toen, — 2 woorden, — 3 hoofden, — 4 tot een, — 5 zond, — 6 sedert, naderhand,
7 werden, — 8 helft, — 9 verbond, - 10 vrede, — 11 ooit.
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ende geoppenbaert den wille sijns Vader : doe vant hi lettel minschen
die sine lere ontfingen. Nochtan woude hi alle de figuren, die yore
gescreven waren ende gheoefent, tote enen inde bringen, ende stichtte
enen outaer op den berch van Calvarien. Ende also als Moyses
offerde, onder den berch van Synai, .XIJ. calvere die hi genomen
hadde van den .XIJ. geslechten, daer si hen alle met verbonden dat
si souden Gode gehoersam sijn alsoe gelikerwijs offerde Christus
sinen preciousen lic .hame, di hi van onser alder naturen ghenomen
hadde, omme alle geslechten een te makene; want hi was oils alien
gemeine gegeven met te verloessene. Ende overmids dese offerande
hevet hi de wet der minnen volbrachf, ende voert gegeven ende
gelaten hen alien dise houden willen. Ende alsoe als Moyses screef
.XIJ. titele, op .XIJ. steenen, den .XIJ. geslechten, datsi Gode die
offerande daden : alsoe gelikerwijs screef Christus alien minschen enen
titel op enen steen, dat es op dat fundament sire (1) werdeger doet,
dat sine offerande eigen si iegewelcs (2) minschen, die hem daertoe
bereiden wilt. Desen selven titel screef Pylatus van buten, die Christus
screef van binnen, dat hi ware coninc der Joeden, behoudere der
werelt. Deze titel was gescreven met drien den principaeisten spraken
van erterike, dat was ebreeusch, griex ende latijn. Ende also als
Moyses half dat bloet van den calveren storte omtrent dien outaer
in die ere Goeds, ende die andre helecht spraide hi in dat vole,
omme vast te makene dat verbont datsi ghedaen hadden met Gode :
alsoe gelikerwys storte Christus sijn bloet geheel ende altemale omtrent
den antare dies crucen in die ere Goeds, ende geheel ende altemale
in ons ; want wi en sijn nemmer van Gode gesceden noch gedeilt,
alse de Joden waren, opdat (3) wi willen ons met hem, overmids
sijn bloet, verbenden, alse die Joeden daden, overmids dat bloet der
calvere. Ende alsoe alse Moyses dat bloet des testaments ontfinc in
vate van wimen (4), daer hi dat vole met besproeide : also hevet
Christus syn bloet ghedaen in vate van wimen, die niet onthouden (5) en
moghen ; want hi wilt dat sijn bloet altoes vloeie, ende nemmermeer
hem en onthoude daer mens (6) begeert, Die wimene vate dat waren
die Apostelen ons Heren, ende dat sijn nu die priestere der heilgher
Kerken, dien dit bloet bevolen es dat sijt spraeien selen in alien
menschen dies (7) begeren. Ende alsoe alse Moyses dat bloet der
calvere mingede met water, na der hebreuschen manieren, eer hijt
spraeide in dat vole : also ghelikerwijs mingede Christus sijn innechste
bloet, dat ute (8) sire (9) siden liep, met water ; ende daer mede
sijn whi ghecocht, ende daer in sijn wi ghedweghen (10) van al onsen
sunden ; ende daermede es onse verbont vaste ghestadecht (11). Want
wi hebben heme ghehoersamheit ende trouwe gelovet, ende sijn des
1 zijner, — 2 ieder, — 3 mits, — 4 wijmen, — 5 behouden, — 6 men het, — 7 die
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viants afghegaen (1), ende hebben ons verbonden, overmids sijn bloet,
in sinen dienste ewelike to blivene, dat was in der doepen, doe wi
sinen titel ende sijn teken ontfinghen , ende levende worden met
sire doet.
Uit hetzelfde boek :
De rechte waeromme ons levens, dat souden sijn underlinghe
minne ende trouwe ieghewelc (2) toe den anderen, ende dat wi Gods eere
meinen ende begheren souden in at onsen werken. Ende dit heeft ons
Christus selve gheleert met woerden ende met werken, want hi leeft
ons alien in den Pater noster dat wi spreken met heme : << Vader onse,
du best in den hemelen; gheheilecht si dijn name; toecome dijn rike;
dijn wille ghescie alsoe in der eerden alse in den hemel. Gheeft ons
heden onse dagheleecs broet, ende verlaet ons onse scout alse wi
verlaten onsen sculderen. Ende en leidt ons niet in becoringhen, maer .
-

maectonsvriqud.
Dit ghebet heeft Christus selve gheordent toe der eeren Gods,
ende tote alder menschen orbore (3). Ende hieromme eest ghemeine
alien goeden kerstenen menschen; gheliker wijs dat de messe es, ende
alle de dienst der heilegher ► (erken, ende oec alle de goede werke
die men doet in at de werelt. Want de priester sprect sine messe,
ende de ackerman sait sijn coren, ende de scepman vaert ter see : ende
hier dient ieghewelc den anderen. Al sijn de werke ghedeilt ende onghelijc,
de vrocht der werke es ghemeine. Ende so wie dan aldermeest begheert
de eere Gods ende ghemeinen orbore der menschen, hi sal van Gode
meest gheloent sijn.
Uit hetzelfde bock : Op de wereldsche ijdelheid.
Al dat op der eerden cruupt ende van den lime (4) der eerden wast,
dat es den Joden onreine ter spisen. Siet, bier mede versteet men alle
vleescheleke sonden. Want alse de mensche at sine ghenoechte sedt
in sinen lichame, so es hi alse een worm die op der eerden cruupt ende
leeft van den lime der eerden ; ende hier ute comen hoeftsonden,
dat es traecheit, gulsicheit ende oncuuscheit. In traecheiden cruupt de
worm, in gulsicheiden wert hi ghevoedt, in onsuverheiden es sijn levee
ende sine woeninghe. Ende ute desen sonden comen andere quade costumen ende nuwe vonde, die bi wilen scadeleeker sijn dan de principale
sonden.
Ghi siet wel, sal een man een cleet maken, hi doedt fronsen (5)
met langhen becken, met langhen toten. De vrouwen maken oec so
inghe cleedere, dattet hen scande es ; ende si voederent buten ende
binnen, ende viseren (6) meneghe visevase omme behaegelheit. Si maken
I verzaakt (met den 2. naamval), — 2 elk, -- 3 nut, — 4 leem, -- 5 hij doedt
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ane hare hoefde bulte van hare, dat siin des duvels neste, daer si in
sculen. Maer dunct hen dat si edel sijn van gheboerte, so moetense hebben
an hare anschine 'cromme hoerne alse gheiten, daer si den duvel mede
gheliken. Ende dan gaense hen spieghelen ochte si scoen gnoech sijn
den duvel . ende der weerelt te behaghene. Nochtan makense grote, wide
hoetslope (1) op dat men den vulen sac. wel besien moghe. Maer saghense
selve dat anschijn haerre consciencien, hoe eisseleec dadt es, hen soude
gruelen van henselven meer dan van enighen duvel ; want si sijn des
duvels nette, daer hi mede veet (2) de sine. Ende alsoe sijn oec de
manne, die hen uut stellen in sonderlingher behaeghelheit ; want daer
mede ontfunct men dat vier der oncuusheit ende ufent ende stoect
in lane so meer. Ende al sijn dese liede traghe Gode te dienen ende
onbereet, si sijn haestich ende snel den duvel ende Karen vleessche
gevolchsam te sine. Want in der nacht, alse andere goede liede slapen
ende rasten, dan gaense dansen, reien (3) eten ende drinken, ende hare
onvoere driven (4), ende alse goede menschen op staen Gode te dienne,
dan gaense slapen die den duvel ghedient hebben; want si verkeeren
den dach in den nacht. Ende selke gaen ter kerken, ende horen eene
messe, op dat si haer behaghelheit vertoenen moghen den volke.
Siet, dit es die weerelt daer Christus niet yore bidden en woude
sinen hemelschen Vader, ende si en begherens oec niet ; want si leven
sonder gheesteleec ghevoelen ende sonder lost (5) tote enegher doecht.
Ende aldus sijn si die jonghe sonen die hare substancie van Gode
ghedeilt hebben, ende sijn ghevaren in een vremt lant, ende daer
levense in onsuverheiden. .

2. Uit Dat boec van seven sloten..
« In yegheliken daghe, morghens alse ghi opstaet, soe valt neder
op uwe knyen, ende bidt oetmoedelic onsen Here, dat ghi in dien
daghe uwen dienste also volbrenghen moecht, dat hem sy eerlic ende
u salich, ende den convent sy rustelic ende vredelic. Hebt ghys stade (6)
van uwen dienst ende orloff van uwen prelate, so suldi messe hoeren.
In den beghinne vander messen, so suldi belyen ende beclaghen Gode
u sonden ende u roecloesheit ende u ontblijven (7), ende bidden hem dat
hi uwes ontfarme ende ghenadich sy ! daerna suldi hem bidden, dat
hi u wyse ende lere den wech der waerheit, der doecht, ende der
gerechticheit. Hoert ghi sermoen oft enyghe Gods leringhe, dat suldi
nauwe mercken ende meer om leven dan om weten ; want die veel
weet ende niet en levet, die verliest den tijt.
1 hoofddoeken, — 2 vangt, - - 3 dansen, — 4 onvoere driven — slechte wegen
gaan, — 5 lust, — 6 gelegenheid, — 7 verzwakken (zwakheid).
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Die hoechste doecht, die is weet, dat es gedoechsam lancmoedicheit ; die spreect aldus : Heer, dijn wille, niet mijn wide, moet
geschien ; altoes dijn loeft (1) ende dijne eer, niet mijn gherief, noch
mijn ghelost (2). Heer, is gheve mi u, ende is laet mi u, in tijt ende
in ewicheit. Siet dit is die linghede (3) ynnigher oefenynghen, die ghedoechsam alles dincs verbeit. Ende dese oefenynghe es als een pennync
van fynen golde, daer men ewich leven mede coept ende vercrijcht.
Mer een yeghelijc prueve ende mercke sijnen pennync ochte (4) hi fijn
gulden is, goet van ghewichte, ende wel ghemuynt in beiden syden.
Nu verstaet ; alse wi Gode mynnen om hemselven ende omme geen
ander waeromme, soe is ons pennync van fijnen golde ; ende alse
wi alle ander dinc mynnen, oefenen ende orbaren (5) in ordenen to
Gode, also dat Gods mynen verweghet (6) alle dinc, so is ons pennync
goet , ende swaer ghenoech van ghewicht ; ende alse wi xpus
navolghen, ende ons cruce draghen, ende ons natuer drucken ende
doden, in wederstaen ende in penitencien, ende ghehoersam sijn onsen
oversten ende der wet, ende den gheboden, ende den leven ons Heren
lhu xpi, so leeft xps in ons ende wi in hem ende hijr es ons
pennync ghecyert ende gheformet ende wel ghemuynt in die cruce-syde,
ende altoes sullen wi en cieren ende meer, mit doechden ende
navolghen den leven xpi.
Die blote syde ons pennyncs, dat is dat wesen onser sielen,
daer God sijn wesen in ghedruct heeft. Ende alse wi, overmyts
ghelove, hopen ende mynne, inkeren, ende alsoe mynnen ende besitten
Gode, soe ontfaen wi sijn beelde overnatuerlijc in die blote syde
ons pennijncs ; want mitten beelde der heyligher dryvoldicheit, dat
God selve es, so es die blote syde ons pennyncs, dat es ons inghekeerde
leven, gheformt, ende ghecyert ; want daer woent God in ons, ende
leeft in ons ende wi in hem. Ende alsoe is die blote syde ons
pennyncs mitten inwoenen Gods , • ende die cruce-syde mit onsen
doechden, ende mitten leven ende mitter verdiensten ons Heren Ihu
xpi. Ende dit is die guldene pennync, die ewichs levens weert is,
want hy is selven ewich leven ; ende hieromme een yghelic sy op
sijn hoede. Die sinen pennync ongherecht ende valsche brenct ten
ordele Gods, hy woert verwijst ten ewighen vuyr. Mer es u pennync
nu quaet van lode ende ongherecht ende valsch in der muynten, bidt
ende roept aen den heylighen gheest, dat hy u geve puyr golt, also
dat ghi tusschen u ende hem mocht smeden ende muynten enen
pennync, die also fijn sy, dat hy Gode behaghe.
1 lof, — 2 lust, — 3 lengte, — 4 of, — 5 gebrtiiken, — 6 overweegt.
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Onser liever vrouwen miraculen.
(Gesch. blz. 38.)
75.

Van een ionc onnosel monickijn.

Het was een onnosel ionc kint, ende wort (1) ghebrocht in Sinte
Bernarts oerde (2), omdattet hem niet mit wtwendighen dinghen der werlt
en soude becommeren. Ende in dat cloester stont een scoen beelt
van onser liever vrouwen op dat hoghe outaer. Ende daer hadde dat
ionghe monickijn grote ghenoechte in. Ende hi vraechde sinen meester
waer om dat die scone vrouwe opten outaer stont. Die oude monic
seide dat si die dwalen (3) ende boecken plach te bewaren, ende tot alien
dinghen plach si te sien. Doe (4) vraechde die ionghe, wie der ioncfrouwen te eten plach te gheven of te brenghen. Die oude seide, wie dat
woude die mocht haer te eten gheven. Ende dat ionghe kint plach
daghelics te versparen van sijnre spisen ende brochtet in der kerkeh
voor dat beelt, ende settet op dat outaer ende ghinc wtten (5) choer.
Ende als hi dan weder quam so was die spise ghegeten, ende die
scotelen waren ghesuvert. Ende als dat monickijn den beelde warmoes
brochte, so vant hi den scotel so scoen ghemaect of si ghewasschen
hadde gheweest; dat verwonderde hem, ende seide : « Lieve vrouwe,
dese scotelen sijn seer scoen, en ghi en sijt niet besmit noch ghi
en hebt niet daer ghi uwe handen an veghen moghet. Ghi sijt te
malen een reynlike vrouwe. Mer ic duchte dat ghi dicke groten
dorst ende hongher lidet. Mer lieve vrouwe, ic en macht niet beteren.
Ende het gheviel op enen kersavont, dat die moniken onversiens
gasten over quamen, so dat dat monickijn den beelde niet en brochte
dan droech broet. Doe seide dat kint : « Lieve vrouwe, weest wel
te vreden, ic en brenghe iu anders niet dan droech broet, omdat ons
nu vreemde gasten over ghecomen sijn. Mer morghen so ist hoechtijt,
so sellen wi dubbelde proven (6) hebben, so sal ict al verbeteren.
Doe sprac Maria, onse lieve vrouwe, door den beelde ende seide :
Morghen so node ic iu te gast, dan sel ic hof houden. > Doe
seide dat kint : . Waer selt ghi iu hof houden ? wi hebben u langhe
tijt te eten ghegheven. Ende ghi sijt arm, want ghi hebt een naect
kindekijn ende ghi en moecht hem niet enen nuwen rock copen ;
waer is iu guet, dat ghi hof houden selt ? » Doe seide Maria door
dit beelde . Soen, bidt oerlof van uwen prior, wi sellen ghenoech
hebben. " Doe ghinc dat monickijn tot sinen prior ende seide : Vader,
wilt ghi mi oerlof gheven ? die vrouwe, die in onse choer staet,
die hevet mi morghen te gast genoet. » De prior seide haestelic :
« Sone, is daer enich wijf inder kerken ? >> want daer en quam nye (7)
gheen wijf inden cloester. Doe seide dat monickijn : . Vader, het is
1 werd, — 2 orde, — 3 doeken, — 4 toen, — 5 uit het, — 6 middageten, -- 7 nooit
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onse costerinne die opten outaer staet die mi ghenoet heeft. .
Doe die prior die sympelheit vanden kinde hoorde, doe seide hi :
. Soen, ic en wil u gheen oerlof gheven, ten si dat si mi mede te
gast node. . Doe ghinc dat monickijn al bedroeft weder in den
choer ende seide : . Lieve vrouwe, mijn vader, die prior, en wil mi
gheen oerlof geven, ten si dat ghi hem mede nodet ; mer niet en
nodet hem, want ghi sijt een arme vrouwe ende onse prior is groet,
ende hi mach veel eten. Doe seide Maria doer dat beelde :
Sone, segt uwen vader den prior, dat ic hem mede node, ende dat
hi hem bereyde; morghen te tercietijt (1), so selt ghi beide tot mi comen. »
Doe ghinc dat monickijn totten prior ende seide hem dat. Ende die
prior was seer verblijt ende hi seide totten kinde : Bereyde di,
want morghen selstu sterven. . Doe seide dat kint : . Trouwen (2), vader,
sterven? mi en is also niet gheseit, mer wi sijn ter werscap (3) genoet !
Ende des morgens doe die prijm (4) wt was, doe dede die prior sijn
broeders een sermoen, ende seide hem mede, hoedat hi mit dat
ionghe monickijn totter hogher feesten varen soude. Doe die moniken
dat hoorden, doe waren si bedroeft, om dat hoor vader sterven
soude, mer si waren verblijt om dat hi totter ewigher vroechden
varen soude. Ende si bereyden hem, ende doe men tercietijt began,
ende men die ymnen sanc, doe • gaven si den geest, ende voeren
met bliscappen totter ewigher feesten, in dat ewighe leven daer hem
onse lieve vrouwe Maria een eerlike werscap bereyt hadde.
Het daghet in den Oosten.
(Gesch. blz. 39.)
In het eerste deel van dit lied verneemt een ridderlijke jonkvrouw
dat haar minnaar in een tweegevecht den dood heeft gevonden. Het
tweede deel, dat hier volgt, is het schoonste ; het beschrijft de smart
der jonkvrouw bij het lijk van den geliefde, en de begrafenis van
den ridder.
Tmeysken nam haren mantel,
Ende si ghinc eenen ganck
Al totter linde groene,
Daer si den dooden vant.
Och, ligdy hier verslaghen,
Versmoort al in u bloet !
Dat heeft gedaen u roemen
Ende uwen hooghen moet.
I tijd der tjersen (kerkgetijde), — 2 in waarheid, — 3 te gast, — 4 primen
(kerkgetijde).

(68)

14de EEUW
• Och, ligdy hier verslaghen,
Die mi to troosten plach !
Wat hebdy mi gelaten
So menigen droeven dach !

►

Tmeysken nam Karen mantel
Ende si ghinc eenen ganck
Al voor haers vaders poorte,
Die si ontsloten vant.
• Och is hier eenich heere,
Oft eenich edel man,
Di mi mijnen dooden
Begraven helpen can ? .
Die heeren sweghen stille,
Si en maecten gheen gheluyt ;
Dat meysken keerde haer omme :
Si ghinc al weenende uyt.
Si nam hem in •haren armen,
Si custe hem voor den mont,
In eender corter wijlen,
Tot also menigher stont.
Met sinen blancken swaerde
Dat si die aerde op groef,
Met haer snee witten armen
Ten grave dat si hem droech.
o Nu wil is mi gaen begeven
In een cleyn cloosterkijn.
Ende draghen swarte wijlen*
Ende worden een nonnekijn. .
Met hare claerder stemme
Die misse dat si sanck
Met haer snee witten handen
Dat si dat belleken clanck.
(Het Oude Nederl. Lied, 119.)

*sluier

VAN TWEE CONINCSKINDEREN
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Van twee conincskinderen.
(Gesch. blz. 39.)
Het waren twee conincskinderen,
Sy hadden malcander soo lief ;
Sy conden byeen niet comen,
Het water was veel to diep.
Wat deed sy ? sy stac op drie keersen,
Als savonts het dagelicht sonc :
. Och liefste comt, swemter over ! .
Dat deed sconincs sone was jpnc.
Dit sach daer een oude quene*,
Een al so vilijnich vel :
Si ghinker dat licht uytblasen,
Doen smoorde die jonghe held.
. Och moeder, mijn liefste moeder,
Mijn hoofdjen doet mijnder so wee !
Mocht icker een wijie gaen wandelen,
Gaen wandelen al fangs de see ! .
— . Och dochter, mijn liefste dochter,
Aileen en moogt ghy daer niet gaan ;
Maer wect uwe joncste suster,
Laet die met u wandelen gaen.
— . Och moeder, mijn joncste suster
Is noch een soo cleinen kint ;
Sy pluckter wel alle die bloemekens,
Die sy onder weghen vint.
Sy pluckter wel alle die bloemekens,
Die bladerkens laet sy staen,
Dan claghen die lieden en seggen :
Dat hebben sconincs kindren ghedaen..
— . Och dochter, mijn liefste dochter,
Aileen en moogt ghy daer niet gaen ;
Maar wect uwen joncsten broeder,
Laet hem met u wandelen gaen.
— « Och moeder, mijn joncste broeder
Is noch een soo cleinen kint :
Hy loopter naer alle de voghels,
Die by onder weghen vint. .

*oud wijf
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Die moeder ginc naer de kerke,
De dochter ginc haren ganc,
Tot sy er by twater een visscher,
Haers vaders visscher, vant.
Och visscher », soo sprac sy, visscher,
Mijns vaders visscherkijn,
Ghy soudt er voor my eens visschen
Het sal u ghelonet sijn !
Hy smeet sijne netten int water,
De loodekens ginghen to gront ;
Int corte was daer gevisschet
Sconincs sone, van jaren was jonc.
Wat troc sy van haren hande ?
Een vingherlinc* roode van goud :
. Houd daer, » seyde sy, « goede visscher,
Dees vingherlinc roode van goud.
Sy nam doen haer lief in haer armen :
En custe hem aen sijnen mond :
Och mondeken, cost ghy noch spreken,
Och herteken, waert ghy gesont ! .
Sy hielter haer lief in haer armen
En spronc er met hem in de see :
Adieu ». seyde sy, . schoone wereld,
Ghy sieter my nimmermeer ;
Adieu, o mijn vader en moeder,
Mijn vriendekens alle ghelijc ;
Adieu, mijne. suster en broeder,
lc vaere naer themelrijc. .
(Het Oude N. L. 236.)

Esmoreit.

(Gesch. blz. 41.)
Prcluog.
God, die vander maghet was gheboren,
Omdat hi niet en woude laten verloren
Dat hi met sinen hande hadde gemaect,
Soe woude hi al tnoeder naect

*ring

ESMOREIT
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Die doet sterven in rechter trouwen.
Nu biddic u, heren ende vrouwen,
Dat ghi wilt swighen ende hoeren.
Het was een coninc hier te voren
In Sesilien was hi gheseten.
Nu swijt, ende merct hoet begennen sal.
Robrecht, neef van den koning van Sicilie, begeerig om, na den
dood van zijn oom, *den troon te bestijgen, besluit het pasgeboren
kind des konings om te brengen, en de moeder van het hof te doen
verjagen :
Ic sal daer omme pinen nacht ende dach,
Hoe ic dat wecht verderven mach :
lc saelt versmoren oft verdrincken.
Doch aan 't hof verschijnt Platus, wichelaar van den koning van
Damas. Platus heeft in de planeten gelezen, dat de zoon des konings
van Sicilie eenmaal Damas' koning- dooden , diens eenige dochter
Damiet tot het christendom brengen en ze huwen zal. Hij koopt van
Robrecht het. kind
Om dusent pont van goude ghetelt.

Platus.
Soe sal hi ewelijc payijn
Bliven, dies moghdi wesen vroet.
Ende ic vare wech met minen gast.
Door Robrecht's lastertaal wordt nu ook de koningin in den
kerker geworpen.

De Vrouwe.
Ay God ! ontfermt. u dit swaer torment,
Daer ic in ben, want ic hebbe mijn kint
Verloren, ende men tijcht mi ane die daet.
Ay, gheweldich God, daer al an staet,
Ghi waert sonder verdiente ende sonder scout*
Vaste ghenaghelt ane een hout,
Oetmoedech God, met naghelen dri,
Ontfermhertigh God, nu biddic di,
Dat die waerheit noch werde vernomen,
Ende ic te mijnder onscout noch moet comen :
Dies biddic u, hemelsche coninghinne !
Ay, salic nu in minen sinne

*schuld
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Bliven, dat sal wonder sijn.
Ay God, wie heeft sijn venijn
Aldus swaerlike op mi ghescoten ?
Ay God, uut u soe comt ghevloten
Alle recht ende alle waerheit.
Nu huipt mi noch te minen besceit,
Dat ic ontsculdich moet vonden sijn.

Achttien jaar later.
Damiet bemint Esmoreit, die zich Naar broeder waant : maar deze,
thans vernemende dat hij een vondeling is, wil hare hand niet aanvaarden, vooraleer hij zijne ouders opgespoord heeft.
Esmoreit vertrekt, het hoofd omwonden met een band, waarin
hij als kind gewikkeld was. Hij komt in Sicilie, voor het venster der
gevangenis, waarin zijne moeder zit opgesloten.

De jonghelinc.
Mijn God, die niet en es verborghen,
Die moet nu mijn troester sijn !
0 Mamet ende Apolijn,
Mahoen ende Tervogan,
Dese scoene wapen, die hier staen an,
Mochten si toe behoren mi,
Soe waer ic int herte wel vri,
Dat ic ware van edelen bloede.
Mi es emmer alsoe te moede,
Om dat ic lach daer in ghewonden,
Doen ic te vondelinghe was vonden,
Ic bender seker of gheboren ;
Mijn herte seghet mi te voren,
Want ic daer in ghewonden lach.
Ic nemmermeer vroude* ghewinnen en mach,
Ic en hebbe vonden mijn gheslachte,
Ende die mi oec te vondelinghe brachte,
Ic souts hem danken, bi Apolijn !
Ay ! mochtic noch vader ende moeder mijn
Scouwen, soe waer mi therte verclaert;
Ende waren si dan van hogher aert,
Soe waer ic te male van sorgen vri.

Sine moeder.
0 edel jonghelinc, nu comt tot mi
Ende sprect jeghen mi een woert,

*vreugde
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Want ic hebbe u van verre ghehoert
Jammerlijc claghen u verdriet.

De jonghelinc.
O scoene vrouwe, wats u ghesciet,
Dat ghi al dus lict in dit prisoen ?

Sine moeder.
O edel jonghelinc van herten coen,
Aldus moetic ligghen ghevaen,
Nochtan en hebbic niet mesdaen,
Dant mi verraderen al doet.
O scoene kint, nu maect mi vroet :
Hoe sidi comen in dit lant
Ende wie gaf u dien bant ?
Berecht mi dat, wel scoene jonchere !

De jonghelinc.
Bi Mamet minen here,
Vrouwe, dan* sal ik u weigheren niet.
Wi moghen mallec anderen ons verdriet
Claghen, want ghi sijt ghevaen,
Ende groet, verdriet es mi ghedaen,
Want ic to vondelinghe was gheleit,
Ende desen bant in gherechter waerheit
Daer soe lachic in ghewonden,
Lieve vrouwe, doen ic was vonden,
dus openbaer
Ende voeren
Op avontuere, oft iement waer,
Die mi kinnen mochte daer an.

Sine moeder.
Nu segt mi, wel scoene man,

Wetti iet, waer ghi vonden waert ?

De jonghelinc.
O lieve vrouwe, in enen boegaert
Te Damast in ware dinc,
Daer soe vant mi die coninc,
Die mi opghehouden heeft.

Sine moeder.
Ay God, die alle doeghden gheeft,
Die moet sijn ghebenedijt !
Van herten benic nu verblijdt,

*dat en
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Dat ic gheleeft hebbe den dach,
Dat ic mijn kint anescouwen mach.
Mijn herte mochte wel van vrouden breken :
lc sie mijn kint ende ic hoert spreken,
Daer ic om lide dit swaer tormint.
Sljt willecome, wel lieve kint,
Esmoreit, ik ben u moeder
Ende ghi mijn kint, dies sijt vroeder,
Want ic maecte metter hant,
Esmoreit, selve dien bant ;
Daer in soe haddic u ghewonden,
Esmoreit, doen ghi waert vonden
Ende ghi mi ghenomen waert.
De jonghelinc.
O lieve moeder, segt miler" vaert",
Hoe heet die vader, die mi wan ?
Sine moeder.
Dats van Cecilien die hoghe man,
Es uw vader, scoene jonghelinc,
Ende van Hongherien die coninc
Es die lieve vader mijn :
Ghi en mocht niet hogher geboren sijn
Int kerstenrijc verre noch bi.

De jonghelinc.
O lieve moeder, nu segt mi,
Waer omme lighdi al dus ghevaen ?

Sine moeder.
O lieve kint, dat heeft ghedaen
Eene verrader valsch ende quaet,
Die uwen vader gaf den raet,
Dat ic u selve hadde versmoert.

De jonghelinc.
O wi der jammerliker moert !
Die dat mijn vader den coninc riet,
Bracht mi oec in dit verdriet,
Dat ic te vondelinghe was gheleit.
Ay, ende of . ic die waerheit
Wijste, wie dat hadde ghedaen,
Die dood soude hi daer omme ontfaen,
Bi minen god Apolijn !
Ay lieve moeder mijn,

*terstond
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Nu en willic langher beiden* niet,
lc wil u corten dit verdriet.
Aen minen vader den hogen baroen,
Dat hi u bringhe uut desen prisoen
Dat sal mine ierste bede sijn,
Dane hebbe Mamet ende Apolijn
Ende die Sceppere, die mi ghewrachte*,
Dat ic hebbe vonden mijn gheslachte,
En ooc die moeder, die mi droech,
Mijn herte met rechte in vrouden loech,
Doen ic anesach die moeder mijn.

(75)
*wachten

*maakte

Sin6moeder.
Oetmoedech God, nu moetti sijn
Gheloeft, ghedanct in alien stonden
Mijn lieve kint hebbec nu vonden,
Die mi nu verloesten sal —
Want die vroude es sonder ghetal,
Die nu mijn herte van binnen drijft.
De moeder wordt uit den kerker verlost ; Esmoreit verhaalt zijne
eigene lotgevallen aan zijne ouders en wordt christen. Intusschen komt
Damiet, ongerust over Esmoreit, met Platus aan het Siciliaansche hof. Zij
is er welkom; de koning zal om harentwil afstand doen van den troon.
Robrecht's euveldaad is gebleken, en 't stuk eindigt op de volgende
wijze :
De jonghelinc.
Ay mi, Robberecht, fel keitijf !
Met rechten ic u wel haten mach.
Ghi sett nu hebben7uwen doemsdach.
Al die werelt erilholpe u niet.

Robbrecht hanct men hier.
De jonghelinc noch.
Aldus eest menechwerf gesciet :
Quade werken comen to quaden loene.
Maer reine herten spannen croene,
Die vol doeghden sijn ende vol trouwen,
Daer omme radic, heren ende vrouwen,
Dat ghi u herte in doeghden stelt,
So wordi in dinde* met Gode verselt
Daer boven in ,4den hoghen troene,
Daer die ingelen singhen scoene.
Dies onne* ons die hemelsche vader !
Nu segt Amen alle gader.
Amen.

*het einde

*gunne
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Platus.
God, die neme ons alien in hoeden,
Nu hoert, ghi wise ende ghi vroede ;
Hier soe moghdi merken ende verstaen,
Hoe Esmoreit ene wrake heeft gedaen
Over Robbrecht sinen neve al hier ter stede.
Elc olive sittene in sinen vrede,
Niemen en wille thuusweert gaen ;
Ene sotheit sal men u spelen gaen,
Die cort sal sijn, doe is u weten.
Wie hongher heeft, hi mach gaen eten ;
Ende gaet alle dien graet neder.
Ghenoeghet u, soe court alle mergen weder.

Smeken van Breda.

't Spel van den heiligen Sacramente winder Nyeuwervaert.
(Gesch. blz. 44.)
In dit stuk verschijnen herhaaldelijk twee duivelen, als tegenstelling
der ernstige tooneelen ; de duvelrije beslaat hier ruim het derde van
het geheele stuk (560 vv.). Ms voorbeeld van bewerking geven wij hier
het eerste en het laatste tooneel.
1. Eerste tooneel.

Sondich Becoren.
Ou, Belet van Deughden !

Belet van Deughden.
Ja, Sondich Becoren.

Sondich.
Ligdij noch al in uwen nest en Jolt* ?

*ronkt ?

Belet.
Neen ic, duvel, wat hebdi* voren* ?

Sondich.
Ou, Belet van Dueghden !

Belet.
Ja, Sondich Becoren.

*meent gij
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Sondich.
Coompt uute, dat ghi moet versmoren.

Belet.
Wat duvel, hoe stadi dus en grolt ?

Sondich.
Ou, Belet van Dueghden !

Betel.
Ja, Sondich Becoren.
So ndich .
Ligdij noch al in uwen nest en lolt ?

Belet.
Wat ysser gaens ?

So ndich ,
Wij worden gheplattebolt
Van Lucifer, comet soe ict scatte,
Alst zalt; dat duchtick.

Betel.
Wat duvel, es datte
lc springhe van vare" uit den velle.

*vrees

So ndich .
Daer sal af beven de gheheel
Wort een dinc vonden dat verloRn es,
Dwelc vanden gecruysten man vercoren es.
Hoe sullen wij dit aen boert gaen leggen ?

Belet.
Ja, wat eest, necker ?

So ndich .
Moetment u al seggen ?
Ghi wetet wel, viant, woudijt weten.
Segt, duvelssone, hebdijt al vergheten
Tgheene datter Nyewervaert verborgen es,
Daer de gansse helle af in sorgen es ?
*zuivel
Ons vlaeye sal al sijn sonder suvele",
"wordt het
Wordet* vonden.

Belet.
Neent, seg duvele,
Theeft soe langhe in den moer gelegen.
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Sondich.
Jan Bautoen es derwert op wegen
Met twee vrouwen,' armen slavers,
Ende sij sullender ontrent gaen graven.
Sij sullent vinden, alsoe ick duchte.
Belet.
Breect hem den hats sonder groot geruchte,
Soe sal Lucifer briesschen van vruechden.
Sondich.
Doetet ghi, duvel, Belet van Duechden,
Het behoert u toe.
Belet.
Ten es mijn werck niet.
Sondich.
lc en hebts gheen macht.
Belet.
lc en ben soe sterck niet :
Mijn pooten en mach ick aen niet steken.
Sondich.
Lucifer sal ons die leden breken,
Wort gevonden dit heilich sacrament,
Want tes God selve.
Belet.
, sondich serpent,
Int Koren des worts soe bevic.
Sondich.
Van vare mijnen gheest so ghevic.
Belet.
Oft is de re* hadde, sta is en scudde.

Sondich.
Waerom en belet ghijt niet, helscudde ?
Ghi soudet met recht doen : uwen name
Es Belet van Duechden.
Belet.
Noyt meerder blame !
Mijn cracht es mij alte mael benomen.

*koorts
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Sondich.
Dat sal ons swaerlic op comen,
Wordet ghevonden.

Belet.
Ic duchts inder waerheit.

Sondich.
Ic ben oerspronck dat daer leit
Als Sondich Becoren, hoe ict nochtan
Daer niet ghehouden en can.
Ghi soudet bewaren, biden bloede,
Belet van Duechden.

Belet.
Och, ick verwoede !
Ic en hebs de macht niet, helsch viant.

Sondich.
Hulpe, hi heeft die scuppe inde hant
Zieten* graven.

*ziet hem

Belet.
Sieten delven.

Sondich.
Wilt hi dit moer langhe omme welven,
Hi saelt vinden.

Belet.
Noyt soe mismaect !

Sondich.
Duvele, hi esser soe bij, data raect !
lc siet aen derde, want mijn oeghen
Die scuren mij.

Belet.
Ic en cans niet ghedooghen.
De groote soetheit vanden moere
Quelt my, helsch geest.

Sondich.
Noijt valsscher voere* ! *handelwijze
Het sal vonden sijn, bij den maertillen !

Belet.
Vliegen wij ter helsscher concillen :
Wij en hebben anders niet dan de snatere.
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Sondich.
Berghen wij ons hier ergens int watere ;
Als past, doen wij met tempeeste
Een scip verdrincken.
Belei.
Wech, lelijcke beeste !
Yemant sal dit misval betalen.
Sondich.
Vliegen wij wech sonder dralen
Al wordt dit sacrament gevonden,
Wij sullen noch veel quaets doen, bijden wonden.

2. Laatste tooneel.
Sondich.
Ou, Belet van Dueghden !
Belet.
Ja, wat esser gaens ?
Sondich.
Coomt hier binnen, sonder veel vermaens
Ghij sulter hebben groot misbaer aff,
Tes vanden sacramente.
Betel.
Eest weder daer aff ?
Mij dunct, ghij en suit anders genen sange singen !
Sondich.
Hoe wij ye* des droefheits ganc gingen,
Wij sullen nu al veel zwaerder gaen !
Belet.
Hoe, hevet dan miracule gedaen ?
Soe sal mijn bolleken spelen int gramme !
Sondich.
Jaet, Neel Heinrics soen van Rotterdamme
Was twee jaer quellende grootlijc,
Dees seide deen meester blootelijc,
Hij had zijn lever verteert, die kettijf ;
Dander seide, hij had eenen boom int lijff ;

*ooit
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De derde, hij had een apostome, besiet,
Des hij alle meesterien liet,
Waer by dat hijt al gaf verloren.
Ten lesten bracht hem een vrouwe voren
Van den sacramente, ende doen hijt aenbadt,
Wordt hij ghesondt.
Belet.
Rampt heb haer tongblat,
Dat sy niet en connen ghehelen.
Sondich.
Neens, duvel, neens.
Belet.
lc moet bequelen,
In mijnen steert hebbicker onder crevele.
Sondich.
En noch een ander vrouwe had een evele*,
Dat sij xvij weken op crucken ginck.

*euvel, kwaal

Belet.
Ja, wats daer of ?
Sondich.
Alte wonderlijc di nck :
Ten lesten heeft haer oic een vrouwe verclaert
Vanden sacramente ter Nyeuwer vaert,
Dat Mjdt to soecken beloven soude,
En haer crucken offeren daer boven soude,
En eenen zelveren penninck daer mede ;
Zij soude ghenesen, alsoe sy dede.
Dit leedt dee ons dese vrouw ghebruken,
Al sou sij verwoeden.
Belet.
Den hals moet sij verstuken !
Sondich.
Voeten ende handen !
Belet.
Armen ende beenen !
Sondich.
Ende al huer leeden groot met den cleenen !
Zullen ons dese wijfs altijt quellen ?
G. N. L. — Bl. 6.
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Belet.
Kee, ja sij, duvel uut der hellen !
Waren sij niet oerspronck, bijden zweeten,
Van den scip, gedreven vanden Acht Keeten,
Dwelc bij storm ende bil wijnde
Hadde moeten verdrincken ten inde,
Want sij en sagen niet medallen ?
Ten lesten zijn dese wijfs ghevallen
Op haer knien
aen baden tsacrament.
Ter stondt es tgroot onweeder geent,
Ende nae claerheit verlangende
Toonde hem een lampe, berrende hangende,
Behoudender reysen
Sondich.
Mijn sijnnen beroeren
Duer den grooten clap vanden wijven.
Belet.
Oec hadde moeten verdruncken blijven
Cornelijs Bouden soone op twater.
En had tsacrament gedaen, helsch catere,
Dwelc hem vertrooste, oo wach*, oo wach !
Sondich.
Tdoet soe veel miraculen alden dach,
Wij wordden noch al ons lijf duersmeten !
Belet.
Lucifer sal ons scueren ende eeten.
Sondich.
Te muesenmele worden wij gemaelt.
Belet.
Maer, duvel, tsacrament es gehaelt
Vander Nyeuwervaert, ende gebracht
Bynnen Breda.
Sondich.
Hulp Modicacx cracht !
Daer saelt miraculen doen van heeren !
(1) Dit

vers ontbreekt in het handschrift.

*wee

SMEKEN VAN

BREDA

S

Belet.
Daer tegen en helpt gheen gheweeren.
Sout niet, duvel ? Tyner onmogelijc.
Tvolc hevet inne gehaelt soe huegelijc :
Heer Heinderic de Bie ende heer Jan Boot,
Borghermeesteren, scepenen, cleeyn ende groot,
Schutten ende ghemeijnde ambachten,
Diet bynnen Breda eerlijck brachten
Met crucen, met vanen, met veel toertsen
Uut den scepe halende.
Sondich.
Och, noeijt meer foortsen
Voer ons duvets teghenspoedelijc !
Belet.
Ja, Grave Jan selve oetmoedelijc
Ende sijn vrouwe ende al de hare
Ghingen ooic, met blijden gebare,
Metten sacraments, bijden lancken.
Sondich.
Laedt ons nu vlien !
Betel.
Laedt ons nu jancken !
Sondich.
Laedt ons nu burrelen !
Belet.
Laedt ons nu crijsschen !
Sondich.
Laedt ons nu als serpenten brijsschen !
Tes daert blijven sal voertaen.
Betel.
Dats u schult, duvel !
Sondich.
Ten es nochtan ;
Ghij, Beledt van Dueghden, haddet belet.
Tes u werck.

(83)
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Belet.
Hadde ghij aff ghesedt,
Sondich Becoren, stunckende claddaert !
Tes u scult.

Sondich.
1J, luij vaddaert,
Dair liegdij* an, bij den bloede !

*liegt gij

Belet.
Houdt daer, dats uwe.

Sondich.
Och, ick-verwoede.
Duvel jonck, dat suldij betalen !

Belet.
Ic sal u tlicht uuten oogen halen.

Sondich.
Soe sal ic u de oren aff trecken.

Belet.
Hoe crijseltandic !

Sondich.
Soe moetic scuymbecken
Van. quaaheden, om dat dit sacrament
Dus verheven es.

Belet.
Och, helsch serpent,
Al muegen wij deen op dander vertorenen,
Ten es ons scult niet.

Sondich.
Laadt dalen u horenen :
Wat willen wij deen den ander smiten ?

Belet.
Men en can ons niet meer ghewijten* :
Wij hebben ons best ghedaen alle bee.

Sondich.
Ghij hebt mijn ribben gesmeten ontwee.

Belet.
Soe doen de mijn oic, des moetic hulen.

*verwijten
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Sondich.
Laedt ons deen dander labbermulen,
Ende daer ,met vergeven alle ons slagen ;
Wij moetender meer verdragen
Van Lucifer in den helsschen roock.
Belet.
lc bid u verghijffenisse.
Sondich.
Ende is u oick.
Belet.
Tfij, ghij riect na dloock, vuyl duvele.
Sondich.
Ghij hebt oec gescoct stunckende zuvele.
Vuijl cock, vuijl spijse.
Belet.
Vuyl sop, vuyl moes.
Sondich.
Nu vervliegen wij, ghij bottecroes.
Laedt ons 't vole tempteren met sonden.
Belet.
Wij hebben hier gedaen, bijden wonden,
Borre, laedt ons van hier vervliegen,
Wij sullen noch menigen mensch bedriegen.
Amen. Explicit.
SMEKEN fecit.

V. 1.5de eeuw en

re helft der

16de eeuw.

(Gesch. blz 48.)
De vervelende trant van het Sinnespel der rederijkers maakt dergelijk
tooneelstuk voor ons weinig genietbaar. Meer aantrekkelijkheid bezit
hun blijspel. Om een denkbeeld to geven van een esbattement of
elute schrijven wij er een bijna in zijn geheel over. Het toont
ons, gelijk alle andere, den luimigen zin onzer voorouders der 15e en
16e eeuw, hun ruwe en plompe zeden en hunne << echt Nederlandsche
belangstelling in spijs en drank D. (T. B. 241.)
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Eene ghenouchelicke elute van NU NOCH, van iiij personagien, te weten,
den man, den ghebuer, dwijf ende die pape.

De man begint met eene jeremiade over het Teed dat hij van
zijn vrouw heeft te verduren.
Als ik buten ben, hebbic eenigh jolijt :
Maer als ic thuus ben, Ieijt mijn herte gebonden.
Zijn buurman verschijnt op het tooneel ; deze hoort hem klagen
en vraagt :
Ghebuere, hoe vaerdij ?

Man:
Lieve ghebuerc, ,wat zoude ic doen ?
Mijn wijf es teghen mU zo quaet ?

Ghebuere.
En beteret niet ?

Man.
W acharmen* ! Jaet,

*Wee

Achter waert, als de hinne schert.

Ghebuere.
Anders niet ?

Man.
Het staet voorwaer alzoo verwert
Als noijnt garen dede .up een strene.
De buurman geeft zijn vriend een goeden raad :
Verstaet wel tbescheet :
Als ghy thuus compt, een voor al,
Spreect zij van quaet, zo zij ooc zal,
Watse u smijt of wat zij u doet,
Zecht altoos nu noch.
Dat staat den man niet aan :
Zeij ic nu noch, ic weet wel te vooren,
Zij sloughe mij doot, dat waer verloren !
« Haut, dat no noch dat wert u droufheijt swaer,
Dat zou zij zegghen.
Ghij moetet herden*D, antwoordt de buurman. Want
... Of zij namaels wel stoffeerde u caken
Met goeder spijse, na u ghevoech ?

*uitstaan
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Man.
Ja ic, man, mirlpasseerdet ghenouch
Nu noch te zegghen even stijf.
Gaefze mij wel tetene*.

*te eten

De man laat zich bepraten. Hij komt thuis en vraagt te eten :
....haest u snel
Wat duvel, waer blijfdij ?
Wift
Ke, zecht heer, willecomme, schoonspel,
Zecht drut, waer hebdij ghebeijt zo langhe ?
Man.
Nu noch.
Wiff
Ja, ghaet u ghanghe,
lc wedde, ic prouf u.
Man.
Nu noch.
Swijght ! Godt bedrouve u,
Dat ghij dus langhe leeft, auden dwaes !
Man.
Nu noch.
Wiif.
Ja, goeij faes*,
Nu noch ? eijst nu anders niet ?
Man.
Nu noch.
Hoort dit bediet
Met desen nu'noch wat hebbic gheleden !
Man.
Nu noch.
God moet u schaden en scheden !
Wat meendij hier me, vuil catijf ?
Man.
Nu noch.

*spel
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WU/
Ke, hoort doch dit bedrijf !
En zal mer anders niet zegghen ?

Man.
Nu noch.
Laet ons met vreden met dezen nu noch!
Die duvel schende u !

Man.
Nu noch.
lc wedde, ic vinde u,
Dat u zal rauwen; ic zecht u claerlic.

Man.
Nu noch.
Dats emmer die duvel baerlic*,
Ghij en vraechter niet nae, dat mercke ic doch.

Man.
Nu noch.
Haut dat (1) ! zecht nu noch
Vuil caitijf ! wat hebdij voren !

Man.
Nu noch.
Weij, tes al verloren !
lc zals u noch geven, dat u zal grouwen !

Man.
Nu noch.
lc zal u zo douwen,
Ghij zult dat nu noch achterlaten.

Man.
Nu noch.
En macht niet baten ?
lc en hoorde desghelijcx noijnt mijn leven.
(1) Zij slaat hem.

*wezenlijk
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Man.
Nu noch.
Goij ! ic zals u genouch gheven,
Dat u grauwelen zal, zonder ghetal.

Man.
Nu noch.
Bij goij, ic zal.
Haut dat wildijs noch meer ?

Man.
Nu noch.
Aijmij, mijn hant doet mij zo zeer.
Wat meendij doch ?

Man.
Nu noch.
wi.if
Dat es vremt bescheet.
Ja tvremtste dat ic noynt hoorde.

Man. ,
Nu noch.
ic zal ghereet,
Haut dat ! nu zecht nu noch al teenen.

Man.
Nu noch.
De vrouw wordt nu ongerust en loopt het huis uit. Zij komt den
. ghebuere >> tegen, aan wien zij het geval uitlegt. Deze meent dat de
man van zijn zinnen is beroofd, en dat het voorzichtig zou wezen, den
pape te halen. Hij zal meegaan. Intusschen verheugt zich de man
dat hij zijn vrouw zoo verschalkt heeft.
Aldus zoumen deze quade wijven beleeden !
By sent Jan, dats goeden raet
Dat ic nu noch zeijde : Al es twijf quaet,
Ic hebse emmers versubtilt hier inne !
Zij waent, dat ic ben uuten zinne ;
Ic moeter om lachen, dats verloren !
Ic ben wizer dan Zalemon hier te voren.
Of Virgilus of Aristoteles met.
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Eenige stonden later treedt de pape binnen met « zijn stoole ende
zijnen bouc ende zijnen quispele » : hij . beleest en bezweert » den man.
Niets helpt.
Ofmen hem teten gave ?
zegt de « ghebuere
Pape.
Ja, ja ; wilt hem dat voeren zetten.
Vanden besten ghezoden en ghebraden.
lk heb hier een stic van eender vladen :
Wil ik prouven of hijse mach
Hij machse
to zeggen.

inderdaad; nochtans gaat hij voort met nu noch

Pape.
Hij machse wel ter kuere !
lc zie wel, de man en heeft gheenen noot.
Ghebuere.
Vrauwe, tes u schult, cleen en groot
Gaefdij uwen man wel tetene,
En ghij hem niet en waert zo fel,
Den man zoude hem hebben wel.
Man.
Nu noch.
Pape.
Gij moet den man smeeken schiere*. *spoedig
Ic zal, heere, in alder maniere,
En bidden hem vergheeffenesse van alle mijn mesdaet,
Jan, vergheeft mij, dat is oijnt was zo quaet,
En oijnt zo fel was teghen u.
Man.
Ic vergheeft u gheerne.
Ghebuere.
Ja, wat zechdij nu ?
Den man es ghenesen ter stont.
Hoe vaerdij Jan ? hoe vaerdij, Jan ?
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Man,
Ic ben al ghezont,
Als ghij mij niet meer quaet en zijt.

W V.
Neenic, nemmermeer.

Pape.
Godt zij ghebenedijt,
De man es van den evel* ghescheijden.
Adieu, vaert wel.

*kwaal (euvel)

Terwijl de vrouw den pape tot buiten vergezelt, lachen de man
en de ghebuere om de poets, die zij de vrouw gespeeld hebben.
Op eens stormt deze binnen en roept verwoed :
Aij lodders, dat men u moet ontlijven,
Dat hebbic al te male ghehoort !

Man.
Wacharmen ! wacharmen !

Ghebuere.
Moort !
Moort ! dwijf zal ons vernielen.

Wiff.
Nu zegt nu noch!

Man.
lc en zal, bij mijnder zielen.
Nemmeer, zeker, lief wijf.
Suldijt meer zegghen ?

Man.
Neen ic, up mijn lijf :
Twas mijn ghebuere, diet mij riet.

Ghebuere.
Tjan, heere, ic en riet u niet :
Daerom willet mij verdraghen.
wiff

En wettij niet, dat hem misvalt met vlaghen,
Die zijn hant steect tusschen schus en boom ?
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Ghebuere.
Och, is kenne dat waer es.
So nemes goom*.
Elc wacht hem, die wel wil varen !
Godts gratie wil ons alien bewaren.
Die Vader, die Zone, die helighe Gheest
Verleene ons zalicheit alder meest.

*acht.

Eerste overgangstlldvak (15504600),
I. IN HET ZUIDEN.
Bertken van Utrecht.
(Desch. blz. 59.)
Het hoofkgn.
Ic was in mijn hoofkijn om cruyt gegaen.
Ic en want niet dan distel ende doom staen.
Den distel ende den doorn die worp ic uut;
Ic soude gaerne planter', ander cruyt.
Nu heb ic een gevonden, dye gaerden" can; *hovenieren
Hi wil die sorge gaerne nemen aen.
Een boom was hooch gewassen in coder tijt,
Den cond ik uuter aerden gebrengen nyet.
Dat hindervan den bome mercte hi wael* : *wel
*trok hem
Hi toochen* uuter;_aerden altemael.
Nu moet ic hem wesen onderdaen,
Oft hi en wil dat gaerden niet bestaen.
Mijn hoofken moet ic wien* tot alre tijt,
Nochtans en can icks claer gehouden nyet.
Hierin so moet ic sayen lelyensaet;
Dit moet ic vroech beginnen in der dageraet.
Als hi daerop laet dauwen, die mince mijn,
So sel dit saeyken schier becleven sijn.
Die lelien siet hi -gaerne, die minre - mijn,
Als si to rechte bloyen ende suver sijn.
As die rode rosen daer onder staen,
So laet hi sinen sueten tlau daerover gaen.
Als hi daerop laet schijnen der sonnen schijn,
So verbliden alle die crachten der sielen mijn.
Ihesus is sijn name, die mince mijn,
Ic wil hem eewelic dienen ende sijn eygen sijn.
SijnImin heeft mi gegeven so_hoger. moet,
Dat ic niet meer en achte dit eertsche goet!

*wieden
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Een devoot en profitelijck boecxken.
(Gesch. blz. 59.)

54. Van liefden comt groot liden. (1)
Van liefden comt groot liden*
ende onder wilen groot leyt.
Het minde die maget Maria
den Gods soon wel* ghemeyt*.
Si minde hem seer, si hadde hem lief :
als si hem sach in liden
si en conde gherusten nyet.

*lijden

*verheven

Maria was in liden,
si ghinc eenen droeven ganc
tor Hierusalem, voer die poorte,
die si ontsloten vant.
Daer sach si comen haers herten lief,
met eenen cruce gheladen,
*in deli ban geslag. n,,enloekt
Als een verbannen" dief,
Met weenentlijcken oogen
Dat si hem ane sach :
o my,
sprac si doen, eylacen !
is dit den droeven dach,
die my is ghepropheteert,
dat mijn herte soude doersniden
dat wreede bitter sweert ? .
Jesus sprac : . o moeder,
ghegroet so moet ghi sijn ;
dit cruys dat moet ick draghen
en liden voer hem die pijn,
dat Adam mijn knecht heeft verdient ;
voer hem so wil ick sterven,
het was mijn beste vrient. .
— Nu ben ick hier alleyne,
een moeder onghetroost,
ick -sie hem in groten liden,
den Gods soon alder hoochst.
lc min hem seere, ic heb hem lief,
mocht ic hem helpen draghen,
so en waer mijn liden niet.
(1) O. N. L. 2148.
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Ghi en sijt daer niet alleyne, .
sprac een engel wten throon*,
• ick ben een bode tot u ghesant,
wel edel maghet schoon ;
mijn heere heeft mi tot u ghesant
dat ick u soude troosten,
is en weet oft ghi hem yet kant ? >
— << En soudick hem niet kennen ?
ick kenne hem badt* dan ghi ;
ick sach hem in sijn liden,
dies lijdt mijn herte pijn.
Sijn vleesch heeft by van my ontfaen,
sijn armen sach ick wt recken
ende aenden cruyce slaen.
. Ick heb hem horen roepen
tot sinen vader inden throon :
och willet hem vergheven,
sy en weten niet wat sij doen ;
ontfcrmt u over der menschen schout*
daer ick den doot om sterven moet
al aen des cruycen hout. .
Die engelen songen schone
al inden hooghen throon ;
die alder bedroefste moeder
stont onder des crucen boom ;
die moordenaer riep ontfermelijck :
« o heere, wilt mijnder ghedencken
als ghi comt in u rijck.
Jesus verblide hem seere
al in des moordenaers roep
hi keerde hem wederomme
met eenen sachtmoedigen moet ;
hi sprac : << o vrient, sijt dies wijs,
ghi suit heden wesen
met mi int paradijs.
Hi sprac tot Ander moeder,
daer hi aent cruyce hinck,
met weenentlijcker stemmen :
och vrouwe, siet hier u kint.

(95)

*hemel

*beter

*schuld

(96) EERSTE OVERGANGSTUDVAK ( 1550-1600). IN HET ZUIDEN
loannes, lieve discipel mijn,
siet die bedroefde moeder,
want die bevele ick
Sijn leden begonden te beven,
hi was seer onghedaen*;
die doot street tegen dat Leven,
so begonste sijn herte tontgaen ;
hi riep : < Hely*, o vader mijn !
hoe hebdy mi nu ghelaten
in den allendighen schijn !

*angstig

"Mijn God

Och, alle creatueren
die God ghescapen heeft,
coemt nu tot deser uren
met eenen bedroefden gheest,
helpt ons beclaghen -dengrooten noot ;
die hemer ende aerde ghescapen heeft,
die hanghet hier naect en bloot.
Die hoghe prince der heeren,
iae mede'die hemelsche vorst,
met also heesscher stemmen
sprack hi : << o, mi dorst ! .
Die soete fonteyn diet al sersaet,
met edick ende - met- galle
wert hi ter stont ghelaeft.
Die eenighe soon des vaders,
iae mede die hooghe God,
daer die engelsche scaren voer knielen,
is nu der:ioden spot,
Sy riepen : << cruyst hem, >> si maecten iolyt* :
. ghi en sijt gheen coninck van Israhel,
ghi sijt vermaledijt !
Sijn oogen begonsten te weynden*,
die minne bewees haer cracht :
. o vader, daer ghi mi om hebt ghesonden,
dat heb ick nu al volbracht. .
Sijn stemme was lude ende heesch
met eenen gheneychden hoofde
gaf God daer sinen gheest.

*vreugd

*weenen
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Een suyverlick boecxken.

(Desch. blz. 59.)
Die Zoudaen had een dochterkijn.
Die Zoudaen hadde een dochterkijn,
Sy was vroech op ghestande
Al om to plucken bloemekens fijn
Al in haers vaders warande.
Sy sach de schoone bloemen aen,
Sy docht in haren sinnen :
4, Wie mag den maker der bloemen zijn ?
Mocht ick hem eens ghewinnen.
4( Het moet een abel konstenaer zijn,
Een heer van grooter waerden,
Die dese schoone bloemkens fijn
Doet spruyten wter aerden.
Ick hebbe hem in mijn hert soo lief,
Mocht ick hem eens aenschouwen,
Ick sonde laten mijns vadersrijck,
En gheven hem mijn trouwe ! .
Des nachts, ontrent der middernacht,
Jesus quam voor haer veynsterkijn staen :
Doet op, wel schoone suyver maeght,
Ick ben met uwer minnen bevaen.
Die maghet stont op soo haestelijck :
Sy heeft haer veynsterkijn open ghedaen :
Doen sachse Jesus, haer soete lief,
Zoo vriendelicken voor haer staen.
Sy sach haer lief soo minnelick aen,
Sy neychde neder ter aerden,
Sy boodt hem soo vriendelick goeden dach
Met alsoo grooter eerwaerden.
Mijn alderliefste jonghelinck schoon,
Van waer komt ghy gheganghen ?
Uwes ghelijck en sach ick noyt
In al mijn vaders landen. .
— « Schoon maghet, ick heb u langhe bemint,
Om u ben ick ghekomen ;
Ick kome al wt mijn vaders rijck :
Ick ben die maker der bloemen. .
G. N. L. — Bl. 7.
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Zydy mijn alderliefste lief,
Na u staet mijn verlanghen ;
Nu leyt my wt mijn vaders rijck,
Met u soo wil ick ganghen. .
- . Schoon maghet, wilt ghy met my gaen,
U rijck soo moet ghy laten,
Ick come al wt mijn vaders rijck,
En 'tis tot uwer baten.
Mijn alderliefste jonghelinck schoon,
U eyghen wil ick wesen ;
Nu leyt my wt mijns vaders rijck;
Mijn trou sal ick u gheven. .
Hy nam die schoon al byder handt,
Hij leidese alsoo verre,
Thien hondert duysent mijlen lanck,
Al wt haer vaders landen
Sy sprack soo menigh soete woort,
Sy ghinghen beyde te same ;
Nu seght my, edele jonghelinck schoon,
Hoe is doch uwen name ?
Mijn name is soo wonderlicken schoon,
Hy staet soo hooch gheschreven,
Al in mijns vaders koninckrijck
Is my die naem ghegheven.
Schoon maghet, dient my met herten reyn,
Gheeft my u trou alleene,
Mijn naem is u alleen bekent :
Jesus van Nazareene. »
Sy sach haer lief soo minnelick aen,
Sy neyghde neder ter aerden :
. Schoon lief, ick gheve u myn hert en trou,
Van u wil ick niet scheyden.
Sy spraken soo menighen soeten woort,
Sy ginghen beyde te gader :
Nu seght my, edel jonghelinck schoon,
Wie isser uwen vader ? >>
— « Mijn vader is soo rijcken man,
Sijn rijck gaet alsoo verren ;
Hemel en aerde heeft by ghemaeckt :
De son, de maen ende de sterren.
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« Hemel ende aerde ende alle goedt,
Van hem is 't al ghekomen ;
Thien hondert duysent enghelen schoon
Staen altijdt tot synen loonen.
— « Is u vader soo rijcken koninck,
Ende alsoo rijck van goeden,
Nu seght mij, edele jonghelinck schoon,
Wie isser uwe moeder ?
— . Mijn Moeder is een rijcke maeght,
Haer naem is hoogh geschreven ;
Sy heeft my reyn ter werelt ghebracht,
Reyne maeght is sy ghebleven. .
— « Is u moeder een reyne maeght,
Zydy een koninckx soone,
Nu seght my, edele jonghelinck schoon,
Van waer zydy ghekomen ? .
— « Al wt mijn vaders koninckrijck
Daer ist soo vol van vreuchden,
Neghentich duysent jaer lanck
Is daer maer een ure. .
— « Mijn alderliefste jonghelinck schoon
Ick heb soo groot verlanghen,
Na uwes vaders koninckrijk !
Laet ons daer binnen ganghen ! .
— . Schoon maghet, dient my met herten reyn,
Mijn rijck sal ick u gheven,
Dan suldy altydt by my zijn,
In groote vreughde ieven.
Sy ghinghen een soo langhen wegh
Al door die groene heyden;
Sy quamen voor een kloosterken,
Jesus woude doen scheyden.
— « Mijn alderliefste jonghelinck schoon,
Moet ick nu van u scheyden ?
Noyt en hoord' ick droevigher woort,
Van rou soo moet ick sterven. .
Hy nam die schoon al byder handt,
Hy sprack met soeter sinnen :
. Oorlof, schoon maeght; verbeyt my hier,
Ick moet nu gaen hier binnen.
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Jesus is van daer ghegaen;
Die maghet hem verbeyden;
Sy weende soo meenighen natten traen
Dat Jesus was ghescheyden.
Doen dien dagh ten avont quam,
De schoone maghet hadde verlanghen,
Na Jesus -haer alderliefste lief,
Hy beyde: veel te langhen .
Sy klopte soo lustelick op de poort,
Met alsoo kloecke sinnen :
- . Doet op, doet op, doet op die poort,
Mijn lief die is daer binnen. »
Die poort die wert daer open ghedaen;
Die poortier quam daer vooren
Hy sach die schoon maghet voor hem staen,
Dat docht hem wonder wesen.
Zecht my, schoon maghet, wat ghy begheert;
Hoe komt ghy hier alleene ?
Zecht my, schoon maghet, wat ghy begheert,
Waarom_soo meught ghy weene ?
Och Vader, mijn lief, die ick bemin
Die is my al ontganghe ;
Zegt hem dat hy hier by my komt,
Hy beydt my veel te langhe .
Schoon maghet, u lief en is hier niet
Ick heb hem niet vernomen ;
Voorwaer, hy is hier niet bekent,
Hy en is hier niet ghekomen ?
Och vader, hoe meuchdy segghen dat ?
Mijn lief die ick beminne,
Dat leste woort dat hy tot my sprack,
Hy seide, hy ginc hier binne. »
. Zeght my, schoon maghet, hoe hiet u lief,
Daer ghy soo veel van spreket ?
Ja, vader, dat en weet ick niet :
Sijn naem is my vergheten.
Hy is soo wonderlicken schoon,
Sijn Rijck gaet also verre
Hy is gekleedt met blauw lazuer,
Om beset met guide sterren ;
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Syn ooghen staen soo vriendelijck,
Hy is seer soet van sprake;
Hy quam al wt sijns vaders Rijck,
Hy wilde my ontschake.
Sijn hayr oock blinckt van verwe schoon,
AI waer 't van rooden gouwe :
Hy is mijn alderliefste lief
Hy heeft mijn hert en trouwe !
Schoon maghet, is u lief soo schoon,
En alssoo hoogh van prijsen,
Al waer hy wt des Hemels throon
Hy mocht niet beter wesen.
— . Och vader, wat wil ick u segghen meer,
Ick mach* hem niet vol loven ;
Sijn moeder is een reyne maeglit,
Een konincks soon van boven. .
Die poortier wt verwonderen sprack :
Jesus van Nazareene !
— Ja, vader, alsoo heet mijn lief,
Daer ick soo seer om weene. .
- . Schoon maghet, is dat u liefste lief
Die sal ick u wel wijse ;
Hy is hier alsoo wel bekent,
Hy is van hooghen prijse.
Zeght mij, schoon maghet, uwen naem,
Van waert komt ghy gheganghen ?
My dunckt als ick:aen u verstaen,
Ghy zyt wt vreemde landen.
Al wt mijn vaders heydensche wet,
Van daer ben ick gheboren ;
Myn lief, die my ontganghen is,
Met hem ben ick gekomen. .
— Schoon maghet, leeft na mynen raet,
U lief sal ick u wel wijsen ;
Laet u vaders heydensche wet,
En ghy moet Christen wesen. »
Och vader, wat ghy op my begheert,
Dat sal ick gheerne volbrenghen,
Myn lief is alle eere wel weert,
Die ick soo seere beminne.
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Hy leerde die maghet volkomelyck
Al inden Christen gheloove,
Hy leydese in een kloosterken ;
Reyn maghet is sy ghebleven.
Sy diende haer lief ghetrouwelijck,
Si hadde soo grooten verlanghen
Na Jesum, haer alderliefste lief,
Hy beyde haer veel to langhen.
Doen sy haer leven hadde gheeynt,
Sy van hier soude scheyden,
Jesus quam wt sijns vaders rijck,
Hij wilde sijn lief gheleyden.
Hy heeftse vriendelicken ontfaen
Met soete melodye,
Hy brochtse al in sijns vaders rijck ;
Doen was die maghet blije.
Al dat haer hert begheeren mocht
Dat wordt haer daer ghegheven ;
Sy sal met Jesus, haer soete lief,
Altoos in vreuchden leven.
O.N.L. 2451.
Het volkslied.
(Gesch. blz. 61.)

1. De Beeldenstorm van 1566.
Waerom zijt ghy soo langhen tijdt
Van ons absent, och lieven Heer !
En dat u schaepkens onbevrijdt
U heete gramschap vuelen seer ?
Denckt op u Catholijcke kerk,
Door u gesticht en ghefondeert,
U vrij verlost en eyghen werk,
Daer ghy soo lang in zijt gheeert.
Ghedenckt toch op uw oudt geslacht,
U eyghen erfdeel en u schadt,
Denckt op u Sion seer gheacht,
Daer ghy u woonin;; hebt ghehadt.
Heft op u voet, en metter daet
Vertreet u vianden tot niet,
Door wie ghecomen is het quaet
Dat u ghewijdt plaets is gheschiet.
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U teghenstrijders met gheschal
In 't midden van u kerck seer coen,
Haer vlagghen stellen overal,
Te toonen wat sy dorven doen.
Men sach eertijts tot kercken bouw
Men steen en houdtwerck heeft ghesneden,
Soo excellent als wesen souw,
Ter eeren Godts met ghoede reden.
Maer nu een deel veracht onvromen,
Door boosheyt sijnde heel ontstelt,
Sijn in u tempels bier ghecomen,
Om daer to toonen hun ghewelt.
Daer men soo groot devotie sach,
En God soo loflijck was ghe-eert,
Daer hij ghedient was nacht en dach,
Daer sachmen menschen heel verkeert,
Met hamers, bylen en gheweer,
Als vanden boosen gheest bezeeten,
Het schoon ciraet, met groot oneer
Hoe sy dat al in stucken smeeten !
De plaetsen tot Godts dienst ghewijdt,
Die hebben sy in Brandt ghesteken,
seyden sy wt spijt,
. Wij willen
« Dit altemael. in stucken breken. >>
Sy seyden in hunne boosen moet :
. Laet ons gheheel gaen destrueren,
En. rooven al het kercken goet,
Wy sullen 't noemen reformeren.
Dit hebben sy alsoo ghedaen,
Soo met afbreecken soo met branden,
Daer ergens sy gheraeckten aen
De templen Godts in dese landen.
En tot noch toe is geen ghewach,
Noch profesy noch geen propheet
Die vanden tijdt dit dueren mach,
Can onsen hope doen eenich weet.
Maer salt, o Heer, nog langer sijn
Dat u u vyant sal onteeren ?
Is ooc oneyndlijck den termijn
Dat sy u blyven blasphemeren ?
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Waerom en toont ghy niet u cracht,
Te consumeeren heel te niet
Elck een die uwen eer veracht,
Want alles is in u ghebiet.
Och houdt u handt niet langher stil,
Te straffen dese geus-ghesellen ;
Ghy hebt de macht, hebt oock de wil,
Het sijn vyanden en rebellen !
Ghy sijt ons Coninck en ons Heer ;
Ghy doet de deught dat wordt ghedaen ;
Laet kerckenschenders nimmermeer
Onghecastijdt dus hennen gaen !
O. N. L. 1596.

2. Alva's vertrek (1573).
Wie wil hooren een nieu liet ?
En dat sal ick u singhen,
Van d'ouden man die Ducdalve hiet ;
't Syn also vreemde dinghen.
Hy heeft begonnen in ons landt,
Van sconincks weghen te comen ;
Maer sijn rancken en blancken zijn al bekant,
Het sijn al blauwe* blomen*.

*verzinsels

Die privilegien cleyn noch groot
Wil hy gheen steden laten ;
Die vroomste des landts heeft hy ghedoot,
Versmaedt raedt ende staten.
Papen en papisten allegaer,
Hadden na hem verlanghen :
Nu dancken sy Melis (1), der papenvaer,
Dat hy is wech ghegangen.
Hy's met processy inghehaelt,
Men ginck daer al slampampen*;
Nu vaert hy wech, heeft niemant betaelt,
By nacht soo gaet hy schampen.
Den ouden man is also bens,
Sy willen voor hem niet nijghen :
Sy roepen veel liever vive le Geus !
Dan hy den tienden sou cryghen.
(1) Spotnaam van de H. Hostie.

*brassen
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Hy wilde wel maken eenen soen,
Maer ons gaet daeraf walghen ;
Wy merckten wel aen het valsch pardoen,
Het syn al radt en galghen.
Zyn conterfeytsel van metael
Dat mach hy wel weer breken,
Die herten ontloopen hem altemael
Al inder geusen preken.
Den Prins oprecht, dat edele bloet,
Had hy soo gheerne verraden ;
Maer God heeft door den prins seer goet,
Den tyran seer beladen.
0. N. L. 1731.

3.

Tegen de geuzen.

Aenhoort ghy Christen alle ghemein !
Een nieuw liet sal is u singhen reyn ;
Willet doch wel doergronden :
Al van die Guesen met hunne luesen
Ende al hun loese vonden.
Die heylighe Schriftuer doet ons vermaen,
Datter valsche propheten sullen opstaen,
Al in die leste tijden,
Laet varen die Guesen met hunne luesen,
Haer leeringhe wilt doch mijden.
Den een dat is een Swingliaen,
Den ander dat is een Arriaen,
Die derde sijn Adamyten;
Laet varen die Guesen met hunne luesen,
Soe suit ghy Gods rijck ghenieten.
Die vierde dat is een Anabaptist,
Die vijfde is een Calvinist,
Die seste dat is een Luyter ;
Laat varen die Geusen met hunne luesen,
Als een goet Christen ruyter.
Die sevende is een oud schoenlapper,
Die':viiiste is een dobbelclapper,
Sy verkeeren die Schrifture;
Laet varen die Guesen met hunne luesen,
Ten sal niet altoes duren.
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Al hun goetken is by ghesadt,
Sy meynen sy krijghen der papen schat,
Maert spel brinckt* een* calaengien* :
Laet vaeren die Guesen met hunne luesen,
Die coninck compt uyt Spaengien.

*%alt verkeerd ult

Dan sal hyse straffen alle ghelijck,
Die groot en cleyn, die arm en ryck,
Ende al tot hunder schanden ;
Laet vaeren die Guesen met hunne luesen,
God bringhe den coninck to lande
Nu laet ons bidden, alle ghelijck,
Godt van hier boven in hemelrijck,
Dat hun die Guesen bekeeren ;
En dencken : die Guesen met hunne luesen
Sal men haest anders leeren.
Nu oorlof, princen op dit termijn
En dincket, het moet ghescheyden syn,
0 heere, laet my ghewinnen,
Opdat die Guesen met hunne luesen
Die waerheyt moghen bekinnen.
Die dit liedeken• heeft • ghedicht,
Dat was een ruyter van herten Licht ;
Hy hevet wel ghesongen;
Hij was onder die Guesen met hunne luesen,
Maer, Godt dankt, by est ontspronghen.

Anna Mins.
(Gesch. blz. 62.)
1. Tegen de achterklappers.
Wat vint men heendaeghs al 's duyvels kinderen,
Clappers ende clappeyen, die elcken hinderen ?
Sien sy iemant eens onn000selijck vallen,
Seere selden sullen sijt quaet verminderen,
Maer wat by hangen, als leughen-vinderen,
*bitter rattenkruid
Wiens valsche tonghen zijn vol regallen* ;
Dese en sullen in Godts rijcke niet stallen,
Maar rollen als ballen
In de helsche wallen
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By den boosen vijand, hunnen vadere.
Onder 't yolk en is gheen* liefde met* alien*,
Sy clappen, sy callen*,
Sy ghecken, sy mallen,
Sulck acht sijnen broeder een groot misdadere,
En selver is by duysentmael quadere.
Wy dolen altegadere, ook niemant so reen.
Hierom segghe ick uit minlijcke adere :
Die sonder sonde is, die werp den eersten steen

*niemendal
*praten

't Volck clapt nu, dat hen de tanden clateren,
Sy betichten . Paus, Bisschop, Abten, Pateren :
Sy en willen voor niemant buyghen den neck.
Valt iemant van dese, sy lachen, sy schateren.
Papen, Monicken, Susteren en Materen
Sijn tsamen, so sy segghen, lui, gierich en vreck,
Ende steken selve totten ooren in den dreck :
Hunnen sondighen trek
Hangt de side op 't reck.
Ay achterclappers ! wilt Godts oordeel vreesen !
Stopt uws selfs schuyte, want voorwaer sy is leck;
En hout uwen beck ;
Merckt uws selfs ghebreck.
Ghy vanght d'onnoosele in den slach als meesen ;
Men siet u de arme weduwen en weesen
*aftruggelen
Plucken en teescn* : uwen ja is neen.
Waerom wildy nu ander lien ghebreken keesen*? *beknibbelen
Die sonder sonde is, die werp den eersten steen.

2.

Merten Luther en Merten van Rossom.

Onlancx bezwaert zynde met melancolyen,
De sinnen becommert, thooft vol phantasyen,
Van als overlegghende in myn ghedachte,
Quam my weynich to voren dat mocht verblyen,
Aensiende de werelt nu ten tyen,
Zynde vol verdriets ; des werdt my onsachte ;
Dus dinckende, my phantazye voort brachte ;
Twee mans persoonen my haest in vielen,
Ghelyc van name, diversch van gheslachte :
Deen was Merten Luther die dolinghe doet krielen,
Dander Merten van Rossom, diet al wil vernielen,
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Die veel menschen bracht heeft in zwaer ghetruer ;
' Rossom quellet lichaem, Luther heeft de zielen
Deerlyc vermoort ; dus esser cleynen kuer"
"keus
Tusschen hen beyen, elck es een malefactuer ;
lc en gaef om den kuer niet mynen minsten teen,.
Maer want Luther de zielen moort duer zyn erreur,
Noch schyndt Merten van Rossom de beste van tween.
Merten van Rossom, met veel quaets ghespuys verselt,
Heeft menich schoon huys in brande ghestelt ;
Maer Luthers boosheyt gaat verre boven screven
Duer hem zyn kercken, cluysen, cloosters ghevelt,
Menich goedts mans kint, niet mueghelyc ghetelt,
Vuyten cloosters gheiaecht, die nu deerlyc sneven ;
Stelen en rooven daer zy by leven;
Van dien zynder licht ooc onder Rossoms bende ;
Waer om werdt Rossom dan alleene bekeven ?
Leeliker dan zyne, luydt Luthers legende.
Doet open u ooghen, ghy onbekende,
Die Lutherum loeft ende Rossom laect;
Aensiet Luthers bedryf, tbegin en dende,
Noch heeft hyt qualiker dan Rossom ghemaect ;
Dit moet ghy lyden, hoe ghy de waerheyt messaect", "loochent
Ghy en kunt hier tegen niet ghesegghen neen ;
Maer, al zyn zy alle beyde van dueghden naect,
Noch schijndt Merten van Rossom de beste van tween.
Heeft Merten van Rossom zyn eere verloren,
Afgaende den Keyser, hooghe gheboren,
Luther es den Oppersten Heere af ghegaen,
Die hy hadt gheloeft en trouwe ghezworen,
En heeft, voer zyn cappe, een nonne vercoren,
Die God ooc gheloefte hadde ghedaen.
Versmaet Rossom den Keyser, merct Lutherum saen" : *spoedig
Hy spreect van paus, keyser beyde veel blamen,
En leerdt dondersaten teghen doverste opstaen ;
Van princen en vorsten schryft hy veel diffamen,
Prelaten, bisscoppen hoort men hem misnamen ;
Al heeft Rossom veel quaets bedreven in Brabant,
Men sach hem niet veel kercken oft cloosters pramen,
Met enighen brande, aen gheenen cant ;
Aen gheestelycke maeghden en stac hy gheen hant,
Alsoot tot sommighen plaetsen wel scheen ;
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Al heet Merten van Rossom een quaet tyrant,
Noch schijndt Merten van Rossom de beste van tween.
Merten van Rossom, Prince van den snaphanen,
Die, om stelen, om rooven zyt cloeck ter banen,
Luther, prince van alle valschen propheten,
Soudic u legende gheheel vermanen*,
*vertellen
Tsou den leser verdrieten, soude ic wanen;
Den tyt en tpampier werder mede versleten ;
Dus, voer eens, heb ic my ghenouch ghequeten ;
Tot op een ander tyt borcht my de reste;
Luther, Rossom, Lucifer daer by gheseten,
My twyfelt vie van drien es de beste :
Rossom sleypt veel quaets aes tzynen neste.
Luther es nacht en dach in de weere
In kerstenryck te stroyen een dootlycke peste ;
Dus haer beyder boosheyt blyct int cleere ;
Maer voer Luthers venyn ic my meest verveere,
Want de menschen brenght by in deuwich gheween ;
Al en is den kuer niet weert een Platte peere,
Noch schyndt Merten van Rossom de beste van tween.

Marnix.
(Gesch. blz. 64.)
Wilhelmuslied.
Wilhelmus van Nassouwe
Ben ick van Duytschen bloedt,
Het vaderlandt ghetrouwe
Blijf ick tot in der Doedt :
Een Prince van Oraengien
Ben ik vry, onverveert,
Den Coninck van Hispaengien
Heb ick altijdt ghe-eert.

Lijdt, u, mijn Ondersaten,

*troost
Die oprecht zijt van aert;
Godt sal u niet verlaten
Al zijt ghy nu beswaert;
Die vroom begheert te leven
Bidt Godt nacht ende dach,
Dat Hy my cracht wil gheven
Dat ick u helpen mach.

In Godes vrees te leven
Lijf end' goet al te samen
Heb ick altijt betracht,
Heb ick u niet verschoont;
Daerom ben ick verdreven,
Mijn Broeders hooch van namen
Hebbent u oock vertoont ;
Om Landt en Luy-dt ghebracht :
Maer God zal mij regeeren
Graef Adolf is ghebleven
In Vrieslandt in den slach :
Als een goet instrument,
Syn ziel int Eeuwich Leven
Dat ick sal wederkeeren
*bewind I Verwacht den jongsten dach.
In mijnen Regiment*
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Edel en hoochgheboren
Van Keyserlicken stam,

(1550-1600).

IN HET ZUIDEN

Een Vorst des Rijcks vercoren
Als een vroom Christen man,
Voor Godes Woord ghepresen,
Heb ick, vrij, onvertsaegt,
Als een heldt sonder vttesen,
Mijn Edel Bloedt ghewaecht.

Niets doet mij meer erbarmen
In mijnen wederspoet,
Dan dat men ziet verarmen
Des Conincx Landen goet :
Dat u de Spaengiaerts crencken,
0 edel Neerlandt soet,
Als ick daeraen ghedencke,
Mijn edel hert dat bloedt.

Myn schilt en mijn betrouwen
Silt ghy, o Godt mijn Heer !
Op u soo wil ick bouwen,
Verlaet my nemmermeer !
Dat ick doch vroom mach blijven
U dienaer talder stondt,
Die Tyranny verdrijven
Die mijn herte doorwondt.

Als een Prins opgheseten* *te paard
gezcten
Met mijnes Heyres cracht,
Van den Tyran vermeten
Heb ick den slach verwacht,
Die, by Maestricht begraven*, *verdoken
Bevreesde mijn ghewelt.
Mijn Ruyters sach men draven
Seer moedich door het velt.

Van al die mij beswaren,
End' mijn vervolghers zijn,
0 Godt wilt doch bewaren
Den trouwen dienaer dijn,
Dat sy my niet verrasschen
In Karen boosen moedt,
Haer handen niet en wassch en
In mijn onschuldich bloedt.

Soo het den wil des Heeren
Op dien tijdt had gheweest,
Had ick geern willen keeren
Van u dit swaer tempeest ;
Maer den Heer van hier boven,
Die alle dinck regheert,
Die men altijt moet loven,
En heeft sulckx niet begheert.

"Rmals
Als* David moeste vluchten
Voor Saul den Tyran,
Soo heb ick moeten suchten
Met menich Edelman :
Maer Godt heeft hem verheven,
Verlost uyt aller noodt,
Een Coninckrijck ghegheven
In Israel seer groot.

Seer Christlick was ghedreven
Mijn Princelick ghemoedt,
Standvastigh is ghebleven
Mijn hert in teghenspoet :
Den Heer heb ick ghebeden
Uyt mijnes herten grondt,
Dat Hy mijn saeck wil reden,
Mijn onschuldt doen oorcont.

Nae 't suer sal ick ontfanghen,
Van Godt mijn Heer dat soet ;
Daer na soo doet verlanghen
Mijn vorstelick ghemoet,
't Welk is, dat ick mach sterven
Met eeren in dat velt,
Een eeuwig Rijck verwerven,
Als een getrouwe Helt.

Oorloft, mijn arme schapen ,
Die zijt in grooten noodt.
U herder zal niet slapen,
Al zijt ghy nu verstroyt :
Tot Codt wilt u begheven.
Syn heylsaem Woort neemt aen,
Als vrome Christnen leven :
't Sal hier haest zijn ghedaen.

COORNHERT

Prince.
Uoor God wil ick belyden
End' zijner grooter macht,
Dat ick tot gheenen tijden
Den Coninck heb veracht ;
Dan dat ick Godt den Heere,
Der hoechster Majesteyt,
Heb moeten obedieren,
In der gherechticheyt.
0. N. L. 1621.
II. IN HET NOORDEN.
Coornhert,
(Gesch. blz. 65.

Uit Wellevenskunste.
Der siele sijn van Gode innegheplant twee byzondere crachten :
waeraf de cene vreemd is van, ende d'ander gliemeenschap heeft
metten lichame. D'eerste is hemelsch, die als een sterreken sijn licht
ontfangt uytte goddelijcke sonne. Dese noemt men het ghemoedt (1), Maer
d'ander is een cracht, aantreckelijc of afschuwelijc (2), d'aentreckelijcke
heet men een begheerlijcke ende d'ander een afkeerlijcke of afweerlycke,
ende daerom ook (doch oneyghenlijc) een toornighe crachte. — Den
ghemoede komt het ghebieden, maar d'ander 't ghehoorsamen toe. Doch
ghevalt dit meest anders. Want men ghemeenlijc bevindt, dat dese
twee andere crachten, als hollende paerden, heuren onachtsamen ende
onwysen waghenaer verachten, ende daermet wildelijc rennen in der
verderflijcheyt grachten. Want sy door een bedrieghlijcke waen van
goede ende eerlijcke dinghen sich afkeeren van ware deuchde ende
eere, ende so gesamentlijc in der zonden verderffnissen met schanden
springhen.
De liefde is goet ende doet goet. Altijt laet sy haer goetheyt
anderen ghenyeten. Voor anderen, niet voor haer selve leeft sy. So
Licht en warmt de sonne orfs, nyet haer selve ; so bedouet de lucht
het landt voor ons, niet voor haer selve ; ende so draeght het schaep
voor ons de wolle ende gheeft melck, nyet voor sich selve.. Wie
men recht lief heeft, diens welvaren ende verbeteringhe soekt men.
So lieft eene goede moeder haer kindeken. Honghert dat, sy onttreckt
den geknouden smakelijcken bete heur hongherighe maghe ende gheeft
dien 't gheliefde kindeken ; nyet opdat haer, maer opdat den kindeken
wel soude syn. Liefde is self weldoens oirsake ende fonteyne.
1 wil, -- 2 afwerend.
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De toornicheyt verduystert de rede, niet vele anders dan de
stormwind het water, dat inde vlacke stilheyt eene klare spieghel
was, met sandt omwentelende verduystert. — Want toornicheyt is
een verstoornisse des ghemoedts, een verduysteringhe des verstandts,
een verblindinghe van de redene, ende uytdrijfster van alle bescheydenheyt. Uit sulcke innerlijcke verstooringhe des gemoedts ende desselfs
onghesteltheyt (alwaer het bloedt als in een siedende ketel spertelt),
als uyt het duystere stormhol van Aeolus, vertoont sich dan oock
een woeste ende schrickelijcke storm van des lichaams onghesteltheyt.
Het voorhooft rimpelt, d'oghen vlammen, de lippen beven, de tanden
knersen, de hayren stijghen als borstelen opwaerts, ende het aengesicht
verandert sijn verwe. In de borste clopt het herte, in de keel verkort
de adem, in den mont breken de woorden, die nyet uyt en braken
dan verwijt, laster ende dreyghementen ; de handen slaen op de dyen,
de voeten stampen op d'aerde als dolle stieren, ende de toorn verandert
des aensichts gedaente, sulcx dat de mensch meer een verwoede beere
dan een mensche ghelijck is.

Spieghel.
(Gesch. blz. 66.)

Jubeljaar liedt. 1600.
-

't Is huyden een dach van vrolikheid,
Zoo wy dit Jubel-jaare
Verlaten alle partydigheid,
En Christus vree bewaaren.
Wat is dat ons dogh twisten doet
In krygh en moordt aldus verwoedt ?
De liefd die maakt een christen :
De haat teelt antichrists ghebroedt,
Zy comt al uytter hellen gloed :
't Is duyvels werk te twisten.
Die Ikker heeft lang zijn Jubel-jaar
Met haat en nijdt ghebrouwen :
Dies hy ons christenen meest te ghaar
Door twist brenght in benouwen.
Dees heeft hy op de baan ghebracht,
Hy stooktze noch met alder kracht,
Zoo dat wy al verflouwen,
En storten in verdervens gracht
Met lijf en ziel, daer hy om lacht.
Is 't niet tijdt op te houwen ?

(113)

SPIEGHEL

Ons ouders waren slecht (1) en recht :
Zoo was ook haar ghelove.
Weetzuchtigheid broedt dit ghevecht,
Hout slecht en recht verschoven.
Zy bruykten Gods woort, tot Gods min ;
Dat duid nu elck een na zijn zin;
Dit doet ons dus partyen.
Begheeft alzulcke twist beghin,
Haalt slecht en recht gheloof weer in,
Zoo moghen wy verblijen.
Ons kindsheids kerke-kinder-leer
Die hield alleen van node
Het Vader ons, 't Gheloof, niet meer,
Beendijst*, en Tien gheboden.
Och laat ons noch hier blijven by,
Dees woord-twist stellen aan d'een zy,
En 's duyvels list verfoeyen !
God is de liefd. Dit is het slot.
Wie in de liefd blijft blijft in God :
Laat ons in liefde bloeyen.

*gebed voor het eten

d'Hooftman en Kananeesche vrouw
Hadden maar slecht gheloove,
Een hert ootmoedigh en ghetrouw,
Vreemdt van woord-twist-haar-kloven,
Ook vreemdt, en buyten Godes kerck ;
En krijghen (dits een wonder werck)
Heul bij ons Heiland ghoedigh,
Voor haar dochter, en voor zijn knecht,
Door haar gheloof onwetel-slecht.
Maar hertigh en ootmoedigh.

Prince.
•

Ghy Christnen prinssen wijs en vroed,
Wilt ghy dees twist beslechten,
Eyscht slecht gheloof, als Christus doet,
Verbiedt daarom te vechten.
Slecht gheloven, wel te doen,
Is deze kerck-twists rechte zoen.
0 God wilt ons dat gheven !
Zoo moghen wy dit Jubel-jaar
U vree ghenieten alleghaar.
En Christelijk wel Leven.

(1) Slecht beteekende vroeger eenvoudig, gering.

G. N. L. — Bl. 8.
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Roemer Visscher.
(Gesch. blz. 67.)

1. Uit Quicken.
Een Noorder boer was in den May getrokken uyt
Na Parys, om de Fransche spraeck te leeren ;
Daer gaf men hem te eten sla en groen kruyt,
's Middaeghs en 's avonds, meer dan sijn begeeren :
Soo dacht hy, ick wil weder t'huyswaerts keeren :
Want daer men in de somer eet gras, parmafoy,
Daer moet men in de winter oock eten hooy.

2. Uit Rommelsoo.
't Hooft van de disch sij waerdt en waerdinne :
Verwaende Courtoysy comt hier niet inne ;
Beleeft en goet ronds na Hollandtschen aert.
Niemand sij boven den omganger met drincken beswaert;
Elck moet sitten daer de waerdt sal beveelen ;
Ten minsten moet elck een liedeken queelen ;
Het tafelbordt, u gegeven, laet voor u leggen.
*duet geen haarSpouwt* niet* het* woordt* (wat sou men seggen ?)
klooverij
Boven de helft van het gediende en dient niet voort :
Niemandt waeyt met sijn hoedt na de benedijst is gehoort;
Boven eens zal hem niemand excuseeren.
Voort, leeft boertigh en eerlijck, na uw selfs begeeren.
Geschieter schimp, trots, smaedt, onwil,
So moet de wijste hier swijgen stil ;
Elck doe voort sijn best om 't geselschap te vermaken :
*kakelen, prate!!
Morgen moet men daer niet ten quaden of kaken*,
Dese wetten gaf Roemer in sijn eigen huys,
Diese niet en behagen, die blijve thuys.

/re

eetzw in het Noorden.
Bredero.

(Gesch. blz. 70.)
1. Ochtendlied.
't Sonnetje steekt zijn hoofjen op,
En beslaat den Berghen top
Met*zijn lichjes.
Wat ghesichjes,
Wat verschietjes, verd* en flaauw !
Dommelter tusschen 't graauw en blaauw !
't Vochtige boomtje blinckt verciert,
't Vrolijck vinckje tiereliert
Op zijn tackjes,
Wilt en mackjes,
En weer strackjes op een aar"
Hippeltet met zijn wederpaar.

"verre

*ander

d'Hemelen werden meer begroet
Van de diertjes, kleyn en soet,
Als van menschen,
Die maar wenschen
Na het aarts en helsche goet,
Datmen hier toch allaten moet.
Hemeltjes" wijs en wel gheleert,
Meer met reden ghestoffeert,
Als de lieden,
Die 't gebieden
Van een werelt noch verdriet :
Sy hebben u vernoeghen niet.
't Herdertje met zijn wollig vee
Schrolt op 't volckje van de stee,
Daar zijn knaapjes
Van zijn schaapjes
In zijn slaapjes sacht en stil
Willich voldoen haars heeren wil.

"krekeltjes
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Menscheltjes, God geeft elck zijn deel ;
Maar elck doet zijn best om veel
Te vergaren ;
Dan, 't bewaren
Voor de jaren is een kunst.
Danckt de Goden van haar gunst.
Gheen dinghetjes so slecht en teer,
Of zy geven ons een leer ;
Wilt maar mercken
Op de wercken
Van de Goden wonderbaar ;
Niet en vindy sonder haar.
0 redelijcke beesjes dwaas !
't Onvernuftich vee, helaas,
Is veel nyver
En veel stijver
In den ijver tot Gods lof.
Als de mensch van 't beste stof.

2. Uit de klucht Symen sonder soeticheyt.
Slordicheyt en is geen heylicheydt, dat seyde mijn salige Besje.
Al bin ick een kleyn veugheltjen, seyse, 'k heb weer een kleyn nesje.
Hoort hier Symetje Neef, seyse, onthoudt van my deuse leer :
Wilje wel doen kijnt, seyse, soo set jou teer na jou neer,
Wangt wat men bespaart vaer, seyse, dat is altoos erst ewonnen.
Jou Beste-vaar en ik, seyse, hebben 't met niet begonnen :
Maar wy en bancketteerde soo niet, seyse, als de luy.
Wy aten een potje karmelck, seyse, en dronken een toochje huy,
En as mijn man eynkel belust was, seyse, om vis te eten,
Soo haalde by een net vol spiering, seyse,die een aer* had wech esmeten. * ander
Die suynicheyt die weet wat, o kijnt, seyse, wy hebben soo dicke vast*, *go ast
En wy hebben van ons Leven, seyse, niet eensjes in noch uyt egast.
Wat haast hadden wij ? en assewe dan, seyse, eens mosslen koockten,
So sochten wy de spaanders by de weg, die wy daar ongder stoockten,
't Is wel waar, seyse, onze renten die meugen ons wel voen,
Maar souwen wy daarom onze goetje zoo overdadich verdoen ?

En datte wy so beroyt en arm quamen te sterven,
Wat sou gy en ons erfgenamen dan toch hebben te be-erven ?
S'het seper veul voor ons edaan, ja selfs soose op heur doodt-bedt lath,
En dat Docter Jan heur misselijck wesen besach :

HOOFT

(117)

So seyd hy, lieve kijnt, hier is gheen hoop op leven,
Of je most innemen, seyd hy, het gheen dat ickje in sel gheven.
Hoe veul soud wel kosten ? seydse; maar seyd hy, ten minsten vijf groot.
Dat's my te veul, seydse ; liever wil ick sterven, en korts so wasse doot,
En at heur goedje bespraackse mijn, en dat heb ick oock ekregen.

Hooft.
(Desch. blz. 71.)
Uit de Neederlandsche histoorien.
Beleg van Alkmaar door de Spanjaarden.
... Op den achtienden van Herfstmaandt beghon het beuken, met
neeghen kortouwen teeghens de Vriesche poort, met zeeven teeghens
den Rooden tooren oover. Welke stukken by de tweeduizent klooten,
ten deel van veertigh pond', worpen ; en t'elke plaatse een weldigh
rak wals, aan den buitenkant, needer. By de Kennemerpoort en de
Zoutkeeten was 't enkel veinzen, om breeder schrik te maaken, en
de kraften der steedelingen te scheiden, ende reedde men daer, quansuis,
toe, om met schuiten oover te steeken. Maar aan de andere oorden
maakten twee bruggen, 's nachts te vooren oover de graft geschooven,
d'een op praamen, d'ander' op wynvaten, het padt ten storme; die
's naamiddaghs omtrent de klokke drie aangink, Ende was dezelve
bevoolen aan het paar regementen uit Italie gebraght by Don Lope
de Acuna, onlanx tot Haarlem ooverleeden. De Spanjaarden, zich
voorts doende, scheurden de lucht met een yslyk krysgeschrey, en
vlooghen in vuurighen moede teeghen de bres der Vriesche poort op.
Daar werden zy oevel (1) ontfangen van allerley steek en houwgeweer;
ende deed een reeghen van ziedend waater en gesmolten loodt, een'
sneeuw van ongeleschte kalk, bernende takken, pekhoepen, en strooy,
een haaghel van schroot, koeghels, en steenen, hunne hitte zulx
bekoelen, dat zy, bezeffende 't gevaar, de vlucht naa beneeden naamen,
en plaats tot den aanval eener tweede troepe maakten. Maar die werd
eeven raauwelyk, als d'eerste, onthaalt, en afgedreeven. Doch 't bleef
'er niet by ; en een' versche schaar quam weeder met gezwinde
felheit aanspatten. Ende hadden zy nu de kruin der veste onder de
voeten, en daar op hunne standers geplant ; schreeuwende, zeeghe,
zeeghe : de stadt is onz, als zeeker burgher eenen vendrigh, op dien
roep, met een slaghzwaardt komt antwoorden, en maait hem bey de
beenen af, zeggende, dat dat zyn was. Met een stort hun de rest
1 Euvel.
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op 't lyf, en dwingt hun aarzelinx den sprong hunner spitsbroederen
te waaghen. Ende lagh het daar nu zoo vol dooden, dat 'er Manuel
Cabeca Vaca, gelast om op nieuw toe te zetten, geen doorkoomen
aan vond. Zuurder zagh het 'er uit by den Rooden tooren, daar de
afkeerders ook van achtere bestookt werden, van twee stukken geschuts,
teeghen oover de Zoutkeeten gestelt. Door de vlytigheyt, niettemin,
van wyven, maaghden, en jongens, die hun anendan met het gemelde
berntuig te baat quaamen, joeghen zij meede, tot tweemaalen toe, de
bespringers van de wallen. Men deed echter alhier ook den derden
torn; die, weederstaan met de zelfste manhaftigheid, 't gevecht en den
dagh gelykelyk ten einde braght. 'T gaat zeeker, dat, in vier uuren
tyds, die de strydt aandroeg, noyt yemandt van de verweerders uit
zyn plaats week, zonder doodt of zwaarlyk gewondt te weezen. Ende
getuight Conestaggion van Genoa, hoe de vendrigh Solis, gesteeghen,
neevens andren, op de breuk, en van booven needer geworpen,
ooverbraght, dat hy onder de geenen, die den toegang verdaadighden,
nocht helm , nocht harnas, nocht eenigh soldaatsgewaadt speurde,
maar alleenlyk luiden op hun bootsmansch gekleedt, met spietsen en
hellebaarden inde vuist ; en vochten als leeuwen. Zij verlooren eevenwel
niet booven dertien burghers, en vierentwintigh soldaaten : d'aanvechters
wel duizent man'

Vondel.

(Gesch. blz. 74.)

1. Aende foodsche Rabbynen.
(Gesch. blz. 75.)
(Dit sonnet of klinkdicht staat als inleiding vOor het treurspel

Hierasalem Verwoest.)
De Rey uws Priesterschaps was als van blyschap droncken
Doen Jesus hingh aen 't hout met ermen uytgestreckt,
Gekruyst, gegeesselt, en bespogen, en begeckt,
Om dat hem was den Kelck der bitterheyd geschoncken :
Zy dachten luttel dat Rechtveerdigheyd, die boven
In 's Hemels gulden schoot de weeghschael recht op houd,
't Onschuldigh bloed meer schat als fijn Ophirisch gond,
En telt al 't zuchten vande Waerheyd hier verschoven.

VONDEL

Maer als de dagh aenbrack die God beschoren had
Tot wraeck van 't schelmstuk van die Godvergeten Stad
En 't volck dat veyligh dacht to staen op heyl'ge dremp'len :
Doen zaghmen baer wat zonde al plagen met zich brocht,
En dat de Boosheyd tot geen borstweer strecken mocht
Geweld van muren noch schijnheyligheyd van _.Templen.

2.

Net stockske van Joan van Oldenbarnevelt.
(Gesch. blz. 76.)

Myn wensch behoede u onverrot,
0 stock en stut, die, geen' verrader,
Maer 's vrydoms stut en Hollants Vader
Gestut hebt, op dat wreet schavot;
Toen hy voor 't bloedigh zwaert most knielen,
Veroordeelt, als een Seneka,
Door Neroos haet en ongena,
Tot droefenis der braefste zielen.
Ghy zull noch, jaeren achter een,
Den uitgangk van dien Helt getuigen :
En hoe Gewelt het Recht dorf buigen,
Tot smaet der onderdruckte steen.
Hoe dickwyl streckt ghy onder 't stappen
Naer 't hof der Staeten stadigh aen
Hem voor een derden voet in 't gaen,
En klimmen op de hooge trappen;
Als hy, belast van ouderdom,
Papier en schriften, overleende,
En onder 't lastigh lantspack steende !
Wie ging, zoo krom gebuckt, noit krom !
Ghy ruste van uw trouwe plichten,
Na 'et rusten van dien ouden stock,
Geknot door 's bloetraets bittren wrock :
Nu stut en styft ghy noch myn dichten.

(119)
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3.

Geuse Vesper of Siecken Troost. (1)
-

(Gesch. blz. 76.)
Hadt by Hollandt dan ghedragen,
Onder 't hart,
Tot syn afgeleefde dagen,
Met veel smart,
Om 't meyneedigh swaert te laven,
Met sijn bloet,
En te mesten kray en raven,
Op sijn goet ?
Maar, waarom den hals ghekorven ?
Want sijn bloet
Was in d'aders schier verstorven :
In sijn goet
Vontmen noyt de Pistoletten
Van 't verraet,
Wtghestroyt, om scharp te wetten
's Vollecks haet.
Gierrigheyt en wreetheyt beyde,
Die het swaert
Grimmigh ruckten uyt der scheyde,
Nu bedaert,
Suchten : Wat kan ons vernoegen
Goet en bloet ?
Och, hoe knaecht een eeuwigh wroegen
Ons ghemoedt !
Weest te vreen, haelt Predikanten,
West en Oost :
Gaet en rsoeckt by Dortsche santen
Hey! en troost ;
't Is vergeefs, de Heer koomt kloppen,
Met sijn Woort,
Niemandt kan de wellen stoppen
Van die Moort.
(1) » Om dezenleenigszins zonderlin titel wel te verstaan, moet men
zich voorstellen, dat, naar de meening des dichters, de Rechters, van het doodvonnis over Oldenbarnevelt uitgesproken, berouw en wroeging gevoelen en vergeefs
hunne gemoedsknagingen zoeken te stillen. Vondel neemt nu de rol van ziekentrooster op zich ; doch inderdaad, om hen hun vergrijp nog dieper te doers
inzien, en hij luidt als 't ware de vesperklok, om lion geweten, voor zooverre
het nog slapen mocht, wakker te maken. (Unger.)

VONDEL

(121)

Besluyt.
Spiegelt, spiegelt u dan echter*,
Wie ghy zijt :
Vreest den worm, die desen rechter
't Hart afbijt.
Schendt uw' handen aen geen Vaders,
Dol van haet.
Scheldt gheen Vroomen voor verraders
Van den staet.

4.

De Rynstroom.
(Gesch. blz. 77.)

Doorluchte Rijn, mijn soete droom,
Van waer sal ick u lof toesingen ?
Mijn treckende geboortestroom
Ghy koomt uit Zwitsersche Alpes springen,
Als hoofdaer der begaefde Euroop.
De Donau, uw afkeerigh broeder,
Nam oostwaert op syn' snellen loop,
Ghy Noordwaert ; doen een selve moeder,
Begort van regen, ys en sneeuw,
U baerde voor soo menige eeuw.
Germanjen lagh noch wild begroeit
Van syn Hyrcynsche wilde wouden,
Tot dat het namaels werd besnoeit,
En door de tucht in toom gehouden.
• Ten leste dorst ghy, strijdbre Rijn,
Den Tiber op syn feest bestoken;
Die voor u neegh, doen Constantijn,
Van uwen oever opgebroken,
Ging strijcken met den ouden roof
Van Rome en 't Heidensch bygeloof.
Ghy naemt het juck van Christus aen,
Men hoorde uw vrolycke oevers schatren,
En scheent de heilige Jordaen
Te tarten met gedoopte watren.
Het Christen kruis en viel uw' rugh
Soo swaer niet, als weleer to draegen
Den last van Cesars legerbrugh,
En Drusus, die u dede klaegen

*later, daarna
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Om vijftigh sloten, swaer van steen,
Gebouwt langs uwe kanten heen.

Maer uw geloovigh Christendom
Beproeft werd, als het goud in d'oven,
Doen Attilaes verwoede trom
't Geruisch uws waters quam verdooven,
En verwde met onnosel bloed
En damde uw kil met kuische dooden,
En trapte met een' droncken voet
Op woeste steden, leegh gevloden,
Of brande uw hair of met syn toorts,
Beklad en druipend van veel moords.
Ghy schreide met een heesche keel
Den hemel aen, om troost verlegen,
Die sond u Karel, 't Rycksjuweel :
Dees kon d'onveilige oevers veegen
Van onduitsch en baldaedigh schuim,
Gelijck uw Constantijn voorheenen.
Doen kreeght ghy uwe randen ruim,
En saemelde uw verstroide steenen,
En saeght dien held vol godesvrucht
Syn' lusthof planten in uw lucht.
O onvermoeide molenaer,
0 stedebouwer, schepedraeger,
O rijxgrens, schermheer in gevaer,
Wijnschencker, veerman, oeverknaeger,
Papieremaecker, schaf papier,
Daer ick uw glori op magh schryven,
Uw water dat ontvonckt mijn vier.
Mijn sinnen in uw wedde dryven,
En speelen als een dartle swaen,
Verleckert op uw wijngerdblaen.
Ghy schijnt een aerdsche regenboogh
Gekleed met levendige kleuren,
En tart den hemelschen om hoogh,
Die hierom nydigh schijnt to treuren.
De blaeuwe en purpre en witte druif
Verciert uw stedekroon en locken,
En muscadelle wijngerdkuif,
De vlieten staen met wijngerdstocken
Rondom u, druipende van 't nat,
• offren elk hun watervat.

VONDEL
Daar is de Main, een pijnberghs soon,
De Moesel met haer appelvlechten,
De Maes, die met een myterkroon
Om d'eer met onsen Rijn wil vechten,
De. Roer, die 't hair met riet vertuit,
De Necker, met een riem van trossen,
De Lip, gedost met mos en kruid
Van overhangende eicke bosschen,
En duisend andren, min van roem,
Bekranst met loof en korenbloem.
Ghy streckt de voeten aen 't geberght,
Daer sich de Zwitsers in bescharmen,
Wanneer men hen om oorloogh verght :
Ghy grijpt de Noordzee met uw armen,
Waerin het heldeneiland
Daer Bato sich ter nedersette,
En dat soo schuw van dienstbaerheid
D'uitheemsche beckeneelen plette,
En dee gevoelen, dat de Rijn
Geschapen was om vry te zijn.
Ghy slingert, als de Grieksche slang,
Uit blaeuwe krullen om de struicken,
En groene bergen breed en lang,
En swellegt in soo veele kruicken
Van stroomen, dat uw lichaem swelt
Van watersucht, en parst de plafiten,
En schuurt soo menigh vruchtbaar veld,
En knabbelt aen de ruige kanten,
Nu tusschen bergh en krommen bult,
Nu door een dal, met wijn gevult.
Al is uw eene keel versand,
Die 't huis te Britten plagh te schaeven,
Dat nu verdroncken leit op, strand ;
De Leck en d'Yssel doorgegraeven
Vergelden dubbel dese scha,
En leiden u met hooge dijcken
In zee, op dat uw ongena
De vlacke beemden niet koom strijcken
Met macht van regen, en geweld
Van sneeuw, dat inde sonne smelt.
De heldre en starrelichte
Die door den hemel vloeit by duyster,
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Is d'Italjaensche Padus niet,
Nocht oock de Nyl, Egyptens luister,
Neen, seker, 't is de rijcke Rijn,
Wiens visschen, met een wuft gewemel,
In 't onbevleckte kristalijn
Van eenen onbetrocken hemel,
Met silvre schubben, silverklaer
Als starren dolen, hier en daer.
0 suivre en blancke Rynmeermin,
Die my tot stervens toe kunt kittlen,
Ghy helpt veel sielen aen gewin,
En menigh Graef aen eeretittlen,
En landen aen een' hoogen naem.
Hoe menigh heeft u overtogen,
En met uw rand bepaelt syn faem ?
Hoe dickwils saeght ghy met uw oogen
Het hooghgeboren Hollandsch bloed,
En voelde in 't water synen gloed ?
Het sy ick dan myn ooghen sla
Op uw bisschoppelijcke torens :
Of met een lent van vaersen ga
Bevlechten uwe silvre horens :
Of volgh uw' wuften ommeswaey :
Of sing op 't ruisschen van uw baeren :
Of huppel op mijn Keulsche kaey :
Of koom door Bazel afgevaeren,
Daer ghy Erasmus grafste kust,
En wenscht het wijs gebeente rust.
Het sy ghy 's Keyzers vierschaer schaeft
Te Spier, dat swart van pleiters grimmelt,
Daer Themis, grijs en afgeslaeft,
Bekommert sit, en 't pleit beschimmelt :
Het syghy bruit in 't Binger loch :
Of Neerland drenckt met voile vaten,
En groeien doet van wijngerdsogh,
En ydle en sotte sorgen haeten :
Uw vocht bestelt mijn veder inckt,
Tot datse in zee met u verdrinckt.
Maer, och ! ick schrey mijn oogen uit,
En sal noch in een' vliet verkeeren,
Om datter sulck een Hydra spruit
Wt kerckgeschii en haet van Heeren ;
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Een helsche Hydra vol vergitt,
Die 's Rijns gesonde en soete boorden
Vergiftight, en gants Duitschland schift,
En groeit in onversoenbre moorden.
Een lang gewenst Verlosser vaegh
Het Rijck van 's Rijcks vervloeckte plaegh.

5.

Uitvaert van mijn dochterken.
(Gesch. blz. 78.)

De felle Doot, die nu geen wit magh zien,
Verschoont de grijze lien.
Zy sit om hoogh, en mickt met haren schicht
Op het onnozel wicht,
Fn lacht, wanneer, in 't scheien
De droeve moeders schreyen.
Zy sagh er een, dat, wuft en onbestuurt,
De vreughd was van de buurt,
En, vlugh te voet, in 't slingertouwtje sprong ;
Of zoet Fiane zong,
En huppelde, in het reitje,
Om 't lieve lodderaitje
Of dreef, gevolght van eenen wackren troep,
Den rinckelenden hoep
De straten door ; of schaterde op een schop :
Of speelde met de pop,
Het voorspel van de dagen,
Die d'eerste vreught verjagen :
Of onderhiel, met bickel en boncket,
- De kinderlijcke wet,
En rolde en greep, op 't springend elpenbeen,
De beentjes van den steen :
En had dat zoete leven
Om gelt noch goet gegeven :
Maer wat gebeurt ? Terwijl het zich vermaackt,
Zoo wort het hart geraackt,
(Dat speelziek hart) van eenen scharpen flits,
Te dootlick en te bits.
De Doot quam op de lippen,
En 't zieltje zelf ging glippen.
Toen stont helaas ! de jammerende schaar
Met tranen om de baar,
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En kermde noch op 't lijck van haar gespeel,
En wenschte lot en deel
Te hebben met haar kaartje,
En doot te sijn als Saartje.
De speelnoot vlocht (toen 't anders niet moght zijn)
Een krans van roosmarijn,
Ter liefde van heur beste kameraat.
0 krancke troost ! wat baat
De groene en goude lover ?
Die staatsi gaat haast over.

6.

Kinder lyck.
-

(Gesch. blz. 78 )

Constantijntje, 't zaligh kijntje,
Cherubijntje, van om hoogh,
D'ydelheden, hier beneden,
Uitlacht met een lodderoogh.
Moeder, zest hy, waarom schreit ghy ?
Waarom greit ghy, op mijn lijck ?
Boven leef ick, boven zweef ick, •
Engeltje van 't hemelrijck :
En ick blinck' er, en ick drinck' er,
't Geen de schincker alles goets
Schenkt de zielen, die daar krielen,
Dertel van veel overvloets.
Leer dan reizen, met gepeizen,
Na pallaizen, uit het slick
Dezer werrelt, die zoo dwerrelt :
Eeuwigh gaat voor oogenblick.

7. Uit Gysbrecht van Amstel.
(Gesch. blz. 78.)

In 't begin van het darde bedrijf verhaalt Badeloch aan Karen
echtgenoot haar schrikverwekkenden droom van den vorigen nacht.
(Vergelijk met Aeneas' droom uit Vergilius.)
Nicht Machtelt, dochtme, stond voor mijne ledekant,
Bedrukt, en in dien schijn, waer in zy, by haer leven,

My dick haer hartewee te kennen plagh te geven,
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Wenze in haer traenen zwom, en van geduld berooft
De handen deerlijck wrong, en t' hair trock nit heur hoofd,
De blancke borsten krabde, en scheurde 't kleed aen flarden,
En zagh begruist van stof, zoo dat ick 't nau kon harden,
Noch hooren al 't gekarm, en jammerlijck misbaer,
Noch 't schelden op den graef, voor schelm, geweldenaer,
Betighter van een vrouw, zoo kuisch, zoo welgeboren.
Helaes ! zy quam my niet in die gestalt te voren,
Waer mee haer zuivre ziel, van droef heid afgepijnt
In 't Leven, nu voor God en d'engelen verschijnt,
Met eenen pallemtack in haer sneeuwitte handen,
En in het sneeuwit kleed, en oogen, die nu branden
In 't hemelsch paradijs, als starren aen de lucht.
Ick sprakze al schreiende aen, na eenen diepen zucht :
0 adelijcke spruit van 't huis weleer te Woerden,
Om welcker ongelijck, de helden oorloogh voerden,
Dat oorloogh, 't welck, na dat ghy in den hemel trockt,
Zoo onverzoenelijck tot noch toe smoockt en wrockt :
Wat oirzaeck drijft u hier op ongeruste paden ?
Of koomtghe om onzent wil, met zwaerigheid beladen,
Om d'uwen by te staen, in 't kommerlijck belegh ?
Nicht Maghtelt, 'c is vergeefs : de vyanden zyn wegh.
Wat treurtghe ? wy zijR vry van laegen, van bespringen :
Dus hellep ons om hoog by God triomfe zingen.
Omring uw pruick met licht, in stee van lauwerkrans,
En ley der englen rey met vrolijckheid ten dans.
Zy schudde 't hoofd. en scheen van gramschap te veranderen
In 't aengezicht, en sloegh de handen van malkanderen,
En steende, en zuchte zwaer, en borst in 't end dus uit,
Maer met een heesche keel en dof en schor geluid :
Onnoosle, zijtghe nu van vijanden ontslagen ?
En slaeptghe zoo gherust ! en vreestghe niemants laegen ?
Daer ghy, om rnynent wil, op 't alderuiterst zyt,
En naest aen uwen val ? Op op, 't en is geen tijd
Van slaepen, het is tijd na andere gewesten
Te vlieden van dit huis. De vijand heeft de vesten.
De stad die staet in brand, het is met haer gedaen.
Oom Gysbreght heeft vergeefs zijn burgers voorgestaen.
Geen tegenworstelen noch strijden magh u baeten.
Gods heilgen hebben kerck en outers lang verlaeten.
Al zijn de straeten dicht bezet en naeuw bewaert ;
'k Zal Gysbrecht, ongequetst van spiets of eenigh zwaerd,
En zonder eene nop van 't kleed door 't vier te zengen,
Geleien, en gezond op dezen drempel brengen.
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Verlaet dan flucx dit slot : steeck af, op Gods gena,
En geef u zeewaert in, aleer het word te spa.
Al d'englen zullen u voor stormen en voor stranden
Behoeden, en de vloot behouden doen belanden.
Gedenck eens, welck een schrik mijn slaeprigh hart beving.
Mijn hair dat rees te bergh, en aen een yeder hing
Een druppel nats : het zweet begon my uit te breecken.
Mijn lijf werd kil als ys. Ick wou, en kon niet spreecken,
En schoot uit mijnen droom, al bevende en bevreest,
Creep toe, en zocht vergeefs t'omhelzen haeren geest,
Die door mijn armen droop, en wegh vloogh uit mljn oogen,
En liet my heel verbaest, en van het spoock bedrogen.

Op het einde van het 3e bedriff, op het oogenblik dat de vijand
de stad gaat binnendringen, hoort men in het stille, eenzame klooster
het godvruchtig gezang van den
8.

Rey van Klaerissen.

0 Kersnacht, schooner dan de daegen,
Hoe kan Herodes 't licht verdraegen,
Dat in uw duisternisse blinckt,
En word geviert en aengebeden ?
Zijn hooghmoed luistert na geen reden,
Hoe schel die in zijn ooren klinckt.
Hy pooght d'onnoosle te vernielen,
Door 't moorden van onnoosle zielen,
En weckt een stad en landgeschrey,
In Bethlehem en op den acker,
En maeckt den geest van Rachel wacker,
Die waren gaet door beemd en wey,
Dan na het westen, dan na' et oosten.
Wie sal die droeve moeder troosten,
Nu zy haer lieve kinders derft?
Nu zy die ziet in 't bloed versmooren,
Aleerze naulix zijn geboren,
En zoo veel zwaerden rood geverft ?
Zy ziet de melleck op de tippen,
Van die bestorve en bleecke lippen,
Geruckt noch versch van moeders borst.
Zy ziet de teere traentjes hangen,
Als dauw, aen druppels op de wangen :
Zy zietze vuil van bloed bemorst.
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De winckbraeuw deckt nu met zijn booghjes
Geloken en geen lachende ooghjes,
Die straelden tot in 't moeders hart,
Als starren, die met haer gewemel
Het aenschijn schiepen tot een' hemel,
Eer 't met een' mist betrocken werd.
Wie kan d'ellende en 't jammer noemen,
En tellen zoo veel jonge bloemen,
Die doen verwelckten, eerze noch
Haer frissche bladeren ontloken,
En liefelijck voor yder roken,
En 's morgens droncken 't eerste zogh ?
Zoo velt de zein de korenairen.
Zoo schud een buy de groene blaeren,
Wanneer het stormt in 't wilde woud.
Wat kan de blinde staetzucht brouwen,
Wanneerze raest uit misvertrouwen !
Wat luid zoo schendigh dat haer rouwt !
Bedruckte Rachel, schort dit waeren :
Uw kinders sterven martelaeren,
En eerstelingen van het zaed,
Dat uit uw bloed begint te groeien,
En heerlijck tot Gods eer zal bloeien,
En door geen wreedheid en vergaet.

9. Uit jozef in Dothan. (3e bedr., 2e toon.)
(Gesch. blz. 79.)
Jozers nederlating in den put.

Simeon.

Nu grijn hier na. Treck uit dien kakelbonten rock.
Treck uit, eer ick 't u leer.
Levi.
Ja, leer hem met dien stock.
Joseph.
Och, broeders, kan ick u vermurwen met mijn karmen ?
Och, heb ick 't zoo gemaeckt ? och is 'er geen ontfarmen ?
S. — Schud uit de py, schud uit.
J. — Hoe heb ick 't zoo gemaeckt !
Hy sammelt noch.
L.
J. — Helaes ! waer ben ick nu geraeckt ?
L.
Daer ghy zult d'uitkomst zien van uwe neske droomen,
In eenen donkren put.
J. — Waer ben ick nu gekomen,
G. N. L. — Bl. 9
—

—

—

—
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Daer Godt woont noch goedt mensch, die my voor 't lest beschut !
Helaes, wat hebt ghy voor ?
S. — Ghy moet in dezen put.
J. — Verdrincken in dien put ?
L. — Om van geen dranck te sterven,
Zult ghy van dorst vergaen, en wijn en water derven.
J. — Van honger en van dorst in dezen put vergaen ?
0 put, ick zie geen' gront : hier schijnt noch zon noch maen.
S. — Die suit ghy in uw' droom zien schijnen, oock die starren.
J. — 't Was mijn gulhartigheit : noit docht ick u te sarren.
L. — 't Was uw gulhartigheit, nu 't zoo te passe koomt ?
J. — Wie kan gebeteren, dat hy van starren droomt ?
L. — Hoe ghy het betren kunt, dat zal die put u leeren,
Een rechte school van tucht. Men moet zijne oudere eeren,
De broeders allermeest, en d'ouders boven al.
Wie zich te plomp verheft, raeckt plotseling ten val.
J. — 'k Roep zelfs de hemelen en Englen tot getuigen,
Hoe mijn gehoorzaem hart genegen was te buigen
Voor vader, moedren, u en al het huisgezin.
Misduit mijn droomen niet : daar steeckt niet arreghs in.
Och, zaeght ghy in mijn hart. Och, lagh mijn boezem open :
Daer is noit list, bedrogh, noch arghwaen ingeslopen.
S. — Hoe zingt hS, nu zoo kleen ! Wat was dat voor een nuck,
Toen ghy by Vader ons betighte met dat stuck ?
Wat was dat, simpelheit ? of waren 't groene padden ?
Most ghy de broeders noch zoo schendigh gaen bekladden,
Tot schande van 't geslacht, en rockenen dien twist ?
J.
Wat mensch leeft zoo volmaekt, die zich niet eens vergist ?
L. — 't En komt op eens niet aen.
J. — Och, ziet dit door de vingeren.
S. — Ja zoo. Hoe zou hy ons hier mee om d'ooren slingeren.
L. — Het slimst quam achteraen. Het grontsop drinckt men lest.
S. — Neen, beter 't huis geveeght van deze lucht en pest.
L. — Treck uit dien rock, treck uit.
J: — Magh ick mijn' rock niet houden ?
S. — Die rock is u niet nut.
L. — Hy moght te nacht verkouden.
J. — Och moght ick Benjamin eens kussen voor mijn endt.
S. — Een jaerigh kint ? het heeft zijn' broeder noit gekent.
Ick most, voor mijn vertreck, hem noch een' kus afprachen.
L. — Wel, kende u 't kint ?
J.
Mijn broer, ghy hebt my aengelachen.
Maer, och, voor 't allerlest. Hoe luttel docht ick toen...
Daer is mijn rock. Helaes.
S. — Wy dienen werk te spoen,
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Eer yemant onvoorziens ons koom op 't stuck betrappen.
/. — Ay, broeders, laet my gaen. 'k En zal u niet beklappen.
L. — Wy hebben in dat stuck met zinnen al verzien.

S. — Koom, lang het laddertouw.
/. — Nu kan ick niet ontvlien.
L. — Twee vleugels schorten u : ghy sijt een lichte veugel.
S. — Sta vast. Ick zal het touw gaen knoopen aen den beugel,
Of 't halfgebroken radt.
L. — Zie voor u, eer ghy stort,
Of uitglijt. Valt het touw een vaem of drie te kort,
Zoo blijft hy in den put licht hangen, als een bengel.
S. — Zo spring hy voort om laegh.
L. — Maer neen, hy heeft den Engel
Van vader op zijn hant, die draegh hem in den dreck.
S. — En feilt en mist hem dat ?
L. — Zoo breeck hy voort den neck.
Hoe harder smack, hoe nutst : 't fatsoen is maer verloren.
Nu wacker, stijgh te paert : de lijn is al geschoren.
S. — Zoo doet het. Op, klim op, en stijgh gewilligh neer.
/. — 0 Godt, vergeef hun dit.
S. — Voort, voort, geen woorden meer.
J. — Verveelt het u, dat wy voor 't lest' ons hart uitspreecken ?
L. — Ghy mooght in dezen put vry zeven dagen preecken.
/. — Och, schenckt my eens voor 't lest : mijn hart verstickt van dorst.
L. — Schep water met uw hant, al ziet het wat bemorst,
Het kan den dorst verslaen. De slijm is meest gezoncken.
/. — 0 Godt, dat laeft mijn hart : noch eens voor 't lest gedroncken.
S. — Nu klim, daer is mijn knie. Nu zet den voet in 't touw.
L. — Stijgh af.
J. — Leen lang, mijn broers. Troost vader in zijn' rouw.
S. — Die rouw is al gemaeckt.
L. — Hy daelt met flaeuwe treden.
S. — Zijt ghy om laegh ?
/. — Noch niet. Hael op, ick ben beneden.
L. — Maeck los het laddertouw : 't wil tijt zijn, dat wy gaen.
S. — Ons werck is nu beschikt. Hier moet een dronck op staen,
Met een' ontbijt. — De zon begint alree te steecken.
L. — Komt, gaenwe, daer ons loof noch schaduwen ontbreecken,
Hy heft een klaeghliedt aen. Hoe galmt die naere klanck.
S. — Ay, luistert, wat hy zingt.
L. — De tydt valt my te langk.
S. — Hoort yemant dat geluidt, zijn stem magh ons verraeden.
L. — 't Geluit reickt niet zoo wijdt : oock loopen hier gheen paden.
De heirbaen leit te veer : het kreupelbosch zwijght stil :
En wie genaeckt dien put, als die 'er wezen wil ?
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10. Uit de proza-vertaling van P. Virgilius Maroos werken.
(Gesch. blz. 81.)
Juno's alleenspraak. (Eerste boek.)

Naulix gingenze vrolijck, uit het gezicht van Sicilie, t' zeil, en
bruisden met de kopere voorstevens door de schuimende zee, of Juno,
van eenen eeuwigen haet in haer harte gewont, mompelde dit by zich
zelve zal ick dan uit mijn opzet scheiden, en het opgeven ? nochte
den Koningk der Trojanen uit Italie kunnen keeren ? quansuis het
noodlot belet ons dit. Kost Pallas de vloot der Argiven in brant
steken, en hen in zee verdrencken, alleen om de misdaet van eenen
dollen Ajax, Oileus zoon ? toenze den blixem zero snel uit de wolcken
smeet, de vloot verstroide, en de zee door stormwinden overendt
zette en hem, die vier en vlam ter doorschote borst uitaessemde,
met eenen dwarrelwint opgrijpende, tegens de scharpe steenrots aenklitste : en zal ick, gekent voor Koningin der Goden, en Jupijns
gemalin en zuster, tegens een eenigh volck zoo menigh jaer oorloogh
voeren ? Wie zal Langer Junoos godtheit aenbidden of ootmoedigh
haer altaren met offerhande vereeren ?
De Godin, heet van verbolgenheit, hier over wrockende, komt in
Eolie, het vaderlant der stormwinden, en een gew est, dat van razende
buien zwanger gaet. Koningk Eool breidelt hier door zijn gezagh, in
een woeste spelonck, worstelende winden en bulderende buien, en
tuchtightze met boey en kercker. De bulderaers hier over gestoort,
stormen op het slotwerck, dat er al de bergh van loeit en davert.
Eaol op den hoogen burgh gezeten, voert hier den scepter, streelt
hunne hevigheit, en zet hunne oploopentheit neder : want sonder dat,
zy gingen strijcken met hemel, aerde en zee, en veeghdenze door de
lucht hene : maar d'almaghtige Vader hier over bekommert, slootze
in duistere speloncken, en leide'r een gevaert van hooge Bergen boven
op, en steldeze onder eenen Koningk, die volgens zijnen last den
toom zou weten te vieren, en aen te halen.

11. Ecce homo.
(Gesell. blz. 82.)
Wie brengt de grijze Rechter daer
Ten rechthuize uit in 't openbaer
Door zijnen hofsoldaet ten toon ?
Gekroont met eene doorne kroon ;
De koorde om d'armen stijf en straf ;
Een riet, quansuis de gouden staf,
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In zijne hant; het purpre kleet
Hangt op de schouders. Wat een kreet
Vol schimp verheft zich uit de wolck,
En drang van 't opgehitste volck,
Het welck, vol wrock en helschen haet,
Om laegh hem aengrimt, van de straet !
Schijnheiligheit van Farizeen
Noch Schriftgeleerden bier beneen
Ontbreecken, stout en trots van geest.
Wie scherrep toeziet, spelt en leest
De wet van Mozes, in de boort
Van hunnen mantel, met Godts woort
Bestickt, zoo vol Hebreeus gezaeit
Als deerlyck door hun tong verdraeit.
d'Een torst het wetboeck in den arm.
Een ander terght een' zwarten zwarm
Van horselen, die al bereit
Zijn angels, om d'Onnozelheit
Te quetsen, vinnigh scherpt en slijpt.
Het bloet, dat door de dorens zijpt,
En langs den hals en boezem loopt ;
Dat aenschijn, in zijn bloet gedoopt;
De stramen, in die zuivre borst ;
Zijn armen, root van bloet bemorst ;
Onnozel bloet, van top tot teen,
Zoo root gevloeit door al zijn leen;
Verzachten noch de helscheit niet,
Die dit ellendigh schouspel ziet,
En onverzoent, en onverzaet
Hierom alleen geen tranen laet,
Maer vloeckt hem noch, door haet verblint ;
Daer 't Roomsch Gerecht geen schult by vint,
Wie magh dit zijn ? Wie anders, och,
Dan Jesus zelf, die geen bedrogh
Noch smet, noch vleck, noch misdaet kent.
Aertspriesters, Wetgeleerden, schent
Ghy dus uw handen aan Godts Lam,
Aen 't heiligh bloet van Abraham,
En David ? hoe verantwoort ghy
Dees dolheit ? wet en profecy
Op niemant oogen dan op hem.
0 Koning van Jeruzalem,
Hoe staetghe bier van glans berooft !
0 doornekroon, ghy druckt dat hooft,
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Om 't welck de glans der Godtheid straelt,
En daer Godts Duif op nederdaelt.
Is dit het stralende aengezicht,
Waer uit op Thabor 't hemelsch Licht,
Gelijck een zon op d'aerde scheen ?
En heeft dees mont de zuivre speen
Der Maegt gezogen, toen de tong
Der Englen Godts geboorte tong ?
Is dit het Koninglijck gestalt,
Waer voor het Oosten nedervalt,
En offert wieroock, mirre en gout?
Noch hoopt Pilatus, en betrout
Dat zulck een schouspel 't wreet geschal
Den lastermont eens stoppen zal :
Maer al vergeefs. Helaes, de stem
Is : Kruist hem, kruist hem. Voort met hem.
Al heeft hy Lazarus geweckt,
De weeu en wees een kruck verstreckt,
Den blinde een oogh, den lamme een voet ;
Geen weldaen, geen genoten goet
Gedenckt d'ondanckbre, al ziende blint.
Alreede slaet men in den wint
Hoe zy Hozanne zongen, toen,
De wegh bestroit, met pallemgroen
En hunne kleedren, hy de stadt
Als Koning, innereedt, en zat
Zachtzinnig op zijn ezelin.
Zoo veel vermagh die booze spin
Der Schriftgeleertheit, overtuight
Van boosheit, als zy moortsap zuight
Uit roozeblaen en heilzaem schrift
Van Godts oraklen in vergift
Verkeert, en daer de honighby
Haer' dau uit treckt, en leckerny.
Pilatus, met zoo veel geschreeus
Des opgerockenden Hebreeus
En der Rabbijnen lasterkeel
Verlegen, op Godts schimptooneel,
Verwijst in 't ende Emarrla
Aenschou hier Godt, elx guighelspel.

VONDEL
12. Uit Koning Davids Harpzangen.
(Desch. blz. 82.)
De XC. harpzang.
Qui habitat in adjutorio.
Wie, overschaduwt uit den hoogen
Van Godt, en 't opperste alvermogen,
Gedoken zit, en in
En onder d'allerwiste hoede
Van 's hemels schutsheere en zijn roede,
Gerust van harte en zin ;
Die magh met recht en reden spreecken!
Godt, wat hulp kan my ontbreecken ?
Mijn toeverlaet in noot,
Gij hanthaeft my, elck een to krachtigh,
En zijt mijn Godt en hoop : waerachtigh
Nu vrees ick slagh, noch stoot :
Want ghy verlost my uit de schricken
Van 's jaegers net en looze stricken,
Schut vloeck, en dreigement.
Fly zal u decken met zijne armen,
Zijn pen en schaduwe beschermen
Uw hoop tot in het endt.
Hy zal u decken met de klaerheit
Van zijn belofte en vaste waerheit,
Als met een' beuckelaer ;
Dan zal geen grijns van duisternisse
Verschricken uw beproeft gewisse,
In lijfs- en zielgevaer.
Gy zult by lichten dagh niet zwichten
Voor pijlen, en geschoote schichten,
Noch spoock by duister nacht ;
By klaeren middagh voor geen plaegen
Van geesten, en hun blinde laegen,
Bedeckt en onverwacht.
Laet duizent aen uw slincke sneven,
Tien duizenden den geest opgeven
Aen uwe rechte zij ;
Laet raecken al wat fix kan raecken ;
Geen onheil zal
ziel genaecken :
Gij blijft beschut en vry.
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Gy zult, beschut door uw betrouwen,
Der boozen val met lust aanschouwen,
En zien hoe 't quaet hen loont.
Gy zijt, o Godt, mijn hoop gebleven,
De troost en vryburgh van mijn leven.
De vroome blijft verschoont.
De hut des vroomen voelt geen' vlegel :
Want d'Englen volgen 's hemels regel.
Zy zien op 't hoogh gebodt,
Dat hen verbint op u te letten,
Waer gy uw treden heen zult zetten,
Gerust,. getroost in Godt.
Zij draegen 's hemels bondtgenooten,
'Op datze hunnen voet niet stooten,
Noch struicklen aen een steen),
Op hunne handen, die dienst schuldigh,
En waecken wacker en zorghvuldigh
Rondom den vroomen heen.
Gy zult op giftige adders trappen,
Op 't hoofd van bazilisken stappen,
Gezont, en frisch, en bly.
Gy zult verpletten leeuw, en draecken.
Hun moortvenijn zal
niet raecken,
Hoe dootelijck het zy.
Godt zeght : dewill hy my betrouwde,
Zijn hoop op 's hemels toezicht bouwde,
Beschut behoede ick hem,
Daer hy ten doele staet in 't midden :
Dewyl zijn hart volhardt met bidden
Ontwaeck ick op zijn stem.
Hy zal my roepen, en mijne ooren
Staen open om zijn be te hooren.
Ick sta van 's hemels boogh
Hem by in noot en ongelucken,
En wil zijn ziel 't gevaer ontrucken,
Verheerlijcken om hoogh.
Ick wil des vroomen oude en tijden
Verlengen na dit korte lijden,
Hem toonen al het goet
Van troost, en 't hell, dat Godts geslachten
Aileen uit 's hemels schoot verwachten,
In vollen overvloet.
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13. Uit Adam in Ballingschap.

(Gesch. blz. 83.)
Belial verleidt Eva.
Belial.

—

Eva.

Geluck, 6 bruit, aenstaende moeder
Der eeuwen : heilyin d'echte staet.
De hemel zy en blijve uw hoeder,
De bruidegom uw toeverlaet.
De roos en leli luicken onder
Uw voeten schooner op, 6 bloem
Der schoonste bloemen, weereltswonder
Van alle schoonheen, die haer' roem
En vlag voor uwe schoonheit strijcken,
Noch schooner moetge namaels pr .ijcken,
Wat stem genaectme uit dichte bladeren
En schaduwen ? Wie komtme hier
Met zulck een' gloet van liefde naderen ?
Zoo gy een geest zijt, of een Bier,
Ontmom, vertoon u. Laetme kennen
Wie my dus minnelijck begroet.
Het zy gy zweeft op lucht en pennen,
Of d'aerde treet met uwen voet
Ontwolck u, dat de zon hier doorschijn,
Of zijtge mensch, koom vry to voorschijn.
;

B.

—

Ick ben een schepsel, schoone jonge,
Genootschapt van uw' bruidegom,
Begaeft met eene menschetonge
En spraecke. Alle anderen staen stom,
Misdeelt van uwe heldre reden.
'k Beken mijn kleenheit onder u,
Al zitge hooger, ick beneden
Aen uwe voeten, blijf niet schu :
Misgun geen' slange u heil to wenschen.
Bemin den ommegang der menschen.
Zoo nestlen minzaeme oyevaeren
Rondom u, in geboomte en lucht.
De dolfijn steeckt uit zoute baeren
Het hooft, door een verborge zucht
En heimelijcken treck gedreven
Naer menschen, en het vrouwebeelt.
Gy ziet dees vogels om u zweven
En hoe de dolfijn d'oevers streelt
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En strijckt met zijnen staert, en vinnen,
Uit liefde om 's menschen hart te winnen.
Waer toe de dieren dus geprezen !
E.
Op datge niet, dus byster schuw,
B. —
Van menschbeminners, hoeft te vreezen.
Ick zoeke geen genot blj u,
Maer loutre gunst. Gy zijt het waerdigh,
Gezegende overschoone bruit.
Mijn maght is kleen, mijn hart dienstvaerdigh
Voor u ten beste. Ick noode u nit
Op dezen boom, waerin de prijs leit
Van alle wetenschap en wijsheit,
E. — Zwijgh stil, en wacht u my te nooden

. Op ooft, dat wetenschap belooft.
Dees appel wert mijn mont verboden,
Dies noodtme op geen' verboden ooft.
De Godtheit sprack : gy mooght wel eeten
Van alie boomen in den hof :
Maer schuw de kennisvrucht vermeeten
Te plucken. Schuw dees misdact, of
Ghy zult de doot onfaelbaer sterven,
En u en al uw zaet bederven.
B. — Is 't waer ? zou Godt, zoo hoogh gezeten,

E.

Almaghtigh, goet, oneindigh wijs,
Wel spreecken : gy zult geensins eeten
Al wat'er groeit in 't paradijs ?
Wy plucken allerhande vruchten,
En eetenze oock : maar Godt geboodt
Dien boom in 't middenperck te vlughten,
Gelijck de pest, en baere doot.
Wat zoume lusten uit te spatten,
De doot met hant en tant te vatten

B. — 0 simple duif, dees wet is strijdigh

Met recht en reden. Geef gehoor.
Hoe, toont de Godtheit zich zoo nijdigh ?
Ick bidde, o simple, keer uw oor
Zoo schuw niet of van nutte raeden,
En dezen eedlen fenixboom.
De wijsheit schuilt in deze bladen.
Men ,moet een jonge vrou den toom
Niet korten. Laetze weeligh weiden.
Haer lust en Godt zijn niet gescheiden.
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Deze• appels kennen geen venijnen.
Zij smilten lieflijck op de tong,
Verheugen 't hart, als hemelwijnen.
Zij houden 't menschdom eeuwigh jong :
En 't is nu bruiloft, daer Godts reien,
Uit lust om u te prijck te zien,
In uwe schoonheit zich vermeien.
Wat wellust zou men u verbien !
Wat zou men u zoo naeu bestippen !
Dit ooft verlieft op uwe lippen.
Men magh zich aen geen quaet vergaepen.
't Verbotm te smaecken is een smet.
B.
De schepper heeft niets quaets geschapen.
Hoe zijtge airee zoo naeu gezet ?
Dit 's bygeloof. Waer wil dit heenen
Geen spijs noch drank besmetten 't lijf,
En minst de ziel. Hou op van steenen.
Pluck stout, en nuttigh uw gerijf.
E. — Ay zeghme eerst, die mij dus durft nooden,
Waerom is my dien boom verboden ?
E.

B.

Waerom is aen dees vrucht te smaecken
De doot gehecht ? Waerom verbiet
De hovenier haer aen te raecken,
Op lijf- en zielstraf, schuilt' er niet
Venynighs, onder schoone verven ?
Ay simple duif, betrouw mijn woort,
Ick zweer het u, gy zult niet sterven.
Gebruick wat oogh en mont bekoort :
En wiltge u op mijn' eedt betrouwen,
'k Zal d'oirzaeck van 't verbodt ontvouwen.

E. — Het zoume lusten dit te hooren,

Ontvoume Godts geheimenis.
B. — Verkeerden al dees blaen in ooren

Zij moghten 't melden : want het is
Verboden Godts geheim te melden.
'k Zal 't evenwel, op mijn gevaer,
Al zoudtme zelf het leven Belden,
U openbaeren, magh het maer
By u berusten. Schut miin schade
En hou me buiten ongenade.
De nijdigheit wil niet gedoogen
Dees leckre vrucht uw mont te bien
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Op datge niet, uit andere oogen,
Met oogen des verstants zoudt zien,
Haer zelve in wetenschap gelijcken,
Veranderen in een Godin
En Gode in geene wijsheit wijcken.
Die rijcke schatten schuilen in
Deze appels, die ter kennis leiden,
Om goet en quaet van een .te scheiden.
Dits d'oirzaeck van het streng verbieden.
Deze appelschel beschaduwt Godt :
Tast toe, eer 't iemant koom' bespieden.
Ick schud den boom, om zulck een lot,
Een Godtheit, in uw' mont te storten.
Ay zucht niet. Staeck dit droef gezucht.
Wat wiltge uw lust alree verkorten ?
Bespiegel deze hemelvrucht,
Dien gouden appel, milt van sappen,
Hy schenkt u hemelsche eigenschappen.
E. — Och eedle boom, hoe durf ick waegen
Uw ooft te plucken ! eedle boom,
Gezalight door het appeldraegen,
Hoe klopt mijn hart, uit schrick, en schroom !
O blozende appel, 'k zie u schieten
Een' strael van gout, en levend root.
Die zonder smet u moght genieten !
'k Genaecke u bevend. Zou de doot,
Een worm zich in dien boezem bergen ?
Hou op, hou op mijn lust te tergen.
Waarom mijn lust van ooft onthouden ?
Wat schaet een beet ? onnoosle schult,
Een snoeplust wort licht quijt geschouden.
Ick pluck. Gedoogh het met gedult,
O schepper, zoo 'k mijn hant bederve,
De halve misdaet is begaen.
schoone verve !
O blozentheit
Nu schoone, zet den mont hier aen.
B. —
Ay proef eens. Staetge noch verlegen ?
Nu eet, dat u de hemel zegen.
Uw bruigom komt hier aengetreden,
En schijnt in zijnen geest verruckt.
Wort hy op dit bancket gebeden,
Dien rooden appel, versch gepluckt ;
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Hoe kan zyn mont de bruit ontzeggen
Dees vrucht te proeven op haer woort ?
Ick helpe uw rede zoo beleggen,
Dat, schoon het ooft hem niet bekoort,
Hy zal, om niet uw gunst te grieven,
U innevolgen, en believen.

Constantijn Huygens.
(Gesch. blz. 85.)

1. Fransche kramer.
Myn doosen leveren al wat men heden prijst,
Al wat men gistren loofd' en morgen weer sal laecken ;
Vraeght niet, hoe deughdelick, dat's goed in and're saeken :
Hier is 't al 'goed en schoon als 't maer wel en Parijst.
2. Goudsmid.
't Is al Goud watter blinckt tot mijnent ; maer in schijn,
En in der daet niet al. Leert u hier aen gewennen,
Der menschen uyterlick en innerlick te kennen;
Daer schijnt' er veel voor goud, die maer verguldt en zijn.
3.

Lyndraeger.

Kost yeder een soo spinnen,
Wat een soet voordeel waer 't
De man doet niet als winnen,
En hij gaet achterwaert.
4.

Metselaer.

Men giet geen huys gelijck een klock ;
En men vertilt sich aen een block,
Dat meer weeght dan men op kan houwen :
Die les betracht ick in mijn houwen;
By lage laeghjens ga ick op,
En kom allenghskens tot den top.
Sy mogen haer aen my wat slijpen,
Dien geld of eer-sucht doet vergrijpen.
5. Post.
Post heet ick, en waerom ? bedenckt toch, waer komt Post of ?
Gelyck ick wel een Post, die schier noyt stil en sta ?
En rijd ick altijd voor, en is, Post, achterna ;
Was 't wel een Latinist, die mij den naam van Post gaf ?

_ —
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6.

Aen .de /eugd.

Besteedt den dieren tijd
Van dagen en van nachten,
Terwij1 ghij in uw krachten
En onversleten zijt.
Het schijnt, jong en ervaeren
En is niet wel te paeren ;
Maar 't is een valsche schijn :
Men kan wel jong van jaren
En oud van uren zijn.

7. Een vergeten peerd.
Mijn peerd gaet slijten dat men 't siet,
En 't eet en drinckt en anders niet
Wat reden is bier uyt te delven ?
't Vergaet, omdat het niet vergaet.
Wat raed ? de pleyster light op straet :
Verstaet gij 't niet ? 't Verstaet sich selven.

8. Een gehangen dief.
Waer' ick in 't stroo verward, ick raeckte uit den strick;
Maer dese valt my wat te dick ;
Soo moet ick 't heel gelagh betaelen in de duynen.
De duyvel hael' de henniptuynen.

9. Dezelfde.
0 ghy boosen en ghy vromen,
Menigh stichtelijck sermoen
Sou'ck van desen Preeck-stoel doen
Kost ick aen mijn' aessem komen.

10. fan's uytnemendheid.
Jan neemt waer hy nemen kan,
Uyt de beursen, uyt de sacken,
Uyt de kisten, uyt de packen,
Uyt den ketel, uyt de pan ;
Jan is een uytnemend man.

11. Van Claes den loghenaer.
Claes kan lieghen en bedrieghen ;
Maer noch allerminst met lieghen :
Eenmael heeft hy niet geloghen :
Nu is alle man bedroghen.

HUYGHENS

12.

(

Besorgde Pier.

Pier schonck sijn Wilde wijf een klinck drie vier om niet :
De buurt stond overend en bad hem dat hy 't liet',
Soet, vrienden, seid' hy, soet, 'k heb kwalijk half gedaen :
S'is onder mijn bewind, ick moet er acht op slaen.
13.

Grafschrift.

Hier light een man in d'asch
Soo gierigh at sijn leven :
Hy wou den gheest nauw gheven,
Omdat het gheven was.
14. .
Piet sonck voor Scheveningh in d'onghestuyme baren.
Men segt, hij is den wegh van alle vleesch gevaren
En my dunckt dat het is
De wegh van alle visch.
15.
Gheeft ghy to veel broots aen uw knecht,
Hy dwinght u datgh' er kaes op leght.
16.
Men kent verloren goet
Eerst als ment missen moet.
17.
Veel weet de Rat
Veel meet de Kat.
18.
Een Boer in 't midden van twee advocaten,
Is of twee katten van een visjen aten.
19.
Laet u maer soet als Honigh vinden,
De vlieghen sullen u verslinden.
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Cats.
(Gesch. blz. 87.)

1. Een kleyne pot, door weynigh vier,
Die maeckt terstont een groot getier.
Vrient, sijt ghy gast, of sijt ghy waert,
Komt hier een weinigh aen den haert,
Komt, let eens wat er omme-gaet,
En wat' er aen den vyere staet;
Want soo ghy grijpt den rechten gront,
Hier is yet dat ghy leeren kont :
Ey siet, hier is een pot geset,
Daer heb ick vlijtigh op gelet.
Al is die na de vlam gewent,
Al is' er viers genoegh omtrent,
Al leggen daer veel kolen aen,
Noch blijft hij echter stille staen;
En schoon men hem veel hitte biet :
Hy schuymt, hy raest, hy bobbelt niet.
Maer siet den pot aan genen kant,
Die siedt genoeghsaem sonder brant,
En schoon hij raeckt naeu aen het vier,
Hy maeckt terstont een groot getier,
Hy maeckt, 'k en weet niet wat geluyt,
Het schijnt sijn gront-sop wilder uyt.
Vraeght iemant hier de reden van ?
My dunckt dat ickse geven kan :
De pot die in de vlamme staet,
En doch niet op of neder gaet,
Dat is een groot en machtigh vat,
En daer in schuylt een killigh nat,
Die wort niet haestigh om-geroert,
Of door het vier omhoogh gevoert.
Maer deze pot van kleyn beslagh,
En daer maer weinigh in en magh,
Die is van stonden-aen geraeckt,
Met dat hem maer het vier genaeckt.
Nu vrient, staet noch een weynigh stil,
En let eens wat dit seggen wil :
Al wordt een edel hert geterght,
En dickwijls dit en dat geverght,
Noch wort'et niet te licht beroert,
Of van de gramschap omgevoert,

CATS
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Maer neemt 'et op met koelen moet,
Al wat hem dees of gene doet.
Maer yeder mensch van kleyn verstant,
Die bobbelt als in heeten brant,
Soo haest men hem maer eens genaeckt;
Geringe breynen, haest geraeckt.

2.

Een schip op een sant, een baecken in see.

Te loever, man te roer, te loever, lieve maet !
Kijck hoe het met het schip van onsen buyrman staet;
Het sit daer op een sant, gegeesselt van de stroomen,
En daer en is geen hulp, hoe seer de gasten boomen :
Des soo er nu een wint komt dringen naer den wal,
't Is seker, dat de kiel in stucken bersten sal.
Gy, sie dan naerstig toe, en let op uwe saecken :
Een schip op 't droogh geseylt, dat is een seker baecken ;
En 't is, naer mijrr_ begrip, geen onvoorsichtig man,
Die op eens anders feyl de syne toomen kan ;
Veel menschen, lieve vrient, ontgingen harde slagen,
Indien sy met verstant op d'een en d'ander sagen :
Men segge wat men wil, exempels hebben kracht,
Wanneer men met bescheyt op hunne gronden acht.
Daer is geen beter school de kinders aen te wijsen,
Daer is geen sachter tucht de mannen aen te prijsen,
Dan dat men staegh bedenkt en vlijtigh gadeslaet,
Wat dat een ander doet, en wat er uyt ontstaet.

3.

Krepel wil altijt voordansen.

Lestmael quam ick in een velt
Daer een yeder was gestelt
Tot een uytgelaten vreught,
Naer de wijze van de jeucht ;
Jonge lieden van het lant
Songen, sprongen, hant aen hant ;
Yeder maeckte groot geschal,
Yeder was er even mal.
Doch van alien was er een
Met een krom en krepel been,
G. N. L. — Bl. 10
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Met een plompen, stompen voet,
Die had veeren op den hoet,
Die was voren aen den dans,
Die was by de rosekrans,
Die was om en aen de mey,
Die was leyder van den rey ;
Wat men peep of wat men songh,
Krepel had den eersten sprongh;
Al is Fop een rap gesei,
Al doet Heyn sijn dinghen wel,
Al lyt Jorden moye Trijn,
Krepel wil de voorste sijn.
Maer al was dit in het velt,
't Is oock elders soo gesteit;
Want oock by de steedsche lien
Wort dit menighmael gesien ;
Veeltyts, wat 'er wort gedaen,
Krepel maeckt sich voren aen ;
Krepel is een dapper man,
Schoon hy niet dan hincken kan.
Is het niet een seltsaem dingh
Dat een losse jongelingh,
Dat een onbedreven gast,
Die het immers niet en past,
Veeltijts eerst zijn oordeel uyt,
(Schoon het dickmaels niet en sluyt.)
Eerst van alle dingh gewaeght,
Al en is hy niet gevraeght !
Eerst sal brengen aen den dagh,
Wat hem op de tonghe lagh !
Vraeght 'er yemant hoe dit koomt ?
Wijse lieden zijn beschroomt
Dat er yet moght zijn geseyt
Dat niet recht en is beleyt,
Daerom gaen se traegh to werck
En al met een diep gemerck ;
Maer een geck vol losse waen
Haest sich en wil voren gaen :
Daerom segt maer nogh althans,
Krepel wil eerst aen den dans.

CATS

4.
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Eygen heert is gout weert.

Eygen wooningh, eygen dack,
En dat even doet my deught,
Groot voorwaer is uw gemack :
En verweckt my soete vreught.
Eygen keucken, eygen heert,
Dus zijt gy in mijn gepeys,
Groote schatten zijdij weert ;
Beter als een groot paleys,
Want al zijdij niet te groot,
Beter (Princen met verlof)
Gy zijt dienstig in den noot,
Beter als een Konings hof ;
En al zijt gij slecht en arm,
Want dit houd' ick wonder vast,
Noch vind' ick u asschen warm, f Groote salen, groote last,
Of al zijt gij somtijts kout,
En, gelijck men staegh bevint,
*trot ■ ch Hooge torens, hooge wint.
I ck ben op u wonder bout,*

5.

Suum quemque fortunce pcenitet. (1)

Als het visje leyt gevangen,
Schoon men komt tot hooge staten
Daer het noyt te voren lagh,
Schoon men heeft geduchte macht,
Stracx soo krijght' et groot verlangen, Schoon men krijght oock groote baten,
Om te wesen daer het plagh ;
Noch is 't dat men meerder wacht.
Maer een ander, afgedreven
Vrienden, laet u vergenoegen
Van de Maes oft van den Rijn
I Met dat u den Hemel geeft,
Komt omtrent de fuycke sweven ,
Wilt u na de reden voegen ;
En begeert' er in te zijn.
Dat is 't beste dat men heeft.
Wie heeft vreemder dingh gelesen ? Waerom wenschen, hopen, schroNoyt en is de mensch gerust,
Waerom altydt weder aen ? [men ?
Is' et niet een selsaem wesen ?
Schoon ghy mocht' et al bekomen,
Niemant heeft' er vollen lust :
't Kond u dan oock slimmer gaen.

,

6.

Berijmde spreuken.

D'eerste koude, en oock de leste,
Zyn te mijden als de peste.
De Meert
Roert haer steert.
Dagen die lengen,
Dagen die strengen.
Melck op wijn
Dat is fenijn ;
Maer wijn op meick
Is goet voor elck.

Eet dat gaer is
Drinckt dat klaer is,
Spreeckt dat waer is,
Schout dat swaer is,
Scheert daer hayr is.
Wie veel smeert de borst
En drinckt sonder dorst
En eet sonder honger,
Die sterft des te longer.

(1) Elkeen is ontevreden over zijn lot.
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Waer gy oyt gaet of henen treckt,
Hout staegh uw beurs en hert bedeckt
En melt niet door een lossen praet,
Van waer gy komt of henen gaet.

Ledigheydt is hongers moeder,
En van diefte voile broeder.
Een ploegh die werckt, blinckt :
Maer 't stille water stinckt.
Rust maeckt roest.
Niet doen, leert quaedt doen.

Een dingh dat gij niet sparen moet,
Dat is de rant van uwen hoet.
Grijpt dien vry dickwijls metter hant Elck vogel prijst syn eygen nest,
En hier en in een ander lant.
En die is hem doch alder-best.

Stalpert Van der Wiele.

(Gesch. blz. 88 )
Het eerste der twee volgende uittreksels is uit Extractum Catholicum
na
tegen alle gebreken van verwarde hersenen : bygevougde confijten
de XXVIlle dosis ; het andere is een der schoonste gedichten uit

Lofzangen.
1. 't Gauwe Miertje.
Gauwe miertjes, kleyne diertjes,
Groote meesters van den mensch !
U te prijzen met de wijzen
Is mijn welberaden wensch.
Gaat, luyaerden ! Ziet na d'aerde,
Die 't ten Hemel niet en lust
En zult leeren distingueeren
Tijd van arbeyd en van rust.
't Zomers gaet het, lost het, laedt het
Kleyne miertje, wijs en vroed
Daervan 't in de koude winden
Van December leven moet.
Als de kreklen, die op steklen
't Zomerweer verzingen dwaes,
Moeten derven, moeten sterven,
By gebrek van winteraes.
Ziet ze handlen, ziet ze wandlen,
Ziet ze lopen gins en weer ;
Ziet ze slijten, ziet ze splijten
't Marmer van haer voetjes teer ;
Even wakker nae den akker,
Even vlitigh van den roof,
Die haer pootjes, zonder kootjes,
Dragen uitte tarwe-schoof.

STALPERT VAN DER WIELE

Maer byzonder is 't een wonder
Boven al, gelooft het vry,
Dat zy 't koren, om te smoren,
Knagen af te wederzy ;
Jae, met dijken wel bestrijken,
Opdat daer, noch by noch nae,
Waterstromen zouden komen
Aen te brengen rot af schae.
Kleine beesjes, groote geesjes !
Dank uw schepper hebben moet
Van de lering die uw nering
Aen de trage menschen doet ;
Des zoo schamen wy by namen
Ons, die Christum kennen, dat
Onzen handel, wegh en wandel,
Zoo veer wijkt van 't mierepad !

2.

Sinte Agnes Bruyloft.

Hoe sie 'k 't aensigt dus blymoedigh
Van de reyne maegd Agniet ?
Waer nae gaet sy toch soo spoedigh,
Middel door 't geleen verdriet.
Stroyd roc) Roos, en Lely-blaen,
Refr.
Agnes sal te Bruyloft gaen.
Bruyloft, die den grootsten Koning,
Voor een kort besuerde leyd,
In syn Hemel-rijcksche woning
Sijn vriendinne heeft bereyd.
D' eelste Maged was verwesen,
Om haer Bruygoms wil, te swaerd.
Groot en kleynen saghmen' vresen,
Sy alleen gingh onvervaert.
't Weenden al, wat haer passeren
Over straet sagh na 't schavot;
Sy alleen gingh triumpheren
Over haer getrocken lot.
Noyt en saghmen bruyd soo trachten
Na 't verlangde Bruylofts-bed,
Als het reyne Lam wel jachte
Na de dood, voor Christus wet.
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— . Jesu Heer ! 'k en ben's niet waerdig ;
Och ! hoe kom ick aen 't geluck ?
Nu, scherp-rechter ! maekt u vaerdigh,
Waertoe dient dit Lang vertuck ?
Ach ! hoe was den beul te moede !
Ach ! hoe reden* hem de leen,
Eer hy 't halsjen dorst bebloeden,
Eer hy 't hoofjen kreeg beneen.
D' armen man bestond te baren*
Met veel schrickelijck gelaets,
Om het Meysjen te vervaren ;
Maer, eylacen ! 't had geen plaets.
Sal ick dan mijn Sabel schaerden,
Sal mijn hand dan syn soo stout,
Op een stroot* van sulcker waerden
Min dan dertien jaren oud ?

*beefden

*dreigen

-

. Agnes ! hoort eens hoe de menschen
Hier rondom, uyt goeder deugd,
Naer uw echt en leven wenschen !
Spaert doch uw' geblomde jeugd ! .
« Swijgt ! ghy raedt ter quader trouwen,
Dit waer al te onbeleeft;
Met dien Bruygom wil ick houwen,
Die my eerst verkoren heeft. .

-

Doet u ampt ! Waer is den degen,
Die my, door een korte dood,
Al te ongehoopten segen
Storten sal in d'open schoot !
« Doet u ampt ! en laet verdwijnen
't Lichaem, 't welk de oogen sien
Kunnen, die 'k te mijnder pijnen
Haet, en niet en kan verbien ! »
Hiermee stondse, badtse, booghse
Onder 't swaerd het teere vleysch,
't Hoofd viel af, maer opwaerts vlooghse
Met de siel naer Goods Palleys.
Stroyt roe) Roos' en Lely-blaen,
Refr.
Agnes heeft den strijd voldaen.

*strot

DIRK CAMPHUYZEN
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Maer nu sy haer strijd volstreden,
End' ontfangen heeft de croon,
Soo wils' ons, door haer gebeden,
Gunstigh zijn voor Godes throon ;
Dat wy oock, door d'eyge baen,
Refr.
Met haer eens ter Bruyloft gaen.
Amen, Agnes ! Godt wil 't gheven,
In wiens ooghen ghy behaegt
Hebt door een reyn, lijdsaem leven ;
Bidt voor ons dan, waerde Maegt !
Dat wy oock, door d'eyge baen,
Refr.
Met u eens te Bruyloft gaen ! (1)
0. N. L. 2544.
Dirk Camphuyzen.

(Gesch. blz. 89.)
1. Meysche Morgenstondt.
Wat is de Meester wijs en goedt,
Die alles heeft gebout,
En nog in wesen blijven doet,
Dat 's menschen oog aen-schout :
Die 's Werelds wijden omme-ring,
Noyt uytgewaeckt, bewaeckt,
En door gepaste wisseling
Het soet noch soeter maeckt.
Nu is de Winter, dor en schrael,
Met al sijn onlust heen,
En de aerde heeft voor deze .mael
Haer lyden af-geleen.
(1) Dit lied is eene dichterlijke bewerking der 3de les uit de 2de Nocturne
van het Kerkelijk Officie der H. Agnes. Ziehier den Latijnschen tekst, waaruit
STALPERT zijne dichterlijke bezieling geput heeft :
Non sic ad thalamum nupta properaret, ut ad supplicii locum, lwta successu,
gradu festina virgo processit. Flere omnes, ipsa sine fletu. Mirari plerique, quod
tam facile vitae suae prodiga, quam nondum hauserat, jam quasi perfuncta donaret.
Stupere universi, quod jam divinitatis testis exsisteret, quae adhuc arbitra sui
per aetatem esse non posset. Quanto terrore egit carnifex ut timeretur, quantis
blanditiis ut suaderet, quantorum vota, ut sibi ad nuptias proveniret ? At illa :
Et haec sponsi injuria est, inquit, exspectare placituram. Qui me sibi prior elegit,
accipiet : quid percussor moraris ? Pereat corpus, quod amari potest oculis,
quibus nolo. Stetit, oravit, cervicem inflexit. Cerneres trepidare carnificem, quasi
ipse addictus fuisset, treinere perctirsor;s dexteram, pallere ora alieno timentis
periculo, cum puella non thneret suo.
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Dies is de tijdt weer-om gekeert
Waer in natuyr verjongt,
Haers milden Scheppers goedheyt eert,
En met sijn gaven pronckt :
De Mey, wiens soetheyt zoo ver strekt,
Dat syn gedachtenis
In 's menschen geest al vreugd verweckt,
Eer hy voorhanden is;
De Mey, het schoonste van het jaer,
Daer alles in verfrayt,
De lucht is soet, de son schijnt klaer,
't Gewenschte windtjen wayt.
Het dautjen, in den koele nacht,
Wordt over 't veld verspreyt,
Waer door de heel natuyre lacht
En is vol danckbaerheyt.
De Aert is met gebloemt geciert,
Het Bijcken gaert sijn was,
Het Leeuwerickjen tiereliert,
En daelt op 't nieuwe Gras.
Het Bloempjen dringt ten knoppen uyt
't Geboomte ruygt van lof,
Het veetjen scheert het Klaver-kruyt
Graeg van het veldjen of.
Elck diertjen heeft syn vollen wensch,
En quelbegeert leyt stil :
Behalven in den dwazen mensch,
Door sijn verkeerden wil.
De mensch, van ware deugden leeg,
En vol van sotten lust,
Hem zelf en andren in de weep,
Vermoord sijn eygen rust.
Dit Leven, 't welck alleen niet end,
Maer kort oock is van duyr,
En licht van zelfs slaet tot ellend,
Maekt hy sich dobbel suyr :
't Vee wordt ontzielt, sijn eind is snel,
En sijn doodspijn niet groot;
De mensch, door menig zielgequel,
Sterft meer dan eenen dood.

REYER ANSLO
Ach ! had de mensch (soo waer sijn stand
Vol hert- en sinnen-vreugd)
Of sonder deugde min verstandt,
Of by 't verstandt meer deugd.
Ach ! waren alle menschen wijs,
En wilden daer by wel !
De Aerde waer een Paradijs,
Nu isse meat een hel.

2.

Vrede.

Daer moet veel stryds gestreden zijn,
Veel kruys en Leeds geleden zijn ;
Daer moeten heyl'ge zeden zijn,
Een nauwe weg betreden zijn,
En veel Gebeds gebeden zijn ;
Zoo lang wy hier beneden zijn :
Zoo zal 't hierna in vreden zijn.

Reyer Anslo.
(Gesch. biz. 90.)
Afscheid aen Amsterdam.
Hier, daar de Ryn met radde watren stroomt,
Door bergen hardt van steenen, vol geboomt,
Of wyngaartranken,
Hier reize ik heen, maar gy, myn voestervliet,
Myn Amstelstroom, al zie ik u hier niet,
lk wil u danken
Voor al uw gunst, waar van ik roem en boog.
0 waternimf, gy zyt my uit het oog,
Niet uit het harte.
't Is waar, myn stadt, dat ik van u niet lang
Ben afgeweest, maar 't is my reets to bang
En groote smarte :
Myn hart wordt flaau, als 't dcnkt om al zyn bloet,
Om vrient en vreemt, in myn zoo teer gemoet
Zoo diep gekropen ;
lk acht my aan myn bakermat verplicht,
En toen ik nu uit Hollant en het Sticht
Was uitgeloopen,
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Toen keerde ik my heel twijflend langs de brug
By Nieuwersluis tot driemaal toe te rug
Naar Amstels vesten,
Tot dat myn geest, bevangen met een' tocht
Tot reizen, my weer aan het reizen brocht,
En sprack op 't leste :
Op, maak u op, om met een' hoogen toon
Te Rome voor des Tybers Myterkroon
Latyn te spreken.
lk stond verbaast, en even als die geen,
Die voorwaarts dryft, en door de stroomen heen
Niet ziet te breken,
Maar ziet nogh eens, zoo ver nu van den kant,
Zoo deerlyk om naar 't lieve vaderlant,
Zoo waardt als 't lever!,
Zoo is 't met my, die om het Roomsche feest
U, die zoo lang my zyt zoo lief geweest,
Nu moet begeven.

Oeeraard Brandt

(Gesch. blz. 90.)
Portret van Michiel de Railer.
Dusdaanig was het eindt van den Heere Michiel de Ruiter, nu
Hartogh, Ridder, L. Admiraal Generaal van Hollandt en Westvrieslandt,
die achtenvyftig jaaren lang, van 't elfde jaar zyns ouderdoms af, de
zee hadt bevaaren, en van 't allerlaaghste tot dien hoogen top van
eere, langs alle trappen der scheepsbedieningen opklom. Van wien
met waarheit wordt getuight, dat hy, in 's Landts dienst en eedt
getreden, nooit naar eenig ampt met gunstjaght stondt, en dat hem
alle waardigheden, dat zeldtzaam is, zonder daar ooit om te spreeken,
van zelfs, door zyn verdiensten, zijn t'huis gebracht, en opgedraagen.
De glans der eere, de glory, die veelen 't gezicht omtrent de kennis
van zich zelven verblindt, en tot ydelen roem, of fiere grootsheit
vervoert, hadt hem nooit bedwelmt. In zijn grootheit bleef hy kleen :
dankbaar jegens zyn weldoenders, eerbiedig jegens zyn meerderen, beleeft
omtrent zyns gelyken, meewarig en gespraakzaam jegens zyn minderen,
en elk, zoo veel hy kon, verplichtende. Dus won hy 't hert van alien
die hem kenden : verkeerende met luiden die in zijnen laagen staat
zyns gelyken waaren geweest met zulk een ongemaakte heusheit, dat
ze met d'oude gemeenzaamheit, die zy in zyn kleenheit met hem gehadt
Madden, daarna in zyn hooghsten staat levende, liciit zien konden, dat

BRANDT. - VAN DER GOES
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hy wel van staat was veranderdt, maar niet van aardt. Ja zelfs in
't midden van zijn grootheit vondt de grootsheit zoo weinig vats op
hem, dat hy, ten tyde toen er vlooten van 't negentig of honderdt
scheepen, en veel duizenden van matroozen en soldaaten onder zyn
gebiedt stonden, zich zelven van een enkel knecht liet dienen, en zonder
anderen nasleep van gevolgh te voorschyn quam. Hy schaamde zich
ook zyn voorgaande geringheit niet, maar vertelde dikwijls in gezelschappen en op maaltyden, zelfs in 't byzyn van groote persoonaadjen
hoe hy in de lynbaan plagh te gaan, en voor jongen plagh te vaaren,
vermaanende somtyds de slechte matroozen, dat ze op zyn voorbeeldt
mosten zien, en, gedenkende wat hy geweest was, moedt. houden op
hoope dat ze, zich wel draagende, ook gevorderdt zouden worden.
Nooit plaght hy ydelyk te roemen over zijne daden, noch die van
andre te verachten : man anderen de verdiende eere gevende, heeft
men meermaalen gezien dat hy d'uitkomst der zeegevechten en overwinningen aan de Heeren Staaten overschryvende, met zulk een ingetoogentheit
en zeedigheit van zich zelven en zyn bedryf gewagh maakte, dat hy
zyne glory eer scheen te verkleenen dan te vergrooten, en dat men
de zaak gemeenlyk grooter bevondt dan hy ze verhaalde. Hier door
hieldt hij zich buiten nydt. maar niet buiten lof, die hem van zelf
genoegh volgde. Maar hy was zoo vry van faamziekte, dat hy nooit
lofredenen, daar men zyn naam, wegens zyn verrichtingen, door zocht
te verheerlyken, wou aannemen, en hy werd, als hem eenige loftuitingen
voorquaamen, daar over beschaamt en bezwaart, jaa ook eenigzins
bevreest : hebbende het ooge op den uitgang van Herodes Agrippa,
die Godt d'eere niet gaf, en zeggende, dat Godt hem dan zou verlaeten,
als hy die lof aan zich zou laaten leunen. Ook was hy gants niet
bekommert wat men by zyn leven van hem zou zeggen, of na zyn
doodt zou moogen schrijven. lk wil wel, zeide hij, van niemant genoemt

noch opgehaalt worden, als ik slechts myn gemoed magh voldoen, en
myn orders wel uitvoeren.
Antonides Van der Goes.
(Gesch. blz. 90.)
Uit de Uitvaert van den heere joost van den Vondel, Agrippyner,
vader der Nederduitsche Dichtkunst (1679).
Maer gy,
grote ziel ! die nu de hierarchyen,
De starren, magten, en geduchte heerschappyen,
En serafinnen, net geschildert in 't verschiet,
Op uw geleerde blaen, van dichte by beziet,
Gy leeft nu in 't muzijk der hemelsche koraelen,
Daer lust het u het h4rt vol blijdschap op te haelen,
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En 't geenge in schaduw schreeft voorheenen, met uw oog
In 't wezen te bezien, dwaalstarren, regenboog,
De hemelgordels, en de wisslende aengezichten
Der mane, met de zon, de bronaer aller lichten.
Van daer ziet gy gerust hun reukeloosheit aen,
Die hunne tanden in uw glorie durven slaen ;
En uit een wanhoop, om oit tot dien top te stijgen,
U schenden, om voor 't minst aldus een naem te krijgen.
Daer triomfeerf gy in het diamanten slot
Als een Jupijn, die met Salmoneus dolheit spot,
En hem, zoo drae 't hem lust dien hoogmoet te doen zinken,
Ten donderwagen met den blixem uit kan kiinken.
0 Rijn, geboortestroom des dichters, die zoo fier
Uw zilvre hoorens heeft gekroont met zijn Laurier,
Die aengenamer vloeit langhs 't velt van zijne blaeren
Als daer gy bruisschend komt ten alpen uitgevaren :
Wiens helder stroomkristal zoo zuiver nergens blinkt,
Als daer gij stroomt met nooit verderffelijken inkt.
Beny het niet, als gy langs Keulen of komt dalen,
Dat gy niet moogt met d'eer van zijne grafstee pralen.
Gy hebt Erasmus lyk de Maze ontrukt, en kust
Dat heilige geraemt, daer 't noch te Bazel rust.
Zoo gingt gy voor : en schijnt het nu uw recht te krenken
Dat u een ander eens het zelfde toe komt schenken,
En datmen op zijn tijt u 't ongelijk betaelt ?
'T is eers genoeg dat gy met zijn geboorte praelt.
Want schoon hem Keulen eerst heeft in haer schoot ontfangen,
Het Y was evenwel zijn uitterste verlangen :
Dat heeft hem opgevoet, en aen dien rijken gront
Gaf hem de zanggodin den honing in den mont.
'T is waer, gy hebt hem eerst zien snakken nae het leven,
Maer 't is hem waerlijk aen den Ystroom eerst gegeven :
Die zal zijn dierbare asch oock houden aan zijn vloet,
En als hy Amsterdam in 't heenenstroomen groet,
Steets wenschen (nu hy mag het overschot bewaren
Van zulken man) dat hem geen grafzerk mag bezwaren,
En d'aerde licht valle aen 't gebeente, daer het wacht
Een eindelozen dag uit zulk een langen nacht.
Wat grafgewelf zal ik den Aartspoeet nu bouwen ?
Waer vinde ik yolk, om al het marmer uit te houwen ?
Want stichtte ik hem nac zijn verdienste en naem een graf,
Gelijk hy levende reets aen zich zelven gal,
'T geen met de grootheit van zijn faem zoude evenaren,
Zoo moet het rusten op twee trotse pronkpilaren,

LANGENDIJK
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Kolossen, niet van erts gevormt, noch door de hant
Geklonken, maar gegroeit uit eeuwig diamant.
'T zouw van de noortpool of tot aen de zuidas raeken,
En al de weerelt dus dien man zijn grafstee maeken,
En Febus overal hem groeten, daer hij 't hooft
Ter kimme uitsteekt, en daer hij weer zijn fakkel dooft.
Zoo lang men neerduitsch dicht verstaet, en kent in waerde,
Zal meet en meer zijn lof zich spreyen over d'aerde.

l8de eeuw in het Noorden.
Langendijk.
(Gesell. blz. 93.)
Uit Don Quichot (1 ste bedrijf, 5e en 6e tooneel).
(Don Quichot, op zijn mager paard Ronsinant, en zijn knecht
Sanche, op een ezel, zijn plotseling op het tooneel gekomen. Sanche
leidt Ronsinant met Grauwtje weg , om ze te laten weien. Don
Quichot aanziet ieder dien hij ontmoet, voor een ridder.)
S.
D. Q.

—
—

Och Ridder Don Quichot, 'k verlang al weer naer huffs !
Geduld, mijn zoon, geduld.
S.
Ja 'k zie vast munt, noch kruis,
Won ik nog geld, met al dat hongerige doolen.
o Sanche ! Sanche ! gy begint al weer te toolen ;
Waar heeft een schildknaap van een doolend Ridder geld
Tot loon van dienst geeischt ? zeg eens wat boek vermeldt,
Dat Roeland, Amadis, of Palmeryn de Olyven,
Geld gaven, zeg ?
1k kan niet leezen, noch niet schrijven,
S.
Wat bruid me Roeland, met jou hiele ridderschap,
Als ik gien geld heb.
D. Q.
Schelm ! ik dagt u op den trap
Van eer, en hoog geluk, door mynen arm te zetten.
Loop naar uw wyf, loop heen, ik zal 't u niet beletten.
Gaa werken om de kost, gy zijt myn gunst niet waard.
Zo ik een koninkryk kan winnen, door myn swaard,
Zal ik een ander, u ten spyt, tot koning maaken;
Bedenk dan, Sanche, hoe die euvel u zal smaaken.
Och, och, vergeef het my, 'k en hebt zo niet 'emiend,
Mijnheer, ik hebje met men Graeuwtje lang 'ediend,
—

D. Q.

—

—

—

S.

—

(158)

18de

EEUW IN HET NOORDEN

En overal gevolgd. Beloofje nog te geeven
Een eiland veur myn loon ; ik zal jou al myn leeven
Daar veur bedanken ?
Ja, het eerste dat ik win.
D. Q.
In 't admirantschap, heb ik ook al vry wat zin.
Of maek me maer zo'n graef, of prins, 't ken jou niet scheelen,
Al wierd ik Keuning ; als je tog bent an het deelen,
Zoo leg me maer wat toe, van d'eenen brui, of d'aer.
Hy kan ligt knippen die een lap heit met een schaer.
Maer 'k wou dat ik het zag gebeuren, zei de blinde.
'k Moet lachen, Sanche.
S. — Zie, mynheer, zie door die linde.
Loopt daer glen kaerel ?
Geef mijn schild en mijn geweer :
D. Q.
Het is een ridder.
S.
Neen, het is een boer, myn heer.
'k Zeg 't is een ridder, haal myn . lancie, niet te draalen.
Het is een boer, heer, of de drommel moet me haelen.
lk ken hem aan de veer, die op zijn helmtop zit.
't Is Ridder Splandor, zoon van Medor.
S.
Ei ik bid,
Maek tog gien questie, je bend zekerlyk bedrogen,
Merlyn de Tovenaer draeijt weer een rad voor je oogen,
—

S.

—

D. Q.

—

—

—

D. Q.
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Zesde tooneel.
DON QUICHOT, SANCHE, KAMACHO, met een veer op zyn boeremuts.

K.

—

...Smit Justus, wie is dat
D. Q.

o Splandor, braave held,
En doolend Ridder, daar Turpinus pen van meldt ;
Aanschouw hier Don Quichot, den ridder van de leeuwen.
Gansbloet (1), wat vent is dat och, och ! ik moet fens schreeu't Is Symen langdarm, of de pikken (2) uit de hel.
[wen,
Och sinte langdarm, of hoedat je naem mag weezen,
'k Zel alle daegen, drie van je amerietjes (3) leezen,
Voor al de songden, die je in 't leeven ebt 'edaen.
Ei laat me leeven, en zo lang naer huis toe gaen ;
Tot ik - men testemengt 'emaakt heb. 'k Laet me hangen,
Zoo 'k niet weerom kom, op parool, als krijgsgevangen.
Heer Ridder, hoe, gy spreekt of gy betoverd waart,
Dat zyn geen blyken van uw' ouden heldenaard,
Gy zijt het, die wel eer het Turksche heir verheerde
En in Stoelweissenburg zo heerlijk triumfeerde.
—

K.

D. Q.

—

—

1 bij Gods bloed, -- 2 de drommel, de duivel, — 3 Ave Mariatjes.
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Och ja, heer langdarm, 'k bin betoverd, 'k bin bedrild ! (1)
lk bin bezeeten, ik bin al wat datje wilt.
Och mijn gesuikerde sinjeurtje ! laet me loopen !
Daer is myn beurs.
S. — Geef hier ! maer bloed! ik zou niet hoopen
Dat hy betoverd was, en dat hy iens uit klucht,
Als ik er geld uit kreeg, zou vliegen naer de lucht.
Heer Splandor, hou uw geld, ik ben geen dief of roover.
D.
't Za, Sanche, geef het weer.
S. — Wel dat komt zeker pover,
Zo'n schoone beurs, en die 'k zo mak'lijk houwen kan !
En dat rechtvaerdig, want ik krijgze van den man.
D. Q.
Wat draalje ! geef terstond.
S. — Het zinne spaense matten (2).
D. Q.
Geef over of...
S. — Ei lieve, een greepje
D. Q.
Ik kan bevatten,
Dat u de rug wat jeukt,
S. — Hou daer dan, tovenaer,
lk dankje.
K.
S. — Holla, broer.
D. Q.
Ha, schelm.
S. — Daer is het, daer.
Heer Ridder, zyt gerust ; ik staa niet naar uw leven :
D. Q.
Maar wil dat gy me uw' helm tot dankbaarheid zult geeven.
Och jonker, 'k heb gien helm ooit op myn kop 'ehad,
K.
't Is maer een boere muts, met veeren, dat je 't vat;
Wil jy hem hebben ? 'k wil hem gaeren' an je schenken.
D. Q.
Heer Splandor, groote held, ik kan my niet bedenken,
Hoe uw' doorluchte geest, en groote schranderheid,
Van 't spoor der reden, door de tov'naars is geleid,
Dat gy dien zwarten helm, dien Roeland plag te draagen,
Een boere muts noemt.
K. (geeft hem zyn muts).
Och hy zoekt me wat te plaegen !
Hou daer, daer is myn helm, ast dan een helm moet zyn.
'k Ben dankbaar, groote held.
D. Q.
Die kaerel piert me fyn.
K.
Wat zegt zyn edelheid ?
D. Q.
K.
Of ik nou mag vertrekken ?
Hoe vaart Angelika ? wil my 't geheim ontdekken :
D. Q.
Waer zy zich nu onthoud. Leeft uw heer vader nog ?
Het moortje Medor, dat held Roeland met bedrog
K.
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1 behekst, — 2 geldstukken ter waarde van ongeveer 5 fr.
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De schoone Angelika, uit minneliefde ontschaakte ?
Waar door die groote held, uit spijt, aan 't mien raakte ?
Meld alles maar aan my, den dapp'ren Don Quichot.
lk heb geen Vaer noch Moer, heer Ridder dronke zot. (I)
K.
Is dan de schoone Moor, uw vader reeds gesturven ?
D. Q.
Mijn vaertje was gien moor. Och, och ! ik ben bedurven,
K.
Hy ziet me voor een Turk. of voor een Heijen (2) aen,
mit me slegt vergaen.
Zo hier gien yolk en koomt, zel
Is dan Angelika, uw moeder, reets ter aarde ?
D. Q.
Die zulken braaven held, als u, o Splandor, baarde ?
lk heb Jan Geelesla (3) men leev en niet 'ekent,
K.
lk hiet geen plankoor (4), en we bennen niet 'ewent
De kei'ren (5) in ongs dorp met zukken naem te doopen.
Ei Ridder dronke zot, ik bidje laat me loopen.
Je hebt me muts al weg, zeg maer, wat wilje meer,
Men wammes; en men broek ?
Neen, neen, verdwaalde heer,
D. Q.
Dien schoonen wapenrok zal ik u niet ontrooven ;
'k Wil liever voor uw' helm een koninkryk belooven ;
lndien gy 't maar begeert.
K.
Och, och, 'et is de droes,
Is dat geen paerdevoet ? neen, maer een karrepoes ! (6)
Nou merk ik 't eerst, och zo'n hiel keuninkryk, sint felten ! (7)
Je hint een dubbelduw ! (8)
S. — Zen kop die rydt op stelten.
K. (schriift een streep).
'k Bezweerje by den geest, van houte Sint
[Michiel,
Al waarje nou de droes, of Steven zongder ziel,
Nagtmerri, bietebauw (9), of ongeboore heinte,
Al wierje nou zo klein, datje in een tinne pijntje (10)
Kon kruipen, zo je nou gien mensch bent, ken je nou
Niet over deuze striep.
D. Q. (over de streep stappende).
lk voel myn hart vol rouw;
o Eedle Splandor, om het missen van uw zinnen
't Verstand schynt u van 't spoor, door 't al te hevig minnen.
'k Omhels u, als myn vrind.
K.
Dat maekme wat gerust.
lk loof werentig, dat je lui wat kortswil lust,
Maer alle gekken op een stokje, laat me wangdelen...
Daer 's Vetlasoep, de Kok, wat of die wil verhangdelen.
—

—

—

—

—

—

—

—

2 heiden,
3 woordspeling op Angelika,
1 Woordspeling op Don Quichot,
- 4 Splandor, - 5 kinderen, - 6 karpoets, bonte muts, -- 7 Sinte Valentijn,
spookgeest, -- 9 nachtgeest, -- 10 pintje.

JUSTUS VAN EFFEN
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Justus Van Effen.

(Gesch. blz. 95.)

Over den wansmaak in de dichtkunde.
Na verscheide ontschuldingen, welke de Poetische zeedigheid mede
brengd, gaf zich de Heer van 't huis de eerste over, en een papier
uithalende en ontvouwende : dewijl de Heeren goedvinden, sprak hij,
dat ik hen verveel en lastig valle, zal ik de vrijheid neemen van een
Lijkdicht op de dood van een Zeebevelhebber voor te leezen, 't welk
ik een geruimen tijd geleden, op de wijze van eene Herderskout,
opgesteld heb : 't is wel wat lang, maar wat zal men daar tegen doen ?
Dit zeide hij met een verwaand grimlachje, 't welk scheen te betekenen,
dat hij niet twijfelde, of het zoude noch te kort gevonden worden.
Hierop, na behoorlijk gehemt, en zich gesnoten te hebben, vong hij
aan op eene langzame, deftige, en nadrukkelijke manier. Men kon
waarlijk zien, dat het een herderskout was. De namen van Melker
en Veenman, gelijk ook de afbeelding van schaapen, die blaatende van
een heuvel afdaalen, en zich naar een Beek al huppelende spoeijen,
waren daar onwederspreekelijke bewijzen van. Tot dus verre maakte
't Fluitje nog al een zagt en aangenaam geluit. Doch 't Herders-riet
kreeg welhaast de klank van een krijgs-trompet, en zelfs van een
keteltrom. De dappeie daaden van den Overledene moesten opgezwetst
worden, en dewijl buiten twijfel de Dichter zich verbeelde, dat wel
te prijzen bestaat in sterk te prijzen, vijzelde hij zijnen Held op, als
of de Ruiter, Tromp en Piet Hein maar kinderen bij hem waren
geweest. Hier moesten Zeeslagen afgebeelt worden, 't welk men in
't eerste opzicht zoude zeggen, dat door een Harder niet al te gevoeglijk
konde gedaan worden ; maar de Poeet had die zwarigheid reeds uit
den weg geruimd, met aan Veenman zelf te doen zeggen, dat hij in
zijn jeugd de Zee gebouwt en verscheidene Scheepsgevegten had bijgewoont, geen immers in 't minste niet onwaarschijnlijk is. Na dat
onze Dichter met veel beleid en Zeemanschap de noodige voorbereiding
tot den slag had gemaakt, zette hij zich in een postuur, waaruit men
wel oordeelen konde, dat het een hardnekkig en bloedig gevecht zoude
wezen en niet weinig armen en beenen zoude kosten. Zijne stem
verhief zich, bromde, daverde ; zijne oogen blonken als vuur, en met
zijne gebaarden scheen hij die van zijn strijdenden Zee-held te willen
nabootsen. 't Was als of al de leeden van de Toehoorderen, tot
dezelfde beweegingen, door verborgene yzerdraaden getrokken wierden ;
verbaastheit en schrik was op alle de aangezichten levendig afgeschildert.
Met de hoofden paderde men den Leezer allengskens ; men durfde
zijn adem kgvalijk• haalen; de een stampte van verrukking, de andere
trok zijn paruik scheef ; en hadden zy hun eigen hair gedragen, een
goed gedeelte van 't zelve zoude gewis in den loop gebleven zijn.
G. N. L. — Bl. 11.

▪
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Een kind van den Autheur, zijnde een Juffertje van vijf of zes
jaaren, beyond zich by haar Moeder, en zoo lang Papa met schaapjes
en geitjes bezig was geweest, had zy, al speelende met Mamaatjes
wayer, zeer aandachtig gescheenen. lk, die een rechte kinder-gek ben,
had ruim zoo veel behaagen in haar houding, als in haar Vaders
gebazuinde Herderkout ; ik hield myn oogen op haar gevestigt, en
bemerkte zeer wel, dat het bulderen van Papa, en de misselijke gestalte
van zijne Toehoorderen, 't kind meer en meer vervaart maakte; zoo
zeer dat, wanneer Paatje den Zee-God beschreef, als van schrik zich
onder de golven duikende, het zoete Wicht zich zelf scheen te willen
verschuilen, en zich met een ontstelt en angstig wezen, in haar Moeders
schoot verborg. Tot zo verre bezat het zich nochtans ; maar wanneer
de Poeet zijn Held aan den man bragt, en met een brullende stem
de volgende Vaersen uitgalmde :

Mijn Held valt aan; hy zwaait om 't hoofd het schitirend staal,
Hier donderd
grof geschut, bier blixemd 't zwaar metaal,
Het vuur-roer weerlicht, en het hagelt handgranaaten...
Toen kon 't arme kind het niet !anger houden : Och, Maatje !
schreeuwde zy uit, waarom is Papa zoo boos ? hij vloekt zo ! Deze
aardige onnozelheid dwong 't gansche Gezelschap, en Papa zelfs, in
eene schaterende lach uit te barsten ; doch men bedaarde zich wel
haast, de aangezichten bragten zich terstond weder in de plooi van
verrukking, en, gelijk het de wijze is, de Poeet hervatte zijne lezing
met : Mijn held valt aan, etc. Omtrent een half uurtje duurde dit
opzwetzen, van tijd tot tijd afgebrooken door kleine verpoozingen,
geschikt tot ademhaaling, en om met wellust der Toehoorderen goedkeuring en verwondering te smaaken.
Na dat hij geeindigd had, sprak hy ons aan met eene verzagte
toon en met een needrig gelaat, ons verzoekende hem de fouten van
zijn Gedicht te willen aanwijzen, en van zijn bekende leerzaamheid
ons op het nadrukkelijkste verzekerende.
Fouten ? Mijnheer ! werd 'er geantwoord, fouten ? Uw Vaers is
onverbeterlijk 't is wonderlijk, wonderlijk I
Wonderlijk, wonderlijk !
galmde 't gansche Gezelschap na. lk vond goed er nog bij te voegen,
dat ik in geen taal oit een diergelijke Herders-kout gelezen had.

Betje Wolf en Aagje Deken.
(Gesch. blz. 96.)
Uit Willem Leevend.

(Tante Martha schrijft naar hare nicht, om haar het ontworpen
huwelijk met den Heer Rijzig of te raden.)
.
Maar nu zulje weer uit de
•
•
•
Naghtschuit komen ; en zeggen : < Heden, wat voor een geheim ! »

BETJE WOLF EN AAGJE DEKEN
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Hou je maar niet van de mallet' ! Wel, dat is de druif in mijn
mond, zei de smit, en hy verkogt een treeft. 't Is met jou ook zoo.
Denk je niet, dat ik weet dat je geprittendeerd word ? en zie daar,
ik noem man en paard ; van men Heer Ryzig, wel bekend, immers
zijn Voorouders. Want zyn Grootmoeder was Bregtje Gerrits (wist
men toen van Mevrouw Bregtje Gerrits, of in de wandeling Bregtje
Kostelijk, want het was er in huis of je zoo bij de klinkklaare Benisten
kwamt, zoo kostelyk was het er. Nou, als de maan vol is, schynt
zy overal.
Me dunkt, al ben ik maar jen Tante, en al heb ik zo veel
verstand niet, als jen Moeder, als Mevrouw van Oldenburg, meen ik,
zo had ik op dit stuk ook wel mogen geraadpleegd worden. Het is
my waarachtig niet eender, wie er zo al maar in de familie komt.
Niet dat ik wat tegen den jongman heb ; ik heb lang in zyn
Moeders buurt gewoond ; maar hy hield zich wel. En al droeg ik
geen zak, en al had ik eene muts op mijn hoofd, hij groette buurvrouw
altoos, of ik ook eene mevrouw was.
Doch zijne moeder Grootje Ryzig, dat is een andre haaneveer
als jen moeder
. ..Zy is van 's ogtends vroeg in volle order ; het kapje gezet,
de sak aan. Zy zei my, dat zy al in de sestig was ; maar 't is nog
een Vrouw als een sweep, en zy glimt tegen je aan. Zy breide toen
haar zeven-en-twintigste paar fijne kousen voor haar zoon, en 't was
kerjeuS werk. Zy leest ook wel ; nou, daar heb ik geen tyd toe :
die er tijd toe heeft is gelukkig. Zij leest alle morgen voor haar
zoon uit de Schrift, en ten acht uuren is de koffytafel al van den vloer.
Nu kunje eens denken, of Grootje Ryzig en jy den mast zullen
op krijgen. Al klom le op den haan van den Westertoorn, nog zou
je jou verdriet niet kunnen overzien : dat zal daar zijn, hot en haar.
Zy zou jou ten tienen nog te bed leggen ! Zy zou jou dat uitvliegen
verleeren ! Ja, ja ! leer jy my Grootje Ryzig niet kennen.
Alida Nigt zou poot aan moeten : en de handen uit de handschoenen.
Wil ik het u eens op een grauwpapiertje uitteekenen ?
's Avonds voor Man linnen gereed leggen ; en de keuken
ordonneeren ; want anders weeten de meiden ten elf uuren nog niet,
wat er ten tween zal gegeeten worden. En Brampje is het zo op zyn
.elf-en-dertigste gewoon. De overhemden en lubben, (of moet ik mansetten
zeggen ?) moeten nagezien, of er ook een steekje aan te doen is ;
en die een dag zijn aangeweest, vouwen, de kreuken uitwaazemen en
in order leggen.
Nigt zou ook niet te vies moeten zyn, om eens een maasje,
in een schoone zyden kous te leggen ; of te gemaklyk, als er eens
een half jaars wasch over huis is, om een strop of servet te rekken,
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of een Engelsch hemdt te plooijen. Night zou des winters om agt
uuren aan het Ontbyt moeten zyn ; want ik denk, dat gij daar zult
inwoonen, en uit den Bybel hooren leezen.
Nigt zou de meiden moeten binnen schellen, om het huiswerk
te ordonneeren ; terwijl Mama, om nog niet te verletten; dog een
naadjen ombreidde ; over de keuken, het uithalen, en de stoffery
moeten spreeken; alles na zien ; op het tin en koper waazemen, om
te zien of het schoon is ; met bloote vingers op stoelen en lysten
stryken, om te zien of het wel schoon gevreven wordt.
Nigt zou dan naar voor, dan naar agter, dan boven, dan beneden
zyn moeten, dan in provisiekeider, dan op de kleerzolder.
Mama zou vraagen : staan er ook klieken te bederven ? zijn de
kasten wel zindlijk ? zyn er ook te veel half- afgebrande kaersen in
de laaden ? is het bier wel gekurkt ? wordt er niet te roekeloos
met het vuur geleeft ? zijn er wel koolen ? is de plaat, zijn de
fornuizen wel glad ? ligt het vleesch en de boter wel onder de pekel ?
eet het yolk wel roggebrood by de spys ? maaken de meiden haare
bedden ? ziet het op de knegts-kamer ordentelyk uit ? is er wel een
goed poeierkieed voor myn Zoon ? heeft by wel schoone handdoeken ?
is er water in de fonteintjes ? enz.
Nigt zou, als Mama eens familiedag heeft , de tafel moeten
ordonneeren, het godgansche dissert in order brengen, alles krygen
en weg Bergen, het zilver sorteeren, en nazien.
Nigt zou alle Zondag des winters met Mama naar de Kerk
moeten, om lessen voor de geheele week ; des zomers met Mama
naar Buiten moeten ; of als zy by Man bleef, nagegaan worden door
een styf ouwerwets burger Boekhouwer, die aan Grootje alles zou
overbrieven.
Welnu, kind, hoe staat je dat at aan ? Je zult Grootje Ryzig
zoo niet naar jen hand kunnen zetten als jen Mama. Hoor, Aal, ik
at liever met haar, als dat ik met haar keef. Het is een Vrouw !
't is by haar, zwyg maar en doe maar.

Willem Van Haren.

(Gesch. blz. 97.)

Het menschelijk levee .
Helaas ! Helaas ! hoe vlieden onze dagen,
Hoe spoed zich ieder uur met onzen luister heen !
Hoe flaauwe vreugd ; hoe bittre plagen,
Hoe min vermaak, hoe veel geween !

WILLEM VAN HAREN
0 ! dierbaar perk van drie tot zeven jaren,
Als ieder voorwerp 't oog bekoort, het harte streelt ;
Och ! of zc zonder einde waren,
Als alles lacht, als alles speelt !
Beminlyk kind, speel, nuttig u deez' dagen.
Want 's waerelds grootheid schaft aan ons 't genoegen niet,
Dat u, door uwen houten wagen,
En door uw kaartenhuis geschied.
Haast zal men u door strenge meesters leeren
Wat taal Demosthenes verkondde in Pallas stad,
En Cicero voor 's waerelds heeren,
Toen Rome nog de kroon op had.
0 moeilyk werk, benaauwde en pynlyke uren !
Ze is maar een schets, deez' roe, waarmee men u kastyd,
Der slagen, die ge eens zult verduuren,
Van 't stuursche lot, in later' tyd.
Wat open veld verschynt daar voor onze oogen ?
0 jongeling ! hoe werkt uw geest, hoe kookt uw bloed !
De driften, in het hart gevlogen,
Ontsteeken een' ondoofbren gloed.
Ja, goot gy dan de onafgepeilde stromen
Des oceaans daar op, gy bluschte 't vuur niet uit :
Hoe zal de rede het betomen,
Zy, die hare ogen pas ontsluit !
Gelyk Aurore, in 't oosten doorgeblonken,
Ja, nog veel schooner staat de wellust in haar praal.
Haar adem is de pest; haar lonken
Verdelgen als de blixemstraal.
In zulk een stryd ziet gy de dagen klimmen,
Gelyk het fris gebloemt zich opheft in een' twin,
En wordt een man. 'Maar ! ach ! wat schimmen
Omcingelen op nieuws uw kruin !
Nu vlugt de slaap reeds in den vroegen morgen,
Ja, somtyts heeft de nagt geheel voor u geen rust.
Vermoeden, vrees, wantrouwen, zorgen
Verdoven kennis, yver, lust.
Nu ziet ge eerst klaar de broosheid alley dingen ;
Hoe min het wuft geluk naar breidel hoort en toom ;
En hoe de staat der stervelingen
Gelyk is aan een' vluggen droom.
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Terwyl de vreugde u bloemen schynt te geven,
Ach zieldoorgrievend nieuws ! ontrukt u 't lot een' vrind,
Een vrouw' beminder dan het leven,
Of 't waardste pand, het liefste kind.
Vlugt dan, rys vry naar afgelegen staten,
Zeil door de middellijn naar 't verre zuiderland
Hun denkbeeld zal u .nooit verlaten,
Het staat, het wagt u reeds op 't strand.
De droefheid is gelyk aan wreede dieren ;
Verwoeder dan een leeuw, in netten styf verward;
Doorknagende, als een worm, de nieren,
Verscheurende als een gier het hart.
Wie koomt daar aan, vermoeid en neergebogen ?
Zyn wenkbrauw is gelyk aan 't ingaan van de nagt ;
De glans der maan is in zyne oogen ;
Zyn kruin is 't zwerk met sneeuw bevragt.
't Is de ouderdom. Waar mag hy toch op wyzen ?
Wat teekent hy daar ginds met zynen vinger af ?
Wat hoop van aarde doet hy ryzen ?
't Is 't eind van alles ; 't is het graf.
Hoe velen is nog mitt geluk beschoren,
Die de yzere armoe fel met scherpe tanden byt :
Die nagt en dag het kermen hooren
Van 't teeder kind, dat honger lyd.
Heeft de aarde dan geen voedsel voor ons alien ?
0 Hemel !... Andren prangt een lichaamskwaal : en doet
Hun 't leven onverduurbaar vallen !
In 't midden van hun overvloed.
Zomwylen rukt, voor 't eind van uwe dagen,
Fortuin uw staat ter neer, gelyk men in het woud
Een hogen eik, omver' geslagen,
Na 't woeden van den wind, aanschouwt.
Dan wordt een dwaas op uwen stoel verheeven.
't Geweld verwoest uw erf ; de laster verft uw kleed,
Geen vriend durft zich naar 't huis begeven,
Daar 't bleek gebrck den vloer betreed.
Wat is de mensch, hoe magtig, hoe vermetel ?
Genaakt het uur ! al staat een heir rondom het hof,
De koning valt van zynen zetel,
En wordt een handvol asch en stof.

BELLAMY

(167)

Gy, gy alleen, oneindig Opperwezen !
Gy, Vader en Monarch van at wat was en word,
Hebt geen verandering te vreezen,
Noch dat uw' scepter zy verkort.
d'Oude eeuwen, die voor 't menschdom gansch verdwynen,
En zy, die zullen zyn in later tydsgewrigt,
0 God ! die roept ge, en zy verschynen
Te zamen voor uw aangezicht.
Gy ziet hen voor uw zetel henen dryven,
Als kielen, langs de zee genoopt door wind en vloed :
De eene is bekroond met vrede-olyven,
En de andere bevlekt met bloed.
Gy hebt den tyd van de eeuwigheid gescheiden,
Gy hebt zyn vleugelen met uwe hand gewrogt ;
Op dat by niet te tang verbeiden,
En niet te snel vervliegen mogt.
Het noodlot zit geknield voor uwe voeten,
En leest in 't heilig boek uw onweerstaanb're wil :
Maar, als uwe oogen het ontmoeten
Verandert alles, of staat stil.
Daar 't eeuwig licht een zee verspreid alle uuren
Van Neil en van geluk uit 's Allerhoogsten schoot,
Daar kan geen rouw, geen droefheid duuren,
Daar vlugt de smart, daar sterft de dood.

Bellamy.
(Gesch. blz. 98.)

Het onweder. .
Hoe is Natuur zoo stil, zoo plegtig
Het dartel windje kwijnt,
En lispelt, op een trillend blaadje,
Zijn' laatsten adem uit !
Geen vogel zingt nu blijde toonen,
Maar zwijgt eerbiedig stil !
De roos, dat sieraad van de maagden,
Hangt treurig naar den grond !
De Dag verwisselt zijn gewaden
Voor 't zwarte kleed des Nagts !
De zee kuscht, kabblend, heuren oever
De gansche schepping bidt !
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Daar breekt uit de opgepreste wolken,
Een felle bliksemschigt !
Daar rolt de klaaterende donder !...
De gansche schepping beeft
Zoo schrik'lijk klaaterde de donder,
Toen God de waereld sprak !
Nog beeft de waereld voor die stemme !
Die schrik is dankbaarheid !
Daar vaart de Godheit, op heur stormen,
Door 't sidd'rend landschap heen !
Hoe beeven honderdjarige eiken,
Gelijk een rillend riet !
Paleizen stuiven, voor haar wielen,
Als nietig stof, daar heen !
Daar storten trotschgeboude torens,
Als smeltend ijs ter neer !
Zoo zinkt uw grootheid, wufte vorsten,
Als God, door donders, spreekt !
Als hij, gewapend, met zijn' bliksem,
Zijn forsche orkaanen ment ?
Dan werpen de verschrikte golven
Haar lillerid schuim omhoog!
Dan werpen zij de zwaarste kielen,
Ms lillend schuim omhoog ! —
Daar lagcht, door de uitgewoedde wolken,
Het lieve zonlicht weer !
Zoo lagcht een held, na 't bloedig strijden,
Met tranen in 't gezigt !
Nu dartelt weer een lieflijk windje,
Door 't afgematte bosch,
En kuscht de frissche regendroppen,
Van 't schomm'lend loover, of !
Nu beuren weer de schoone bloemen
Heur lagchend hoofd omhoog !
Nu zingen weer de lieve vogels,
In 't bosch, een dankbaar lied !
Nu vaart de Godheit op de geuren
Van 't frissche lentekruid
Nu durft al 't schepsel haar genaken !
De gansche schepping juicht !
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Jan David.
(Gesch. bl. 102.)
Uit den Christelycken Bie-corf.

liet derthienste capittel.
Waerom de ketteren soo vijandelyck den Paus haten.
Nu eens ten rechten bemerct, waer by dat het compt dat de
ketters soo vijandelijck altyts int besonder den Paus van Roomen
behaten en dien soo lasteren, soo veel quaets op hem wtstorten, dat
zij bijna in al haer predicatien, in al haer boecxkens, in al haer
contenancie, altyds metten Paus besich sijn : Wonder dine versierende,
om by de slechte (1) menschen den selven als infaem te maken :
ende voor alle menschen eerloos ; ja als oft gheen mensche en waer.
Ick salt metten cortsten seggen, houdt daer : zy weten wel dattet
aen 't hooft at houdt ende hanght ; soo wy noch gheseyt hebben :
ende daerom, om van als cart spel te hebben, soo eysschen zy,
ende roepen al met de overspeelster Herodias ende haer lichtsinnige
dochter : Da mihi caput Joannis in disco, dat is : Gheeft my t'hooft
in een schotel ; want thooft af, soo ist mette reste algedaen. Ende
wt sulcks alle ghedierten, die eenighe andere beeste willen vermeesteren en vernielen, al ist dat zy int iaghen ende vervolghen het
achterste oft de syden der selver beeste besnauwen, byten en facken (2),
soo zyder best aen connen geraken int naloopen oft bespringen :
nochtans hebben zijt altyds opt hooft gheladen, soohaest als zy daer
aen connen ghecomen, om dat te verbijten ende te vernielen ; alsdan
soo hebben zy de reste des lichaems tot haren verdoene sonder
wederstandt. Alsoo de heretijcken, die deur s'duyvels raedt ende wt
zijnen naem het lichaem Christi, dat is de H. Kercke, soecken te
scheynden, die doen altydts haer quaetste ende haer beste om t'hooft
te verbijten ; grijpende binnen dien van ter syden oft van achter, daer
zy best aen connen, om eenige crancheden, ghebreken, oft ooc
abuysen ende sonderi te achterhalen. Dat is haer opset : maar teghen
Godts wijsheit en is noch raedt noch daet, noch macht noch archeyt.
Ende wat goet-iaer maken zy doch al van den Paus van Roomen ?
Zy en weten wat quaets ghenoech wt hare vuyle kelen, als stinckende
graven wt rupsenen (3), om den simpelen eenen quaden mondt ende
smaeck vanden Paus te doen hebben ; ende om soo at te doen walghen
1 eenvoudige, — 2 wellicht eene drukfout voor pakken ?
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wat van hem compt, ia al oft eenen helschen vyant ware, hem met
alle afgrijselijcheydt wtschilderende : ende alst al versiert, verdictit
en versint is, haer schichten ende scheuten en zijn al maer kinder
pijlkens met pampieren vederen, crachteloos endei die al maer tot
ydelen spot ende gheck en dienen sonder te hinderen. Ende om wt
alderschroomelyckste de monster te nernen van al de reste : zy heeten
hem Antichrist. Helpe Godt lijf en siele, wat zullen wy hier af segghen,
ende hoe sullen wy dien steen als eenen bal af-ketsen.
Hola, Calvine, ende wie ghy zijdt, kettersche blasphemateur. lc
sal u in u zelfs stricken woorden vangen en doen verhangen ;
ontspringhet, condy (1).
Ick laet staen dat Sinte Yeronymus u lieden al te samen ketterschen hoop, lidtmaten van Antichrist noemt. lc wilt u stijver toe
knoopen. Sinte Paulus seyt opentlijck, schrijvende totte Thessalonicensen,
dat Antichrist inden tempel ende Kercke Godts sitten sal, hem aldaer
als inde waerachtighe vergaderinghe ende Kercke Christi vertoonende,
als oft hy Christus ende Godt selve ware. Is den Paus Antikrist
(soo ghylieden roept) soo is dan onse Kercke ende vergaderinge,
daer hy zijnen stoel in heeft, de waerachtighe Kercke ende vergaderinge
Christi. Wilt ghylieden ons dit laetste ontkennen, ende segghen dat
vvylieden de ware Kercke niet en zyn (zoo ghylieden oock even stijf
en sterck zijt bassende) zoo en is dan den Paus Antichrist niet :
want het claer louter woordt Godts, soo ghy ghehoort hebt, ende
namelijck S. Paulus ghetuycht wtdruckelijck dat Antichrist inde Kercke
Godts sitten sal. Aldus staet er : lta ut in templo Dei sedeat,
ostendens se, tanquam sit Deus. Dien boosen mensch sal hem soo
boven al dat Godt is verheffen, dat hy oock sitten zal in de Kercke
Godts : hem vertoonende ende wtgevende als of hy Godt ware. Dat
zal hy soo doen, om int middel van de welbeminde vergaderinghe
en Kercke Christi, selve voor Christus ontfangen ende ghehouden te
worden. Dat werdt zijn principale pooghe ende beiach : maer omdat
hy, ter contrarie, al brecken en verderven zal, waer hij can of mach,
wat Christus ghemaect ende opgherecht heeft, soo wordt hem wel
den naem Antichrist ghegeven. Dat contrarie, tegen, verdraeyden,
en averechten Christ.
Nu dan, kiest ketter en deylt ; want ghy moet hier springhen
oft bayen : ende ons d'een oft d'ander noodsakelijc laten volgen.
Houdt ghy voor u beste deel, dat den Paus Antichrist is ; soo gheeft
ghy ons met eenen t'onsen deele, dat onse Kercke, daer hy zijnen
stoel in heeft, de Kercke Christi is. 1st dat ghy seght dat onse Kercke
de Kercke Christi niet en is, soo en is dan den Paus oock Antichrist
niet. Want Antichrist sal in de ware Kercke Godts zijnen throon van
1 kunt gij (indien gij kunt).
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pestilentie stellen. Soo dat hij met zijn sate en setel sekerlijc de
waerachtige Kercke betuygen ende betoonen sal : maer die Catholijcke
kinderen derselver Kerck en sullen hem niet ontfangen noch voor hooft
houden, gelijck zy den Paus alst hooft van 't lichaem Christi op der
aerden aenhanghen, ende in hem Christ() selve, als in zijnen sekeren
stadthouder. Maer de Joden, de Ketteren ende alle booze Goddeloose
menschen, die sullen hem aanveerden ende als het natuerlijck aerdich
hooft van sulcke leden sterck aenhanghen.
Nu gaet henen, laet zien ; en als ghy den Paus lasteren wilt,
siet op een ander tijdt bat (1) toe, dat ghy ons deur u eyghen
onbevroede redenen niet meer en gheeft dan ghy ons en neemt : soo
wy in dit punt bewesen hebben : om wt dit, als wt de monster,
te kennen wat het van al de reste is.

De Harduyn.
(Gesch. blz. 103.)
Goddelycke wenschen.
Het HI. boeck.
XLIII.
Quis mihi dabit pennas sicut columbce, et volabo, et requiescam?
Psalm. 54.
Wie zal my vederen gheven ghelijck van eender duyve, ende dat
ick sal vlieghen ende ruste-n?
Groote Godt die alle dinghen,
En den mensche soo gheacht
Hebt alleene voortgebracht :
Mocht ick u mijn reden bringhen,
'K soud' u geven te verstaen
Dat by niet en is voldaen,
Wel is waer, syn heerschappye
Streckt haer over aerd' en locht
En oock allegaer het vocht :
Maer dees Rijcken alle-drije
Zijn te machtich even-wel
Om te staen in sijn bevel.
Schepper wijs, wilt my vergheven,
Dat ick my soo verr' verstout
Met u t'hebben desen kout
Off u schepsel is verheven,
1 beter.
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En soo weerdigh afghemaelt,
Daer is iet noch aenghefaelt,
Momus seyde wel verbeten
(Soo hy nu de plecke sagh
,Daer des menschen herte lagh :)
Dat de venster was vergheten
Om daer deure t'elcker reys
Oock te sien in sijn ghepeys.
Dits al oudt. Maer mijn ghenoeghen
Soude wesen om te sien,
Hoe dat allegaer de lien
Vleughels, ende vimmen droeghen,
Niet dat hier op dese pleck
Sulcke dinghen zijn ghebreck :
Maer soo wy oock me' bestieren
Heel de locht, en heel de zee ;
B'hoorden vleughels t'hebben ree
Om zoo langst de locht te swieren,
En daer toe de vimmen glat
Om te snijden door het nat.
Konnen visschen niet wel swemmen
Sonder vimmen in het brack,
Noch de voghels met ghemack
Vleughe-loos ten hemel klemmen,
Wel hoe sal 't den mensche doen
Soo by wilt daer henen spoen ?
Sijnen ruggh' en is behanghen
Noch met vimmen, oft ghevlerck,
En nochtans soo houdt hy sterck
Onder hem te zijn bevangen
AI dat in de locht daer sweeft,
En dat in het water leeft.
Heeft den visch niet te ghebieden
Noch den voghel insgelijck,
In de locht, off Doris Ryck ;
Waer toe dan ist dat sy-lieden
Moeten hebben meer als wy
Vimmen, ende vleughels by ?
Wat soudt doch den hemel letten
Off de vlieghe dat ghespuys
Flier beneden hiel haer Nuys ?
Waer toe vleughels oock te setten
Aen de bie dat kleyn gheveert
'T welck hem houden mocht ter eerdt ?

DE HARDUYN

Dryderhande schoon vertrecken
Heeft ghewoonelijck alhier
'T duyckerken dat slechte* dier,
komt hem nu in 't groene strecken,
Dan ist dat de locht beklemt,
Dan ist dat de zee beswemt.
Heeft dit dierken t'synen wensche
Dese Rycken alle dry ?
Merckt eens wat een heerschappy !
Maer sijn die meer voor den mensche;
Wel hoe mach 't gheschieden dan
Dat hy daer niet aen en kan ?
Nereus peerden hebben vimmen
Die met hem in vollen draf
Dretsen alle waeters af.
Juppiter die gaet beklimmen
Sijnen Arent die hem draeght
Over al daer 't hem behaeght.
Heeft den mensche gheene pluymen
Noch en is hy niet ghewamt
Hoe soud'hy soo vast gheklampt
Uuytter aerden konnen ruymen
Om te doene sijnen tocht
Naer het waeter off de locht ?
Niet te min hy kan 't gheleeren
(In soo verr' hy hem betrouwt
Op een uytgheholden houdt)
In het waeter te verkeeren,
Jae te swemmen daer 't hem lust
Soo hy op wat biesen rust ?
Maer hoe sou hy hem bedrieghen
Die hem liete voren staen
Dat hy wel naer d'hemel-baen
Vleughe-loos sou konnen vlieghen ;
Desen waer recht eenen sot
Ende weerdich alien spot
Wierd' ick och ! eens soo verheven
Dat ick recht uyt deser aerdt
Mochte trecken opperwaert ?
Lieve Godt, dit waer myn leven,
En ick maeckte dan een cruys,
Aen mijn Vaer- en- Moeders- buys.
Kond' ick sulken peerdt bekommen
Als in oude tijden de
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'T kloecke kindt van Danae ;
'K waerder haest soo me gheklommen,
Da'ck ter aerde gheene lien
Meer en soude konnen sien,
Daedale 't sou mij behaeghen
Dat ghy my woudt maecken vluggh
En al viel ick over-ruggh,
Ick en sou daer nae niet vraeghen,
Want ick soo als uwen soon
Viele by de Water-gOon :
Off soo niet, mocht ick verschuyven
Uyt dit wereldts woeste dal
Vol ellend, en ongheval
Als de galle-loose duyven
Ick en waere niet beroert,
In het hoochst' te zijn ghevoert.
Modder-voghels, aerrem Enden
Die daer tusschen 't lisch en 't riet,
Off altijdt in eenen vliedt
Maer en keeren, ende wenden,
Hadd' ick u lien vleughels aen
'T sou met my al anders gaen.
'T en sou my niet langhe quellOn
Hier te maecken mynen nest,
Maer ick socht een nieuw ghewest ;
'K en sou my soo seer niet hellen
Als de swaluw', soo zy vlieght,
Die haer aen het waeter drieght !
Nimmermeer en soud' ick wasschen
Mijne vleughels in de vloet
Als daer den IJs-voghel doet :
Maer ick sou my gauw verrasschen,
En my stijghen metter macht
Daer dat zou zijn mijn ghedacht.
Och ! hoe zijde nu verresen
Pluyme-rijcke dierkens al
Die te voor oock in dit dal,
Hebt ghevoert het mensche wesen ;
Off ghy-lien nu hadt de keur,
Soude willen zijn als veur ?
Waerom en hebb' ick myn aermen
Niet vol-vedert als dit volck
Dat daer tuymelt door 't ghewolck ?
Mocht ick eens daer onder swaermen,
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waere my den liefsten dach
Dien ick oyt myn Leven sach !
Mocht myn lichaem over-pluymen
Als van Nissus vol misbaer.
Doen by quijte was sijn hair.
Hoe zoud'ick dees baene ruymen,
En gaen vlieghen met ghemack
Sonder dit onnuttigh pack !
Och ! off ick een Exter wierde
Die omdat sy niet en sweegh
Haere bonte veren kreegh,
Off ter locht my henen stierde
Als een duyfken onbevleckt
Dat aen Venus waeghen treckt.
Maer veel liever sou'ck beklyven
Dat den hemel dochte goedt
Suster van dat duyfken soet
T'welck dat tacksken van Olijven
Brocht tot teecken van de vre
Die Godt aen de menschen de
Mochte my dit soo ghebeuren,
Wierde my dit eens gheveylt :
Ick waer haest van hier gheseylt.
'K zou de wolcken gaen op-scheuren,
Noch 'k en peysde nimmermeer
Eens om mynen weder-keer.
leder Pelgrim die zijn bestelde reyse van hier soeckt te vervoorderen, is met alien hittich ende seght al versuchtende : 0 soete
Vaeder-landt ! 6 hemels Vaeder-landt ! o Vaederlandt weert om te
aenschouwen ! 0 vaederlandt daer dat woonen die Enghelsche heyrkrachten ! 0 vaederlandt, daer dat niemandt en stern, daer geenen
vyant en krijght de over handt ! 0 Vaeder-landt daer ghy Godt voor
vriendt hebt, ende daer ghy gheenen vijandt meer en zijt vreezende.
Wie sal my vederen gheven ghelijck van eender duyve, ende ick
sal vlieghen ende rusten ? Niet en is my soo soet oft soo aangenaem
als te wesen met mijnen Heere ende mijnen Godt. Ick bidde u
verleent mij vederen met de welcke ick tot u mach kommen gevlogen !
Daer en kan niet vlieghen dan dat suyver, oprecht, snel ende
Licht is, noch wiens oprechtcheyt niet en wort vertraegt door de
onbehoorlijckheyt, noch wiens vlijticheyt niet en wort verswaert door
't ghewichte van onghelijcke vleughelen. Ick bekenne dat de vleughe
soo seere niet en wordt beklammert door 't ghewichte van de leden,
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als 't wel en doet van de sonden. Het welcke my doet gelooven dat
onder alle de voghels de duyve een van de wackerste ende, behendighste is in het vlieghen, om dat sy boven alle andere is suyver,
vlijtich ende onnoosel. Om kort te maecken, den Prophete David
wenschende te vlieghen met onbesmetheydt des herten, en wenscht
gheen ander vederen dan van eender duyve, ende dat ick sal gaen
vlieghen eude rusten. Want hy verstondt wel dat den hemel hem
beter liet winnen door eenvoudicheydt des gheests, als door de lichticheydt der vederen.
Hy hadde de liefde ontfangen van 't woort Godts, ende begeerde
Wle
tot het selve met een ivacker vleughe te komen, segghende

sal my7vleughels gheven gelijck van eener duyve, ende dat ick sal
vliegen ende rusten! kk sal vlieghen door mijne sinnen, ick sal
vlieghen door gheestelijck verstandt ende gaen rusten, als ick sal
hebben begrepen de verholentheyt van sijn verstant ende sijn wetenschap. Want ick laete my voorstaen, dat die daer betrachten de
doodt ons Salich makers JESU Christi, ende daerinne alle hunne
herten doen versterven , dat die selve zijn medeplichters vande
ghelijckenisse sijnder doot ; alsoo de ghene aanveerdende de deughdt
van den heylighen gheest, ende vervult wordende met zijne gaeven
(om dat hy verschenen heeft in de gedaente van eender duyve)
worden oock duyven, om soo van deze aerdtsche ende lichaemelijcke
plaetsen door de vleughelen van den selven gheest tot den hemel te
zijn verheven.
Het is wel gedaen dat ghy-lien vleugelen soudt aanveerden ghelijck
van eender duyve, ende vlieghen om te mogen rusten.
Want op der
aerde en was gheene ruste : maer wel arbeyt, moeyte, bekommernisse,
droefheyt, ende quellinghe des gheests. W at isser dan te beduchten
voor die aldus is vlieghende ? ten zy dat hy ievers op der aerde
gewaer worde een doode rompe oft stinckende lichaem, oft iet dat
dat gelijckt, ende daer aen hanght sijne sinnen, ende soo bespiedt
wordt van die aldersnootste Jaeghers die hem aldus beklicken, zoo

dat het leste van dien mensche ergher ghedijdet als het eerste.
Want wy moeten lichtelijck springen over alle het ghene dat ons
belet, ons tegen houdt ende belemmert; (want het onse vleuge met
alien verhindert, soo langhe tot dat wy gheraecken daer wij behooren,
boven 't welck hier niet en is, onder 't welcke dat al is, ende uyt
het welcke alle dinghen hebben hunnen oorspronck.
0 Heere verleent my eene uyterste begeerte om te vlieghen daer
wy ghelooven dat ghy geklommen zijt, ende ghelijck ick in deze
teghenwoordighe ellende maer ghehouden en worden met den lichaem,
dat ick u altoos bijblijve met de ghedachten, op dat daer mijn herte
is, 6 mijnen eenighen ghewenschten schat ghy insghelijcks oock moet
wesen. 0 Heere ick bidde u dan, dat mijnen gheest aenveerde

(177)

PATER POIRTERS

vleughelen om te vlieghen, ende in het vlieghen niet en verflauwe,
dat hy, seggh'ick, vlieghe ende gheraecke tot die treffelijckheydt van
uwen huyse, ende die plaetse daer dat is uwe verheventheydt.

Pater Poirters.

(Desch. blz. 103.)
1,

Over quaedt geselschap. (Masker van de wereldt.)

Kleine kinderen zijn hoofdzweer en groote kinderen zijn hertzweer,
ten zy dat sy in alle eerbaerheydt, deugdzaemheydt, gehoorzaemheydt
opgevoed worden ; dan sijn sy een troost en vermaeck voor vader
en moeder. Soo scheen het eertijdts eene Romeynsche Matrone Cornelia
te verstaen ; deze ghevraeght zijnde van een treffeleijcke dame, die
by haer ghelogeert was, om hare kostelijcke juweelen en ghesteenten
eens te toonen, heeft op staende voedt hare kinderkens, die wel opgevoedt
waren, in het salet gheroepen ende gheseydt : dit zijn myne kostelycke
ghesteenten, die het meest blincken, en myne schatten, die ick 't grootste
acht. Het zijn lieve en kostelijcke panden, als 't wel wil lucken ; maer
een huis vol kinderen is een korf vol eyeren, en daer Godt aan Job
alles wederom gaf, soo heeft hy nochtans voor tien verloren kinderen,
er maer tien wederom ghegheven. De groote hoop en is altijdt niet
de grootste zeghen, soo door het ghevaer, als van eighen boosheydt,
quaedt geselschap, enz., hetwelck men dulden moet. Te dien einde
sal ick hier aanwyzen, wat deze groene jaren meest kan hinderers en
beschaedighen ; en namelijck sal ick hier bybrenghen, hoe dat quaedt
geselschap, ondeughende voedsters, onbeschaefde ouders, hunne quade
manieren en ghewoonten de kinderen als inprenten en indrucken,
hetwelck een groot achterdencken aen alle ouders moet gheven. Zoo
is het, quaedt voedtsel, quaedt broedtsel : en de vrucht is, ghelijck
de sucht is : Quaedt ei, quaedt kieken ; met een woord : soo voorghepepen,
soo na ghedanst. De handelinghen der kinderen beschuldighen de
handelinghen der ouderen. .
Er is dan ten hoogsten aen gheleghen, welghemanierde Philothea,
in wat gheselschap de kinderen komen te vallen ; want men siet
ghemeenlijck, dat se de ghebrecken van hunne speelghenoten aennemen.
Gheliick de rotheydt het fruit, en de schorftheydt de schapen ontsteeckt,
soo setten de quade seden dapper voort onder de jonghe lieden. Die
met kreupelen omgaet leert hinken. En het ghedurigh aensien van een
G. N. L. — Bl. 12
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manck been, heeft in Alexander den Grooten veroorsaeckt, dat hy self
op zyne koten niet recht en ging. En of de ghebrecken des lichaems
niet altijdt sulke kracht op onse leden en hadden, de ghebrecken der
siel doen niettemin sulck ghewelt op onse seden. Een voorbeeldt van
onkuyscheydt en gierigheydt doet veel quaedt : een leckere mond leert
er veel snoepen ; een geldsuchtighe ghebuer verweckt onse begheerlijckheydt ; een boos medghesel kan den eenvoudighen zyne quade
manieren genoegh aenplacken. Godt gave dat veel ouders derghelijcke
ghebrecken in het begin afweerden Zy en sijn in het eynde, ghelijck
een diep schar, niet uyt te wetten. Men kan wel zyne oude schoenen
uyt werpen, maer niet zyne oude manieren : want de jonghelingh sal
niet afwijcken in zynen ouderdoin van den wegh, dien hy in zyn
jongheydt heeft bewandelt .
Segt my met wie dat ghy verkeert,
Soo heb ik uwen aert geleert.
Van waer meenen wy dat het komt, dat menigh deugdelijcken
mans kint sich zelven soo verloopt, dat het aen eene galgh waeyt
of op een radt gheslingert wordt ? Oorsaeck van alle quaedt is het
quaedt gheselschap; ghelijck in eene besmette plaets de lucht die men
ademende binnen haelt, de edelste en teerste deelen afteert, en doet
verrotten, soo laden wy in het quaedt gheselschap veel schadelijcke
adems op, die ons nader handt een droef eynde doen besuren.
Dat vreesde een goed Vader, en hy socht alle middelen om zijnen
soon van het quaedt gheselschap af te trecken, maer te vergeefs. Op
eenen avont dan, hem straffelyck berispende, seyde hy hem : Soon,
men segt : wijs my eenen leughenaer, ik wijs u eenen dief : en : wijs
mij eenen dief, ik wijs u eene galgh. Waerop de soon onbeleefdelijck
teghen sprack. De vader heeft de lamp ghenomen, en die den soon
naer het hoofd gesmeten. En ziet, o wonderbare gheheughenis ! de
olie werd soo verspreidt en ghedreven, dat er eene galgh op den
muur uitghedruckt werd, met eenen dief, die daeraen scheen te hanghen,
hetwelck een voorbodeken is gheweest ; want hy is nader-handt met
zijn geselschap ghehanghen. De vader had het rijsken van jongs af
moeten buyghen, en al hadde hem syne moeder, toen hy kleyn was,
suycker onder het hemd gheheven, het zou hem ghesonder geweest
zijn :
En 't is van oudts gheseyt,
'T is beter dat het kindt, als dat de moeder schreyt.

PATER POIRTERS
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Truyt ons Bruynnetje (Masker van de wereldt.)

Truyt ons Bruynnetje,
Wist eens een vetje,
En sagh een kansje
Aen weeldigh Hansje ;
't Scheen goet van aertje,
En ryck van vaertje,
Want het droeg kleertjens
Als moye Heertjens,
En witte broosjens* "laarsjes
Met dobbele roosjens
En schoone faveurtjens,
Van fraey couleurtjens.
Truyt dan ons Diertjen
Dat stoockt een vyertjen,
Dat leent een rockjen,
Dat vlecht syn lockjen,
Dat styft syn kantjens,
Dat huurt pendantjens,
Dat weet syn pronckjens
Dat werpt syn lonckjens,
Dat schiet syn suchtjens
Dat heeft syn kluchtjens ;
Soo gaet het doeckje
En vrijt het broeckje.
Terstont ons Quantje
Die siet het Dantje,
Met haer fatsoentjens,
En purper schoentjens ;
Hy seyt : Dit Truytje,

Dat wort myn Bruytje ;
Want sulcke wijfjens
Die hebben schijfjens,
Dan drinck ick wijntje
Van 't koele Rhijntje,
Somma ons Hansje
Sagh self een kansje.
Soo dan dees Gastjens
Die knoopent vastjens,
En geven 't hantje
Tot d' echte pantje :
Nu heeft ons Truytje
Een kael Reyn-uytje,
En nu heeft Hansje
Een mager gansje,
Twee sonder landtje
Twee sonder sandtje ;
Twee sonder huysje
Twee sonder kruysje ;
Want siet ons Fentje
Heeft geldt noch rentje,
En ons Klappeytje
Heeft bosch noch wytje.
Nu geckt ons buurtje
Met dit partuurtje*,
*paartje
En dees twee hertjens
Zyn vol van smertjens ;
En hebben 't geckje
Met het gebreckje.

3. Over de Modezucht. (Den Spieghel van Philagie.)
Wij hebben, o Philagie, noch qualyk onsen anker gelicht, en
onse zeilen ontploeyt, en wy beginnen maer onder zee te steken, en
ziet, ons ontmoet terstond eene zorgelyke klippe, die op het neerstigste
moet geschouwt worden ; en dat is de dracht en pracht, en overdaet
in kleedingen, fatzoenen en moden. Hier veel van te schryven, dat
zal, vreese ik, haetelyk voor my uytvallen, om dat dit al te kittelagtige
zaeke is ; want zommige losse hoofden zullen my met scheele oogen
besien, en trekken het aansichten in fronsen, alles voor een onhoffelyk
verwyt opnemende .
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Voorwaet zoo wy het stuk met een ryp
•
•
•
vonnis willen opwegen, wy zullen bevinden, dat dit is gelyk eene
tweede erfzonde, daer veele vrouwen en dochteren (de treffelyke en
deugdzaeme altijd uytgenomen) mede worden geboren ; en, dat quaedste
van al is, daer en is geen doopzel, waer-in dese zonde kan afgewasschen
worden. Noch 't en zyn niet alleen die groote Mevrouwen en gekroonde
Hoofden, die hier-mede zyn bestoven ; ook op de geringste persoonen
ziet men dit meel hanghen Borgers-Dochters, jae Haxke-Paxke wilt
pronken als de beste. Dat meer is, als men zoude zien den grooten
hoop vati stoffen die men somtyds uyt eenen winkel haelt, men zou
niet zeggen dat het waer om een kleyn lichaem te dekken, maer om
eenen grooten Olifant of eenen Walvisch te bekleeden. Wat zal ik
zeggen van de overtollige menigvuldigheyd der fatzoenen ? Zoo dat
wy schier meer nieuwe moden als nieuwe maenen zien opryzen.
Nu, o Philagie, hoe Vette zyn wy geweken
.
van die staetige, zeegbaere en deftige kleedinge van onse voorouders I
wy zien het dagelyks in d'oude schilderyen, die in onse saletten syn
opgehangen. Zekeren Turkschen Gezant zag te Parys de Borgers en
den Edeldom op den laetsten Vasten-avond-dag en op Asschen-Woensdag,
maer hy merkte zulken verschil tusschen die twee dagen, dat hy zig
liet voorstaen, dat de Borgers van daegs te voren verhuyst waeren,
en dat ander yolk in de stad was gekomen; en zoo onse Grootvaders
en Grootmoeders nu eens opstonden, ik geloof datze hunne naerkomelingen en erfgenaemen, om de groote nieuwigheyd der kleederen, niet
en zouden kennen, maer datze zig iouden inbeelden, dat 'er ander yolk
ergens uyt eene nieuwe lean-potagies wereld was gekomen.
0 Philagie, wat en word' er alle dagen niet gestudeert, gespeculeert,
gepractiseert, jae gedroomt, om, iet nieuws omtrent het hoofd en het
hair te vinden ! hoe is dat bepoeyert, begomt, bestrikt, bemoucht,
bepeerelt, bepluymt ! 't is een aerdig en vinnig greepje van eenen, die
daer op slaet :
Aen de strikxkens
*pronkstertjes
Kent then de quikxkens* :
En aen de meykens*
*tuiltjes
Kent men de keykens*.
*lichthoofdjes

4.

Wat is een Cruysken.

(Den Spieghel van PhiIagie.)

Wat is een Cruysken? Een Cruysken is een recht houtjen en een
dweers houtjen, die maeken een Cruysken te zaemen. Iemand is ryk,
dat is een recht houtjen ; maer hy en heeft niet eene ure gezondheid.
dat is ee,n dweers houtjen, zaemen een Cruysken. lemand is gezond
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als eenen visch, dat is een recht houtjen, maer hy en kan van het
eene brood aen het ander niet geraeken, dat is een dweers houtjen,
item een Cruysken. Iemand is wel getrouwt, dat is een recht houtjen ;
maer en krygt geene kinderen, dat is een dweers houtjen, item een
Cruysken. lemand is van God begaeft met schoonheyd, dat is een recht
houtjen ; maer sy wordt geschonden door de pokskens, dat is een dweers
houtjen, item een Cruysken. lemand zit in eene goede huyshoudinge,
een winkel vol neeringhe, heeft eenen beleefden Man en zoete Kinderen,
dat is een recht houtjen ; den Vader komt onvoorziens te sterven, dat
is een dweers houtjen, item een Kruysken. lemand heeft Sonen van
kloek verstand, ervaeren in taelen, dat is een recht houtjen ; maer sy
loopen in 't wild, dat is een dweers houtjen, item een Cruysken.
Iemand heeft eene Vrouwe gelyk eenen Engel, dat is een recht houtjen
maer het is een kieken-hoofd, en eenen lanteerne sonder licht, dat

is een dweers houtjen, item een Cruysken. Aman is gunsteling van
den Koning Assuerus, hy zit aen taefel neffens syne Majesteyt, dat
is een recht houtjen ; maer Mardochams en doet hem geene eerbiedinge,
dat is een dweers houtjen, item een Cruysken, jae een Cruysken, hoog
vijf-en-seventig voeten, daer hy is aen opgehangen.

Pieter Croon.
(Gesch. biz. 108.)

Glas maecker. (Moy al.)
-

-

0 ! vrint, uw' werck, is dat is soo sterck
Gelijck het schynt te tooghen ?
Het is zoo vast, wanneer men 't tast,
En 't laet hem niet eens booghen.
Het klinckt soo hel, gelijck een Bel
't Is gladt, gelijck 't krystael is,
En 't is soo klaer, al oft het waer
Noch gaeffver al 't metael is.
Neen Vrient, ick weet daer van bescheet,
Al schynt het sulcx te wesen,
't En is soo niet : gelijck ghij 't siet
En dient het niet gepresen.
Ick weet, ghy merckt, als ghy 't verwerckt
En daer op meent te smyten
Hoe licht die stoff met eenen doff
Sal morselen oft splijten.
Het is een tuygh, dat geen gebuygh
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Noch kloppen en kan dwinghen,
Alst wat te herdt gehandelt wert
Sal 't stracx in stucken springhen,
Maer 't arghst van al, 't gelas en sal
Hem soo niet laeten breken,
Gelijck ghy proeft en dat behoeft
Om ergens in te steken.
AI is een stock noch eens soo sprock
Ghy sult hem kunnen kraecken
Naer wensch van pas, maer het Gelas
Sal selden effen raecken.
•
't En sy dat ghy 't eerst over-snyt
Met eenen Diamant-steen,
En dat ghy krom de stucken om
Dan booght, met elcke handt een.
Dat is alleen en seer gemeen
Manier, om Glas te snyden :
En 't is oock een (gelijck ick meen)
Om u te leeren lijden.
Wat dat het Glas voor desen was
En moet ick niet verhaelen :
Noch oock waer off, oft van wat stoff
Dat alle menschen daelen.
Want ick beken' hoe dat ick ben
Van Asscheri op-genomen :
Gelijck gewis 't Glas oock is
Van sulcken stoff gekomen ;
En 'k meyn, dat ick niet mis en schik
En 't vonnis qualijck strycke,
Ist dat ick nu 't Gelas met u,
En al die leeft, gelijcke.
Eerst wat een werck, hoe vrOOm en sterck
En schynen niet de menschen ?
Wie van de Lien (in 't gen' wy sien)
Soo hoogher derren wenschen ?
Den mensch die leeft : den mensch die heeft
't Verstandt en syn vyff sinnen,
Waer net by kan gebruycken van
Al, dat wy hier beminnen.
Nochtans eylas ! dat wormen-Aes,
Dat raeckt soo licht aen stucken ;
Wat kaut, wat beet, een weynigh leet
Doet ons ver-ongelucken.
Maer 't arghst van al ! den mensch en sal

KORNELIS DE BIE
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Noeyt breken effen kanten,
Ten sy dat hy door-sneden sy
Met scherpe Diamanten.
Den Diamant : een vast verbandt,
Godts vrient-schap ende lieffde
Heeft menigh mensch gekraeckt naer wensch,
Gelyck hem Godt door-klieffde.
't En is geen noot, al komt de Doodt,
Off hondert duysent plaghen :
Als sus een hert door-sneden wert,
't En salder niet naer vraghen.
Het scherp alleen van desen steen
Kan soo den mensch door-kerven
Brat hy van pas, gelijck 't Gelas,
Sal breken, lijden, sterven.

Kornelis De Bie.
(Gesch. blz. 109.)

Uit Werelts sots-cap.
't Is to verwonderen dat het meestendeel van de menschen, zich
soohaest stooren inden naem van eenen sot, aismen de selve daermede
beschuldicht, daer nochtans de sotticheyt, van Godt meer geacht wordt
als wysheyt, gelijck hier voor in over-vloedt ghenoch bewesen is,
de Joden hebben Godt selver voor sot gheacht, daer hy nochtans is
de opperste wysheyt, en eeuwighe waerheyt, sy hebben hem voor
eenen quaetdoender beschuldicht, daer hy nochtans is den ghever van
alle goet, ende den straffer van alle quaet. Si non esset hic malefactor
non tibi tradidissemus eum. Waert dat desen geenen quaet-doender en
waer, (soo de Joden spraken van Christus) wy en souden hem aen
u niet gelevert hebben. Waer-tegen den heyligen, ende scherpsinnigen
Aront Augustinus inspant dese redenen, tot wederlegginghe van de
valsche beschuldinge, der vermaledijde Joden, seggende : Malefactoresne

vocatis perfidiosi accusatores ! interrogentur atque respondeant ab
immundis spiritibus liberati, sanati r languidi, leprosi mundati , surdi
audientes, muti loquentes, cceci videntes, mortui resurgentes et quod
dat is :
omnia superat, stulti sapientes, utrum sit. malefactor Jesus ?
Gy trouweloose en schelmse valsche beschuldigers die Godt voor
eenen quaetdoender acht, dat men vraeght, en hoort nae d'antwoordt
vande ghene die hy vande onsuyver duyvelen verlost heeft, die de
crachteloose gesont, die de meiaetsc gesuyvert, ende aen de doove
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gehoor gegeven heeft, de stommen doen spreken, de doode verrysen,
de blinden doen sien ende (dat het al te boven gaet) die de sotte
heeft wys gemaeckt, oft desen heyligen man Jesus gebenedydt, is
eenen quaetdoender, dat oversulcx hier voor den dach comen, alien
de voorseyde getuygenen om de Joden vals te maecken, die soo
onredelijck de Goddelijcke onnooselheydt hebben derven beschuldigen,
en noch cruysen, die alle dese Mirakelen gedaen heft, en 't gene
boven al segh ick noch eens de selve Mirakelen te boven gaet, dat
hy den sot heeft wys gemaeckt : stulti sapientes daer nochtans
geschreven staet, homo sine litteris nil aliud est nisi asinus bipes
vel homo amusus asinus bipes.: eenen mensch sonder letteren, en is
niet anders als eenen esel met twee voeten. Want had hy er vier
het waer een beest, dat is te zeggen om dat hy niet en weet, om
syn simpelheyt de welcke Godt meer acht als de wysheyt, om dat
de wysheyt al te hooch willende vliegen, oft te veel willende bedriegen,
en te girich willende leven, den mensch can doen vallen, ende de
siel doen verloren gaen, om dat sulcken siel leeft sonder oytmoedicheit,
en oversulcx ist veel beter te sijn eenen tweevoetighen esel sonder
verstandt van argheyt, als eenen wijsen vol dobbelheyt.
Syn des werelts wyse soften
Niet veel sotter als de motten
Die stets vlieghen om de keers
Tot dat sy met hunnen neers
Lens de heete vlam geraecken
Diese dan de doodt doet smaecken,
Sotte wysheit licht bedrieght
Wyse sotheyt beter vlieght.
't Is een sotticheyt te mallen
Maer 't is wysheyt naer het vallen
Wederom eens op te staen
Want daer hanght de welvaert aen.
t'ls een sotheyt te vergaeren
t'Gen de sielen can beswaeren
Maer 't is wysheyt die niet meer
En begeert, als deught en eer.
t' is een sotheyt quaet te spreken
Van een andermans gebreken,
Maer t'is wysheyt datmen deckt
t'Gen den naem en faem bevleckt.
t'Is een sotheyt voor de menschen
Die naer meer als noodtruft wenschen,
Maer t'is wysheyt dat men vraeght
t'Gen aen Godt den Heer behaeght.
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Vls een sotheyt t'ondersoecken
Al te hooch geleerde boecken
Die verstanet en sinnen rooft.
Dat men weldoet en gelooft
Is een wysheyt, die can geven
Een gerust gemoedt en leven,
t'ls een wyse sotheyt die
Swygen can en weet voor wie.
Sotte wysheyt leyt van binnen
In 't gedacht, die door het minnen
Sotter loopen als een sot,
Jae de liefde boven Godt
En den Hemel willen stellen
Als zy 't herte soo licht quellen
Datze deur oft venster zien
Syn 't geen sotte wyse lien ?
Wyse sotten sijn te achten
Die naer geene wysheyt trachten,
Want hun sotticheyt is wys
En behoudt den hooghsten prys.
Hier med' wil ick 't laeten blijven
En geen sotheyt meer beschryven
'k Laet haer liggen inden nest
Wyse sotheyt is het best.

Jakob Moons.
(Gesch. blz. 109.)
1. Uit Sedelyck-Vermaeck Tonneel.
II. Sinnebeelt

Verthoonende den handel tusschen den Olyfboom, en d'andere
Boomen, en hier uyt-leerende, dat den eersuchtighen mensch tot den
val komt, en diensvolgens dat de eer moet verstooten worden.
De Olyfboom wordt ghepresen
Om syn vette soetigheyt,
En tot Koninck uyt ghelesen,
Want hy heeft gheen straffigheyt :
(Die de menschen wilt regeren
Mach niet syn van harden aert,
Hy moet laeten veel passeren,
Dan syn sy, en hy bewaert.)
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Maer hy wilt de croon niet draeghen ;
Hy niet acht dees ydel eer ;
Hy acht Croon en staf maer plaeghen ;
Want gheen eer is sonder seer.
Ick ben, seght hy, wel to vreden,
Al crygh ick gheen hoogher staet ;
Die hoogh climt, valt licht beneden,
Valt hy niet ? hy wort ghehaet.
Wilt ghy my tot Koninck kiesen ?
Ghy de menschen schaede doet ;
Vettigheyt moet ick verliesen,
Daer van worden sy ghevoedt.
Ghy moet kiesen ander boomen,
1st dat ghy myn reden hoort :
Want ick voor de croon moet schroomen
En ghy maeckt my heel verstoort,
Wilt ghy my een pack oplegghen ;
Daer ick heb een of keer van ?
Vrienden laet u dogh ghesegghen,
Kiest tot 't ryck een ander man.
Als de boomen dit bedencken,
Laeten sy hem bij den stroom,
En sy gaen den Schepter schencken
Aen den soeten Vyghe boom,
Ghy moet, segghen zy, ontfanghen
Naer verdiensten Konincx Croon,
Neen, roept hy, hy sou my pranghen,
Ick gheen onrust ben ghewoon.
In de Croon is sorgh verborghen,
Al blinckt sy van buyten schoon :
Elcken morghen brenght syn sorgen ;
Van de Croon comt harden loon ;
Daerom ick de croon sal vluchten,
Sy nypt toe een vrolyck hert,
Voor ghenuchten gheeft sy suchten,
Voor cleyn welde groote smert.
Ick heb liever soete vyghen,
Als de croon en goude staf,
Want daer onder moet men hyghen,
Est datmen vint rust in 't graf.
Waerom wilt ghy my vergrooten
Boven macht en teghen danck
Kan ick uytstaen harde stooten,
Daer ick ben swack, teer, en cranck
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Als de boomen dit aen hooren,
Segghen sy, t'is best ghedaen,
Dat wy hem niet meer verstooren,
En den wyngaert vatten aen.
Siet hy staet daer hoogh verheven,
En heel schoon in ons ghesicht,
Dat wy hem den schepter geven,
Syn wy schuldigh, en verplicht.
Hoort, sij roepen met behaeghen :
Dat den Koninck wijngaert leeft,
Wy de Croon aen hem op-draeghen,
Dat hem Godt syn segen gheeft.
Maer hy heeft dat afgheslaghen,
En geroepen met ootmoet,
Ick en derf den last niet waghen ;
Daer toe acht ick my niet goet,
Ick wil niet myn malsche druyven,
Om een pynelijcke croon
Laeten rotten en gaen schuyven :
Ick de croon niet acht een boon.
Ick ben ryck ghenoegh van gaven,
Ick en heb gheen croon ghebreck,
lck can droeve herten loven,
lck een vrolyck hert verweck.
Ick ghenees veel siecke menschen,
Als sy hebben naer my treck ;
Ick gheen meerder eer sou wenschen,
k'Acht den staf een solversteck.
Solversteck met stanck moet branden ;
En hy hout niet lanck syn standt :
Oock regeringh vande landen,
Kunnen quijt sijn haest met schandt.
Wilt de croon een ander geven,
Ick heb tot dees eer geen dorst :
t'Is myn wensch, en t'is myn leven,
Dat ick laef een schraele borst.
Al de boomen hem vervloecken,
Om dat hy sich spytigh toont ;
Sy aen Doren-boom versoecken,
Die gewilligh wort gecroont.
Hy terwyl t'hem mach geschieden,
Heeft aenveert de croon, en staf :
Maer zy gaen dees eer hem bieden
Tot hun eygen plaegh en straf.
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Hy begint hun strackx te steken,
Als hy had de croon op 't hooft ;
Hy begint soo wreet te spreken,
Oft hy waer van sin berooft,
Gy moet, seght hy, by my comen,
Dat my niemant loopt van hier :
Anders ick heb voor genomen,
U te straffen met het vier.
Als sy sien hun in 't beswaeren,
Haeten sy hun botte keus,
Wilt gy oock, als sy, niet vaeren ;
Siet al voorder, als u neus.
Aliis prxesse, optabile iistantummodo est
Libidini servire qui volunt suw,

Men tracht alleen naar Heerschappy
Uyt eyghen baet, en hooverdy.
Zedelyke leeringhe.

Alliis qui vult prxesse,
Sibi tantum vult prodesse,
Et sic aliis obesse.

Die wenscht naer eer, en hooghen staet,
Soeckt eyghen baet, eens anders quaet,
Maer hem dat spel niet wel vergaet.
Leert hier Cosmophile, Wereltsche Siel van dese boomen in uwen
staet u te vreden houden om u deughden te behouden ; leert niet
van den Doren-boom eersuchtigh, maer van dese boomen eer-vluchtigh
sijn, om hoogh gheacht, en wel bedacht te sijn ; want dese boomen
om haere oodtmoedigheyt sijn hoogh geacht, en om haere voorsichtigheyt wel bedacht ; want sy en willen om een kleyn, en ydel eer
te kiesen, gheen groot goet verliesen. Het waer te wenschen, datter
onder de menschen ghelijck onder de boomen, maer eenen eersuchtighen
Doorenboom wiert gevonden ! maer het gheschiet contrarie : want men
vint qualijck onder hondert menschen eenen eer-vluchtigen Olijf-boom,
maer eer-suchtighe Doren-boomen vintmen over al met hoopen, die
niet en wachten tot dat hun de eer wordt t'huys gebracht , maer
naer de eer met gewelt loopen, oft met gelt koopen.

JAKOB MOONS
2.
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Berijmde spreuken.

Het proza van Sedelyck Vermaeck Tonneel wordt afgewisseld
door honderden Latijnsche en Vlaamsche berijmde spreuken. Eenlge
voorbeelden :
Siet eenen dwergh blijft eenen dwergh ;
Al staet hy op den hoogsten bergh :
Siet eenen reus blijft even groot ;
Al staet hy in de diepste sloot.
Ante pugnam arma para,
Ne te sternat sons amara.

Maect voor den strijt u sweert gereet,
Wilt ghy niet vallen in u leet.

Ist dat Niet komt tot iet,
Kent let sijn selven niet :
Wilt komen let niet in 't verdriet,
Dat altyt let peyst op syn Niet.
Qui te honorant Consulem, Die u vereeren om u Staet
Die wenschen, dat ghy ballingh gaet.
Te forte optant exulem.
Die al• te veel syn borste laeft,
Qui potui est deditus
Non =net mente prxditus. En blijft met geen verstant begaeft.
Pinta trahit pintam, pintam trahit altera pinta,
Et sic per pintas nascitur ebrietas.
De eene pint treckt d'ander pint,
En, eer ghy 't weet, u droencken vint.
Patientia victrix.

Lyden verwint
Vyant, en vrient.

Geeft gy broot, en schenckt gy wynen ?
Gy hebt vrienden met dosynen :
Maer niet eenen sal verschijnen ;
Sit gy sonder broot, en wynen ?
En men laet u in de pijnen.
Vrientschappen
Verslappen ;
Ghelijck met tijt
Een kleet verslyt.
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Lieven de Meyer.
(Gesch. blz. 109.)
Uit De gramschap.

Gy siet, als een rivier een breuk maekt in den dyk,
En schiet daer snellyk door gemengt met schuim en slyk,
De hutten storten neer dat leeg is, moefer blyven,
Den herder van een berg siet syne schapen dryven.
Den vloed spoelt alles weg, en maekt een groot gedruis,
Niet kan'er blyven staen, noch schuer, noch stal, noch huis,
Men kan het vier ontgaen, 't blyft lang in seker palen,
Den stroom, hoe snel gy vlucht, sal u haest achterhalen.
lk meen dat gy wel siet waer ik wil henen gaen,
De gramschap en den vloed kan niemant tegenstaen.
Al waer de sonne ryst, en weer gaet neder dalen,
Al waer sy van heel hoog schiet haere middag-stralen,
Daer volgt de gramschap ook : noch daer en is geen land,
Dat door haer vlammen min als door de sonne brandt.
Wie is voor haer bevrydt ? Het moet al tolrecht geven,
Het geen uyt Adams zaed ontfangen heeft het leven,
En jong, en oud, en vrouw, en man, en groot, en kleen :
Het dragen van .haer jok is ieder mensch gemeen.
Haer krachten niet te min die sietmen seer verschillen,
En zyn veel lichter hier, daer swaerder om te stillen.
De gramschap in een kind klimt ras, maer blyft niet staen,
Sy vat wel snellyk viam, maar 't vier is haest vergaen.
't Is maer een strooje viam, die niet lang en kan duren.
Siet dees twee lekkers aen (het zyn van ons geburen)
Sy worden beide gram. Ei ! let eens hoe het gaet,
Soo sy gaen worstelen in 't midden van de straet.
'T is stooten tegen een, 't is krabbelen en smyten,
En schiet'er een te kort, hy stel'et op en kryten.
'T en is niet om de pyn ; de jongen is vol spyt
Dat hy niet sterker is : 't is daerom dat hy kryt.
De wraek verzacht de smert. Al is een kind gesmeten,
Soo 't eens kan meester zyn, de slagen zyn vergeten.
Den ouderdom die is syn beste krachten quyt.
De gramschap ryst hier ook, en zakt in korten tyd.
Den ouden man wordt gram : doch sal dit spel haest staken,
Hy hakkelt en hy beeft, het woord blyft in de kaken.
Is 't dat hy dreigt te slaen met stok of kruk in d'hand,
De gramschap vliegt in rook, het stoksken is verbrandt.
De vrouw, als eene slang gequetst, en overreden,
Blaekt heel in vier en viam, 't fenyn kist in haer leden.

LIEVEN 'DE MEYER. - PATER POIRTERS

'T schynt de wraekgierigheit haer ingeboren is,
Dit is haer sterrelot, dit is haer erfenis.
Die iet vergeten kan, en is noch niet geboren :
Vraegt haer vergiffenis, het is al moeit verloren.
De gramschap van een vrouw (gelooft my) niemant spaert.
Men segt dat Hecuba kreeg eenen honden aert.
Sy kyven op de straet, en vechten als de honden,
Als 't bloed ontsteken is, s'en geven om geen wonden.
Siet hier, in desen hock begint het spel te gaen,
lk bidd'u, mynen vriend, laet ons wat blyven staen.
Dees, als een helsch gedrog, spalkt haer twee oogen open,
Met spinrok en met tang komt d'ander toe geloopen.
Terstond de tuiten af, de handen zyn in 't haeir,
Sy scheuren doek en mauw : de stukken vliegen daer.
Sy schuppen tegen een ; de mager schenen kraken,
De nagels zyn gescherpt, het bloed springt uyt de kaken.
Noit "Etna soo veel rook en gensters spoog om hoog,
Als uyt een vrouwe-mond gy hex, gy verken vloog.
Ik spreek van slechte lien, maer niet van de matroonpn,
Die plegen door 't gesicht, wat hun mishaegt, te toonen.
Al vlammen d'oogen wat, sy swygen langen tyd,
En wegen ieder woord ; men hoort hier geen verwyt.
De gramschap van een man en houdt niet veel van kyven,
Maer is terstond gereed om 't stael door 't lyf te dryven.
'T verschil is haest geslist, den twist is gauw gedaen,
Als degens tegen een in plaets van woorden staen.

Pater Poirters.

(Gesch. blz. 110.)

Van Jezus en Sint janneken.
Lestmael op eenen somerschen dagh,
Maer hoort wat ick bevallijcks sagh,
Van Jezus en sint Janneken,
Die spelden met een lammeken
Al in dat groen gheklavert landt,
Met een pap-schoteltjen in hun handt.
Die witte, vette voetjens die waren bloodt,
Hun lippekens als corael soo root :
Die soete vette praterkens,
Die saten by de waterkens,
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Het sonnekee dat scheen daer soo heet,
Sy deden malckanderen met melcicsken bescheet.
D'een troetelde dat lammeken zijn hoot,
En d'ander kittelde het onder synen poot :
Het lammeken gingh springen,
En Janneken gingh singen,
En huppelde, en trippelde deur de wey,
En dese crollebollekens die dansten alle bey.
En als het danssen was ghedaen,
Soo moest het lammeken eten gaen ;
,En Jesus gaf wat broeyken,
En Johannes gaf wat hoeyken,
Ter wereldt wasser] noyt meerder vreught,
Als dese twee cousijntjes waren verheught.
Joannes sijn cleyne neefken nam,
En sette hem boven op dat lam :
a Schoon manneken ghy moet reyen,
Ick sal u 't huys gaen leyen :
Want moyerken die sal zijn in pijn,
Waer dat wy soo langh gebleven zijn.
Sy saten, en reden al over-handt,
En rolden, en tuymelden in het sandt,
En dese twee cleyn jonckskens
Die deden sulcke spronghskens,
En al de kinderkens saghen hen aen,
Tot dat-se ten lestenIzijn 't huys ghegaen.
De moeder die maeckte op staende voet
Van suycker en melck een pappeken soet ;
Daer saten de twee babbaertjens,
Daer aten de twee slabbaertjens,
En waren soo vrolijck en soo bly,
Gheen koninghs banquet en heefter by.
Naer tafel soo danckten sy onsen Heer,
En vielen beyd' op hunne kniekens neer,
Maria gaf een cruyseken,
Daer toe een suycker huyseken,
En songh hen stillekens inden slaep,
En naer het salleken gingh het schaep.
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VAN HAEFTEN

Van Haeften.
(Gesch. blz. 111.)
Roosenkransken.

Roosenkransken, u sy lof,
Wt den hof
Van den Hemel ne'erghesonden ;
Van verscheyden bloemkens schoon,
Als'een kroon,
Wel ghevlochten en ghebonden !
Edel kransken, dat wel staet,
Voor cieraet,
Op het hooft van Godts vriendinne ;
Gulden'kroone, die bekroont
En verschoont
's Hooghen Hemels Koninginne.
Lieffelijcke Roos-plantsoen,
Altijdt groen,
Daer ghy draegt sneeuwitte rosen;
Op elck blaedje, seer bequaem,
Staet de naem
Van Maria, d'Uytverkosen !
Dit uw kransken, Moeder-maeght,
Godt behaeght :
'k Sie er tusschen vijf robijnen
Van ons Heeren Godts ghebedt,
Wonder net
Uwe rooskens tusschen schynen.
Psalterken, uw schallen vreest
Satans Geest,
Die eens Saul quam bespringen ;
Als by hoort met soete tael
Menigh mael
't « Wees ghegroet Maria ! . singen.
Kostelijckste ketenken,
Dat ick ken !
Beter was er noyt te vinden,
Om den boosen Vyant fel
Van der Hel
Krachteloos en vast te binden.
G. N. L. — Bl. 13
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Kransken, als ick sonderlingh,
Voor een ringh,
U gae dragen aer. mijn vinger,
Tegen dat hoevaerdig vat,
Goliath,
Syt ghy mynen Davidts slingher.
Ghy behelpt my waer ick gae,
Waer ick stae ;
Sal ick erghens gaen of reysen,
Met u kort ick wegh en tijdt,
Die ick slijt
Met ghebedt en overpeysen.
Als ick in mijn kamerken
Met u ben,
In der kercken, in een hoecksken,
Dickwils strect ghy my te met
Een ghebedt,
Volgheschreven, vriendelijck boecksken ?
Laet dit lieve kransken syn
D' Bandt, die myn
Met Maria voegt te samen ;
Dat ick, die haer geerne dien
Haer magh sien
In het Eeuwig Leven — Amen !

De engelen bootschap. (1)

Den engel.
Maria weest gegroet, ick val voor u te voet
Die vol van gratie sijt, Godt is met u altijt ;
En gij alleen, en anders geen,
Sult moeder wesen van den al die ons verlossen sal.

Ons Livrou.
Terstont ick suyver maeght heb u daer op gevraeght,
Hoe dit geschiden kan, want ick en ken geen man.
Tis noot geschiet dat gij mij biet,
Want ick dit goet onweerdigh ben, soo ick voor Godt beken.
(1) Dit en ook de drie volgende geestelijke liederen zijn overgenomen uit
een oud handschrift berustend in het Gasthuis te Geel.

GEESTELIJKE LIEDEREN

Den engel.
Verschrict u niet soo seer, almachtigh is den Heer,
Die u verlossen sal uijt dit swaer ongeval.
Godt H. Geest in u sal daelen nu,
Al dunckt het u een wonder saeck, Godt heeft in u vermaeck.

Ons Livrou.
Heeft Godt vermaeck in my, soo wil ick wesen blij,
En wil Hem nu voort aen nummermeer weerstaen.
Ick ben berijt nu en altijt
Wel aen Godts dinstmaeght my gebiet,
En naer u woort geschiet.

Kerstliedeken : 0 herders laet u bockskens en schapen.

0 herders laet u bockskens en schapen
Den grooten Heer diet al heeft geschapen,
Is voor u gebooren,
Die al waert verlooren,
Int kribben gelijt in eenen stal,
God mensch door Adams val.
Soo t' krijten sal willen
Wy sullen het!stillen
Paeijen met spel en sanck
Den heelen nacht lanck
Singhen na na na, speelen na na na na na na,
Kindeken teer, eij swyghtltoch stil, sus sus, en krijt niet meer.
Comt laet[ons gaen besoecken, in doecken,
Dat kindeken teer, des werels Heer,
Die van onse kudden
Den wolf sal beschudden,
Die voor ons in een kribben lijt,
Soo heeft ons den engel gesijt.
Soo 't krijten, als boven.
Maer eer wy gaen de ander opwecken,
En wy van hier naer Bethelem vertrecken,
Wat sullent wij geven,
Om niet to beven
In desen seer kouden langhen nacht.
Soo dint hem een beddeken sacht.
Soo 't krijten, als boven.
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Kerstliedeken : Engeltjens met soet geluyt.
Engeltjens met soet geluijt,
Singen vrede overal ;
D'herderkens op haer fluijt,
Spelen bij 't kintjen in den stal.
Siet zij wigen 't kintjen teer,
Siet zij singen na na na sus sus,
Slaept, o soeten, soeten Heer,
Krijt niet meer, neemt uwe rust.
Het sucht het ducht het beeft van kou,
Herders soeckt het in u hert ;
T'krijt en t'weent, tis vol van rou,
Hier is vreught en samen smert.
Siet sy wigen, als boven.
T'water loopt hem lanckx de kaeck,
T'regent en tis sonne schijn ;
T'vriest aen t'vier, o wonder saeck,
Herders doet u dat geen pijn ?
Siet sy wigen, als boven.

Lichtmis.
0 Maria, die als heden,
In den tempel syt getreden,
Gij hebt aen de wet voldaen,
Daer gy niet moet onderstaen.
Gy sijt schoonder als de stralen
Die uijt s'hemels hoven daelen,
Witter als de silver maen,
Claerder als de sterren staen.
Die u heden quam ontmoeten
En u kindeken begroeten,
Saligh was den ouden man,
Als hy t'in syn armen _nam.
Hij wenst t' eijnden van sijn daghen,
Om de tijdingh gaen te draghen
Aen sijn vader Abraham,
Dat Mesias tot ons quam.

WILLEM OGIER
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Och mocht ick hem eens aenschouwen
En eens in mijn armen douwen,
Met den ouden Simeon,
Heeten Hem soo willekom.
Noch om leven, noch om sterven
Sou ick Jesus willen derven
Adieu s'werelts eydelheijt
Jesus is mijn saligheijt.

Willem Ogier.

(Desch. blz. 112.)

Uit iloeveerdigheydt.
(De twee eerste tooneelen.)

Francisco. — Joos, wat sey den Was-maecker als g' hem quaemt versoecken
Om een Flambeeuw op borgh ?

Joos. — Hy swoer wel duysent vloecken
Eer hy my gaf bescheet op 't geen' dat ick versocht.
Fr. — Soo hebt gy geen Flambeeuw ?
J. — K' en heb niet tned' gebrocht
Als een Rekening, die hy seyt, hem in 't kort te betaelen,
Oft hy sal u doen sommeren g'hebt hem comen af-halen
Twaelf Flambeeuwen, als nu, als dan, en hy staet syn geldt uyt
Aen eenen Schrobber, seyt hy, eenen grooten kaelen Guyt,
Eenen Pronker Cale-Joncker, eenen rattighen Man a la moden :
Immers hy sey soo-veel, dat myn hooft staet al waert ghesoden
In eenen preutelachtigen pot : maer jongen, sey hy tegen my,
Weet ghy anders geenen dienst dan by sulcken armen Hooverdy ?
G'en suit, seyt hy, niet eenen stuyver kryghen
Voor uwen loon : maer Heer, ick hiet hem swyghen :
Myn saeck, seyd' ick, gaet u in 't minsten niet aen
En moeyt niet voorder alst u...
Fr. — 0 Joos g'hebt wel gedaen
Dat gy de Eer uws Meesters soeckt te bewaeren.
Oock sulder noch u leven te beter .om vaeren.
J. — Wiens broot dat men eet wiens woort dat men spreckt.
Fr. -- 't Is recht.
J. — Dies, sey ick, gy sijt eenen Fiel, om datge dat seght.
Fr. — Wat sey hy doen ?
I. — Hy en sou niet veel geseet hebben,
Maer hy sou m'en endt hours tussdien hals en ooren geleet hebben,
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Had ick blyven staen, dan ick liep uyt de furie
En hoorden achter rugh wel duysendt injurie
Van mijn Heer.
Fr. — 0 die Poltron tracht mijn Reputatie t' infecteren,
Hy my cojoneren ? beyt ick sal hem doen massacreren.
Gaet haelt een paer Pistolen en schiet den Dief om veer.
Eerst hebben dats cort vonnis.
Fr. — Geen woorden meer.
Ten voeght my niet (van eenen Buffel) soo te laeten braveren
Van eenen Was-maecker ! o bloet ! al sou ick my ruineren
Soo moet hy fluckx van cant, en ofter sulcken volck oft een hond sterft
Dat is al even veel.
J. — Mijn jonckheyt dat niet doen en derft.
Fr. — Jonck ? eer ich soo out was had icker, bij hondert duysent stuyveren,
Wel ses om verr'geleet, men moet de Werelt suyveren
Van die Canalien, gepuffel, Rapiamus, dat mer soo veel vint
Dat ick van twee oft dry, maer worden can gedient.
Fluckx gaet en schiet hem een pistool door den kop.
J. — Dat gaeter naer toe.
Fr. — Hoort Joos, hoor bier, ick schors syn vonnis op,
Voor dees reys schenck ick hem syn leven, ick wil hem genaey doen.
J. — Ick bender toe gesint, o ick sou 't soo fraey doen,
Ick sout doen, blommen hert, en ick sout doen, en laeten soo het was.
Fr. — K' en wil noch niet dat hy sterft, ten comt my noch niet te pas :
Gaet spreeckt hem noch eens aen, en wilt hem voorhouwen
Dat ick noch cortelingh verhoop te trouwen
Met Mad'moisel Phlipot, die hy wel weet, dat lustich Gelt heeft,
En de Flambeeuwen, die ick heb gehadt, en die hy noch geeft,
Dat ick die alsdan, treffelijck sal betalen :
Ten schaet niet al lieghde wat, kundese hem maer af-halen,
Hebben is hebben, kryghen is de konst, want in dese conjonctuer
Is d'eer van een Flambeeuw my weerdig, voor een uer,
Duysent Croonen oft meer, Mon Coeur is op een Bal ghebeden.
Die moet ick waer nemen : ach hoe sal ick daer henen treden,
Hoe sal ick daer henen treden, saker loot, hoe fraey sal dat staen
Als gy my soo veur met de Flambeeuw suit lichten gaen ?
Sa Joosken, sa Manneken, salementen gaet toch voort
Loopt al u best t' is laet daer luyt de Klock-poort.
't Sal haest doncker sijn, gaet seer en wacht m'hier wederom strack.

Binnen.
J. —'k En wist noch niet dat in myn Meester sulcken sotte Gentilhom stack.
Hy verstaet dat hem een jegelijck waer sal gheven sonder Gelt.
Hy maelt geiren, en hy betaelt met af-smeiren gij doet gewelt,
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Seet hy soo (als hem iemandt maenen comt) aen een man van Reputatibus.
K' en ben geen Canalie, seet hy soo, maer van groote qualitatibus
En, seet hy soo. k' en betael niemant, seet hy soo, mynen Beyaert luyt :
Brenght al in, seet hy soo, maer g'en kryghter niet met allen uyt.
Waer me oock een schandt, seet hy soo, t' betaelen waer my tot ver[kleynen,
Want myn successie moeten vereert syn als Prins van d'oude Romeynen.
Dies, seet hy soo, hebde wel een Galgh ofte Rat verdient
Dat ghy my komt manen, daer ghy noch Geldt aen my vindt ;
Laet het u, seet hy soo, ghenoegh syn dat ick in uwen Boeck staen
[geschreven
Als uwen schuldenaer, gy behoorde, seet hy soo, noch gelt toe te geven
Voor de Eer die gij geniet dat in uwen Boeck
Een Man geschreven staet met een a la mode broeclZ,
Met een lanck lyff, met een kees kop, met een Pluym schoon van coleuren,
Met Leirsen, met sporen, met de Broeck vol faveuren.
Ha gy bengels, seet hy soo, morgen sal ick u te proncken doen setten
[op een Schavot,
Om dat gy geen reputatie en draeght aen myn gepoyerde Callot.
Wilde, seet hy soo, u sentensie hooren lesen,
Soo comt nu ter Vierschare en morgen sulde ghehangen wesen.
En die hem met sulcken autoriteyt hoort spreecken, die staet en siet,
Methet Back-huys vol tanden, en hy geeft niemant iet.
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