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Vondel, Rubens en
Antwerpen (1)

oN

D E L is een tweelingbroeder van
Rubens en Antwerpen is hun moeder .
Vondel beteekent wel is wear Amsterdam's opgang en hoogbloei in de 17e
eeuw . Rubens, daarentegen verpersoonlijkt Antwerpen's grootheid en weelde op kunstgebied
in hetzelfde tijdvak, - meat beiden zijn met dezelfde
hartvezels aan de stad van hun oorsprong verbonden,
en beiden dragen in zich het merg van hetzelfde
Brabantsche wezen . Beiden zijn Nederlanders, die uitgroeiden tot wereldburgers en, hetzij wij hen plaatsen
tegenover hun stain of tegenover de menschheid,
zij blijven met elkander vereenigd near geest en ziel .
Zooals Rubens schilderde, zoo dichtte Vondel . In
beiderwerk bereikt de Nederlandsche Hoog-Renaissance
haar heerlijksten bloei, gedrenkt met de beginselen
van het verchristelijkt stoIcisme en getooid met de
weidsche pracht van de Barok . En van die geestelijke
en artistieke stroomingen was Antwerpen een van de
rijkst-vloeiende bronnen .
(1) Toespraak op de Vondel-herdenking in de Hoofdbibliotheek der Stad
Antwerpen, bij de 250e verjaring van 's dichters afsterven .
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Daarom lijkt het ons zoo gepast, dat hier, in dit
gebouw, waar Antwerpen nog onlangs de 35oe verjaring
van Rubens' geboorte herdacht, thans ook in vrome
wijding er aan herinnerd wordt, dat het heden juist
250 jaren geleden is - 5 Februari 1679 -, dat Rubens'
geestelijke broeder, Vondel, in <<een vrolyc eynde en
gewenschten uitgang>> den drempel overschreed van
wat hij zijn hemelsche vaderland* heette .
In deze oude sodaliteit, met de andere gebouwen op
het stemmig voorname pleintje daarbuiten, het brandpunt van Antwerpen's geestelijk levee in de eerste heift
der 17e eeuw ; - in de peinzende atmosfeer, die ons
hier omringt, waar zooveel nog spreekt van de levenshouding en de verwachtingen van menschen, die
dachten en voelden als Rubens en Vondel, hooren
beiden thuis . En buiten Amsterdam, waar Vondel zijn
levee heeft doorgebracht, is er in de Nederlanden zeker
geen plek, waar de pries onzer poeten met meer liefderijke innigheid kan herdacht worden, dan deze waar
wij ons thans bevinden, het hart van de stad zijner
herkomst, het hart van Antwerpen, waar zijn ouders
werden gewonnen en geboren en waar, zonder de
beroerlijkheid der tij den, zijn wieg ook zou hebben
gestaan.
In de gelegenheidstoespraak, die men ons vroeg voor
dezen avond, willen wij dan ook niet een volledig beeld
van Vondel opwekken, wij willen vooral wijzen op
hetgeen hem het dichtst bij ons brengt, wij willen in
het Groot-Nederlandsche lofkoor ter eere van Von del
den Antwerpschen kiank laten hooren .
Vondel en Rubens werden geboren in tijden van
uiterste gedachtenopwinding, to midden van den heftigen
strijd om gQdsclienstige overtuigingen, die Antwerpen
verdeelde, en die den doopsgezinden hoedenstoffeerder
Joost van den Vondel en zijn latere echtgenoote Sara,
de dochter van den bekenden Antwerpschen rederijker
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Pieter Craen, noodzaakten in verdraagzamer oorden
een toevlucht to zoeken, zooals Jan Rubens en Maaiken
Pypelinckx hat vroeger reeds hadden moeten doers .
De jeugd der beide kunstenaars ward aldus bemnvloed
door een en dezelfde dramatiek der levensomstandigheden .
Keulen werd Vondel's bakermat . Daar ward hij op,
17 November 1587 geboren in de Witschgasse, in hat
huffs waar
de Vioolstruik> uithing, wat hem later
deed zeggen, dat hij <<'t licht eerst sagh in een viool>>
en daar xals een bie violendau gesogen>> heeft op de
boorden van den blonden Rijn .
Evenals Rubens kwam Vondel echter spoedig op
Nederlandschen bodem terecht . Maaiken Pypelinckx
keerde als gerallieerde naar Antwerpen wear, bracht
er haar kind en list hat daar opnemen in hat levers, en
den geest van de raseigen oude moederstad . Vondel's
ouders, die doopsgezind bleven en nu ook Keulen
moesten verlaten om wills van die overtuiging, kwamen
zwervend over Frankfort en Bremen naar Utrecht en
eindelijk naar Amsterdam, waar zij gingen worsen in de
Warmoesstraat en er burs handel in zijde, hoeden en
kousen voortzetten .
Toen Vondel zich op de boorden van hat IJ had
gevestigd, bleef hem daar, vooral in den beginne, een
echte Antwerpsche, Brabantsche geest omgeven . In den
huiselijken kring zijner ouders leelde men voort naar
oud-Brabantschen trant . Ook in den kring zijner
vrienden en bekenden was alles Brabantsch en dagelijks
kon hij er de zuiverste Antwerpsche kianken hooren .
Het is in een van de Brabantsche familien, die ook naar
Keulen en later naar Amsterdam uitweken, dat hij
Maeyken de Wolf aantrof, hat meisje, dat hij tot zijn
liefhebbende, toonbeeldige huisvrouw maakte . Zij stond
hem dapper bij in den kousenhandel, dien hil na zijn
waders dood in if o8 had overgeerfd, en list hem aldus
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den tijd en de gemoedsrust om zich aan de poezie
to wijden .
En toen in den jongen Vondel de lust tot dichten
gewekt was, en zijn eerste drang tot scheppen zich openbaarde, zocht hij daarvoor vorming en bevrediging bij
zijn Brabantsche landgenooten in het Wit Lavendel,
de rederijkerskamer, die zij to Amsterdam oprichtten
na 1585, toen ze near Holland uitweken, en wear zij de
literarische bedrijvigheid van de Violieren en den Olij(tak
uit de moederstad voortzetten in die typische, met
Fransche woorden doorkruide Brabantschetaal, waarvan
Bredero en anderen, in hun gevoel van Amsterdamsche
superioriteit, herhaaldeiijk de caricatuurhebben gemaakt .
Vondel werd lid van die Kamer . Dear was hij thuis bij
de Spaansche Brabanders, die nu Amsterdamsche
Brabanders aan 't worden waren . Hij trof er den
Antwerpenaar Zacharias Heyns, zoon van Pieter, den
schoolmeester uit den Lauwerboom in de Augustijnersstraat aihier . Zacharias Heyns, in 1589 nog werkzaam
in de Plantijnsche drukkerij, was evenals Jan Moretus en
Theodoor van Liefvelt een der Zuid-Nederlanders, die
dweepten met den Franschen dichter Guillaume de
Saluste, S' du Bartas, wiens Premiere Semaine de la
Creation zij elk voor zich zeif geheel of gedeeltelijk
vertaalden . En dat- zal zeker wel een aanknoopingspunt
geweest zijn tusschen Zacharias Heyns en Vondel, die
in zijn eerste ontwikkelingsperiode vol geestdrift was
voor du Bartas en zeer sterk den invloed van diens
gezwollen, overvloedig bloemrij ken stiji heeftondergaan .
In het Wit Lavendel ontmoette Vondel nog den
An twerpschen schoolmeester Anton Smyters, den
Antwerpenaar Kolm en andere Brabanders zooals den
boekbinderGerrit van Breughel en A De Koning, wiens
Bijbelsche spelen op Vondel 's eerste literarische vorming
zeker niet zonder invloed waren . Vondel zal in het
Wit Lavendel ook de Antwerpsche rederijkers van de
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Violieren en den Ol/tak ontmoet hebben, toen ze in
1613 naar Amsterdam trokken om deal to nemen aan hat
aldaar uitgeschreven Landjuweel.
Niet alleen de laden van de Brabantsche Kamer
hebben Vondel in zijn jeugd de lucht en den geest van
het land van zijn oorsprong gebracht, maar tal van
andere Antwerpsche kunstenaars, die de gunst dier
rederijkers genoten, hebben door hun werk rechtstreeks
aanleiding gegeven tot enkele jeugdscheppingen van
Vondel . Het was de Parvus Mundus of C'leyn Werelt van
den Antwerpschen schoolmeester Jan Moerman, die
Vondel aanleiding gaf tot het schrijven van zijn Gulden
Winckel. Het was hat Esbatement moral des animaux
van de Antwerpenaars Peeter FTeyns en Philips Galle,
dat Vondel in zijn Warande der Dieren paraphraseerde .
Het is bij de prenten van den Antwerpschen graveur
Jan Sadeler, naar teekeningen van den Antwerpenaar
Crispijn van den Broeck, acht en dertig fragmenten uit
hat Oude Testament voorstellend, dat Vondel zijn
Helden Godes beef t gedicht .
Zijn eerste treurspel, Het Pasciza, waarin hij op zinnebeeldige wijze de vrij wording van de Vereenigde
Nederlandsche provincies verheerlijkt, ward voor hat
Wit .Lavendel gescheven en staat heelemaal in de
Brabantsche rederijkerstraditie met zij n nog onverzwakte neiging naar vrome << leerlycheyt >> en noralisatie, zijn
Fransche stiji-kenmerken van du Bartas, en zijn taal,
die nog door en door den kiank van den Brabantschen
huize beef t .
In hat tweede stadium van zijn letterkundige evolutie
ontgroeit Vondel aan de rederijkerij . In den omgang
met Roemer Visscher en liens begaafde dochter Anna,
in hat <sa1ich Roernershuis >>, zooals hij hat heette ; in
zijn betrekkingen met Spieghel, met Reael en vooral met
Hooft leerde hij een anderen geest kennen dan lien van
zijn Brabantsche omgeving . Hij louterde zijn Brabantsch
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dialekt en drong als kunstenaar meer en meer door in
het ware wezen der Renaissance en der Oudheid . Hij
voelde zich hoe langer hoe meer door en door NoordNederlander worden, opgaande in de politieke en
godsdienstige gedachtenstroomingen, die de Hollandsche
17e eeuw zoo fel bewogen hebben .
Maar toen kwam de groote crisis in zijn gemoedsieven
zijn overgang near het katholicisme, die er hem in elk
geval zal toe gebracht hebben om meer den ooit belangstelling te voelen voor en betrekkingen aan to knoopen
met de katholieke zuidelijke Nederlanden .
De vriendelijke betrekkingen, die Vondel onderhield
met Hooft en den Muiderkring werden omsteeks 1645
afgebroken, en de twee grootste Jiterarische vertegen
woordigers der Nederlandsche Renaissance gingen
tegenover elkander staan . Hooft bleef de Renaissancemensch inden geest van Petrarca, buiten het Christendom,
alleen strevend near humanistische levenswijsheid en
schoonheid, - Vondel werd altijd maar inniger en
dieper christelijk om, aarzelend op den driesprong>
van doopsgezindheid, Remonstrantsche leer en katholicisme, zooals hij het zeif voorstelde, beslist het laatste
to kiezen, en de levenshouding van het verkatholiekte
stoIcisme aan to nemen, dat in dien tijd met het meest
gezag werd ontwikkeld door den Zuidnederlandschen
Justus Lipsius .
Wij wenschen hier niet aan to toonen langs welke
wegen Vondel tot het katholicisme ging, - hoe hij al
vroeg verbitterd werd door de onverdraagzaamheid
der Calvinisten, die << God voeren in den mond en de
valschheid in 't gemoed>>, - hoe hij in den grooten strijd
tusschen Remonstranten en Contra-Remonstranten partij
koos voor de zwakkeren en in zijn Palamedes schitterend
den geslachtofferden Oldenbarnevelt wreekte, - en hoe
wij in zijn werk geleidelijk de bewijzen van zijn groeiende
katholieke sympathieen talrijker zien worden, van den
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Gysbrecht van Aemstel (1637) en de Maeg/1 den (1639) of ,
waaruit zijn ingenomenheid met den katholieken eere
dienst, met heiligen en relikwieen, op onloochenbare
wijze blijkt. Wij stellen alleen vast, dat de overgang in
1641 een voldongen fait was en dat Vondel van dat
oogenblik af, in en door hat katholicisme, zijn ware
sfeer had gevonden, den vrede en de harmonie voor
zijn gemoed en den waren grond voor zijn dichterschap .
Het karakter van Vondel was weinig individualistisch,
zijn ziel bleef verwant met die van den middeleeuwschen
mensch, die behoefte had aan een hooger, geeerbiedigd
leidend gezag, godsdienstig en wetenschappelijk, en zoo
vond hij zijn zekerste houvast in de katholieke Kerk,
die hem bovendien toeliet godsdienst en poezie to
vereenigen tot een volkomen schoonheid, die alley
eerbied afdwingt .
Chit de Litterae Annuae, door de Jezuleten in 1641
uitgegeven, blijkt dat Vondel zeif erkent door laden van
daze orde tot hat katholicisme gebracht to zijn en zoo
zal hij zeker wear meer dan ooit de blikken gericht
hebben naar Antwerpen, van waar de Jezuleten hun
missio hollandica naar hat Noorden uitzonden, en waar
zij in de prachtige barokkerk, die bier viak tegenover
staat, als bet ware een zinnebeeld van hun zedelijke en
stoffelijke macht hadden opgericht . Antwerpen was in
de oogen van Vondel de vrome stad bij uitnemendheid .
In bet korte gedicht, dat hij aan daze stad heeft gewijd,
zegt hij bet zeer uitdrukkelijk :
Een paerle aen Flippus kroon, en zeif de kroon der steden
Van gansch Europa, en als een lamp voor 't hoogh altaar,
Verlichtze met haer' glans godtvruchticheit, en zeden,
En kunsten, en bewaeckt de lantgrens in gevaer .
Hoewel de stroom en muur en burgerwacht haer stercken,
Haer sterckste burgh is Godt, zijn Moeder en haer kercke .

Naast de Jezuleten nam aan dat bekeeringswerk een
groot aandeel de vrome Amsterdamsche begijnenvader

II

Leendert van der Meeren, alias Leonardus Marius, die
zeer bevriend was met de Antwerpsche Moretussen en
in 1639 to Antwerpen zijn geruchtmakend werkje over
het Amsterdamsch mirakel, Amsierdams Eeren Opkomst,
bij H . Aertssens liet verschijnen . Een van Marius' broeders was gehuwd met Suzanna van Tongheren, dochter
van Petrus en Catharina Moretus . Leonardus Marius
zelf was, vOOr hij zich to Amsterdam vestigde, door
Baithasar Moretus met den grootsten aandrang verzocht
geworden om to Antwerpen in de 0 . L . Vrouwekerk
de waardigheid van Plebaan to bekleeden . En beiden,
Marius en Moretus, waren bevriend met den katholieken
Amsterdamschen hoekhandelaar Barentsen H artoghvelt,
met wien Vondel vertrouwelijk omging .
Deze betrekkingen wijzen ons op den kring van
katholieke Antwerpsche vrienden, waarin Vondel en de
zijnen verkeerden . En het is voor ons wel aangenaam
daar op dezen dag weder aan to herinneren .
Uit de oude familiepapieren der Moretussen, op het
P1antinmuseum bewaard, mochten wij voor een achttal
jaren opdiepen, dat Anna Vondel, de verkleefde, liefderijke dochter van den dichter, in 1643, to Antwerpen
logeerde in het huffs van Moretus' moeder, met de
dochter van Barentsen en nog een geestelijke zuster .
En het is niet gewaagd to onderstellen, dat Anna Vondel
hierheen kwam, kort na haar overgang tot het katholicisme, om hier het Sacrament des Vormsels to ontvangen,
dathaar in die jaren moeilijk in Noord-Nederland kon
gegeven worden . Dat Anna gevormd werd door den
Aartsbisschop van Mechelen, Jacob Boonen, getuigt
Vondel zeif in het Danckoff'er aan den bisschop, waarmede hij hem in 1645 de Altaergeheimenissen opdroeg .
En Vondel zeif was bevriend met Baithasar Moretus
III, die van 1641 tot 1674 aan het hoofd stond van de
beroemde Antwerpsche drukkerij . De grins onzer
Nederlandsche poeten droeg immers aan dien Moretus
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in 1645 de ode De Druckkunst op, waaruit vriendschap
en bewondering blijken .
.Lest men het gedicht aandachtig, den krijgt men wel
den indruk, dat het geschreven werd nadat Vondel zeif
Moretus in zijn drukkerij had gezien, to midden van de
groote bedrijvigheid die daar toen nog heerschte . Hij
teekent hem als een veidheer, die bij de zetkast de letters
als soldaten in slagorde opstelt en de versieten letters als
verminkten uit het gelid wegneemt . Na den Antwerpschen drukker aangesproken te hebben als de < doorluchte
en wijze Baithasar , in wien hij <zijn vaders erfdeught
huldigt, toont hij hem aan het werk .
Bij treedt gelyck een veltheer, deer
In 't midden van zijn letterschaer,
Bereft ten slage, in haer vierkanten,
En west zijn legers net to planten .
Hij monstert zijn verminckten uit,
En trage krijgslien, moe van buit
Te halen, met hun stomp geweer ;
En vult de leege vaendels weer
Met jongen, kloeck op hunne stucken,
En fiks om lustigh los to drucken .

En als een van de grootste verdiensten van Moretus
roemt hij het drukken en verspreiden van de uitgaven
der Societeit Jesu in China .
Wij mogen wellicht ook aannemen, dat Vondel bij
datzelfde bezoek in 1645 het versje schreef op den
Antwerpschen Peter J ezuIet Daniel Segers den voortreffelijken bloemenschilder . De legends vertelt zelfs,
dat de dichter den schilder in het Jezuletenklooster op
zijn atelier opzocht en toen hij hem daar niet aantrof,
na het bewonderen van een bloemstuk, dat zich daar
beyond, met een stuk houtskool op den muur zou
geschreven hebben :
De geest van Segers is een bij,
Waer op de Nederlanders roemen .
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Zy zuight haer honighieckerny
En geur nit allerhande bloernen .
Een By quam op zijn schildery
En geur en kleuren aangevlogen,
En riep : Natuur vergeef het mij
Dat bloempenseel heeft mij bedrogen .

Vondel's vertrouwelijke omgang met Baithasar Moretus blijkt nog uit andere documenten, die wij op het
Plantijnsch archief vonden en waaruit wij vernemen, dat
Vondel's kwistzieke zoon, Joost de jongere, to Antwerpen
bij Moretus op het crediet van zijn vader 40 gulden
kwarn leenen . Vader Vondel had een briefje medegegeven, dat sprak van een eventueele tusschenkomst
voor een bedrag van 12 gulden, maar de jonge Vondel
verzon er een heel verhaal op over een diefstal,
waarvan hij op het schip van Rotterdam het slachtoffer
werd en dies meer en deed aldus de 12 gulden stijgen
tot 40 .. Vader Vondel betaalde het ontleende geld aan
Moretus door tusschenkomst van Barentsen .
Twee maanden later werd Joost de jongere insolvent
verklaard en mocht de vader zijn heels bezit offeren
om to beletten, dat zijn zoon in de gevangenis kwam .
Dit bezoek bij Moretus is stellig een van de menigvuldige pijnlijke episoden, die de instorting van den
ongelukkigen Joost voorafgingen en die den ouden
Vondel de laatste levensjaren zoo lastig en bitter
maakten .
Menigvuldig zijn de Antwerpsche en andere Brabantsche vrienden en bekenden met wie Vondel, na zijn
verkeeren in de Brabantsche kamer en in den Muiderkring, omgang hield . Wij noemen nog alleen den
Antwerpenaar Dr. Franciscus van den Enden, die
omstreeks 1652 to Amsterdam een Latijnsche school
gaat oprichten en tot hoogen bloei brengt . Vondel
woonde daar de Latijnsche tooneelvertooningen bij,
ingericht door de studenten en was een zeer gewaar'4

deerde gast in den kring van Dr . Van den Enden's
vrienden, waarbij ook de familie Van Vlooswyck
behoorde, die Vondel in de zwarte dagen op bet erode
van zijn leven van gebrek beef t gered door hem in de
Bank van Leening een betrekking to bezorgen .
Dr. Sterck, de geleerde Vondelkenner, zegt bet heel
uitdrukkelijk : < Vondel heeft zich altijd bij de Brabanders aangesloten >> . Dat was de trek van bet bloed, en
zoo begrijpen wij hoe hij herhaaldelijk vurig trachtte
naar den vrede tusschen Noord- en Zuid-Nederland, eenmaal in bet begin van zijn loopbaan, in een sonnet op
op bet Twaalfjarig Bestand, en een andermaal als zestigjarige in de meesterlijke Leeuwendalers, waarrnede hij
in 1648 den Vrede van Munster verheerlijkte . Dit
allegorische landeli] ke spel, dat hij buiten de sfeer der
godgeleerde twisten hield, is bet spel der verzoenende
iiefde t ussc hen Adelaert e n Ro os, t usschen N oord en
Zuid . In daze jeugdig-frissche pastorale spreekt Vondel's
hart en opvallend is onder bet vale mooie, dat ons
dat werk to genieten geeft, de rot van Lantskroon,
waarin de Aartshertogen en vooral Isabella, de <<vredemoeder >, met warme sympathie bejegend worden .
Hoe treurde hij bij haar afsterven!
Godvruchtige Isabel!
Hoe pijnigde u deer hel
Des oorlogs, toen gy zocht
Hetgeen, uw leven lang,
U nooit gebeuren mocht!
Door de ijverigtse bee
Gij zocht de heil'ge vree
En vondt haar al verblijd
En greept ze, maar helaas!
Voor eenen kleinen tijd . . .
Toen kreegt gij een verdriet
In 't leven, en verliet
De wergild om den Peis
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Te zoeken, boven de aard'
In 't goddelijk paleis . . .
0 Vredemoeder, eer
Van Neerland! Nimmermeer
Verwelke uw vredelof .
Gij stondt naar vrede in 't aardsch,
En sluit ze in 't hemelsch hof .

Deze liefde voor den vrede tusschen de twee deelen
der Nederlanden en die oprechte genegenheid voor de
Aartshertogin, die zooveel voor den vrede deed, is weer
een trek, dien Vondel deelt met Rubens, den schilderdiplomaat, den vredegezant, die in zoo menige omstandigheid namens Isabella is opgetreden en ook meer dan
eens in echt pathetische doeken de gruwelen voorstelde,
die de oorlog herhaaldelijk over zijn ongelukkig land
bracht .
De geestelijke broederschap van Vondel en Rubens
straalt triomphantelijk uit beider werk . Zooals Rubens
de, eerste Nederlandsche schilder was, die zich den
geest der Renaissance heelemaal toeeigende zonder er
iets van zijn eigen persoonlijkheid bij in to schieten, zoo
is Vondel de Nederlandsche dichter, die den rhythmus
en het evenwicht, de schoone symmetric en de statigheid
der Renaissance-kunst met zijn eigen wezen heeft weten
to versmelten . Beider Christendom heeft hen nooit den
rug doen toekeeren naar de levensvreugde en den dorst
naar schoonheid van het Heidendom . Zij stelden integendeel de heidensche Oudheid in den dienst van het
Christendom . Zooals Rubens de vrome heiligen schilderde naast en tusschen de zinnelijke goden en halfgoden van den Olympos, zoo dichte Vondel de Ileldinnebrieven van Ovidius naast de Brieven der Heilige Maeg/1 den .
Heel het dualisme van hun tijd lag in hun werk . Beiden
hebben de aarde zoo lief als den hemel .
De eigenschappen van Rubens' schilderijen zijn die
van Vondel's gedichten .
I6

Dc 1/al der l7erdoemden van Rubens en de nederstorting van Lucifer en zijn aanhangers in de Hel,
beschreven door Vondel, leven van een en dezelfde
hemelbestormende ziel . De beide kunstenaars hadden
hetzelfde visioen van mensschentrossen in spasmische
gewrongenheid krampachtig ineengeklist, als een stortvloed in den afgrond duizelend, weggeslingerd door hat
vlammenzwaard van Michael en de verbolgen engelen .
In beider geest lag de drang near hat titanisch-grootsche
van een Michel Angelo .
Als wij voor de kleurenhymnen staan, die Rubens
wijdde aan de verheerlij king van hat zinnelijke leven,
als wij zijn weelderige vrouwen zien met hun amberkleurige vleezen vol paarlemoeren weerschijnen, en zijn
forsch gespierde, donkerder mannen, die in blij den
levensdrang, tuk op minnespel, elkander bespieden,
naloopen, omvatten, - dien triomf der zinneljjkheid, zoo
gezond, dat ze niet sans ontuchtig Iijkt - den kennen wij
geen dichter, beter in staat om dat alles met hat woord
to vertolken den Vondel, die in zoo menig huwelijksdicht met denzelfden gloed en onbevangenheid << den
geoorloofden wellust >>, waarover Rubens sprak, west
to bezingen, of in hat onvergetelijk beeld van Eva in hat
paradijs uit Lucifer als cen tegenhanger heeft gedicht
voor de vrouw met hat peisken .
Die gezonde zinnelijke trek was bij de twee kunstenaars onverwoestbaar . Als zestigjarige bezong Vondel
de schoonheid van Hageroos in de Leeuwendalers met
dezelfde frischheid van geest, denzelfden gloed van
liefde, dezelfde jeugdige teederheid, waarmede Rubens,
op denzelfden leeftijd, telkens en telkens wear de eenig
mooie, jonge Helens Fourment schilderde .
Ze liggen to kust en to keur in Vondel's werk, die
echt Rubeniaansche wellustzangen, vol kleur en licht,
vol mythologische beelden en allegorieen, die volstrekt
niet rhetorisch aandoen omdat hat oprechte, warms
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gevoel van den dichter hue een nieuw en waarachtig
levee geeft . Strophen als de volgende nit hat Bruylo(tbed
voor Hooft en Heleonora Hellemans, de bloeiende
weduwe van den Antwerpschen koopman Bartolotti,
vonkelen en schitteren van dat blijde levee .
Het is Cupido, die spreekt tot bruidegom en bruid :
Op op, gesegent paer, mijn swaenen sijn geslagen
In parrele gareel : beklimt den gouden wagen .
Ick self sal voerman sijn der moederlijcke vracht,
En verre, uyt hat gesicht der sterffelijcke menschen,
Ten darden hemelkreyts u voeren : daer met wenschen
'T beschoren bruyloftbed uw trage komst verwacht .
Ick bee geen Phaeton, in 't mennen onervaeren :
Al schort hat mij aen groey, my mangelen Been' jaeren
Oock sal mijn' moeder u versellen sy' aen sy' :
De Drossaerd over u en over haer geseten,
Al vloeyende den pad met bruyloftveersen meten,
En stroyen met den mond een' lent van poesy.
De wackere uuren, mijn vrou moeders kamenieren
En deurbewaerderssen, de poorten, die 'er gieren
Van looter good, terstont ons sullen open doen .
Ick sal u settee, met hat glippen myner raden,
Daer 't bruyloftbedde duyckt in frissche myrtebladen,
En avondstarrigb licht siet schitteren door 't groan .
Bier sultghe salighlijck en heughelijck versaemen,
En geest en godlijckheen elckanders siel toeaemen ;
Voltoyende owe Mm, gelijck uw minnaers dicht .
Ick salsa al soetelijck aenprickelen met rymen,
En huwen aen uw spel aldus den hylicxhymen ;
Waer toe my 's meesters vlyt door leering heeft verplicht .
Strooptnu 't gemoed van sorg voor steden en kasteelen,
En treckt omhelsen aen, liefkoosery en streelen,
En kussen, jock, en lack, ja Venus gansch en gaer .
Die ware door uw' siel en sinnen, lijf en laden,
En propp' gevoelen en verstand met saligheden :
Bekoorsters dickwils van den grooten donderaer .
I8

Ach ! waerom deckt natuur d'aenlockelijcke naecktheyd
Der schoonheyd, en 't gebruyck der opperste volmaecktheyd
Soo schuw met schemerschaedwe, en met sluyerpaers en wit?
Is 't niet om 't hart to meer to noopen met verlangen ?
En Mins verbeeldingen meer krachts to doen ontfangen .
Wanneer haer' vlamme weyd van 't een tot 't ander lit?
Die selleve natuur schiep daerom de gepeynsen
Der vrouwen weygerlijck, en gaf haer 't geestigh veynsen
En 't warren in 't geheymst des boesems met voordacht,
En winterkou en koelte, en traegheyd tot ontfarmen ;
om, met een' heetren toght, gelieven in liefs armen
Te werpen, tot meer heyls voor 't menschelyck geslaght .

Vooral in Vondel's treurspelen vinden wij de bewijzen
van zij n bewondering voor Rubens en het is bij het
onderzoek van dat gewichtig gedeelte van zij n werk,
dat wij best begrijpen hoe hij er toe kwam om Rubens
voor den grootsten schilder van zij n tij d to houden . De
zin voor pathetische dram,atiek, het handig en kunstig
gebruik van alles wat een zeer uitgebreide belezenheid
aan hulpmateriaal en stoffeering kan meebrengen het
aanwenden van aesthetische regels, die over de navolging
der natuur den glans werpen van een hoogeren stijl, --dat
de kunstige ordinantie van groepen en figuren,
alles vinden wij in Vondel's treurspelen al evenzeer als
in Rubens' groote picturale samenstellingen .
Vondel noemde zij n treurspelen << levee de tafereele .
en als dusdanig zag hij ze als echte Rubenstafereelen .
In de inleiding tot de Gebroeders geeft hij ons daar
het zekere bewijs van . Hij beschrijft zijn treurspel alsof
het een schilderij van Rubens was, en merkwaardig is
het hoe zeer Vondel in de beschrij ving van dat f ictieve
Rubensschilderij de treffende tegenstellingen, de bewogenheid, de verbeeldingsgave, den zin voor allegoric,
de voorlief de voor landschapsachtergronden met architecturale motieven, de kleurenweelde en al de an.dere
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kenschetsende eigenschappen van den schilder bewijst
to kennen .
Het loont de moeite om deze passage to lezen : <<Hier
word ik belust >>, schrijft de dichter, <<om door Rubens,
de glori der penseelen onzer eeuwe, een heerlijk en
koninglyck tafereel, als een treurtooneel to stoffeeren .
Hij valt aen het teeckenen, ordoneeren en schilderen,
nocht zyn wackere geest rust eer het werckstuck voltoit
zy. David zit 'er zwaermoedigh op den hoogen troop .
Men ziet' er, door een poort in 't verschiet, de drooge
dorre en dorstige landbouw quijnen . Boven in 't geweif
en 't prachtige marmeren en cederen hof zwieren zonnige Engelkens, die, naer de gewoone zinrijckheid des
allervernuftigen schilders, elck om strijd bezigh zijn,
om net uit to beelden 't geen ter zaecke then t . Dan
beschrijft Vondel al die << En gelkens >> met hun symbolische attributer en gaat daarna voort als volgt : <<Sauls
verwezen nakomelingen staen voor den rechterstoel, en
zien zeer deerlyck, overmits Benajas den lammen
Mephiboseth en het kleentje Micha, op het wencken
van 's Konings oogen, en wijzen des uitgestreckten
scepters, uit den hoop treckt ; terwiji de Gabaoners
met wraeckgierige en gloeiende aengezichten, aen
d'eene zij de, op hun recht dringen, en aen d'andre zijde
hem benauwen het misbaer en de traenen der aller .bedruckste Michol : waernevens de stockoude weduwe,
al bevende met de rechte hand op haer stoxken, en met
de slinke op de rechte schouder van hare kamenier
leunende, met een lachende aenschijn meld, datze, van
roiiwe aen 't mijmeren geslaegen, niet weet watze zeit >> .
Dat alles is inderdaad zuiver Rubeniaansch naar de
practijk en ook naar de theorie, want de vrijheid, die
Vondel opvordert om zijn onderwerpen luister bij to
zetten door hier en dear wet van de natuur of to wijken,
verdedigt hij met het voorbeeld van Rubens . << De
schilder , zegt hij, <<hoewel hij niet anders als een
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nabootser van de natuur zij, verziert nochtans dickwils
eenighe bijvallende schaduwe, daerze natuur weigert,
om 't ander werck bet to doen voorkomen, of maelt
naeckten en andere cieraeden, die de historie amen
welstand bijzetten . Zoo left het penseel oock zijn oordeel
to werck in 't leggen en wel schicken der verwen, die
zich het best underling verdraegen >> .
In Vondel's veelzijdig werk komen de drie en twintig
treurspelen vooraan . Daar is hij het meest in zijn eigen
element, vooral in de Bijbelsche tragedies, waarvan hij
de hooge materie net eerbied en liefde behandelt . In
het treurspel zien wij hat best zijn geleidelijke en zekere
stijging naar de hoogste toppen . In den beginne voelen
wij het middeleeuwsche tooneel, hat Fransche Gamiertreurspel en hat Latijnsche schooldrama nag stark in
zijn opvattingen nawerken . Zijn overgang naar hat
Seneca-drama is reeds een loutering, maar weidra voelde
hij ook daarvan de opgeblazenheid, en voor een grout
deal door invloed van J ustus Lipsius' geschrif ten, kwam
hij er toe hat Grieksche treurspel van Sophokies, met
zijn eenvoud, zijn natuurlijkheid en zijn juister begrip
van hat kiassieke to verkiezen . Naarmate hij ouder
ward, ging hij meer en meer de Aristoteles-wetten
volgen zooals ze door de geleerden van zijn tijd warden
opgevat en zeker heeft hij in die richting hat hoogste
bereikt, dat ooit in de Nederlanden ward voortgebracht .
Vooral hat eeuwige, christelijke thema van Lucifer's
opstand, den zondeval en de verlossing door Gods
menschwording, de kern van de middeleeuwsche dramatiek, heeft Vondel tot de hoogste dramatische lyriek
gevoerd, zooals Bach hat deed met het Passiethema .
In Vondel's machtig rhythme en met zijn verheven
reien, die commentaren zijn van zijn dichterziel op de
treurspel, ruischt ons dat alles uit zijn treurspelen tegen
als uit orgelpijpen, forsch en teeder tegelijk .
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De dichter, die met zijn geest zoo gaarne in dc
zaligheid van hemel en paradijs vertoefde, was ook
even geestdriftig voor alles wat op de aarde voorviel,
vooral in zijn geliefde woonstreek . Hij is Hollands
zeventiende-eeuwsche nationals dichter bij uitnemendheid . Heel de schitterende opgang van de Noordelijke
Nederlanden heeft hij met onverzwakten gloed bezongen .
Hij vereert de prinsen, zooals in Frederik Hendrik's
Geboorteclock ; hij zingt den roem van de zeehelden
Tromp, De Ruyter, Cornelis De Wit en anderen ;
hij geeft in zijn werk een dichterlijke weerspiegeling
van al de politieke gebeurtenissen, zoowel buiten- als
binnenlandsche, veidsiagen, vredestractaten, vorstelijke
huwelijken, enz ., die voor zijn Hollandsche tijdgenooten
beteekenis hadden . Heel de heerlijkheid der Hollandsche
gouden eeuw met haar ruimeren Europeeschen achtergrond zingt uit zijn werk zooals het Zuidnederlansche
staatsleven met zijn internationalen aanhang in kleuren
en lijnen gloort uit zoovele prinsenportretten en allegorieen van Rubens .
In Holland ging Vondel's hoogste lielde naar Amsterdam . Geen eigen zoon heeft ooit zoo bezield de
grootheid van die stad, haar rijkdom en voorspoed
bezongen . Amsterdam was in den historischen gang der
eigen cultuur door de Nederlanden, na het Brugge der
Middeleeuw,en en het Antwerpen der 16e eeuw, de
derde hoogste top ; en in de ontwikkeling van onze
taal werd daar met het oude Westvlaamsche Dietsch en
het Brabantsch, onder de bevruchtende werking van
een steeds rijker en fijner wordende beschaving, het
Hollandsch verrnengd tot ons modern algemeen Nederlandsch, - een taal al even ver van het plat Antwerpsch
als van de Amsterdamsche straattaal, zooals Vondel
zeif zegde . - Te midden van het veelzijdige groeiende
leven dier wordende wereldstad, als grootmeester bij
dien taalsmeltkroes, stond Vondel, die de welvaart van
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de haven, de fiere zelfstandigheid der stadsregeering,
het oprichten van het Zeemagaz/n en het Nieuw RaadItuis, de bedrijvigheid der patriciers en kooplieden, der
kunstenaars en geleerden voor de eeuwen vastzette in
onsterfelijke verzen, zoo vol bloemige frischheid,
weelderigheid en Renaissance-voornaamheid als de
triomfbogen en -arken en -wagens, waarmede Rubens
de straten en pleinen tooide toen het to Antwerpen
he ogtij was .
En voor dien voortreffelijken zanger had Amsterdam
slechts een plaatsje van boekhouder in de Bank van
Leering over, toen hij in zijn ouden dag na veel
beproevingen in de armoede Ieef de, verzorgd door een
verre nicht, en bekommerd om een kleinzoontje, een
derden f oost, die knechtje was bij een schoenmaker .
Wat een tegenstelling tusschen dien eenzarnen, behoeftigen ouderdom van Vondel en de triomphantelijke
laatste levensjaren van zijn tweelingbroeder Rubens, die
leefde in een paleis, omringd van weelde, gekoesterd
door de lief de van een jonge vrouw en bloeiende
kinderen! Innerlijk waren beiden echter even rijk, en
trots zijn armoede was het met de gelouterde vreugden
ziel God ging
der hooge levenswijsheid, dat Vondel's
zoeken in 't Paradijs , zooals hij het zeif in zijn vaste
vroornheid schreef .
Vondel's lijk werd << uytgedragen >> door veertien
poeten en zijn bewonderende volgeling Antonides
dichtte prophetisch bij de uitvaart :
Zoolang men Neerduitsch dicht verstaet en houdt in waerde,
Zal meer en meer zijn 1ofzich sprayers over d'aerde .

Zooals zijn tijdgenooten over hem dachten, zoo doers
wij het nog . flat Dante voorde Italianen is, Shakespeare
voor de Engelschen, Goethe voor de Duitschers, dat is
Vondel voor ons : de drager van een onzer hoogste en
zuiverste geestelijke waarden . Zijn naam is een van de
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hechtste adeibrieven van het Nederlandsche yolk . In
zijn werk leeft een schoonheid voort, die ons nog steeds
ontroert en ons bij de bescheiden hulde, hier heden aan
zijn nagedachtenis gebracht, niet alleen met bewondering, maar, niettegenstaande de eeuwen, die ons van
hem scheiden, nog met dankbaarheid en liefde vervult .
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II

De Nederlandsche
Koloniale Letterkunde

E koloniseerende volkeren haalden uit de
verre gewesten, waaraan zij hun wilskracht en kennis wijdden, niet alleen
stoffelijke handelsvoordeelen en verhooging van zedelijke waarden, maar zij
vonden er ook stof tot verrijking van hun kunst en in
't bijzonder van hun literatuur . Het waarnemingsterrein
van hun schrijvers, dat zich ver buiten de grenzen van
het eigen land uitstrekte, bond nieuwe, verjongende
bronnen van inspira tie aan, en noodzakelijkerwijze
kreeg hun letterkundige productie grooter veelzijdigheid
en internationals beteekenis .
Dit was het geval ook in het kleine Nederland, dat
sedert ruim drie eeuwen over een zoo uitgestrekt als
weelderig koloniaal rijk beschikt .
Wij wenschen hier de ontwikkeling van de Nederlandsche en in het bijzonder van de NederlandschIndische koloniale letterkunde to schetsen .
Het spreekt van zeif, dat er bij het behandelen van
dergelijke stof hier geen spraak kan zijn van volledigheid . Enkel op de kenschetsendste auteurs kunnen wij
2
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even wijzen en naast een bondige asthetische waarde
bepaling van hun werk, vooral de aandacht vestigen op
hat verband tusschen eenerzijds de Nederlandsche
koloniale literatuur en anderzijds de groote stroomingen
en leidende gedachten in de Nederlandsche koloniale
politiek .
Daze teak wend ons, aithans voor Nederlandsch-Indie,
in ruime mate, vergemakkelijkt door hat onlangs verschenen, alleszins merkwaardige boek van Gerard
Brom : Java in on, e Kunst (1 ) • Bij ons weten wordt hier,
voor de eerste meal, een overzicht gegeven op de
belletristische voortbren gselen, waartoe de Indische
kolonie in onze letterkunde aanleiding gaf . Brom wijdt
zijn studie ook, weliswaar, aan de door Indie beInvloede
schilderkunst, maar het belangrijkste gedeelte van zijn
rijke documentatie en zijn over hat algemeen zeer rake
en persoon1ijke beschouwingen geldt de literatuur .
De oudste geschriften, die wij in daze literatuur aan
treffen, ziju de scheepsdagboeken en reisverhalen van
de koene en bekwame varensgezellen, die in hun notedoppen, met behuip van nog gebrekkige meettuigen,
uurwerken en andere instrumen ten, over geheimnisvolle
oceanen near nog geheimnisvoller kusten uitzeilden, en
dear de grondvesten legden van 'yet Nederlandsche
koloniale 'rijk .
Ofschoon G . Brom daze werken niet behandelt,
meenen wij toch, dat ze in een overzicht als hat zijne
hun plants behooren to hebben .
Het is de literatuur van de Nederlandsche Argonauten,
die uitvoeren tar verovering van hat Indische < gulden
vies > .
Dear staat vooraan Jan Huygen van Linschoten, die,
op Portugeesche schepen den wag near Indie leerde
kennen, en na jaren voor rekening van Portugal in Indie
(1) Uitg . N. V. Brusse, Rotterdam, 19L
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verbieven to hebben, omstreeks 1592 terug keerde naar
Nederland, wear hij in drie reisverhalen de aandacht
vestigde op de grove tekortkomingen in de kolonizeeringswijze der Portugeezen . Hij maakte hat den Nederlanders duidelijk, dat zij met vastberadenheid, doorzicht
en kennis, de Portugeesche heeren gemakkelijk uit den
Oost-Indischen archipel konden verdrijven om er zilch
zelven to vestigen .
Cornelis de Houtman, na in opdracht van Amsterdamsche readers to Lissabon, op levensgevaar, de
inrichting van den Portugeeschen handel met Oost-India
afgespied to hebben, ondernam den eersten Hollandschen
tocht daarheen en gaf in 1597 , hat verhaal uit van zijn
reisavonturen, alsook de beschrijving van de door hem
bezochte landen .
Dergelijke journalen en itinerario's, of hoe ze ook
heetten, waren zeer talrijk en onderhielden in Holland
den lust tot uitzwerrnen en avontuurlijk varen naar
verre gewesten .
Het populairste van al die verhalen is dat van de
reizen, die de zeekaptein Willem Ysbrantsz . Bontekoe
van i6i8 tot 1625 naar Oost-India ondernam . Het verscheen in 1646 voor de eerste meal in druk en ward
sedertdien vast zestig meal opnieuw uitgegeven .
Die reisverhalen behooren eigenlijk tot de yolksliteratuur . Zij zijn hat werk van mannen van de dead
met kiare, nuchtere koppen, dock zonder humanistische
worming . Men vindt er noch den vorstelijken mantelplooi van Vondel's stiji ; nochde stark gebonden Tacitusperiodes van Hooft ; noch de knap-logische gedrongenheid
van Huygens ; maar men vindt er meer rechtsteeksche
levensaanvoeling, meer echt Nederlandsche eigendommelijkheid . Men voelt er de vreugde over de ontdekking
van nieuwe werelden vol wonderen . Het legendarische
Oosten van Mandeville en van Pape Jan heeft pleats
gemaakt voor de Jndische werkelijkheid, die to nauwer27

nood in avontuurlijkheid voor hat wonderland der
fabel moat onderdoen . Men voelt er den krachtigen
polsiag van j ongen durf, die alle gevaren overwint, en
van grenzenlooze dapperheid, die hat hart ophaalt in
gevechten to zee en to land . Esthetische bekommeringen
blijven die verhalen vreemd, maar des ondanks zijn ze
frisch, onderhoudend, sours geestig en meestal zeer
treffend van voorstelling .
Na die literatuur der Argonauten kwam die van de
eerste bezitters, de beatipossedentes van 't <gulden vlies>> .
De Oost-Indische Compagnie was tot stand gekomen
en had zich met den steun der Staten-Generaal en der
Prinsen van Oranje tot een echte grootrnacht ontwikke1d
Ze rustte vioten uit en vestigde nederzettingen in India,
die al spoedig de Portugeesch-Spaansche factorijen verdrongen . Tegen de Engelsche Oost-Indische Compagnie,
die vanaf 1609 met groote krachtdadigheid in den
Jndischen archipel optrad, voerde zij ook een gelukkigen strijd . Wie kept de episch-heroIsche wederwaardigheden niet van den energieken gouverneur-generaal
Jan Pietersz . Coen, die in de jaren 1619 en '20 de stad
Batavia deed verrijzen op de pleats wear zich vroeger
hat bedwongen Jacatra beyond? De Oost-Jndische
Compagnie en hear bewindhebbers, de Heeren Zeventien, bezaten van dat oogenblik af, met hun eigen lager,
hun eigen oorlogs- en handelsvloot, hun recht our in
zekere gevallen in naam van den Staten-Generaal op to
treden, een macht die in India, gedurende een pear
eeuwen door geen andere zoo overtroffen worden .
Het alles overheerschende streven van de Compagnie
was voor hear aandeelhouders zooveel mogelijk rijkdommen to verzamelen . De uitbetaalde dividenden
grensden den ook sours aan hat fabelachtige en in de
Vereenigde Provincien, vooral in Holland en Zealand,
warden er ontzaglijke sommen gewonn en, waarvan de
Regeering ook in ruime meat genoot .
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Die koortsachtige jacht op geldwinst deed de Indische
gezagvoerders jaren lang al hat overige verwaarloozen .
Nooit drongen ze werkelijk tot hat hart van Indie door .
Meestal beperkten zij zich met handel to drijven in de
kuststreek . Het echte binnenland bleef aan de meesten
onbekend, en degenen, die hat wel kenden, zwegen er
liefst over om aan vreemde concurrenten geen angstvallig bewaarde handeisgeheimen to verkiappen .
De J avanen zeif waren in de opvatting dertompagnie
niets meer dan werktuigen om rijst en suikerriet, koffie
en specerijen to oogsten . Het eigenaardige wezen, de
ziel van die slaven bleven den materialistischen Hollandschen koopman overschillig . Indie ward sheen
geschat om wat hat opbracht .
Gedurende de heels 17 e eeuw en nog een groot deal
der 18e vertoont de Nederlandsche koloniale literatuur
de weerspiegeling van den zelfzuchtigen, utilitaristischen
geest . Een thema overheerscht alle andere bij de enkele
Hollandsche dichters, die toen over Indie schreven .
Vondel vat het samen in een vers : Ons nieuw Batavie
voor 't oude zaait en maait >> .
Steeds wordt maar herhaald wat voor welvaart de
Jndiehandel to Amsterdam verwekt en wat al rijkdommen uit het verre Oosten naar Holland worden overgebracht . Holland was voor bet overige blind .
Als wij de Javaense Reise van den commandeer der
Compagnie-vloot Rijcklof Aran Coens (1656) uitzonderen,
dan vinden wij geen enkel werk, waaruit blijkt dat de
Hollandsche kolonisten maar eenigszins de heerlijkheid
van de Indische natuur begrepen . De wouden, de bergen,
de wateren en de hemelen spraken niet tot hen, alleen
de produkten van hat land, paper, kaneel en suiker wekten hen dichterlijke geestdrift op .
De Indische menschen met hen eigenaardige, oude
beschaving, hen godsdienst en wijsheid, hen kunst, hen
architectuur, hun tooneel, hen dansen, hen muziek,
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bleven hun vreemd . Met een erg gevoel van superioriteit zag de Hollander in lndie op al de gewoonten en
gebruiken der inboorlingen neer als op dwaas gedoe
van onbeschaafde heidenen . Geen enkel teeken van
ethnologisch of historisch begrip ; zelfs niet bij den
anders wel verdienstelijken Cornelis de Bruin, in zijn
Reizen over Moskovie door Persie en Indie (1714), nosh
bij den veel gelezen dominee Francois Valentijn, in zijn
Oud en nieuw lndie (1724) .
De apotheose van de Compagnie, haar voortvarendheid en haar macht, werd het onderwerp van het belangrijkste letterkundig werk, dat in de 18e eeuw aan Indie
wend gewijd : het half episch, half didactisch gedicht
Batavia, begrepen in .yes boeken, door Jan Harmensz . de
Metre. Deze koopvaardij-kapitein had Oost-Indie herhaaldelijk bezocht . Hij bewonderde het land en kende
de inwoners beter dan anderen, maar bezong ze met
den echten koopniansgeest . Hij press ze uitsluitend als
werkgebied en hulpmateriaal der Compagnie, aan wie
alleen eer en lof werd gebracht .
Hij dichtte Batavia in eersten vorm gedurende zijn
laatste rein naar Indie in 1728, doch later, in zijn landhuis op de Beemster, breidde hij dit werk uit tot een
groot gedicht in zes zangen, dat in 1740 tot meerdere eer
en glorie van de Compagnie verscheen . Het zijn gladde,
rhetorische verzen, waarin geen enkel verhandelbaar
product van Indie vergeten is, en waarin de Compagnie
wordt voorgesteld als de dochter gesproten uit het
huwelijk van Koopvaardij en IJver .
Ornstreeks het midden der 18e eeuw kwarn er een
nicuw geluid in de Nederlandsche koloniale literatuur .
order den invloed van de Verlichtings-philosopher had
zich in West-Europa geleidelijk het begrip verspreid
van de geestelijke eenheid van het menschdom en van
de internationals broederlijkheid, die heerschen moest
order alle volkeren, zonder onderscheid van ras of
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beschaving . Het was de tijd, waarin voor het eerst werd
geijverd voor de afschaffing der slavernij ; waarin de
kolonizeerende landen verantwoordelijk gesteld werden
voor de misbruiken, knevelarijen en wreedheden door
hartelooze koop- en krijgslieden tegenover de door hen
onderjukte inboorlingen gepleegd . Het was de tijd,
waarin Klopstock het voor zijn land zelfs als een titel
van roem beschouwde, niet bevlekt to zijn met het
bloed van andere werelden daar het zich niet aan koloniale veroveringen had schuldig gemaakt . De lief de voor
den onbeschermden kleurling, het verlangen om zijn
lot to verbeteren, dat zich totnogtoe alleen bij christelijke zendelingen had geopenbaard, verspreidden zich
thans in ruimer kring en werden bij enkele schrijvers
tot hoofddrijfveer van hun koloniale geschriften . Zoo
ook in Nederland .
In dit opzicht onderscheidden zich de gebroeders
Van Haren, de twee wijsgeerig aangelegde, Friesche
edellieden, vrienden van Voltaire, die poogden het
Nederlandsche yolk op koloniaal gebied nieuwe wegen
to doen opgaan .
Willem van Haren stelde in 1742 den gouverneurgeneraal Adriaan Valkenir heftig aan de kaak wegens
den moord to Batavia gepleegd op io .ooo Chineezen,
under voorwendsel, dat zij oproerige betrekkingen met
verbannen stamgenooten onderhielden,
Onno Zwier van Haren koos tot held van een
tragedie in verzen, sterk beInvloed door Racine's
Mit kridate, den historischen Javaanschen worst Agon,
Sultan van Bantam, wiens naam hij aan zijn treurspel
gaf . Onbewimpeld drukte de auteur zijn sympathien uit
voor dezen Agon, die jaren lang worstelde orn zijn
onafhankelijkheid to handhaven tegenover de Compagnie
en haar gewetenlooze gezaghebbers . In den mond zijner
Javaansche tooneelhelden, waaronder de Macassaarsche
prinses Fathema de welsprekendste is, legt hij allerlei
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humanitaire tijdsgedachten . In zijn zielsellende roept de
stervende Agon uit :
Weldoende God, zijn dan Maleijers en Javanen
Mm uwe kinderen als dees Europeanen?

Het heele werk maakt den indruk van een scherpe
aanklacht tegen Holland's harteloos mercantiel optreden
in Indie, zoodanig dat men Onno Zwier van Haren
meer dan eens, heeft voorgesteld als een voorlooper van
Multatuli . En toch is deze opvatting niet onaanvechtbaar . Uit andere geschriften van Onno Zwier van Haren
blijkt dat hij wel accoord ging met de Nederlandsche
koloniale politiek en dat hij ondermeer den oorlog
tegen Bantam als volkomen gewettigd beschouwde . In
Agon's verbittering en leed moeten wij het beeld zien
van Onno Zwier's eigen levenstragiek, vermengd met
humanitaire begrippen, die eerder : hun bron vinden in
de intellectueele mode van dien tijd dan in een diepere
overtuigfng van den schrijver .
Kan er twijfel bestaan omtrent Van Haren's ware
inzicht, dan is dit niet meer het geval met Willem van
Hogendorp en zijn zoon Dirk van Hogendorp, die in
1779 en i8oo, de eerste in een prozaverhaal, de tweede
in een tooneelstuk, beslist propagandistisch optraden
tegen de slavernij, en, als hoogste plicht der Hollandsche
kolonisten, de verbetering van het lot der Javanen
vooropzetten .
Dc ware voorlooper van Multatuli was Jacob Gotfried
Haafner (1755-t18o9}, die een groot gedeelte van zijn
leven in Indie doorbracht . In een sierlijk proza, waarin
sours de gloed van het Oosten doorstraalt, heeft hij niet
alleen zijn bewogen lotgevallen verteld en Indie beschreyen, beter dan men het ooit to voren had gedaan,
maar hij was vooral opgetreden als kampioen van den
verdrukten inboorling . Scherp en bitter worden de
tekortkomingen der kolonisten gehekeld . Men voelt, dat
hier ware liefde voor den Javaan aan het woord is .
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Haafner leefde in de Kolonie toen de Oost-Indische
Compagnie begon to zieltogen en uit zijn werk blijkt
welke de voornaamste oorzaken waren van haar verval .
Door veel van haar ambtenaren stelselmatig bestolen
en door wanbeheer en bekrompen monopoliegeest in
zware schulden geraakt, was zij niet meer bij machte
om aan de steeds meer en meer aanmatigende Engelschen het hoofd to bieden . (1)
In 1798 trad de Hollandsche regeering in de plaats
der ontbonden Compagnie op .
Van dit oogenblik af werden er wel andere bestuurmethodes gebruikt, maar naar den geest en de uitwerking, bleef het Hollandsche kolonizeeren gedurende de
eerste heift van de 19e eeuw nog altijd een uitsluitend
verzorgen van de belangen van het moederland, waarbij de verdrukking van den Javaan voortduurde .
De bloedige botsingen bleven niet uit . Van 1825 tot
1830 moest Nederland oorlog voeren tegen Dipo Negoro,
die eindelijk bedwongen werd door Generaal De Kock,
aan wien Philips Pieter Roorda van Eysinga zijn hoogdravend, fel patriotisch epos in acht zangen Nederlands
Roem in Oost-Indie opdroeg, - een gedicht, waarin
wij als een echo hooren van de gezwollen verzen,
waarmede Helmers in een deel van zijn I-Iollandsche
Natie de koloniale Zending van Holland verheerlijkte .
Het <<cultuurstelsel >>, dat in 1830 door den Gouverneur-Generaal Van den Bosch werd ingevoerd, was
een bron van reusachtige inkomsten voor Nederland,
maar van mat looze ellende voor de kolonie . De
inlanders vondei alleen tijd om op de gouvernementsplantages to weiken . Hun eigen rijstoogst moesten zij
verwaarloozen, zoodat herhaardelijk, tusschen 1840 en
(1) In zijn voortreffelijk boek Ja Compagnie heeft Arthur van Schendel
een zeer mooi historisch-literair beeld van dat koloniaal euvel gegeven, waarbij elke verdichting uit grondige psychologische en sociologische voorstudie
is gegroeid .
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1850, hongersnood bet door de natuur zoo gezegende
Insulinde kwam teisteren .
In de tweede heift der 19e eeuw kwam er groote
veranctering in de Nederlandsche koloniale politiek .
Dank zij den invloed van Kamerleden als Walter
Robert Baron Hoevell, schrijver van bet ophefrnakend
pleidooi Slaven en Vr/en onder de lVederlandsche Wet
(1854) en van enkele schetsen Uit het Indisch Leven
(-i 86o), wend de utilitaristisch-conservatieve opvatting
geleidelijk opgegeven voor een veel humaner stelsel,
dat alle Indische oaten voor Indie zeif liet gebruiken en
de beschaving en ontwikkeling der inlanders ernstig
ging betrachten . Men ging eindelijk begrij pen dat de
belangen der Indische bevolking en die van bet moederland een waren .
De man, die in de voorbereiding van deze nieuwe
gee.stesstrooming een beslissend aandeel nam, was
Multatuli, wiens Max Havelaar in i86o verscheen .
Bij hem werkten samen de oude strijdbare critische
zuurdeesems van de Verlichtingsjaren en de nieuwe
hartstochtelijkheid en gevoeligheid der Romar'tiek .
Gezegend kunstenaar als hij was, schreef hij bladzij den,
die behooren tot bet mooiste wat ooit ovef NederiandschIndie en zijn bewoners verscheen Hij beef t in bet type
van Batavus Droogstoppel de bekrompenheid van den
uitsluitend op geldbejag gespitsten, horizontloozen koopmar voor alle tijden gebrandmerkt : en heeft door zijn
treffende schilderingen van de Indische knevelarijen
bet Nederlandsche volksgeweten voor goed gewekt : en
hij is tot de ziel van den inboorling en tot bet mysterieuse
wezen van bet land dichter gekomen dan bet ooit door
een schrijver uit vroeger geslachten gedaan wend . Hij
is er in geslaagd bet hart van bet Nederlandsche yolk
wezenlijk voor de Indische menschen to winnen en den
rnuur van vooroordeelen to sloopen, die twee werelden
van elkander verwijderd hielden .
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Multatuli 'S sterke kunstpersoonlijkheid stelde alle
Nederlandsche koloniale auteurs, die hem voorafgingen en nog velen, die hem onmiddellijk en later
volgden, in de schaduw . Dit oordeel sluit echter geen
waardeering uit noch voor het werk van den destijds
zoo hoog aangeschreven H . A. Meyer, die in zijn
Gedichten (I86i} wel zin bleek to hebben voor Indie's
natuur ; noch voor het proza vary F . C . Wilsen,
W . A . van Rees, J . Groneman ; Majoor M . T . H . Perelaer, auteur van den veel gelezen roman Baboe Dalima,
R. A . van Sandick, J . ten Brink, J . Dermout, A . Werumeus-Buning, Melati van Java, Mevrouw Vanger Frank ;
noch voor de ietwat cynische, realistische tafereelen van
G . Valette (1880} en P . A . Daum (pseudoniem Maurits) ;
noch voor den zeer degelijken roman Bogoriana, die
Mevrouw Fr . IJzermans-Junius uitgaf onder den naam
van Annie Foore . Er loopt daar heel wat verdienstelijk
werk onder, maar toch geen hoogstaand en onbetwist
kunstwerk .
Door verscheidene van die auteurs werd het apostelschap van Multatuli of voorbereid of nagevolgd, en hun
boeken hebben onbetwistbaar waarde als documenten
voor de kennis van het leven in de kolonie . Er wordt
strijd in gevoerd tegen allerlei misbruiken, zooals b . v .
de verdierlijkende opiumpacht . Men schildert er het
gekonkel van een intrigeerende ambtenaarswereld ;
het leven der militairen, dat van 1873 tot 1896, ten-

gevolge van den Atjeh-oorlog, vaak vol spanning was ;
de wilde zeden van zekere kolonisten ; de verhouding
tusschen bruinen en blanken, tusschen volbioed en
half bloed ; het concubinaat van blanken met inlandsche
huishoudsters ; het lot van de kinderen uit die verbindingen gesproten ; de rol der Nederlandsche vrouw,
die in de kolonie trouwde ; en nog veel meer . Al die
onderwerpen raken vraagstukken, die voor de zedelijke
verheffing der kolonie van groote beteekenis zijn . Het
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dubbele euvel van die heels literatuur is echter, ten
eerste dat de leering en de tendenz, die er in worden
ontwikkeld, slechts uiterst zelden tot waarachtige,
doorvoelde kunst gedijen ; en ten tweeds, dat zij in
hoofdzaak toch nog steeds van den blanks alleen hat
centrum van hat heels koloniale levee maakt .
Een veel hoogere bloei der Nederlandsche koloniale
literatuur wordt bereikt bij den aanvang der 20e eeuw .
Samen met ears nog diapers humanizeering der Nederlandsche koloniale politiek, die nu beslist ethische wegen
opgaat en wordt tot een gevoelig meeleven net, en een
oprechte bezorgdheid voor den Indier, komt de stijging
van het algemeen gehalte der koloniale 1etterkunde
De meeste kunstenaars spreken niet meer als mm of
meer cerebraal goad ingelichte buitenlanders, maar zij
gevoelen zich hoe langer hoe meer innig-menschelijk
toegankelijk voor de Jndische ziel .
Zij hebben het gebracht tot een zuivere waarneming
van het Indische landschap met eigen lijn en licht . Zoo
onecht en boeksch Hofdijk' s Indische landbeschij vingen
nog voorkwamen in het gedicht In 't harts van Java
(i88i), zoo echt en vol ontroerende, zuiver Oostersche
bekoring is de Indische natuurlyriek, die Jan Pries, de
dichter-marine-officier C . L . Schwepp, in zijn Tochten
en Versc/z/ningen (1924) aanbracht .
Vooral den Indischen mensch, die zoo lang voor den
Nederlander een raadsel bleef, is thans voor veal letterkundigen een verwant schepsel, wises lief en lead hue
begrijpende belangstelling wekt . Dit is hat gelukkige
gevoig van de merkwaardige vordering der lndologische
studien . Oude Oostersche wijsheid en cultuur warden
ontsluierd . De wonders schoonheid van den Boroboedoer en andere tempels met hue gewijde overleveringen
ward beter begrepen .
De muziek van den gamelang ; de zinrijke en sierlijke
inheemsche dansen ; hat wajangspel met zijn poppers en
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hue historisch-iegendarische beteekenis ; de voornaamfijne ivoor- en goudbewerkingen ; de gansche poezie
van het Javaansche levee lag thans voor Nederland
open en riep tegelij kertij d de bewondering en de liefde
wakker, die voor de kunstenaars de edeiste prikkels
warden .
Ook de verspreiding van de Nederlandsche taal onder
de hoogere Indische standee ward een factor van belang
voor de verheffing der Nederlandsche koloniale literatuur . De beschaafde Indiers beperkten er zich niet bij
hat werk to lawn van de Nederlandsche koloniale
auteurs, aan wie zij aldus de verplichting eener strengere
zelfcontrole oplegden, maar verscheidenen onder hen
gingen zeif in hat Neder]andsch schrijven .
De Indische regentendochter Raden Adjeng Kartini
met haar merkwaardige fijn-poetische brieven, vereenigd
in hat boek Door Duisternis tot Lic/it (1912), dat als een
merkpaal is van de gelukkige kentering in de verhoudingen tusschen Nederland en India ; en de Javaansche
pries Noto Soeroto, die in Melati-kno,z5ften (1915), in
De Geur van Moeders Haarwrong (1916) en Fluisteringen
van den Avondwind (1917), gedichten van stille schoonheid en vrome wijsheid bracht naar den tram van
Rabindranath Tagore ; - zijn de eerste Oostersche
auteurs, die in de Nederlandsche taal schreven en aan de
koloniale literatuur een wending gaven, waarvan in hat
madden der 19e eeuw niemand nog had durum droornen .
Onder de goede Nederlandsche koloniale schrijvers
uit den laatsten tijd staat Augusta de wit vooraan . Zij
vestigde de aandacht met haar beide boeken Java- Fe iten
en Fantasien- (1905) en Natuur en Nenschen in India
(1914), maar zij openbaarde zich vooral als een voortreffelijke schilderes van echt Indisch levee en een fijne
ontleedster van hat Indische gemoed in enkele verhalen
uit Verboren Bronnen, in De Godin die wacht en vooral in haar meesterwerk rheas in de essay en aantal
3
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andere begaafde vrouwen, Marie van Zeggelen met
De gouden Kris en Jndisc/ze Mysterien ; Carry van
Bruggen met Een Indisc/z Huwe4/k ; Annie Salomons
met Verlialen uit het verre Oosten ; en nu in den laatsten
tijd Mevrouw Szekely-Lulofs met Koelie en den roman
Rubber, waarin het heel bijzonder wereidje van een
groote Indische rubber-on tginning in zijn roekeloos
dolls uitspattingen gedurende de vette jaren der hooge
rubber-prijzen krachtig en gevoelig wordt geschilderd ;
- toonen ons alle op welk hoog
sthetisch plan de
Nederlandsche koloniale literatuur gekomen is . Romans
als De stills Kracht van L . Couperus ; De Paupers van
Hans van de Wall (Victor Ido) ; Het verloren Land van
J ohan Koning ; betoogend proza als W/sheid en Sc/ioonheid nit India van Henri Borel ; de zoo degelijke studien
en beschrijvingen uit Dc Str/d one de Stilts en In de
Schaduw der Waringins van den grooten Jndie-vriend
L . J . M . Feber ; enkele voortreffelijke, dramatisch -sterke
tooneelspelen van Jan Fabricius als Sonna, Eenzaam,
Nonni, en ander meer ; zijn alle rijke aren uit den
jongsten Indischen oogst .
Bij het overzicht op deze laatste productie, heeft men
den indruk, dat de tijden aangebroken zijn, waarnaar
Potgieter in 1849 reeds zoo verlangend uitkeek . <<0 In-.
dische Archipel!>> schreef hij, <<zullen wetenschap en
kunst eindelijk den bodem ontginnen, alleen door
geldzucht beploegd P > . <<0 paradijs van het Morgenland, >> voegde hij er bij, <<naar u ter studie! Naar u om
nieuw natuurschoon, nog door geene manier misbruikt!
Maar u om dichtkunst, dien naam waardig, frissche
beelden voor frissche stof!>> Bij velen der hedendaagsche schrijvers heeft zich die wensch van den criticus
reeds verwezenlijkt en voor verdere toekomstmogelijkheden zijn de hoogste verwachtingen geoorloofd .
Het is overigens niet alleen de Oost-Indische archipel,
die voor de Nederlandsche letterkundigen een bron van
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bezieling ward, ook uit andere gewesten, waarover
Nederland heerscht, kwamen dergelijke bevruchtende
invloeden . (1)
Wij denken bier in de eerste plaats aan de ZuidAmerikaansche kolonie Suriname, die reeds in 1650,
dank zij bet krachtdadig optreden van den Gouverneur
Francis Willongby van Parham, voor Holland gewonnen wend en tot heden toe, behoudens een korttijdig
Engelsch beheer (1804-1816), in Hollandsch bezit is
gebleven . Ook uit daze west-Indian kwam verrijking
voor de Nederlandsche letterkunde .
Elisabeth-Maria Post liet in 1792 Reinhart o IVatuur
en Godsdienst verschijnen, waarin zij, steunende op de
brievendocumentatie, die haar broader haar uit Sunname, waar hij verbleef, list geworden, treffends
exotische Natuurbeelden schilderde, naar den geest van
Bernardin de St Pierre, dock zeer zelfstandig en vol
kleur .
En bet is uit dezelfde kolonie, dat ons in den jongsten
tijd, als een blijde verrassing, bet werk kwam van Lou
Lichtveld, een echten west-In dier, to Paramaribo uit
inlandsche ouders geboren, en die onder den deknaam
Albert Helman in korten tijd een allereersten rang
innam onder de Nederlandsche prozaIsten van dezen
tijd . Zijn Zuid-Zuid-West, dat heerlijk boek waarin de
ziel van Suriname opleeft, en dat superieure verhaal
De Stile Plantage, vol dramatische kracht, fijne gemoeds-

(1) Wij laten de Zuid-Afrikaansche literatuur, die in de laatste jaren een
eigen wag uitging, buiten bespreking . Nochtans vestigen wij de aandacht op de
belangrijke lazing op 7 December 1934 door Dr . H . D . van Broekhuysen
gehouden in de Mizcitschaij tier Nederlac'ulsche Letterkuide over : De verhouding
van Zuid-Afrika tot Nederland op taal- en kultureel gebied . Verscheidene
Nederlandsche geschriften als b .v . bet Dagboek van Jan Van Riebeek, gedichten
van Pieter de Meyn en Arnout van Overbeke, de journalen van Oloff Bergh en
Simon van tier Stel, de geschriften van Adam Tas, en andere, die uitgegeven
warden in de 17e en 18e eeuwen, voor 1806, toen bet Nederlandsch ophield de
gebruikelijke taal to zijn, behooren ook tot de Nederlandsche koloniale literatuur .
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ontleding en poezie, zijn voor onze literatuur dierbare
en duurzame bezittingen .
Wij kunnen ook voorzien, dat de geschiedenis van de
koloniale Nederlandsche literatuur weidra een plaats
zal moeten inruimen aan het werk van Viamingen, die
in Belgisch Congo hun inspiratie zoeken .
Uit hun weinig bekend koloniaal verleden hebben
de Viamingen weinig of geen literatuur bewaard . De
pogingen van onze Brugsche en Antwerpsche zeevaarders om zich op de Azoren of Vlaamsche eilanden to
vestigen in de
e eeuw) of op de Canarische eilanden
en op het schiereiland Yucatan in de 16eeeuw, gaven
geen aanleiding tot belletrie . Voor het overige bezitten
wij uit die tijden slecht enkele reisverhalen en dagboeken, waaronder die van den Antw-erpenaar Pieter van
den Broeck voor ons het meeste belang opleveren . Hij
was immers de eerste Beig, die in r6o7-I6b9, in fbilandschen dienst, de wateren van den Congostroom opvoer . De ondernemingen van de Compagnies van
Oostende en Trieste lieten ons eenige dagboeken na, die
aan den E . H . Flor . Prims de noodige documentatie
gaven voor zijn werken over de refs van den St-Carolus,
de grondvesting van Banquibazar en den ooriog van
M . Cobe . Doch al die geschriften hebben geen letterkundig karakter.
Wij moeten wachten op de verwezenlijking van het
groote Afrikaansche werk van Leopold II, om naast
wetenschappelijke en documentaire geschrif ten over
onze koloniale ondernemingen, ook werken to zien
verschijnen met 2esthetische bedoelingen en waar fantasie en verbeelding zich aan koloniale bronnen laven .
Deze letterkunde, in de Nederiandsche taal, waagt pas
haar eerste schreden en kan nog niet op merkwaardige
geschriften bogen . Wij bezitten eenige boeiende land- en
volksbeschijvingen van talentvolle zendelingen ; verzamelingen met verhalen aan de inlandsche folkore ontleend ;
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enkele verdienstelijke novellen van S . de Jonghe TamTam, van J of de Pillecijn Babe ; en een pear veelbelovende tooneelstukken van F . Deniers, waarin zich
zekere uitzichten van het Congoleesche leven weerspiegelen, maar dat alles overtreft nog niet in waarde
de Congoleeschen roman Tropenwee van den Hollandschen schrijver Henri Van Boven .
Niettemin heeft Congo de aandacht en de belangstelling van onze letterkundigen gewekt en wij mogen met
vertrouwen verwachten wet zij ons van dear zullen
merle brengen . Hopen wij dat zij de sfeer hunner artistieke bedrijvigheid tot in het hart der kolonie zullen
uitbreiden en dat zij dear, evenals hun vakgenooten in
Nederland, overvloedige en frissche theme's ter beaver
king zullen vinden, die wellicht ook bijdragen zullen
om de horizonnen onzer Vlaamsche literatuur to
verruimen .
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III

De SpaanscheTypographie
in de
Zuidelij ke Nederlanden

ET plan one een bibliographic aan to
leggen van de Spaansche drukken in de
Nederlanden versehenen, is zeker niet
nieuw . Reeds in 1845 wees Baron de
Reiffenberg, in het eerste nummer van
het tijdschrift Le Bibliophile Beige (1), met enkele
woorden op het belang van een dergelijke onderneming,
en als eerste bijdrage daartoe, gaf hij in datzelfde nummer en in verscheidene volgende de korte beschrijving
van een aantal Spaansche werken to Antwerpen,
to Brussel en in andere Zuid-Nederlandsche steden
uitgegeven .
Deze opgave maakte echter geen de minste aanspraak
op volledigheid . Het waxen eenvoudig boeken, die het
toeval in de handen had gespeeld van den comestor
iibrorurn, die Baron de Reiffenberg was . Nooit heeft hij
op het ruime gebied van de Spaansche typographic in
de Nederlanden een systematisch onderzoek ingesteld .
Na hem werd dit werk ook niet door andere bibilographen ondernomen .
(1) Brussel, A . Van Dale .
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Wij kunnen ors daarover verwonderen . De invloed
door de Spanjaards in onze gewesten uitgeoefend, is
toch langdurig en diepgaande genoeg geweest om a priori
to kunnen onderstellen, dat ook bet Spaansche boek in
de ontwikkeling van dien invloed zijn rol most hebben
gespeeld en dat onze ondernemende drukkers uit de
16e en 17e eeuwen daarvan wel gebruik hebben gemaakt .
Alles wat mm of meer toevallig daarover bekend
geraakte, was overigens ook van aard om aan to sporen
tot verdere en zoo mogelijk volledige nasporingen op
dat specials gebied .
Dergelijke beschouwingen deden mij bet plan opvatten
om in een tentoonstelling op bet Museum PlantinMoretus to vereenigen al de Spaansche drukken van
.quid-Nederlandsche herkomst, die op dit oogenblik
voorhanden zijn in de verzarnelingen van bet Museum
Plantin-Moretus zeif, de Stedelijke Hoofd bibliotheek
to Antwerpen, de Koninklijke Bibliotheek to Brussel,
de bibliotheken van de Hoogescholen to Gent en to
Leuven en de bibliotheek van de Abdij to Postel .
Aldus zou natuurlijk niet de volledige productie van
de Spaansche typographic in Zuid-Nederland bijeen
gebracht worden, maar er was toch kans om zoodoende
een aanzienlijk aantal dergelijke boeken wren to brengen
en er de basis voor de zoo gewenschte bibliographic
van to makers . De uitslag beantwoordde aan onze verwachtingen . Op die wijze werden er ongeveer een
vijfhonderd rummers bijeengebracht .
Jntusschen viel mij een aangename verrassing to beurt .
Door een bericht in de dagbladen van mijn voornemen
op de hoogte gebracht, wendde zich de beer J . F . PeetersFontainas uit Leuven tot mij . Hij decide mij mede, dat
hij sedert verscheidene j aren aan bet verzamelen was
van Nederlandsch-Spaansche drukken en er zich ook
op toegelegd had om uit cataloger en referentiewerken
van alien aard, de titeis van dergeiijke werken, die
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daarin voorkwamen, op to teekenen . In alle bescheidenheid had de heer J . F . Peeters-Fontainas op die
manier reeds 1485 titels van Noord- en Zuid-Nederlandsche Spaansche drukken bijeengebracht .
Gedreven door ons gemeenschappelijk verlangen,
kwamen wij beiden gemakkelijk overeen om samen to
werken aan het opbouwen van een volledige Spaansche
bibliographic in de Nederlanden .
Als onmisbare basis voor den ontworpen arbeid, ward
door hat tijdschrift De Gulden Passer (1) en ook in
afzonder1jken boekvorm, naar aanleiding van de tentoonstelling op hat Museum Piantin-Moretus (2), een
beknopte titellijst uitgegeven van den heer J . F . PeetersFontainas, aangevuld met de door hem niet gevonden
titels van boeken, die voor de tentoonstelling in hat
Museum Plantin-Moretus warm bijeengebracht . Het doel
van dezen catalogue, die bij de 1500 nummers bedraagt,
is vooral een exemplaar te ontdekken van de vele werken,
waarvan wij totnogtoe alleen de titels kennen .
Met daze uitgave gaat een oproep gepaard tot alle
bibliothecarissen en bibliophielen, opdat zij ons zouden
helpers op hat spoor to komen van in dezen voorloopigen
catalogue aangeteekende, maar door ons nog niet
gevonden boeken .
Op grond van de uitgegeven titellijst geven wij bier
eenige beschouwingen ten einde de verreikende dracht en
bet groote historische belang van de ontworpen bibliographic beter to doers inzien, en zoodoende de weiwillende
huip en medewerking to bekomen van alien, die de
beteekenis der onderneming aldus beter zullen inzien . (3)
(1) 1932 . Afi . I, II, Ill en IV .
(2) Van 18 Februari tot 19 Maart 1933 .
(3) Intusschen is gebleken, dat ook Dr . Hermann Tiemann uit Hamburg
zich met de verzameling van Spaansche drukken uit de Nederlanden bezig
houdt en op dat gebied reeds een rijken oogst bijeen mocht brengen . In een
recensie over de Bibliographic van J . F . Peeters, verzekert hij daze lijst met
nog 300 Spaansche drukken uit Zuid-Nederland to kunnen vermeerderen (Voiks-

stum u

Kultur 4er Romane, VI, all . 8 .)
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De groote bedrijvigheid der Nederlandsche drukkers
op het gebied der Spaansche typographic begirt eerst
met het tweede kwartaal der i6 eeuw .
Voor dien tijd zal de Spaansche teal, vooral in de
havensteden Brugge en Antwerpen, wel niet onbekend
geweest zijn, maar dat men toen nog zoo sterk de
behoefte niet gevoelde om
hear aan to leeren, blijkt
wel uit het feit, dat zij hear pleats nog niet heeft in
onze oudste vocabularen, die eerste practische handboeken om zich met uitheemsche talen vertrouwd to
makers . Het Brugsche Livre des M~tiers van ± 1349 en
zijn navolgingen, o . m . het Vocabulaer van R . van den
Dorpe to Antwerpen uit 1501, ruimen nog geen pleats
in aan het Spaansch .
Drukken in deze teal komen hier pas voor als de
gevolgen van de vereeniging onzer gewesten met Spanje
zich in het openbaar levers werkelijk doers gevoelen .
Uit het huwelijk van Filips den Schoone met Johanna
van Castilie in 1496, werd in 1500 Keizer Karel geboren,
die de erfgenaam werd van Spanje en de Nederlanden,
voortaan door een persoonlijke uric met elkander vereenigd . In 1515 werd Keizer Karel door de Staten
generaal to Brussel als landsheer gehuldigd, en in 1516
begon hij zijn regeering in Spanje .
Kort na dien tijd verschijnen de eerste Spaansche
drukken to onzent,
Vocabularen of Colloquia behooren in den regel tot
de allervroegste bewijzen van belangstelling in de studie
van een vreemde teal . Bij het zoeken near de oudste
gedateerde Spaansche drukken in onze gewesten, stelden
wij eens to meer dit natuurlijk verschijnsel vast .
Op gezag van enkele bibliographer mogen wij aannemen, dat de rei onzer Spaansche drukken geopend
wordt met het Vocabi'ilario pares aj5render Franches,
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Esj5annol y Flamincq, (1) uitgegeven to Antwerpen door
Willem Vorsterman in 1520 . Daarop volgde bij denzelfden drukker in 1530 : Vocabulaire en trot's langues
c'est assavoir Francoys, Flameng et Espagnol, waarschijnlijk een herdruk van het voorgaande boek . (2)
In 1551 verschijnt to Leuven bij B . Grave bet liocabulaer in vier Spraken, waaronder bet Spaansch ; - to
Antwerpen in 1558, ditmaal bij J . Withage, bet Dictionarium, Colloquia, sine formulae quatuor linguarum,
Belgicae, Gallicae, Hispanicae, Jlalicae ; - to Amsterdam
in 1580 bet Vocabulario Esj5agnol flamenco ; - to Leiden
een dergelijk werk in 1595 ; - to Rotterdam in 16,08 ;
- to 's Gravenhage in 1613 ; - to Middelburg in 1631 ; ---en telkens tref fen wij die werken aan bij bet begin van
de piaatselijke Spaansche uitgaven .
Het aantal handboeken ten gebruike van de Nederlanders, die Spaansch wilden leeren, groeit gedurig
aan en bereikt een merkwaardige hoogte . Het zou ons
veal to ver leiden moesten wij bier al de Colloquiauitgaven vermelden, die to onzent in de ,6e en vooral
in de i7 eeuw verschenen . Zij waren blijkbaar een zeer
gezocht boekhandelsartikel . Hetzelfde kunnen wij zeggen voor woordenboeken, spraakkunsten, handboekjes
om Spaansche brieven to leeren opstellen, enz . Zonder
een bepaalde orde to volgen stippen wij er slechts
enkele aan, die bet meest in den smack vielen en dus
bet meest herdrukt warden ; of die bet werk zijn van
de meest bekende specialisten op bet gebied van bet
Spaansche taalonderwijs in onze gewesten in die jaren .

(1) Afgedrukt door W, de Vreese . Uitgave van de Kon . Vlaamsche Academia .
- Brunet : Manual du Libraire, Dl . V, p . 1340 . - Palau y Dulcet beschrijft
hetzelfde boek in zijn Manual dal Librero Hisano-Americauo, 1927 . Zie ook Prof.
R . Verdeyen : Coloquia et Dictionariolum septum linguarum (Antwerpen, 1926 .
p . LVIII en vooral LXXI) .
(2) Palau y Dulcet : Op . cit . VII p . 218 . - Poulchb Delbosc : Bibliographic
Hispano-Prancaise, n . 29,
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Steelsius to Antwerpen gaf in 1545, 1560 en 1570
driemaal uit het Dictionariurn ex sera one Latino in
1-lispaniensern van Ant . de Nebriga . Velpius to Brussel
fl 1599 en Bellerus to Antwerpen in i6oo drukten
het Dictionarium Gallico-Hispanico-latinum van den
Bosschenaar . Enrique Hornkens, hofprediker van
Philips II en Philips III . Bij j . Waesberg to Antwerpen
verschenen in 1568 van den bekenden schoolmeester
polygloot Gabriel Meurier, de C'oloquios lamiliares, en
tevens de Con` ugaciones arte y reglas pare deprender
Espanoly Frances . Groot was de bijval van El grande
Diccionario y Thesoro de las tres lenguas Esanola, f ancesa y flamenca, gekend onder den naam <<Anonymo de

Amberes >>, tusschen 1604 en 1646 tot zes rnaal toe herdrukt bij Trognesius to Antwerpen . Dezelfde firma
bezorgde in 1633 den Nieuwen Dictionaris one to leeren
de Nederlandsche ende Spaensche talen van Jan Francisco
Rodriguez, <soldaet ende schoolmeester op het casteel
van Antwerpen . H . en j . B. Verdussen gaven in 1659
den Nieuwen Dictionaris uit van Arnold de la Porte,
capelaen-major van het casteel van Antwerpen >> ;
terwiji de Wwe J . van Ghelen, in 1650 insgelijks een
Dictionaris Duytsclz ende Spaensch in het licht zond .
Tot de meest verspreide Spaansche taalhandboeken
behooren die van Cesar Oudin, den secretaris-taalman
van Hendrik IV, koning van Frankrijk . Voor zijn dood
in 1625 liet Oudin zeif verscheidene zijner werken
drukken, zooals 1 0 zijn Grammaire Espagnole bij Velpius
to Brussel in i6io en 1619 ; 2 zijn Tesoro de lasS dos
lenguas francesa y espanole insgelijks bij Velpius in 1624
en 1625 ; 3 o zijn Refranes o proverbios espanoles traducidos
en lengua francesa bij Velpius in 1608, i6ii en 1612 ; en
40 zijn Dialogos muy apacibles rescritos en lengua espanola
y trail. en Frances, bid Velpius in i6ii en 1625 . Door de

zorgen van zijn zoon Ant . Oudin werden verscheidene
flier werken nog herdrukt met aanteekeningen : het
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eerste werk nog twee meal to Brussel bij Mommaerts
en Frick, hat tweeds insgelijks tweemaal bij Mommaerts,
het derde tweemaal bij Velpius en hat vierde nog drie-.
meal bij Foppens to Brussel .
Evenzeer gezocht waren de taalboekjes van Francisco
Sobrino, die naast Oudin de grootste bedrijvigheid op
dat gebied aan den dag legde . Van zijn Grammatica
nueva Espanolay Francesa zijn er tusschen 1697 en 1738
vijf verschillende uitgaven verschenen bij Foppens to
Brussel ; van zijn Diccionario de las lenguas Espagnola y
Francesa, drie bij Foppens tusschen 1705 en 1734, en
twee bij Gosse to Brussel in 174,4 en 1751 ; zijfl Dialogos
nuevas en Esfagnol y Frances verschijnen zeven meal
bij Foppens tusschen 1708 en 1754 .
Het zou stellig de moeite loonen sans stelselmatig to
onderzoeken hoe hat in de Zuidelijke Nederlanden
gesteld was met de kennis der Spaansche teal on der de
inwoners . Wij hebben de overtuiging, dat zeer vela
Viamingen en Brabanders van ells standen de teal van
Calderon spraken en schreven, en dat reeds zeer vroeg .
Wij lezen b. v . in de Puerilium Colloquiorum Formulae
van Ant. Silvius, uitgegeven bij Plantin in 1580, dat de
studenten in weinige maanden Latijn zullen kennen,
vermits de kinderen der werklieden op korten tijd
Fransch of Spaansch leeren : <Wat salt letter o(t ghy
en suit in luttele maenden La4/n leeren? Als de ambac/its- .
kinderen 1/Valsc/i ojt Spaensc/i leeren op comer 1it >> .

In hat werk van den Spanjaard Alonso Vasquez
Guerras de Flandes (T . II, p . 246) wordt verteld, dat
de Spaansche soldaten jonge dienstknapen gebruikten,
die hun gepak moesten dragen . Dat waren de mozos de
soldados of mothileros, alien Nederlandsche jongens die
hat Spaansc1 en hat soldatenjargon met hat grootste
gemak aanleerden . In 1638 schreef B . Moretus aan
J . J . Chifflet, die hem voorstelde een Fransche vertaling
uit hat Spaansch to drukken : alle ontwikkeldepersonen
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kennen /iier Spaansch>> (omnes yin primarii hispanice
intelligent} .
Zoo onze landgenooten zich toelegden op de studie
der Spaansche teal, waren er natuurlijk ook Spanjaards
hier to lands, die zich met een onzer beide landstalen
wenschten vertrouwd to maken . Dit verklaart de
uitgaaf van Grammatica Irancesa in hat- Spaansch van
Pedro Pablo Billet bij Verdussen to Antwerpen in 1687 .
Boeken met Spaansche bniefmodellen rekenden onze
drukkers ook onder de winstgevende uitgaven . A . Sersanders to Gent geeft in 1645, 1674 en 1675 van Don
Juan Paez de Valencula uit : Pare secretaries de ,Snores

y todo genero, nueva estilo y (ormulario de escribir cartas .
A . Sassenus to Gent bezorgt ; Mode de escrivir cartas a
los Grandes, in 1654 . Van Jean Peliger uit Valentia
wordt Estylo y met liodo de escribir cartas messivas y
responder a ellas gedrukt tee Brussel fl 1607, i6o8,
1617, 1631 en 1645 bij Velpius . Ook van F . Sobrino
verscheen dergelijk werk bij Foppens in 1720 en 1747 :

Secretaire Espagnol enseignant la manidre d'ikrire des
lettres Espagnoles salon le style moderns .
Daze bniefmodellen wijzen op hat venlangen onzer
landgenooten om zich tot hooggeplaatste Spanjaands to
nichten met in achtneming den passende wellevendheidsvormen . Uit hat zelfde verlangen ken wellicht hat
succes verklaard worden van Baithasan de Castiglone's
Libro dal Cortegiano, een Italiaansch werk waanin de
kunst aangeleend wordt om met hovelingen om to gaan,
in hat Spaansch vertaald door Boscan en tot vijfmaal
toe herdrukt bij Nutius to Antwerpen, tusschen 1544
en 1588 .
De godsdienstige werken van alien aand maken een
tweeds nijk voorziene afdeeling uit van onze Spaansche
typographische pnoductie . Hier ook vinden wij sommige
van onze oudste Spaansche drukken . De Contemptaciones

dal idiots van Raymundus Jordan in hat Spaansch
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vertaald door F . Diez de Frias, werden reeds in 1536
bij W . Vosternian uitgegeven to Antwerpen .
Spaansche uitgaven van volledige bijbelteksten komen
in de Zuidelijke Nederlanden niet dikwijls voor . De
oudste en beruchtste is het Nuevo Testamento vertaald
door Francisco de Enzina, in 1543 to Antwerpen
gedrukt bij Mierdman . De Enzina was de gereformeerde
leer toegedaan en werd dan ook door de inquisitie

verontrust .
In 1611 troffen wij daarentegen verscheidene Spaansche testamentvertalingen aan to Amsterdam, waar er
tusschen dat jaartal en 1762 minstens een zevental
verschenen .
Spaansche bewerkingen van de psalmen Davids
komen in Zuid-Nederland herhaaldelijk voor . Bij
Steelsius en Nutius to Antwerpen verschijnen er in
de korte tijdspanne van tiers jaren, tusschen 1545 en
1555, zes verschillende uitgaven van .
In de 17e en 18e eeuwen zijn het de Officien, Oefeningen en Gebeden, door de Plan tijnsche firma uitgegeven, die een aanzienlijke plaats gaan innemen . De
Officio de la Semana Santa verscheen in 1683, 1717,
1730 en 1745 de Officio de N. Senora in 1705 en '762 ;
- de Exercios de Devocion y oracion in 1622 en 1714 ;
- de Exercios cristianos y practice pares la Santa Misses

in 1705 en 1760 . Andere drukkers, zooals Nutius en
Foppens, gaven nog dergelijke werken uit .
Te Gent gaf Manilius in 1640 een Spaanschen Catechismus uit .
De werken van den H . Augustinus, den grooten
Latijnschen kerkvader, behoorden hier in hun Spaansche vertaling tot de meest begeerde godsdienstige
boeken . Van het Libro de less Meditaciones y Soliloquios
zijn er edifies bij Nutius in 1550, 1595 en 1589, een bij
Verdussen in 1720 - van de Con essiones bij Nutius
in 1550, bij Foppens in 1674 en bij Verdussen in 1741
5'

en 1747 ; van de verspaansching der Cavitate Del zijn er
twee drukken to Antwerpen in 1676 en 1710 . Even
gezocht waxen de Spaansche bewerkingen van Thomas
a Kempis' geschriften . Contemptus Mundi, vertaald door
Louis de Granada, ward tusschen 1544 en 1655 tienmaal herdrukt to Antwerpen en de Navolging Christi
telt twaalf Spaansche drukken to Brussel en to Antwerpen tusschen 1650 en 1737 . De eigen ascetische
schriften van Luis de Granada, een van de classieke
godsdienstige Spaansche auteurs, warden to Antwerpen
ook veer dikwijls gedrukt . Van zijn hoofdwerk La Guia
de Peccadores zijn er uitgaven bij Steelsius in 1558, bij
Nutius in 1559, bij Plantin in 1572 en nog veal andere
meer.
Vrome boeken van Spaansche geestelijken van allerlei orden warden in de 16e en i7 eeuwen overvloedig
door onze drukkers op de markt gebracht . Wij vestigen
slechts de aandacht op en kele der voornaamste : Espejo
de Consolacion de Tristes van den Minderbroeder
Fr . Juan de Duemas (Nutius, 1550 - 1560, zes deelen) ;
- Epistolas evangelios lecciones y prophecias van den
Franciskaan, hofprediker Ambrosio Montesino (Steelsius, 1544, i6o8) ; - Instruccion de Sacerdotes van den
Karthuizer Antonio de Molina (Antwerpen, 1618,
1644) ; - El Gubernator C/iristiano van den Spaanschen
eremijt Juan Marquez (Meursius, 1664) ; - Arte para
servir a Dios van den Karthuizer Alonzo de Madrid
(Nutius 1551) . Tratdo espiritual de modo de con jessare
(Brussel, G . Schoevaerts, 1626) en Escala mistica de
siete grados de mortijicatione (Id. id . 1629) ; enz. Hier

zouden wij nog in hat bijzonder moeten gewag maken
van de werken van den Augustijner Luis de Montoya,
verschenen bij Nutius ; - van een tiental herdrukken
to Brussel, to Leuven en to Gent (tusschen 1653 en 1723)
van de theologische geschriften van den gunsteling van
Philips IV, Juan de Palafox y Mendoza ; -- de vela
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geschriften to Brussel uitgegeven tusschen i6o8 en 1614
van Grecian de la Madre de Dios ; de werken van
F . Jarava to Autwerpen en to Leuven ; enz .
Gezien hat overwegende aandeel, dat de laden der
Societeit Jesu namen aan de beweging der Contra
Reformatie to onzent, verwondert hat niet, dat zij in de
reeks flier Spaansche godsdienstige auteurs hat talrijkst
voorkomen . Wij ontmoeten er inderdaad een zeer
belangrijke groep .
Wij citeeren den Generaal der orde Juan Paulo de
olive, wiens oorspronkelijk in hat Italiaansch geschreven
werk, in hat Spaansch vertaald door Lorenzo Ortiz :
Platicas Domesticas espirituales, to Brussel uitgegeven
wend in 1680 ; - Juan Eusebius Nierembergh met
zijn A(orismos y dictamenes in 1664 bij Mommaerts to
Brussel, en zijn Dela Di1erencia entre la temporal y eterno
in 1646 '684 en 1746 to Antwerpen bij Verdussen en
Bousquet (1) ; - Caspar de Loarte met zijn Consuelo y
Oratorio espiritual de Obras devotes fl 1589 en 1590 bij
Nutius ; - Caspar de la Figuera met zijn Summa Espiri
fuel, verschenen to Antwerpen in 1690 en 1729 en to
Brussel in 1676 ; - den vruchtbaren hagiograaf Padre
Pedro Ribadineyra met zijn Historia ecciesiastica dal
scisma dal Reyno de inglaterra, verschenen bij Plantin
in 1586 en bij Nutius in 1594, en verscheidene andere
werken ; - den Generaal der Societeit Jesu Francisco
de Borja en zijn Obras muy devotes y provechosas in
1556 verschenen bij Nutius ; - Jose de Aguilar met
zijn Sermones gehouden to Lima, wear hij professor
in de godgeleerdheid was, uitgegeven to Brussel bij
't Serstevens in 1684 en 1704 ; - Laurent Chifflet met
zijn in hat Spaansch vertaalde schriften ; - Fr . Francesco Ribera net zijn Templo dejerusalem to Antwerpen
verschenen in 1593 en 1603 ; en nog andere meer .
(1) Zie over dezen uitgever, verder in flit opstel .

Over Zuid-Nederlandsche kloosters, beevaartplaatsen
en godsdienstige broederschappen werden er ook enkele
Spaansche geschiften in het licht gezonden, die zeker
wijzen op Spaansche belangstelling in deze inrichtingen .
De secretaris der stad Brussel list zijn werkje over
0 . L . V . van Scherpenheuvel in het Spaansch vertalen
en uitgeven to Brussel in 1604 en i6o6, to Leuven in
i6o . Christ . Enriquez, de geschiedschrijver van de
Cistercienser orde, in 1622 naar de Nederlanden geroepen om er de archi even to onderzoeken met het oog
op de geschiedenis zijner orde, list in '629 bij J . Cnobbaert to Antwerpen verschijnen : Vidas de Los Padres
del .Desierto de Dunas, waarin hij het ontstaan en de
ontwikkeling vertelt van het bekende klooster Ter
Duinen in West-Vlaanderen, dat sedert 1138 tot de
Cisterciensers behoorde . Verder vinden wij kleinere
werkjes als het Tradato de la Coiradia de Santo Rosario
in 1571 to Antwerpen ; de Formula de los Statutos de la
Cojradia de N. Senora de la Soledad, over de broederschap van 0 . L . V . van Eenicheyt in de kerk der
Miniemen to Antwerpen, uitgegeven in 1643 ; een werkje

over de Coiradia de los siete Dolores ; enz .
Een buitengewonen bijval genoten in onze gewesten
de stijlvolmaakte, mystieke werken van de beroemde
visionaire Carmelites, de H . Theresia van Avila . Het
getal uitgaven dier werken to onzent is zeer aanzienlijk .
In i6io krijgen wij to Brussel Los Libros de la Madre
Teresa de Jesus ; in 1630, 1649, i66i haar Cobras bij
Plantin ; in 1674-76, en 1684 dezelfde bij Foppens ; in
1740-42 nogmaals to Brussel ; enz .
Ook Anna van Jesus, de medehelpster van de seraphische maagd Theresia van Jesus, was to onzert zest
bekend . Zij werd immers door Albert en Isabella naar
de Nederlanden ontboden om er de orde van Theresia
van Jesus tie grondvesten, en stichtte er werkelijk Carmelitessenkloosters to Brussel, to Leuven en to Bergen .
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Haar levensbeschrijving door den bisschop van Badajoz
Angelus Manriq ue : La Venerable Macire Ana de Jesus,
werd uitgegeven in 1632 to Brussel . In 1676 bezorgde
Jacob Mesens to Antwerpen er nog een Nederlandsche
vertaling van .
Even populair was hier een andere Spaansche visionaire kloosterzuster, Maria van Jesus uit Agreda, abdis
der Franciscanessen, die op bevel van haar biechtvader
haar visioenen neerschreef in de Mystica Ciudad de
Dios, na Karen flood to Madrid uitgegeven in 1670 . Vijf
verschillende uitgaven van flit werk zagen hat licht to
Antwerpen bij de Verdussens tusschen 1705 en 1755 .
Stippen wij in daze plaats ook can de Spaansche
vertaling van Pater Rene de Cerisiers' Tile de SteGenevieve de Brabant, in 1717 to Brussel .
Het zal opgevallen zijn flat enkele der reeds genoemde
Spaansche geestelijken, wier werken in onze gewesten
gedrukt warden, hier tijdeli] k gewoond hebben . Wij
vestigen de aandacht op enkele andere Spaansche
geestelijken, die in hat zelfde geval verkeerden . Bartolommeo Garranza, die een belangrijke rot speelde in hat
Concilie van Trente, was in Zuid-Nederland zeer bedrijvig om den katholieken godsdienst terug in eere to
stellen . Hij werd to Brussel tot bisschop van Toledo
gewijd in 1558, hat jaar, waarin bij Nutius to Antwerpen
verschenen zijn Gomentarios sobre el catecismo Cristiano,
waarvan de orthodoxie betwijfeld werd en die hem later
zooveel lead berokkende . Andre de Soto was biechtvader
in de Nederlanden van de Infante Clara Isabella Eugenic
en liet to Brussel en to Antwerpen niet minder flan
achttien Spaansche ascetische werken, levees van heiligen en sermoenen verschijnen . De Spaansche theoloog
Philips de la Torre, die to Leuven woonde gaf in 1556
bij Nutius uit een Institution de un Rey Cliristiano . Pedro
de Bivero, een pater Jezulet, werd in 1616 naar Brussel
gestuurd als predikant van de Aartshertogen en later
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van den Kardinaal Infant Ferdinand . Hij was ook de
biechtvader van den Markies van Aytona, gouverneur
onzer provintien . Verscheidene van zijn geschriften,
hymnen, sermoenen, enz . warden bier gedrukt . Ook
Spaansche werken van Juan de Caramuel y Lobkowits
komen onder de Zuid-Nederlandsche drukken voor
Daze bisschop van Vigevano wend to onzent geroepen
wear bij veal bijval had met zijn sermoenen en zich
onderscheidde door zijn strijd tegen J ansenius . Wij
noemen nog Pedro Cornejo, ears Spaansch priester, en
Pedro Alva y Astorga, een Spaansch Franciscaan, die
in Brabant woonden en er boeken lieten drukken .
Ook veal Spaansche krijgslieden, die in onze streken
in garnizoen lagers, vertrouwden bun geschrif ten aan
Vlaamsche drukkers toe en zoo komt bet, dat de militaire
literatuur in onze Spaansche bibliographic vrij goad
vertegenwoordigd is . Francisco de Valdes, Spaansch
officier to Brussel, liet in daze stall uitgeven Espejo y
dicilinaMilitar (1586,1589,1590, 1596, i6oi bij Velpius) .
Benardino de Mendoza, kapitein der Spaansche ruiterij
in de Nederlanden en lid van den Koninklijken krijgsraad, gal bij Plantin uit, in 1596 : T/ieorica y j5ractica de
guerre . Sancius Londonno, die onder den hertog van
Alva als veidmaarschalk in de Nederlanden diende,
deed zijn Discurso sobro la forma de reducir la Disczblina
militar door Velpius uitgeven in 1587, 1589, 1590 1593
en 1596 . Van Diego Ufana, artillerie-officier to Antwerpen in bet begin der ir eeuw, kwamen uit in 1612
bij Mommaerts to Brussel : Del Estado de Artilleries y
use en less guerras de Flandes, en in 1613 en 1617 bij denzelfden drukker : Tratado de Artilleries y use della . Graaf
Bernardin de Rebolledo, die zich in 1632 in de Nederlanden beyond ears bet hoofd van een corps lanciers,
helastte de Moretussen met bet drukken van zijn Ocios
in 1650, 1656, i66o ; zijn Selves militar y poetica in 1661 ;
zijn Ri?nas sacras in i66i en zijn Idillo sacro in 1660.
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D . Carlos Coloma, die al heel jong in legerdienst kmam
in onze gewesten en een tijd lang gouverneur van
Cambrai was, schreef een Spaansche geschiedenis van
de oorlogen in de Nederlanden van 1588 tot '599, die
in druk bezorgd ward door Bellerus to Antwerpen in
1625 en 1635 . Antonio Carnero, schatmeester van de
Spaansche legers in de Nederlanden in 1585, schreef
een verhaal van den burgeroorlog in de Nederlanden
van 1559 tot 1609 . Dit werk voor de eerste maal uitgegeven to Madrid in 1612, ward in 1625 to Brussel
herdrukt . D . Francisco Antonio de Agurto, <<mestre de
camp >> in hat koninklijk lager aihier en gouverneur der
Nederlanden van 1685 tot 1692, gal in 1685 to Brussel
tar parse : Vozes dal Exercicio y regimen de la in janteria
espanola . Michel de Barrias, kapitein in garnizoen to
Brussel, gal aldaar bij Vivien Flor de Apollo uit in 1665,
gevolgd to Brussel, to Antwerpen, to Amsterdam tot in
1 708 door verscheidene tooneelspelen en andere werken .
Het lag voor de hand, dat Spaansche werken, eenerzijds over de geschiedenis der Nederlanden en anderzijds over de geschiedenis van Spanje onze drukkers
zouden aantrekken . Wij vinden er dan ook een aanzienlijke reeks .
Rondom de populaire figuur van Keizer Karel
groepeeren zich de Ilistoria de la Vida y heckos dal
Emperador Carlos V van den Benediktijner Prudencio
de Sandoval (Uitg . Verdussen, '658, i68i) ; - Cornmentario de la Geurra de Alernana Izecha de Carlo V van
Keizer Karel's gunsteling D . Luis d'Avila y Zuniga, in
1549 to Madrid verschenen en reeds in 1550 herdrukt
bij Steelsius en vertaald in hat Latijn door G . Malineus
en in hat Fransch door Mathieu Vaulchier : - de
plaatwerken met Spaanschen tekst : Victories y triun4os
de CarlosVbij Hieronymus Cock, in 1556 to Antwerpen,
en de Pompa junebre van Keizer Karel, bij Plantin
in 1559 .
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Bladzijden uit de Zuid-Nederlandsche geschiedenis
vinden wij in de Annales de Flandes van den uit
Spaansche ouders to Antwerpen geboren Emmanuel
Sueyro, gedrukt bij G . Wolschaten to Antwerpen in
1622 en i666 ; - in De las Guerras de los Estadoz Baxos
van Carlos Coloma (Antwerpen 1622) ; - in Las Guerres de Flandes van Kardinaal Guido de Bentivoglio,
vertaald in het Spaansch door Pater Basilio Vanren,
uitgegeven door Verdussen in 1687 ; - in de Spaansche
bewerking, die Pater Meichior de Novar maakte van
Famianus Strada's De Beio Belgico, to Antwerpen gedrukt in 1701 ; - en in de Spaansche vertaling van
Pater Guilielmus Dondino's .Historic de rebus in Gallic
gestis ab Alexandro Farnesio, uitgegeven bij Verdussen
in 1701 .
Sommige flier Spaansche historische werken zijn
eerder to beschouweu als verslagen over tijdgebeurtenissen. Dit is zeker het geval met EL jelicissimo l/iage
del Princioi Philippe hyo del Emperador don Carlos quinto van Keizer Karel's biechtvader J . Chr . Calvete de
Estrella, gedrukt bij Nutius in 1552 ; alsook islet Viage
del in (ante Cardinal Don Fernando van D . Diego de
Aedo y Gallart, bij J . Cnobbaert, 1635 . Gabriel de la
Vega schrijft over militaire ondernemingen der Spanjaards in de Nederlanden in Libro de la (elix Victoria de
encuentro del reducto de Santa Ana (Antwerpen 1640)
en Libro de la (elix camftana y los dichosos progresos que
tuvieron las arenas de S. M. C. el Rey D . Felie IV en
estos Payses Bajos (Brussel 1643) .
Bij die actualiteitsschriften mogen wij ook voegen
lijkredenen als b . v . het Elogio (unebre en las Exequtas
del Marquez de Espinola (Antwerpen} van Soarez
Antonio Alvarez ; - het Panegyrico (unebre en las
/ionras de la princesa Imperial Maria Antonia de Austria,
van den E . P. Francisco Clarisse, uitgegeven bij Fricx
to Brussel in 1693 ; - of huwelijkshuldigingen als het
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Epitalamio a la Beyna Neustra Senora bona Marian,
en su viage nupcial, versehenen bij Velpius in 1649 ;
en dergelijke schriften meer .
Studien over de geschiedenis van Spanje en Portugal
nemen ook hun plaats in onze Spaansche bibliographies
Het werk van den Franschen paten Jezuiet J . B .
Duchesne, geschreven naar het schijnt voor de opvoeding den Spaansche Infanten, Abrege de I'Histoire
d'Espagne, to Parijs uitgegeven in 1741, wend reeds in
1754 en nadien nog in 1758 to Antwerpen in Spaansche

vertaling van Paten J . Fr. de la Isla gedrukt . Van de
Historic Hispaniae van Juan de Maria S . J . bestaan er
twee Spaansche uitgaven in zestien deelen, met adres

Bousquet, to Antwerpen, 1737-39 en 1751 . Jose Pellicer
de Salas y Tobar, historigraaf van Philips IV, vertrouwde den druk van zijn Idea del Principado de
Cataluna can Verdussen to Antwerpen, in 1642 en 1653 .
F. de Pulgar list zijn Los claros varones de Espana in

1632 to Antwerpen bij Meursius in het licht geven .
Van den Portugeeschen edelman Faria y Sousa,
secretaris van markies de Castel Rodrigo, wend de in
het Spaansch geschreven geschiedenis van Portugal
gedrukt door Foppens to Brussel in 1677 en 1730 .
Andere historische werken van uiteenloopenden
card, zooals de Spaansche vertaling van de Romeinsche
geschiedenis van den Engelschman Lorenzo Echard
(Brussel, 1735), - de Historic de las guerras civiles da
Francia van H . Cath . Davila (Antwerpen 1686, 1713),
de geschiedenis den Romeinsche Keizers van of
Caesar tot Karel V van Pero Mexica (Antwerpen, Nutius
1552, i6i, 1579 ; Id . Bellerus 1578), - het Compendio
de la Historia antiqua van den rector den Universiteit
to Parijs Ch . Rollin (Antwerpen, Bousquet, 1745), - de
algemeen gekende Joodsche geschiedenis van Flavius
Josephus in het Spaansch overgezet (Nutius 1551, 1557),
- en andere meer komen deze rubriek aanvullen .
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De belangstelling voor nieuw ontdekte overzeesche
gewesten en voor de Spaansche en andere kolonien,
die vooral to Antwerpen zeer grout was in de 16e eeuw,
openbaart zich insgelijks in de Spaansche typographie
onzer gewesten door ettelijke uitgaven, waarvan wij
hier enkele der voornaamste aanstippen . Steelsius in
1550 en Steelsius, Bellerus en Nutius ells drie to gelijk
in 1554 bezorgen een uitgave van Fr. Lopez de Gomara's
algemeene geschiedenis van Indie ; - Nutius brengt in
1554 op de markt een Spaansche uitgaaf van F . Lopez
de Castaneda's Historic del Descubriniento y conquista
de la India j5or los Portugeses ; - Bellerus heeft voor
zijn deel drie uitgaven, in 1575, 1586 en 1597, van de

Araucana, het voornaamste werk van den Spaanschen
epischen dichter Aionso de Ercilla y Zuniga, die
gedurende vier jaren deel uitmaakte van een strafexpeditie tegen het oproerige Chili, en in dit werk iets
als het dagboek van zijn eigen heldendaden en het
verhaal van de aldaar gevoerde worsteling heeft
geschreven ; Steelsius, Nutius en Belierus geven in
1554 elk een uitgaaf (titeldruk} van Pedro de Cieza de
Leon's Cronica del Peru, en dit reeds een jaar na de
eerste uitgaaf to Sevilla in 1553 ; Bellerus drukt in 1596
van Gonzalez de Mendoza : 1-listoria de las cosas mas

notables, ribs y costumbres de gran Reyno de la China ;
Meerbeke to Brussel herdrukt in 1625 de Historia de la
p rov. de San jago de Mexico van den Dominikaan Aug .
Davila y Padilla ; Foppens to Brussel en Verdussen,
to Antwerpen, beiden in 1704, en Bousquet to Brussel(?)
in 1741 en 1751 geven de geschiedenis van Mexico uit,
geschreven door den dichter Antonio de Solis, secretans van Philips IV ; Steelsius geeft in 1577 de
Spaansche bewerking uit van Francisco Alvarez' oorspronkelijk in het Portugeesch geschreven Historic de
las cosas Etiopia ; Verdussen laat in 1728 verschijnen
Ant. de Herrera's Historia general de las Indies
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Occidentales ; dezelfde drukker gal reeds in 1610 en 16i r
uit Relaciones del Origen de Decendencia y succession de
los Reyes de Persia y de Harmuz y de un viage dende la
India oriental van den Spaanschen zendeling Pedro
Teixeira S . J . ; in 1703 gal hij nog Politics Indiana uit
van Juan de Solorzano Pereira, lid van den Raad van
India ; en L. Marchant to Brussel bezorgde in 1699 een
Relacion de un Pays qua nuevamente se ha descubierto
en America.
In onmiddellijk verband met dat verlangen naar reisverhalen staat ook de ingenomenheid met werken over
aardrijkskunde . Zoo vinden wij op de lijst der Spaansche
voortbrengselen onzer Nederlandsche persen meer dan
een mooien atlas . Ortelius' Theatro de la Tierra universal
(Plantin 1588) en Theatro dal orbs de la Tierra (Plantin
16o2) zijn van de belangrijkste uitgaven in dien aard .
Wij voegen er bij van S . Fernandez de Medrano :
Breve descrj5cion del Mundo (Foppens 1686, i688,
Verdussen, 1726) ; en Geographic 2Floclerna (Brussel
L. Marchant 1700, 1701 ; Antwerpen, Verdussen 1708,
1709). Ofschoon van minder beteekenis, warden daze
laatste herhaaldelijk herdrukt .
De meeste wetensehappen zijn overigens vertegenwoordigd onder de Spaansche uitgaven onzer drukkers .
De hier zoo zeer verspreide Cosmographie, door Petrus
Apianus can Keizer Karel opgedragen, beleefde in
Spaansche vertaling verscheidene uitgaven to Antwerpen, in 1548 bij G . Bonte, en in 1575 bij Bellerus en
Withagen . De Descubrimientos Geometricos van All . de
Molina Cano, verschijnen driemaal to Antwerpen in
1568, 1596 en 1598 . Libro de Algebra en Arithmetica y
Geometrica van den geneesheer Pedro Nunez ward in
1567 gedrukt bij Birckmann en Steelsius . Het werk
van Juan Huarte over den natuurlijken aanleg voor de
wetenschappen Examen de ingenios ward minstens acht
maal herdrukt in de Nederlanden, o . m . in 1593 bij
5
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Plantin . De Introduccion del Arte general de Codas las
sciencias van den bekenden doctor illuminatus uit de
17e eeuw Raymond Lullus werd in 1663 to Brussel
uitgegeven door Foppens .
Geneeskundige werken ontbreken ook niet op onze
lijst . De hof- en reismedicus van Keizer Karel, Andrews
Laguna, gaf bij Plantin in i6 een Spaansche vertaling
uit van zijn Compendium curationis & ~raecautionis ibris
pestilentialis. De Spaansche verzen over Hippocrates
van den Portugeeschen geneesheer Manuel Gomez verschijnen o . a . in 1643 bij J . Cnobbaert to Antwerpen .
Spaansche vertalingen van den ouden Dioscoridos yinden wij bij Hans de Laet to Antwerpen in 1555, en bij
A . Birckrnann in 1557 . Voor de Spaansche bezoekers
der Spabronnen gaf Gilberto Limborch, kanunnik en
lijfarts van ettelijke bisschoppen to Luik, in 1559 bij
Bellerus to Antwerpen de Spaansche vertaling u'it van
zijn De ontibus Ardennae & potissimum Spadanis - .
Deze lijst zouden wij kunnen voortzetten met de uitgaven van bespiegelende wetenschap, over canoniek
recht van den zeer gevierden Martin de Azpilcueta
(Conmentario resolutorio de Usuros, 1557 e . a .) to Antwerpen uitgegeven bij Steelsius ; - met de studien over
politiek van Diego Saavedra Faxardo, den Spaanschen
gezant in italic, Zwitserland en Duitschland, wiens
Lea d'un princie politico cliristiano represendada en cien
Empresos tusschen 1654 en 1664 to Antwerpen en to
Amsterdam tot zes maal toe herdrukt werd en wiens
Obras in vier deelen tusschen 1677 en 1742 bij de Verdussens to Antwerpen vier uitgaven beleefden ; - met
de Politica para Corregidores van Nicolaas Castillo de
Bobadilla S . J ., een der negen eerste gezellen van
Jgnatius van Loyola, een werk dat tusschen 1704 en 1775
vier maal to Antwerpen herdrukt werd ; - met de in
1743 to Antwerpen veschenen Spaansche vertaling van
L'Art de connaitre les liommes van den Abbe de Belle62

garde ; en met werken van nog verscheidene anderen,
dock wij meenen genoeg auteurs genoemd to hebben om
het bewijs to Jeveren, dat de belangstelling onzer uitgevers ook de Spaansche wetenschappelijke werken
ornvatte .
Naast de werken van godsdienstigen aard nemen de
zuiver letterkundige uitgaven in onze Spaansche bibliographic de belangrijkste pleats in . Er is ook een groote
verscheidenheid in deze reeks vast to stellen . De
Spaansche nationals literatuur is er het rijkst vertegenwoordigd, maar vertalingen van Grieksche en Latijnsche
classieken, van humanisteri, van ltaliaansche en Fransche
letterkundigen komen ook in groot aantal voor .
Ziehier een reeks auteurs uit de Oudheid, die in
Spaansche vertolking uit de Nederlanden near het
lberische schiereiland verzonden werden : de werken
van Cicero vertaald door Andreas Lagua en door
Jarava, gedrukt bij Steelsius in 1545, 1446, 1549, 1550
en bij Plantin in 1556, 1557 en 1574 ; - Caesar vertaald
door Lopez de Toledo, uitgegeven bij Birckmann in
1549 ; de Disticha van Cato, bij Nutius, in 1565 de tien
boeken der Pliarsalica van Lucanus, bij Bellerus en
andere ; drie Spaansche uitgaven van Homeros' Odussea
bij Steelsius in 1550, 1553 en 1556 ; de Metamorphoses
van Ovidius bij Steelsius in ii en bij Bellerus in 1595
en 1599 ; de Comedien van Plautus bij Nutius in i
;
Las Vidas de los illusfres y excellantes varones griegos y
romanos van Plutarchus in 1562 bij Birckmann ; de geschriften van Cr . C . Sallustius bij Nutius in 1554 en bij

Keerbergen to Antwerpen in 1615 ; L . Seneca bij Steelsius in 1548 en 1551, en bij Plantin in '555 ; de Obras
van Tacitus, vertaald door Em . Sueyro e . a ., bij Bellerus in 1613 en 1619 en ook bij Meursius in 1651 ; werken
van Titus Livius to Antwerpen in 1551 en 1552 bij
Birckmann ; niet minder thn zeven vertalingen van
Vergilius' Eneis door Gregorio Hermandez de Velasco,
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tusschen i5 en i' bij Bellerus en G . Smits to
Antwerpen ; de werken van Euclides to Brussel in i688
en 1689 en to Antwerpen in 1708 en 1728 ; de Historia
Et/iioj5ica van Heliodorus in 1554 bij Nutius ; de vertaling van Breviarium rerun Romanorum van Flavius
Eutropius in 1561 bij Nutius ; en de fabelen van lEsopus
in 1546 en 1551 bij Steelsius, en in 1607 bij Moretus .
Van al de Spaansche letterkundige successes hebben
onze drukkers in de ,6e, 17 e en nog in de 18e eeuw
talrijke uitgaven bezorgd . Het zoo populaire werk van
Mateo Aleman La vida y hechos del Picaro Guzman de
Allarache, door Le Sage nagebootst in zijn .ventures
de Guzman d'Aijarache, wordt gedrukt bij Bellerusin
i6oo, bij Mommaerts to Brussel in 1600, 1604 en 1639,
bij Velpius in 1604 en bij Verdussen in 1681, 1686,
1736 en 1786 . Wij bezitten een Cronica del Cid van
Mornmaerts to Brussel uit 1588 . Hans de Laet drukt in
i68 Los jamosos y eroycos hechos del ynvencible y ellorcado Cavallero, honra y (lor de las Espanas el Cid Buys
Dias de Bivar van D. Ximenez de Ayallon . Diego
Hurtado Mendoza's Lazarilbo de Tormes wordt in 1554
gedrukt door Nutius en nog drie maal nadien to
Antwerpen . Het boeiend romantische verhaal in dialoogvorm Celestina of Calisto en Melibea telt to Antwerpen
tusschen 1539 en i6oi niet minder dan negen uitgaven .
De werken van Juan de Mena Todas las Obras komen
vijf maal uit bij Nutius in 1543, 1552, 1554, 1562, 1582 ;
zijn Las Trezientas verschijnen in 1552 bij Steelsius en
Nutius, en zijn Coronacion gedicht op de bekroning tot
dichter van zijn maceen Markies van Santillano, in
'543 bij Nutius . De gedichten van Juan Almogaver
Boscan vereenigd met die van zijn vriend Garcilasso
verschijnen na den flood der schrijvers to Medina in
1544 en reeds in den loop van het zelfde jaar komt er
een Antwerpsche druk bij Nutius, waarna er nog zeven
andere verschijnen in dezelfde stad tusschen 1544 en
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1597 . De eerste uitgave van de Obras van den Spaanschen dichter Christ . de Castillejo schijnt een Antwerpsche to zijn uit 1582 . Daarop volgen de uitgaaf van
Nutius en Bellerus in 1598, en eindelijk een in Spanje
to Alcala de Henarez in 1615 . .den van de meest
gezochte Spaansche auteurs to onzent was Ant . Guavas,
de Franciskaan, vertrouweling van Keizer Karel . Zijn
Libro aureo de la 1/ida de Marco Aurelio verscheen to
Antwerpen elf maaf tusschen 1529 en 1604 . Zijn Episbias 1amiliares, voor de eerste meal verschenen to
Valladolid in 1539, worden in i5 . door Nutius to
Antwerpen herdrukt en beleven tot in i668 nog tien
andere drukken to Antwerpen en to Brussel . Het zeer
populaire Carcel de Amor van den Spaanschen dichter
Diego de San Pedro wordt to Antwerpen minstens zes
maal uitgegeven tusschen 1556 en 1598 . De beroemde
pastorale roman van Georges Montemayor Diana
wordt op de markt gebracht door Steeisius in 1561 en
door Bellerus in 1575, 1580 en 1581 . Zijn Obras warden
bier reeds in 1554 verspreid door Steelsius, en zijn
Cancioneros' door H . De Laet in i558 . Las Cornedias
van Felix Lope de Vega Carpio behooren onder de
uitgaven van Nutius in 1607 en 1611 en van Velpius in
1611 . Wij zouden dear nog elf andere werken van then
vruchtbaren dramaturg to Brussel en to Antwerpen
kunnen bijvoegen, o . a . zijn Arcadia . Baithasar Gracie n
S . J ., de schepper van den precieusen <<estilo culto >>,
vial bier ook zeer in den smack, zooals de vijf uitgaven
van zijn Obras bij Verdussen getuigen in 1669, 1700,
1702, 1725 en 1735 . Het meesterwerk van Mich . Cervantes Saavedra, de Don Quichotte, ward bier ook
spoedig triomfantelijk onthaald . De eerste uitgaaf van
bet eerste deal is gedagteekend uit Madrid in 1605 .
Dat zelfde deal bestaat reeds in Brusselschen druk in
1607 . Het tweede deal, to Madrid gedrukt in 1615,
heeft reeds in i6i6 een Brusselschen tegenhanger .
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Velpius, Verdussen, Mommaerts en P . de la Calle
bezorgden er tusschen 1607 en 1770 ti-en uitgaven van .
Al even viug bij de hand waxen onze drukkers voor de
Novelas Exemplares, in 1613 to Madrid verscheen, en
het jaar nadien reeds door Velpius herdrukt . Ook van
Persiis y Szismunda, na den dood van den auteur in
1617 to Madrid uitgegeven, is er reeds in 1628 een
Brusselsche druk van Velpius to vinden . Graaf Bernardino de Rebolledo, de Spaansche gezant in Denemarken,
met wien Vondel gedurende zijn Deensche refs in
betrekking kwam en wien hij zijn gedicht << De Heerlyckheyt der Kercke>> opdroeg, was under de ZuidNederlandsche katholieken, wegens zijn aandeel in de
bekeering van Christina van Zweden, een gewaardeerde
figuur . Dit verklaart ons de bijval, die zijn her- en
leerdichten hier genoten in de drie uitgaven van
Moretus, Ocios I65o 1656 en i66o . Zijn Idillo Sacro
werd ook door Moretus uitgegeven in 1660 en zijn
Rimas Sacras in 1661 . Van den vruchtbaren auteur
Don Francisco de Quevedo de Villegas brachten onze
drukkers ook heel wat geschriften in den handel . Zijn
Obras vinden wij bij Foppens in i66o en 1669, en bij
Verdussen in 1699 en 1726 . Zijn Obras posthumas
verschijnen bij Foppens in 1664, 1670 en 1671, en bij
Verdussen in 161 1 en 1626 . De Diana enamorada, de
voortzetting van de Diana van Montemayor, door
Gaspar Gilpolo, telt vier uitgaven in Zuid-Nederland,
twee to Antwerpen in 1567 en 1574 en twee to Brussel
in 1613 en 1617 . De Primera parte de las noshes de
Invierno van Anton . de Eslava, verschenen in 1609 to
Pampelona, vinden wij in i6ro en in 1657 to Brussel
bij Velpius . De Obras van den dichter L . de Gongora
komen voor bij Foppeiis in 1659 ; ook de Obras en verso
van den bestrijder der Gongoristische gezwollenheid
Francesco Borgio, vinden wij ouder de Plantijnsche
drukken in 1654 en nog in tal van andere Brusselsche
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en Antwerpsche uitgaven .

De Brusselsche drukker

J . Pepermans laat in 162,5 van zijn persen komen Las
claveiinas de recreacion van Ambrosio de Salazar, den
Spaanschen secretaris van Maria van Medici . Velpius
heeft nog op zijn actief zes verschillende uitgaven van
de Floresta Espanola de Apothegmas van Meichior de
Santa Cruz de Duenas, in 1598, 1605, 1614, 1629 . 1655,
1702 .

Wij sluiten daze lang niet volledige lijst van Spaansche belletristische uitgaven met een pear belangrijke
verzamelwerken . De oude dichterlijke verhalen, die de
Spanjaards romancero's noemen, en waarvan er reeds
verscheidene in een bundel vereenigd warden in de 15e
eeuw, warden in de 16 e zeer verlangd, to oordeelen near
de menigvuldige drukken, die er van bestaan . Naast de
uitgaven van Valencia, Toledo en Seville zijn er ook
ettelijke Antwerpsche . Nutius brengt in 1557 en 1573
hat Cancionero general op de markt, waarin hij al de
romances, die hem in hat bereik vielen en hem belangrijk genoeg voorkwamen heeft bijeen gebracht . Bij den
zelfden Antwerpschen drukker treft men verder nog aan
hat Cancionero de Romances in 1550, 1554, 1555, 1568
en 1573 . Een ander belangrijk verzamelwerk, de Comedias escogidas de dierentes XX libros, met stukken van
Moreto, Zarate, Matos Fragoso, e . a ., verschijnt in 1704
to Brussel met den drukkersnaam Manual Texera Tartan .
Under de in 't Spaansch vertaalde geschriften van
zestiende-eeuwsche humanisten worden die van Erasmus
bij ons hat meest gedrukt . De Apothegmas y dichos graciosos komen van Nutius' persen in 1543, 1549, 1552,
1553 en 1579 . Het Libro de Vidas y dic/los graciosos
wordt door Steelsius in 't licht gegeven in 1549 en 1552,
terwiji Moretus in 1609 nog een uitgave bezorgt van
Apothegmas en cinco lenguas . Ook van den humanist
Luis Vives vinden wij in onze bibliographic enkele
belangrijke werken : (Jomentariospara despertamiento dal
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Animo (Antwerpen 1537) en introduccion a la Sabiduria
bij Steelsius in 1551 .
Het oudste van de in hat Spaansch to onzen t uitgegeven
Fransche literaire werken, is hat allegorische poema El
Cavallero determinado van Olivier de la Marche, vertaald door F . de Acuna . Er is ook een Spaansche vertaling van Philippe de Comines' Memoires in 1545 . De
destijds zoo gevierde Semaine van Guillaume Salluste
du Bartas, krijgt een Spaansche vertolking van Fr . de
Caceres in Los Siete dies de la Semana sobre la (Jreacion
dal Mondo, bij de Erven P . Bellerus in 1612 . Zes uit .
gaven van de Spaansche lazing van Fenelon's Telemaco
dragen als plaatsaanwij zing Antwerpen : 1712, 1733,
1742, 1743, 1756 en 1780 . Er zijn Spaansche bewerkingen van Bossuet's Histore des variations des eglises protestantes to Antwerpen in 1737 ; van de kanseireden
van Bonrdaloue, Sermones, in 1740 en van Bouhours'
Pensees chretiennes pour toes les fours du mois, bij
Verdussen in 1729 . Te Brussel komt in i6i8 bij Velpius
een Spaansche vertaling uit van F . de Sales' Introduction a la Vie devote .
Onder de vertaalde Italiaansche auteurs komt Ariosto
vooraan met zijn Orlando (urioso, overgezet door
J eronimo de Urrea, en gedrukt bij Nutius in 1549, 1554,
1557 en 1558 . Naast hem staat J . B . Guarini met zijn
beroemd herdersdicht, vertoond op hat huwelijk van
Hertog Karel Emmanuel van Savoye met de Spaansche
Infante Catharina, Ii Pastor /ido, in hat Spaansch uitgegeven door Verdussen in 1694 .
Uit dit vluchtige en zeer onvolledige overzicht op de
Spaansche typographic in onze gewesten zal ongetwijfeld
afdoende blijken wet voor groot belang de studie er van
oplevert voor de geschiedenis van onze betrekkingen
met Span je en in hat bijzonder voor de geschiedenis van
de Nederlandsche letterkunde, die veal meer den men
hat voor korten tijd dacht, in de 17 e eeuw den invloed
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der Spaansche heeft ondergaan . Prof . J . to Winkel, die
op bet gebied onzer literatuurgeschiedenis meer dan
eens uitstekend prospectorswerk heeft verricht, wees
reeds op die invloeden in 1881 in zijn merkwaardig
opstel : De lnvloed der Spaansche Letterkunde op de
Nederlandsche in de 17 e Eeuw (1), en C . F. Adolfo van
Dam zette dit werk voort in zijn Las relaciones entre
Espana y Holanda (2), dock dit studieonderwerp is niet
uitgeput en aan de hand eener degelijke SpaanschNederlandsche bibliographic zullen de vondsten van
Prof. to Winkel en C . F . van Dam zeker wel aangevuld
kunnen worden .
De opvoeringen van comedias, mascaras, bailetes en
andere Spaansche werken aan het hof to Brussel, van
of het begin van Albert en Isabella's regeering tot op
bet einde van de 17 e eeuw, waren sterke prikkels, die
de aandacht onzer schrijvers op de Spaansche literatuur
vestigden, maar het waren niet de eenige .
J . A . van Praag in La com~die esj5agnole aux Pays
Bas (3), en Hermann Tiemann in zijn Studien zur
spanischen Dramatik in Flandern (4), waarin hij het vooral
beef t over Diego Muxet de Solis, van Waalsche afkomst ;
Jacinto de Herrera y Sotomayor, ambtenaar in Vlaanderen in de 17e eeuw en Miguel de Barrios, kapitein in
bet Spaansche leger in Vlaanderen tusschen 1662 en '74 ;
- hebben bet belang van die vertooningen goed doen
uitschijnen . Vlaamsche schrijvers, die den rug toekeerden naar de ouderwetsche rederijkersopvattingen, zochten verjonging in bet Spaansche voorbeeld, dat om zoo
to zeggen onder bun oogen aan bet levee was gegaan .
Cornelis de Bie vertaalt van Lope de Vega Las Pobrezas
(1) Tijdschrift van de Maatschappij voor Nederlandsche Letterkunde .
(2) Amsterdam, 1923 .
(3) Amsterdam, 1922 .
(4) Proefschrift aangeboden bij de philosophische faculteit der hoogeschool
to GQttingen, 1923 .)
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de Reynaldos onder de titel : Armoed van de graeve
Florellus (1671), en El gran Duque de Moscovia (1672) .
Van den zelf den auteur vertaalt de Antwerpenaar Ant .
Francisco Wauthers El casti,go sin venganza, onder den
titel De verlie(de stielmoeder . Near Calderon's Devotion de la Cruz schrijft dezelfde De devotie van Eusebius
tot ket H . Kruys . De Brusselsche rederijker Schouwenbergh vertolkte Calderon's La vide es sumo . Claude de
Grieck bewerkte Calderon's El mayor encanto Amor en
La gran Cenobia . Een grondige studie van het tooneelwerk van Jhr . Frederik Cornelis De Conincq zou ook
overvloedige Spaansche invloeden aanwijzen . En van al
die inwerkingen van Spaansche stukken op onze dramatische kunst geven wij nog maar enkele hier en dear
opgeteekende voorbeelden!
Het lag ook voor de hand, dat veel andere Spaansche
letterkundige werken hier vertaald en nagevolgd werden, en bijna telkens kunnen wij vaststellen, dat van het
vertaalde werk een of meer oorspronkelijke uitgaven,
door onze drukkers bezorgd, hier voorafgingen .
Met hoeveel Spaansche picareske rowans is dit het
gavel geweest! In 1579 krijgen wij een Nederlandschen
tekst van Lazarillo de Tormes, dock in 1553, 1554, 1555
had Nutius er herhaaldelijk den Spaanschen tekst van
laten verschijnen . In 1658 is Guzman d'Aljaraclie vertaald, maar de oorspronkelijke tekst is reeds in i6oo,
1604 en 1639 in een Brusselsche uitgave bij Mommaerts
verkrijgbaar . De Rinconete y Cortadillo uit de Novelas
exemplares van Cervantes wordt vertaald in 1643, verscheidene jaren na Velpius' Spaansche edities van 1614
en 1625 . Zoo ook met Pablo de Segovia van Quevedo,
herhaaldelijk gedrukt to Antwerpen en to Brussel sedert
i66o, dock eerst in het Nederlandsch overgezet in 1699 .
De Celestina, waarvan wij hat groote succes in den
oorspronkelijken tekst to onzent reeds aanstipten, ward
na ettelijke Spaansche uitgaven hier ook vertaald . Niet
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alleen de <<suete principals historie>> maar ook de
<<lustelijcke fonteynkens van philosophies ends wysheden>>, die in dat werk << ten alien castes wtspronghen>>,
noopten den drukker Hendrik Heyndricx om er een
Nederlandsehe uitgave van to laten verschijnen to Antwerpen in 1574 en nog eene zonder j aartal .
Wij weten, dat Milenus Clac/ite van J . B . Houwaert
in 1578 ontleend werd aan Antonio de Gueara's beroemd Libro Aureo de Marco Auretio, waarvari er echter
vOOr dat jaar (tusschen 1534 en 1574) zevenverchillende
oorsponkelijke uitgaven verschenen to Antwerpen bij
Steelsius en Aertsen, terwiji Cornelis van Beresteyn er
in 1563 een Nederlandsche vertaling van gal . De vele
Spaansche uitgaven van De Guevara's Espistolas jamiliares bij Nutius gingen ook de vertaling vooraf, die
Cornelis van Beresteyn er van gaf under den titel
1/rundthicke ghemeene Sendthrieven .
Cervantes' Don Quichotte wordt in 1657 vertaaid door
Lambert van den Bos en tot zeven maal toe herdrukt ;
de Spaansche uitgaven van Veipius to Brussel klimmen
echter op tot 1607 . De Diana enamorada van Gaspar
Gil Polo (voortzetting van Jorge- de blunts Mayor's
Diana) wordt vernederlandscht door A . Van Nispen in
1653, maar de oudste Spaansche uitgaven van Velpius
dagteekenen van 1613 .
Een hoogst interessant hoofdstuk voor de gesehiedenis der Nederlandsche drukkerij en uitgeverij wordt
door het opmaken eener zoo volledig mogelijke bibliographic der Spaansche productie onzer typographers in
het vooruitzicht gesteld .
Het is W . Vosterman, die to Antwerpen met zijn
Vocabubario van 1520 de reeks opent, dock weldra is
het Nutius, die de grouts specialist wordt op dat gebied .
Tusschen de jaren 1539 en 1611 gal deze ondernemende
drukker ± 159 Spaansche werken uit . In de 16e eeuw
is het Steelsius, die hem het dichtst nabij komt met ± 62
7'

Spaansche drukken tusschen 1539 en 1574 . Plantin gaf
er tusschen 1555 en 1589 slechts ± 20 uit. In de i' en i8e
eeuwen worden de Verdussen's de erkende drukkers
van Spaansche boeken met hat hoogtepunt hunner
productiviteit op dat gebied tusschen 1669 en 1786, ±90
drukken. Op den du ur hadden zij als hat ware hat
monopolie van de Spaansche uitgaven to Antwerpen,
en hadden hun boekhandel zoo op de Spaansche clienteel ingericht, dat zij van tijd tot tijd een speciale catalogue uitgaven van de Spaansche werken . die bij hen
voorhanden waren . (1) Zoo bezit hat Museum Plantin er
een, getiteld : Catalogo de Libros Espanoles per conseguir
en Casa de los Herederos de la Viuda de Cornelio Verdusseny Companies Mercaderes de Cibros en Amberes (z . j .) (2) •
Het is wel de moeite waard met behuip van dezen
Gatalogo even na to gaan west er op hat einde der 17e en
in hat begin der ,8e eeuw in een Antwerpschen boekwinkel aan Spaansche drukken to vinden was . Heel west
van de door one in dit overzicht geciteerde werken yinden wij hier terug, Antwerpsche en Brusselsche uitgaven vooral . Er komen echter ook heel west Spaansche
drukkenop veer, die in Holland en Frankrijk verschenen,
namelijk de Atlas Mayor van Blaeu to Amsterdam (1672),
de Aventures de Telemaco uit den Haag, (1713) ; de Arte
Frances van Abad de Vayrac, to Parijs (1714) ; de Costumbres de los Israelites van Abad Fleury, vertaald in
hat Spaansch door J . B . de Barry en to Parijs uitgegeven
door Pedro Witte (1734.) ; de Catecliismo Ilistorico van
Abad Fleury, uitgave van P . Witte to Parijs (1734.) ; de
Grammatica de la Lengua Griega en Idioma Jispanola,
gedrukt to Lyon ; de Grammatica Ilebraispano, insgelijks

(1) Zie Kan . C . L. Clercq : Les Catalogues des Verdusseu (Gulden Passer X-,
afi . 4)
(2) Cornelis Verdussen ward geboren in 1661 en stierf in 1728 . Hij ward in
de St . Lucasgilde aangenomen in 1692-1693 .
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uit Lyon (1676) ; de Horas Devotas de neustra Senora
uit Parijs (1734) ; de Introduccion a la Vida Devota van
F . de Sales uit Parijs (1713) ; en de Monarc/zia Hebrea
van Calmat Benidictino, gedrukt in den Hag (1745) .
Voor hat overige bevat de Catalago drukken van zuiver

Spaansche herkomst, uit Madrid, Sevilla, Toledo,
Leon, Salamanca, Barcelona, Lissabon, Saragossa en
Valladolid .
Uit dezen Catalogo meenen wij met zekerheid to
mogen afleiden dat Verdussen's verkoopgebied voor de
Spaansche boeken zoowel in de Nederlanden als in

Spanje lag. De uitgaven van Nederlandsche drukkers
warden door Verdussen naar Spanje uitgevoerd, en de
uitgaven van Spaansche drukkers warden door hem
hier aan den man gebracht .
Een der redenen waarom zoo veal Spaansche boeken
in ons land en vooral to Antwerpen gedukt warden,
zal wel de betere technische uitrusting onzer drukkerijen
geweest zijn . Dit blijkt aithans uit de volgende bijzonderheid .
Philips III had in i6io to Lerma een wet uitgevaardigd, waarbij aan zijn Spaansche onderdanen verboden
ward, indien zij boeken schreven, die to laten drukken
buiten Spanje . Strange straffen dreigden de overtreders
van daze wet : verlies van hun Spaansche nationaliteit,
van de heift van hun goad en van al de boeken, die zij
in Spanje zouden hebben ingevoerd .
Op dezen protection istischen maatregel maakte
Philips Ill echter wel uitzonderingen . B . Aidrete kreeg
b. V . de toelating om zijn werk Varias antiguedades de
Espana Africa y otras provincial buiten Spanje to laten
drukken omdat er in dat werk zooveel Grieksche,
Syrische, Hebreeuwsche en Arabische woorden voorkwamen met hun eigenaardige letterteekens, die de
Spaansche drukkerijen niet in voldoende aantal bezaten .
Zoo ward dit boek met koninklijke goedkeuring gedrukt
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to Antwerpen in 1614 door Gerard Wolsschaten en
Henri Aertsen op de kosten van Jan Hasrey .
Dit fait spreekt boekdeelen lof voor de Antwerpsche
typographic .
Brussel komt niet zoo vroeg als Antwerpen aan de
beurt met Spaansche drukken, maar gaat vooral in de
17e eeuw toch funk naast de Scheldestad plaats nemen .
Dc firma Velpius zet de Brusselsche reeks in ten jare
1587 en blijft onder al de firma's van daze stad hat
bedrijvigst op hat speciale terrain der Spaansche uitgaven, met ± 100 drukken tusschen 1587 en 1655 .
Foppens volgt Velpius op den voet met ± 7' drukken
tusschen i655 en 1754. Mommaerts komt de derde met
± 30 drukken tusschen 1 588 en 1662 (1) •
Met hat oog op de Antwerpsche typographische
geschiedenis werpt de studie van onze Spaansche bibliographic een paar kleine vraagstukken op, waar wij hier
ook even de aandacht willen op vestigen . Onder die
drukken met aanwijzing van Antwerpen als plaats van
herkomst zijn er stellig eenige, die niet tot de productie
van de drukkers deter stad behooren .
Zoo vinden wij in 1737 de Historic de las 1/ariaciones
de las Iglesias protestantes van Bossuet (j. Dl .) ; in 1740
de Sermones van Bourdaloue (12 Dl.) ; lfl 1737-39 de
Historic Hispaniae van J . de Marian. (i6 Dl .) ; in 1745
hat Compendio de la Historia antiques van Ch . Rollin
(6 Dl .) ; in 1748 Guerras de Flandes van R. P . Famiano,
alle met de melding op hat titeiblad : << En Amberes,
A costa de Marcos-Miguel Bousquet y Compania,
Mercaderes de Libros>> ofwel : << En Amberes, por
Marcos-Miguel Bousquet y Compania > .
Van een M . M . Bousquet hebben wij onder de
Antwerpsche drukkers nooit eenig spoor gevonden .
Toen wij op de geschiedenis van Mexico door A . de
(1) Het zal wel overbodig zijn to zeggen, dat daze cijfers gewijzigd kunnen
worden door elke nieuwe aanvulling der Spaansch-Neclerlandsche bibliographic .
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Solis, 1741 en 1751, en op de Cartos con notes de Juan
Polalox, 1742, denzelfden naam Bousquet zagen met
Brussel als plaatsaanwijzing ; en nadien nog De l'Edu
cation des En (ants van J . Locks, vertaald door M . Costs,
met de vermelding : <<A Lausanne, chez Marc Mic .
Bousquet & Comp. 1746 >>, dan waren wij overtuigd
hier to doen to hebben met een niet Antwerpschen
drukker, die het om een of andere reden geraadzaam
had geoordeeld van bovengenoemde werken een
Antwerpsche titeluitgave to geven .
Marc Michel Bousquet was afkomstig uit Crancy
(Vaud), waar hij geboren werd in 1696 . Hij vestigde
zich als drukker eerst to Geneve en gaf dear sedert
1728 verscheidene werken uit . In 1736 list hij z'n zaak
to Geneve over aan Pallisari & Cie en ging near
Lausanne woven, wear hij talrijke werken uitgaf .
Verscheidene van die werken hebben Antwerpen,
Keulen, Brussel en zelfs Palmyra als adres . Bousquet
stierf waarschijnlijk omstreeks 1763 (1)
De vraag is dan : welke redenen konden Bousquet
er wel toe aanzetten om aldus een viertal Spaansche
drukken met adres to Antwerpen uit te geven?
Het Spaansche tijdvak was to onzent in 1740 toch al
meer dan twintig jaren afgesloten . Door den vrede van
Rastadt in 1714 en door het Bareeltractaat in 1715 waren
de oude Spaansche Nederlanden onder Oostenrijkscbe
heerschappij gekomen, en tij dens de regeering van
Keizer Karel VI en van Marie Theresia, met markies
de Prie en Karel van Lorreinen als landvoogden, was
er geen sprake meer van Spaansche invloeden of bijzondere belangstelling in Spaansch leven .
Bousquet koos dus Antwerpen niet als pleats voor
zijn uitgave omdat hij er hoopte een belangrijk kooperspubliek to vi nden .
(1) Dictionnaire historique et biographique de la Suisse (Neuchatel, 1924, II,
p . 278) .
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Was het wellicht omdat de oude faam van de Spaansche
drukken, die in de 16e en 17e eeuw to Antwerpen ver
schenen, nog nawerkte in de 18e?
Daar verscheidene der door Bousquet met Antwerpsch
adres uitgegeven Spaansche boeken een uitgesproken
katholiek karakter hebben, meenen wij daar de reden
dier fictieve adresopgave to moeten zoeken . In het
Calvinistische Geneve of Lausanne waxen dergelijke
uitgaven destijds niet sympathiek .
Er zijn verder drie uitgaven van Fenelon's vertaalden
Telemachus !fl 1743, 1756 en 1780 met opgave : << En
Amberes, a costs de los Hermanos de Tournes >, wat
F . Olthof in zijn Boekdrukkers in Antwerj5en (p . ioi) de
grappige vergissing deed begaan in <<los Hermanos>>
(de gebroeders) een voornaam to zien en van een << Herman de Tournes>> to spreken . Ook deze de Tournes
zijn geen Antwerpenaars .
De gebroeders De Tournes, Jean Antoine en Samuel,
zijn drukkers, die to Geneve thuis hooren . Paul Heitz
noemt ze in zijn Gen/er Buchdrucker- and Verlg-n
zeichen im XV, XVI and XVII Jht . (p. 26). Hij citeert
werken van hen tusschen 1655 en 1697, dock meldt
tevens dat de firms <<Freres de Tournes>> ook voorkomt op werken van 1740, 1748 en 1764 .
Volgens een notarieele acte, bewaard op het Staatsarchief to Geneve, hebben de gebroeders Samuel en
Jean de Tournes hun drukkerij -. fonds op het eind van
1775 aan Nouffer en Bassompierre verkocht . (1) De
Telemachus-uitgave van 1780 levert dus een kleine moeilijkheid op, dock het is wel rnogelijk dat de gebroeders
de Tournes, ofschoon ze niet meer drukten, zich toch nog
met uitgeverij bezig hielden . De uitdrukking : <<a costs
de los hermanos de Tournes >>, schijnt deze onderstelling
overigens to bevestigen . Het blijkt overigens uit een
(1) Vriendelijke inededeeling van den beer F . Gardy, bestuurder van de
Openbare en Universitaire Boekerij to Genve,
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andere notarieele acts van 1780, dat Samuel de De
Tournes optreedt als vertegenwoordiger van een Parijsch
uitgever, die een boek to Geneve list drukken (1) •
De neiging van de firma de Tournes om op hear
uitgaven andere adressen den dat van Geneve to plaatsen, blijkt nog uit een cataloog van hun uitgaven <<Catalogue des Freres de Tournes a Geneve et a Lyon, 1740
a i746> (2)
Zoo meenen wij ten slotte ook El esj5/o de la muerte
van Carlos Bundeto, voor een uitheemschen en wel
bepaald voor een Amsterdamschen druk to moeten
houden, ofschoon er op het titelbiad van dit werk to
lezen staat : << En Amberes En Casa de Jorgio Gallet .
Director de la Emprenta . MDCC >> .
George Gallet is zonder eenigen twijfel een Amsterdamschen drukker en boekhandelaar (3), die een aanzienlijk aantal werken uitgaf met vermelding van
Amsterdam ais pleats van herkomst . In 1700 echter gaf
hij een reeks van 39 allegorische platen uit over de
voorbereiding tot den dood door overweging van het
laatste avondmaal, de passie wi den dood van Jesus
Christus . Hij vereenigde die platen in een bundel met
Franschen tekst van Mr . De Chertablon en gaf ze uit
on den den titel La Maniere de se bien ~rJarer a la Mort,
met de aanwijzing : <<A Anvers chez George Gallet
M .DCC . >> . Dezelfde platen gaf hij uit in den bundel
met Spaanschen tekst van C . Bundeto, waarvan wij
zooeven gewag rnaakten . In 1740 verscheen de bundel
met Franschen tekst opnieuw <<a Anvers chez George
Gallet>> (4) •

(1) Zie note, onderaan blz . 76 .
(2) W . 8450 Catalogue 18 : A la licorne, 12, rue Bonaparte, Paris .
(3) Zie M . M . Kleerkooper & W . P . Van Stockum : Dc BoekhandeZ to Arnster..
dam ('s Gravenhage : M . Nyhoff 1914-16) . Dl . II, p . 1268, 1269, 1467, 1563 .
(4) Naar bet schijnt bestaat er een Nederlandsche uitgave van dit plaatwerk :
Spiegel one wel to sterve& (Amsterdam, J . Stichter, 1694) .
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Waarom jaarteekent George Gallet daze drie uitgaven
uit Antwerpen? Was hij wellicht van oordeel, dat hat
Roomsch karakter van dit werk, waarvan de eerste opvatting aan een geestelijke van de Orde van den H .
Franciscus to danken is, zooals hij zegt in eeii bericht
tot den lezer, een ruimeren en sympathiekeren kooperskring zou viriden in hat katholieke Antwerpen dan in
hat, gereformeerde Amsterdam? Of wilde hij wellicht,
zooals hat meer gebeurde, door hat Antwerpsche adres
ale hat ware een katholiek orthodox merkteeken op zijn
boek drukken?
Wij willen er bier nadruk op leggen, dat bet bon dige
overzicht op de Spaansche typographic in de Zuidelijke
Nederlanden, door ons bier gegeven, verre van volledig
en afdoende is . Het berust, voor bet grootste deal, zooals
wij reeds zegden, op den beknopten, voorbereidenden
catalogue van den beer j . F . Peeters, die nog voor veal
wijzigingen en aanvullingen vatbaar is, en verscheidene
beschouwingen, door ons naar aanleiding van daze
Spaansche uitgaven gernaakt, vragen nog een grondiger
en uitgebreider onderzoek . Niettemin geven wij ons
opstel in bet licht omdat bet toch reeds volstaat om de
groote beteekenis van de godsdienstige, zedelijke,
wetenschappelijke en letterkundige bedrijvigheid in de
Spaansche taal to onzent, gedurende de 16e en de i
eeuw, to bepalen en voor veal belangrijker to veridaren
dan iemand bet tot nogtoe had vermoed . Wij mogen
zonder eenige overdrijving bevestigen, dat de Zuidelijke
Nederlanden in die tijden wel degelijk een merkwaardige
voorpost der Spaansche cultuur waren . Beter dan ooit begrijpen wij hoe Spaansche schrijvers ale Tirso de Molina,
Lope de Vega, Alonso Velasquez en andere meer, den
lof van de Zuidelijke Nederlanden voortdurend herhalen
en, dat bun verkiaring <<Niets gaat boven Vlaanderen>> :
<< No hay mas Flandes in bet Iberische schiereiland tot
een snort van volksspreekwoord was geworden .
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Iv

Betrekkingen tusschen
Noord en Zuid in de
17e eeuw

N de geschiedenis van de betrekkingen
1
tusschen Noord- en Zuid-Nederland geeft
~ '- ~ ons de 16e eeuw het opbeurend schouws pel van een veelbelovenden groei van
samenhoorigheidsgevoel onder alle Nederlanders, die zich in een geweldigen godsdienstigen
en politieken strijd voor gemeensehappelijke idealen
steeds dichter naast elkander gingen voelen en geleidelijk de grondvesten legden van een zelfstandigen,
onafhankelijken staat .
De i7e eeuw daarentegen toont ons de instorting van
dat in opbouw zijnde grooter Nederland . Het is de eeuw
van de zich als een onverbiddelijk noodlot voltrekkende
scheiding tusschen Noord en Zuid, met steeds dieper
en dieper wortelende godsdienstige en politieke antithesis en cultureele vervreemding, die gemeenschap van
teal en card to nauwernood verhinderen konden .
Het godsdienstig scheidingsproces begint met den val
van Antwerpen in 1585 . De Zuid-Nederlandsche gereformeerde leiders van den opstand en de wilskrachtigsten banner aanhangers wijken bij honderdtallen,
Y

79

noodgedwongen, naar het Noorden uit, waar ze hat
verzet versterken . De opstandigen, die in hat Zuiden
bleven, legden het hook! in den schoot en degenen
onder hen, die tot de gereformeerde leer waren overgegaan, bleven hun nieuwe geloofsopvatting slechts
heel voorzichtig en in het geheim getrouw, om ten
slotte, na ears betrekkelijk kort tijdverloop, toch tot hat
katholicisme terug to keeren .
Het is niet gemakkelijk om zelfs maar met betrekkelijke zekerheid aan to geven in walk tempo daze terugkeer naar de moederkerk zich voltrok . Reeds in 1588
meende de Antwerpsche bisschop Livinus Torrentius
met voldoening to molten gewagen over hat herstel van
hat katholiek geloof to Antwerpen, dock de nuntius
Frangipani sprak nog in i6oo van een aanzienlijk
getal geveinsde katholieken, die in daze stad warden
aangetroffen .
Daze laatste verzekering klopt volkomen met de
Trouwe 1/ermaninge, door Marnix in 1589 gericht tot
<<de christelicke gemeynte van Brabant, Vlaenderen,
Henegauwen en andere omliggende Landen >, waarin
hij de onoprechtheid afkeurt van zoovele Zuid-Nederlandsche gereformeerden, die om hun bezittingen to
kunnen behouden, in schijn opnieuw Roomsch waren
geworden . Over dezelfde sch ij nheiligheid gewaagt met
bitterheid en vlijmenden spot de vurige uitgeweken
calvinistische Lierenaar Hieronymus Van der Voort in
zijn R4erein van de omgekeerde rockers binnen Antwerpen,
verschenen in 1595 (1)
Wat er ook van zij, hat protestantisme bleak van of
1585 to Antwerpen evenals in gansch Zuid-Nederland

(1) Gevoegd bij den tweeden drub van Het Iseerlyck Bewijs urea des meuschee
ellende e de miserie (Dordrecht, P . Verhaegen, 1595), waarvan hat eenig bakers!
exemplaar in hat bezit is van Mr . Leonard Willems, die met we[willendheid mijn
aandacht op dit werk gevestigd heeft .
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zonder eenigen invloed op de geesten en den ioop der
gebeurtenissen . De voortvarende werking van bisschoppen als Jan Mirus en Jan Malderus, die de
strengste tucht onder hun geestelijken deden heerschen
in den geest van het Concilie van Trente ; het beter
gehalte der geestelijkheid ; en vooral het krachtdadig
en doelbewust optreden van de Societeit Jesu en andere
orden stelden het katholicisme niet alleen in staat om
het in de 16e eeuw verloren terrein terug to veroveren,
maar gaven het zelfs veerkracht en uitstralingsvermogen
genoeg om van Zuid-Nederland een ware vesting der
Contra-Reformatie to waken, zoowel ter verdediging
als ten aanval tegen het gereformeerde Holland .
Degene, die zich echter zou voorstellen, dat ten
gevolge van die katholieke actie in het Zuiden en de
dear tegenovergestelde even scherpe Calvinistische
actie in het Noorden, de betrekkingen tusschen de twee
deelen van de Nederlanden volkomen afgebroken
werden, zou zich evenwel vergissen . Dear waren de
katholieken in Zuid en Noord, die elkander zochten .
De katholieke organisatie near binnen was in het
Zuiden merkwaardig . Overvloedig werden er scholen
en kerken opgericht, sodaliteiten, geestelijke broederschappen en andere brandpunten van katholiek leven .
De hoogere standen werden opgeleid in een katholiek
humanisme, waarvan Lipsius' verchristelijkt stoIcisme
een der voornaamste zuurdeesems was . Het godsdienstig gevoel werd verhoogd door een aanvurende mystiek
in den geest van Sta Teresa a Jesu en andere Spaansche
visionairen . Doch tezelfdertijd begon het Zuid-Nederlandsch katholicisme een werking near buiten om in
Holland het dear nog overgebleven katholiek leven to
onderhouden en zoo mogelijk to versterken .
Deze laatste pogingen vormen een buitengewoon
belangrijk hoofdstuk in de geschiedenis van de betrekkingen tusschen Noord en Zuid in de i' eeuw .
8i

Van 1595 of wijdden zich de Paters Jezuieten en ook
andere geestelijken met grooten ijver aan dat werk . Zij
richtten net dat doel de zoogenaamde missio Ilollandica
in, ter << geheime zielenjacht >>, zooals dat heet bij een
eigenaardige zinneprent in het Imago priori saeculi
Societatis Jesu . Zendelingen trokken uit het Zuiden
naar het Noorden, hun aantal groeide steeds aan . Reeds
in 1602 beklaagde zich de katholieke vicaris voor Holland
SasboutVosmeer over het steeds grooter en grooter
wordende aantal Zuid-Nederlandsche regulieren van
allerlei orden, die in het Noorden optraden en zich niet
altijd gedwee aan zijn gezag onderwierpen (1) • In 1610
teide men er acht Jezuieten-zendelingen, in 1638 was
dit getal tot vijf en zeventig gestegen . Het succes diet
missie blijkt uit allerlei feiten .HetgroanlHd-e Het groot aantal Hollandsche katholieken, die in 1609, onmiddellijk na het sluiten
van het Bestand, naar Antwerpen over kwarnen om er
het vormsel to ontvangen, verontrustte de gereformeerden . Het aantal jonge Hollandsche katholieken, die aan
de Leuvensche hoogeschool hun studien voltooiden of
in andere Zuid-Nederlandsche religieuze onderwijsinrichtingen kwamen studeeren, was vrij aanzienlijk . Wij
noemen uit den hoop Stalpaert-Van der Wielen . Benedictus Van Haeften, en Boudewijn de Jonge onder
degenen, die naar Leuven kwamen . Bernard en Ignatius
Barentsen (Hartoghvelt), zoons van den bekenden
katholieken Amsterdamschen drukker, vriend van
Vondel, studeerden op het Jezuieten-college to Kortrijk ;
Joannes Chrysostoom van den Sterre uit 's Hertogenbosch, was leerling der Jezuieten to Antwerpen ; in 1640
bracht Anna Roemers Visscher de beide zoons, gesproten uit haar huwelijk met Dominicus Boot van Wezel,
Romanus en Joannes, naar Brussel om ze er bij de

(1) Prof R . Fruin : . De wederopluiking van het Katholicisme in NoordNederland omstreeks den aanvang der XVIIe eeuw ( Dc grids , 1894, blz. 244) .
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Jezuieten als studenten to laten opschrijven ; en zoo zijn
er nog tal van voorbeelden aan to halen .
Uit den kring van de katholieke zendelingen en hun
vrienden kwam er heel wat beclrijvigheid, die geregeld
verkeer tusschen Noord en Zuid en ook uitwisseling
van vrome literatuur voor gevoig had . Dr . 0 . Dambre (1)
en ik zeif (2) hebben tientallen van Zuid-Nederlandsche
religieuzen genoemd, L . Makeblyde uit Poperinghe,
Jan David uit Kortrijk, Frans Mijiemans uit Brugge,
Jan Baptist Onraet uit Kortrijk, en zooveel andere
meet, die aan het missiewerk deel namen en allerlei
groote en kleitie anti-protestantsche geschriften in het
licht gaven, vooral voor het Noorden bestemd . Franciscus Costerus S . J . schreef b . v . sermoenen en een
Catechismus voor << Hollandt en Zeelandt, ende andere
af-ghewekene Provincien des Neder-landts >, << tot
hulpe, troost, ende onder-wijs van alle goede Christenen, die onder de kettersche tyrannije met benauder
herten Gods woord moeten derven ; daer sy, als
hongherighe menschen nae haeken, begeerende van de
brockskens hen to versaden der geestelijker spijsen, die
in dese Catholycke Provincien seer overvloedelijck
gherecht worden> ( 3) • Hollandsche gereformeerde leerstellingen als die van Sam . Dorislaer, predikant to
Delft, worden van Antwerpen uit weerlegd, zooals in

de Besckaemde Krevelingh' van de Geuscile Sperteling
(Antwerpen, W' J . Cnobbaert, 1650)
Het ligt voor de hand, dat het verblijf van die Viamingen en Brabanders in Holland en hun bedrijvigheid

(1) <Nederlandsch Cultureel Gemeenschapsgevoel in eeuwen van politieke
Gemeenschapsondermijning (Album Prof. J . Vercoullie, I, 1927, p . 81) .
(2) Het geestesleven to Antwerpen in Rubens' Tijd
Eeuw, Brussel, L . J . Kryn, 1927, p . 99) .

(Zie : Rubens en zijn

(3) Cathechismus>> (Antwerpen, Plantijnsche Drukkerij, bij Jan Moerentorf, 1604 (Voorrede) .
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aldaar invloed had op hun teal, en dat zij niet to rnis
prijzen elementen waren voor hat behoud van de eenheid van hat Nederlandsch . Laten wij daarbij ook de
werking niet uit hat oog verliezen van Hollandsche
katholieken, die zich in Zuid-Nederland kwamen
vestigen en dear sermoenen hielden en geschrif ten
uitgaven, waardoor in Zuid-Nederland velen met hat
Noord-Nederlandsch taaleigen vertrouwd bleven . 1k
dank hierbij aan katholieke ijveraars als Ar Cathius
uit Leeuwarden, aan Jan van Gouda, aan den Fries
Boetius a Bolswert, den gevierden plaatsnijder, die to
Antwerpen zijn populaire Peigrimagie van Duyljen en
Willem/ntjen schreef, en nog ettelijke anderen .
Het is aan dienzelf den katholieken ijver toe to
schrijven, dat nog meer betrekkingen tusschen Noord
en Zuid ontstonden .
Hollandsche predikanten als de beide Lansbergen's
warden in 1609 near Antwerpen uitgenoodigd om met
Peter Mangotius en Cornelius a Lapide in hat openbaar
to debateeren over hat vraagstuk der transsubstantiatie
en der pr2edestinatie .
Toen de strijd tusschen de Remonstranten en de
Contra-Remonstranten in hat Noorden op zijn hoogste
gestegen was en de voornaamste remonstrantsche leiders
zich door de vlucht moesten redden, warden zij door
de Zuid-Nederlandsche katholieken aangelokt en buitengewoon gastvrij ontvangen . Zij konden zich geruimen
tijd vrijelijk in hat Zuiden vestigen .
Op hat stuk van de pradestinatie stonden de ZuidNederlansche katholieken veal dichter bij de remonstranten den bij hun tegenstanders . Zij hoopten zelfs
sommige remonstrantsche leiders tot hat Katholicisme
over to halen . De Spaansche regeering verlangde uit de
binnenlandsche twisten in hat Noorden voordeel to
halen . Zij handelde near de machiavelistische opvatting :
de vijanden van mijn vijanden zijn mijn vrienden .
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Elders (1) heb ik verteld hoe Simon Episcopius en
De Nielle met ears groep remonstrantsche geloofsgenooten zich to Waalwijk vestigden en daar de
bescherming genoten van den bisschop van 's Hertogenbosch ; hoe Johannes Wtenbogaert, N . Grevinchove,
De Haan, Hendrik Slatius, Joh . Grevius, Taurinus,
Conrad Vorstius en nog andere remonstrantsche uitwijkelingen to Antwerpen goad onthaald warden, daar twee
jaren vertoefden, er een remonstrantsche broederschap
oprichtten, eigen schriften, vliegende blaadjes en boeken
listen drukken en er met de meeste voorkomendheid
omringd warden, evenals Hugo Grotius (2), toen hij uit
Loevestein ontvlucht, in de Scheldestad hartelijk verwelkomd ward door burgemeester Nicolaas Rockox,
door P . P . Rubens, GasparGevaertius, kannunikAubertus Miraus, stadsraad Johannes Woverius en andere
voorname burgers en geestelijken . Dit bleef duren tot de
ijver om proselieten to makers bij de Zuid-Nederlandsche
katholieken to stark ward en de remonstranten ten
slotte Antwerpen verlieten om in stilts naar Holland
terug to keeren of naar Rouen to trekken .
Om van den godsdienst tot de politiek to komen is er
in daze tijden geen overgang noodig, want de sane
beheerscht de andere .
Zooals verschil van godsdienst hat Noorden tegen hat
Zuiden in hat harnas joeg, zoo deed hat de politiek in
de 17e eeuw ook hoe langer hoe meer . De jaren van
gemeenschappelijken opstand tegen Spanie, van streven
naar samenhang, waren in werkelijkheid voorbij en de
broederen van gisteren gingen ook in politiek opzicht
vijandig tegenover elkander staan .

(1) Brabc~t i 't Verweer, Hoofdstuk II, p . 15 (Antwerpen, V . Resseler,
1932),
(2) Dc Moretusen en 1un Kring, Hoofdstuk : Hugo Grotius en de Antwerpsche
humanisten, p . 113 (Antwerpen, V . Resseler, 1928) .
7
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Zeer velen in ZuidNeder1and keerden terug naar de
oude, overgeleverde opvattingen van vOOr den opstand .
Niet alleen werd er het katholicisme in eere hersteld,
maar de bond van trouw en loyauteit met de Spaansche
vorsten, waarin men de of stammelingen van het Bour
gondich huffs erkende, werd er opnieuw gesloten . Een
manage d 'amour is dat willicht nooit meet geworden,
maar in elk geval toch een manage de raison . De Spaansche vorsten werden weer met genegenheid omringd
omdat zij katholieke vorsten waren . De bisschoppen
en de gansche geestelijkheid waren hun verkleefdste
ondersteuners . Men vond in de heele contra-Reformatie
beweging geen prinsen die zoo door en door katholiek
waren als de Aartshertogen . Het waren godsdienstige
beschouwingen, die hun heele politiek beheerschten .
Zuid-Nederland inrichten als een katholieke citadel was
hun eerste bekommering en in deze onderneming waren
de geestelijke orden en vooral de Jezuieten hun verkieefdste bondgeno&ten . De op hen volgende vorsten
bleven in denzelfden geest voortregeeren .
De helden der ,6e eeuw, Willem van Oranje -e . a .
keert men in het Zuiden den rug toe . Wat Philips II,
Alva, de Spaansche tune al voor euveldaden hebben
verricht, werd zooniet vergeten, toch minder hartstochteiijk herdacht of gunstiger uitgelegd . In elk geval
bleven de tragische gebeurtenissen uit de 16e eeuw geen
redenen om de Spaansche regeening langer een boos
hart toe to dragen .
Reeds in 1594 wordt een dergelijke opvatting ontwikkeld in de Prosopopee d'Anvers, door Leo de Meyer
ter gelegenheid van de blijde inkomst van Aartshertog
Ernest . Zeker kan men vermoeden, dat De Meyer in dit
gelegenheidsgedicht sprak als Spaanschgezinde vleier
van het gezag . Het ligt immers voor de hand, dat die
ommekeer in de gemoederen niet zoo plotseling gebeurd
is . Er zijn stellig meet jaren noodig geweest om het
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opstandig gevoel in de Zuidelijke Nederlanden voor
goad uit to dooven . Wij kunnen dan ook zonder moeite
hat volgende fait gelooven dat W . Broes (1), op gezag
van een tijdgenoot, mededeelt . In i6oo, toen hat scheepsyolk van den onversaagden Jan Evertsen met de Zwarte
Galei van Dordrecht in den nacht van 29 op 30 November, viak voor Antwerpen hat Spaansche Admiraalschip veroverde, en met een luid Wilhelmus zijn overwinning uitjubelde, ward er op de kaaien v ' n de stall
met hat Prinsenlied ingesternd .
In Holland hoopte en vertrouwde men overigens, dat
hat Zuiden hat voorbeeld van hat Noorden zou volgen,
en hat Spaansch gezag zou afwerpen . Meer dan een
Hollandsch geschrift zou hier tar staving kunnen aangehaald worden, dock wij beperken ons tot de volgende
vurige aanmaning tot de <<overheerde landen >> . Ze
dagteekend uit 1602 .
Antwerpen ryc end'machtich / Brussel gentil / plaisant I
Denckt ghy in slaverny dus eewichlick to blijven /
Van een Barbarisch vole / leelick / mismaect / verbrant /
Die al de werelt door haer tyranny bedrijven P
Waeckt op / 'tis flu de tijt / waeckt op / doet wederstant /
Grijpt moedt / grijpt moedt / als mans / toont u niet als de wijven /
Volcht d'edel Bataviers / laet / tot uws machts oneeren I
U van soo snoodt ghedrocht niet laugher domineeren . (2)

Het Zuiden scheen echter niet near die roepstem to
luisteren .
Onloochenbaar is hat, dat de door L . de Meyer ontwikkelde opvattingen geleidelijk ingang vonden bij de
meerderheid der Zuid-Nederlanders .

(1) W. Broes : Filij5s vc~ Marnix (Amsterdam 1838-40), II blz, 200 .
(2) BI Paternostro /de gli Spagnuoli / ofte Rhijm-gedicht I so in Duytsch /
als Italiaens / vervatende 't goe-leven van de Spaignaerden . . . tar plaetsen deer
sy Meyster zijn (Tot &icJuyseu, by J . A . Chaallon, Anno 1G02) . Zie Knuttel
r 1199 en Tide r 499 .
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Dit ward jiun door de Noord-Nederlanders dan ook
tar dege verweten. Het Zuiden vergat veal to gauw al
de gruwelen, die de oude naar hat Noorden uitgeweken
Viamingen en Brabanders zich nog zoo goad herinnerden. In een satire op de blijde inkomst van den Pries
Kardinaal to Antwerpen in 1635, klaagt de Hollandsche
dichter Jacob van der Does : << Ten is de Schelt Riviera
niet, Antwerpen, maer Lathe's die voorby u vliet, die u
heeft doen vergeten 't droevigh spel, dat vroom en veal
trouw burgers wet noch heught, bij ons geseten
Op hat einde der 16e eeuw en in hat begin der 17e eeuw
hoopte men in hat Zuiden nog op den terugkeer der
Noord-Nederlanders onder hat gezag van de Spaansche
vorsten . Zoo wenschte hat niet alleen Leo de Meyer,
maar veal anderen, waaronder een anonieme Brabander
in een roerend gedicht, Aen 1-lollant, in 1598 to Leuven
bij Jan Masius, verschenen .
0 edel Hollant hoochmoedich verheven /
En zeer gedreven / omdat u Foituna lacht I
Hoe langhe wilt ghy in verwaentheyt levee /
Ende u begeven tot fortse / gewelt en cracht .
East noch niet ghenoech naer onvrede getracht?
Hebt ghy den bant des eenicheyts gantsch vergeten P
Denckt toch eens van wyen ghy zyt afgespleten /,
En waerom ghy haet die u hebben bemint!
Ghy zyt ons vleesch I ons bloat / eertyts weighesint /
Maer nu tot ons heel wreedelyck gheneghen .

Het Twaalfjarig Bestand kon op hat mogelijk herstellen van den <<bant des eenicheyts>> eenigszins laten
hopen . Vlaamsche kamers van rhetorica nemen wear
deel aan land] uweelen to Leiden in 1613, to Haarlem in
1620 . Maar die hoop was van korten duur. In hat
Zuiden zoowel als in hat Noorden was er een sterke,
vooral kerkelijke partij, die zich bij bet eindigen van
hat Bestand hardnekkig verzette tegen zijn vernieuwing
en integendeel op de hervatting der vijandelijkheden
aanstuurde. Peckius, die namens de Aartshertogen in
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Holland voor de verlenging van hat Bestand moest
onderhandelen, werd dear zeer slecht onthaald . In hat
Zuiden waxen er ook velars, die de vernieuwing van
bet Bestand als ears font en een teeken van lauw katholicisme aanzagen . Anna a Sancto Bartholomeo, de visionaire maagd nit hat Antwerpsche convent der Carmelitessen op den Rosier, deelde merle, dat de Heer hear
in een visioen gemaand had <<dat men met den vijandt
geenen Treves en meackte > .
Van dat oogenblik of werd de strijd hervat en scherper
doorgevoerd den ooit . De anti-kettersche, anti-Hollandsche stalling van De Meyer wordt in hat Zuiden wear
ontwikkeld en wel in de heftigste vormen door Richard
Verstegen in De Nederlandsche Elenden (Mechelen, H .
Jays, 1621) . Hij verwijt de Hollanders dat zij ells poging
tot << finale reconciliatie>> verworpen hadden en hij valt
hen ears met onverdraagzamen strijdlust . Nu waters wij
wel, dat Verstegen beslist Spaanschgezind was en zelfs
van den Spaansche koning een jaargeld ontving voor
bewezen politieke diensten, en zoo kunnen wij hens wel
van partijdigheid beschulcligen, maar hoe fel antiHollandsch zijn Nederlandsc/ie Elenden ook molten
wezen, houden wij hat er toch voor, dat dit boek in
hoof dzaak vertolkte wet op den duur hat gevoel van de
meerderheid der Zuid-Nederlanders werd .
De ontwikkeling der gebeurtenissen werkte die antipathie overigens stark in de hand . Onmiddellijk na hat
Bestand begonnen de vijandelijkheden opnieuw . Frederik
Hendrik ondernam tochten tot brandschatting in Brabant
(1622) en een veldtocht in Vlaanderen (1631) . In 1635
komt de Prins Kardinaal als landvoogd in hat Zuiden
om hat hoofd to bieden aan de coalitie van de Vereenigde
Provincies met Frankrijk om de Zuidelijke Nederlanden
aan Philips IV to ontrukken . Dan komen militaire
episoden als de plundering van Thienen door de
geallieerde Hollandsche en Fransche troepen ; hat beleg
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en ontzet van Leuven ; de inneming van de Schencke
Schans (1635-1636) ; en later de overwinning to Calloo
en to St Omaars (1638) . Die oorlogsfeiten waren zeer
noodlottig voor de goede verstandhouding tusschen
Noord en Zuid . Andere veldtochten van FrederikHendrik volgden nog in bet Zuiden in 1639,'4o,'41,'43,
'44 en '45 . Dan gewagen wij nog niet van de menigvuldige
Staatsche retorsietochten, die tusschen 1632-1641, in de
Kempen en bet Antwerpsche kwartier, zg . landen van
contributie , zooveel wee en ellende brachten (1) •
Wij heb ben maar de overvloedige Zuid-Nederlandsche
strijdliteratuur to raadplegen, die wij in Brabant in 'I
Verweer bestudeerden, om to zien welke verbittering er
toen in de harten der Viamingen en Brabanders tegen
de Noord-Nederlanders groeide . Ditmaal zijn bet gedich ten van Olivier de Wree, J . Lab us, J . Ysermans,
Fr. Bruyninckx, Verstocken, E . Van den Brande, J akinet, Van Gilse, Ghristoffel van Essen, W . Bolognino,
Pater Poirters en talrijke ongenoemde geestelijken,
studenten, rederijkers en handwerkers, die bet beeld
weerspiegelen van den gemoedstoestand van de massy
der Zuid-Nederlanders, die zich hoe langer hoe meer
van de Noordelijke verwijderden . Holland en zijn bondgenoot Frankrijk, die bier krijg kwamen voeren, waren
de groote vijanden geworden . Zuid-Nederland, wegens
bet sluiten der Schelde benadeeld, voelde zich door bet
Noorden verongelijkt en ging er zich vijandelijk tegen
keeren .
Uit den gemeenschappelijken tegenspoed, die alle
Zuid-Nederlandsche gewesten in die tijden trof, uit bun
gemeenschappelijke godsdienstige belijdenis en uit bun
gemeenschappelijke belangen, was geleidelijkeen besef
van samenhoorigheid ontstaan, dat al de Zuidelijke
provincies samenbond tot een snort van eenheid, met
(1) Fl . Prima : De ScleriltheUjke 3aret vcz de Retorsie ( Taxandria , Bergen
op Zoom, 1932) .
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eigen gemeenschappelijke opvattingen . Er ontstond ears
eigen Zuid-Nederlandsche politiek, ingegeven voor een
deal door Spaansche dynastisehe belangen, maar toch
in overeenstemming met de verzuchtingen van de

meerderheid der bevolking . Peter Carolus Scribani
heeft in zijn Veridicus Belgicus, sine civilium apud Belgas
beiorum initia, progressus fnis optatus (Antwerpen,
M . Nutius, 1624) de groote lijnen getrokken van die
Zuid-Nederlandsche staatkunde met eigen economisch
programme en anti-Hollandsche actie .
Dit opnieuw aansluiten van Zuid-Nederland bij de
Spaansche politiek was evenwel niet zoo volkomen,
dat er gears misnoegdheid tegen hat Spaansche regiem
meer zou hebben bestaan .
Er ward geklaagd over allerlei : over de groeiende
verspaansching van hat bestuur, over hat absolutisms
van den gezant Kardinaal de la Cueva, over hat
inkrimpen van hat gezag der Staten en de krenking van
de voorrechten der inlandsche edelen . Moeilijkheden
waren dus niet uitgesloten, en er zijn heel wet pogingen
aan to teekenen, waaruit moat afgeleid warden, dat de
nieuw gestvanloyautei nietbijalienvastingewor-d
teld was .
Toen Prins Maurits in 1624 Breda, dat door Spinola
omsingeld was, zocht to ontzetten, deed hij Stakenbroeck, gouverneur van Grave, tar afleiding een poging
wagers orn hat kasteel van Antwerpen in to nemen .
Stakenbroeck moest wegens hevige regens, die hat
buskruit zijner troepen onbruikbaar maakten, onverrichter zake terugkeeren . Bij die gelegenheid warden
er dertig Antwerpenaars <<mauvais citoyens amateurs
de nouveautes >>, zegt Herman Hugo, uit de stall verbannen under verdenking van verstandhouding met
den vijand(') .
(1) H . Hugo : Obsidio Bredaa (Aritwerpen, Off. Plantiniana, 1626, p . 49) . H . Hugo : Le siege de Bredc (traduction Ph . Chifflet) (Off. Plantinienne, 1631) .
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In 1629 werd to Gent de schipper Jacob de Voghelaere
op bevel van het krijgsgerecht opgehangen omdat hij
met zekeren Dirk Boone, uit Amsterdam, in onderhandeling was getreden om hem staatsgeheimen to
verklikken .
In 1631 smeedde Joachim Pyn, een jong Gentsch
blauwverver, die een ouden wrok tegen de Spanjaards
to koelen had, een samenzwering om Gent in handen
van den Prins van Oranje to leveren, Hij werd uit geldzucht verradeii door een van zijn medewerkers, Lieven
van der Riviere uit Middelburg . De poging mislukte en
kostte Pyn het levee (1).
Rond dat zelfde tijdstip kwam het ook tot een ernstige
beweging, die tegen het Spaansch regiem gericht was
en in Groot Nederlandsch opzicht van verstrekkende
beteekenis had kunnen zijn . Wij bedoelen de samenzwering van enkele Zuid-Nederlandsche edellieden als
Prins A . de Ligne, Prins van Barbancon, Prins van
Epinoy, Graaf van Egmont, Hertog van Aerschot,
Graaf Hendrik van Bergh, Renaat van Renesse, Graaf
van Warfusee, en enkele geestelijken als de deken van
Kamerijk L . Carondelet, die het beproefden om de
Zuidelijke Nederlanden van Spanje los to rukken . Het
waren Van Bergh en Van Renesse, die de zaak openlijk
aanvatten . Ze sloten een overeenkomst met den Prins
van Oranje en den Koning van Frankrijk, waarbij zij
beloofden de Zuidelijke Nederlanden in opstand to
brengen . In geval van weislagen zouden deze gewesten
een onafhankelijken staat uitmaken of, zoo dit niet ging,
verdeeld worden tusschen Frankrijk en de Vereenigde
Provincien . H . van Bergh, die Venloo, Roermond en
Straelen in handen van Frederik Hendrik had laten
(1) V . Van der Haeghen : La Conspiratio tour delivrer Gand et la Flandre
tie la Domination Espagnole, en 1631 (Annales de 1'Academie royale d'Archeologie de Belgique, IV - 5e Serie, Tome V, 1903, p . 215) .
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vallen, richtte ears manifest tot de landvoogdes, de
Staten en de steden, om zijn besluit bekend to makers
de Zuidelijke Nederlanden to bevrijden . Het verder
verloop van de onderneming was een deerlijke mislukking . Noch de Staten, noch de steden gaven gevoig
aan H . van Bergh's oproep . Zij veroordeelden zijn
optreden als een verraad en lieten onbewimpeld hun
gevoel van loyauteit wear blij ken tegenover de aartshertogin, die de redenen van misnoegdheid gedeeltelijk
wegnam . In de Zuid-Nederlandsche volksliteratuur van
die dagen wordt de naam van U . van Bergh geschandvlekt'
Frederik Hendrik heeft zich meer dan eens tot de
Zuid-Nederlanders gericht om hen aan to manen zijn
partij to kiezen tegen de Spanjaards . Telkens hij een
inval deed in hat Zuiden, warden de baste beloften
gedaan door hem zeif of door uit zijn naam sprekende
gezaghebbers . Telkens ward vooral gedrukt op de
vrijheid van god sdienst, die hij aan de Zuid-Nederlandsche
katholieken zou schenken . Nog tijdens zijn laatsten veldtocht in Vlaanderen, in 1645, richtte zijn secretaris,
Constantijn Huygens, een soortgelijke uitnoodiging tot
enkele Brabantsche en Vlaamsche steden . Nadat Huist
in handen van den Prins gevallen was, sprak Huygens
als volgt tot Antwerpen :
Hoort schoon, hoort fiere stadt ; versuymt u niet to neigen,
All spreeckt hat Hollandsch, voor des Hemels tijdigh dreigen .
Tot uw' behoudenis heeft Spagnen macht noch moat :
En Holland heeft geen durst, naer uw vergoten bloed .
Genade komt u voor van zege-rycke handen,
Maer on wraecksuchtige, aen veerdt ons' minnepanden .
De Burger-toom en sal uw' Burger niet ontgaen :
Gevoelen en gewaed van Roomers sal bestaen .
Maer, toeft ghy, geen van tween . Verachte gunst zal prangen
Tot ongunst, en de Wett der Winners doers ontfangen .
Kiest, banden van geweld of vriendschap, storm of stilt,
Kiest, of ghij Suster staen, of slave leggen wilt .
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Ook Gent ward voor een dergelijke keuze gesteld
met al even verleidelijke beloften : <<Vraag maar, wij
geven . De hoofdzaak is : wat gij zijt, moogt gij blijven!
<<Nondum, Ganda, venis P > .
Het Zuiden heeft echter nooit die oproepen van
Frederik Hendrik gunstig beantwoord . Men had er
geen vertrouwen in de gedane beloften .
Dan kwam in 1648 de Vrede van Munster, waarbij,
om Vondel na to spreken, <<voortaen de Noortzij (van
Leeuwendai) een vrijheit op zich zeif (zou} uitmaken >>,
en Noord en Zuid flu wear verbroederen konden . Veal
meet dan een gelegenheidswensch van den verwachtingsvollen dichter is die verbroedering niet geworden .
Het godsdienstig en politick antagonisms tusschen
Noord en Zuid bleef bestaan en op dat dubbel terrain
kwam er in de
en ook in de 18e eeuw geen toenadering meet.
Dc wijze waarop nog na hat tractaat van Munster de
katholieken behandeld warden in de Generaliteitsianden,
was ook niet van aard om de Zuidelijke Nederlanden
hater to stemmen tegenover de Noordelijke . Uit sommige reisjournalen van de Moretussen blijkt b . v.
treffend hoe bitter hat was voor een Zuidelijk katholiek
op een refs door Noord-Brabant to moeten vaststellen,
dat zijn godsdienst daar niet in bet openbaar mocht
beoefend worden en de priester voor hat lezen eener
geheime mis vaak in een armelijke schuur moest schuilen .
Wij hoeven slechts Faems Weergaim der Nederduytsche Poesie. . . gl'ienoempt Werelts Sots-cap (Mechelen,
J . Jays, 1670, Hoofdstuk V, blz . 305) van den Lierschen
notaris Cornelis de Bie to lezen om de Spaanschgezinde,
fel anti-kettersche en anti-Hollandsche politieke gevoelens to kennen van een populair Zuid-Nederlandsch
auteur op hat einde van de i7 eeuw . Het zijn de
strijdgedachten van L . de Meyer, van R . Verstegen e.a.,
nog altijd even vinnig-heftig als in de eerste heift der
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eeuw . Dit belette Cornelis de Bie evenwel niet goede
letterkundige betrekkingen to onderhouden met den
katholieken, Arnsterdarnschen glazenmaker-dichter Jan
Vos, van wien een lofdicht voorkomt in De Bie's

Golden Cabinet der Schilderconst (i66I) .
Er zoo bier een lange reeks werkjes kunnen opgegeven warden, die alle in den loop der 17 e eeuw in bet
Zuiden verschenen met bet doel de anti-kettersche en
bijgevolg anti-Hollandsche gevoelens aldaar to onderhouden . Kenschetsend is b . v . bet succes, dat to
Antwerpen in 1700 en 1702 nog behaald ward door bet
Martelaarsboek olte Historie der Hollandse Martelaren
welke om de Christen Cathol/ke Godsdienst van de I-Icrvormde Nieuwsgesinden seer wreed sjn omgebragt . Dit
zeer bekende werk van den vurigen zestiendeeuwschen
Arnsterdamschen katholiek Petrus van opmeer ward
in de tijdruimte van twee jaar in de Scheldestad twee
meal gedrukt door P . Van der Meersche, en in 1701
liet dezelfde drukker nog een aanvulling op dit werk
verschijnen (1)
De voornaamste, zooniet de eenige band, die niettegenstaande dat totaal losscheuren van de zestiendeeuwsche groeiende eenheid, verhinderde, dat de
Nederlanders van Noord en Zuid heelemaal als vreemdelingen tegenover elkander gingen staan, was die van
de gemeenschappelijke teal . Door hear bleven de
Nederlanders ten slotte toch met elkander in betrekking .
Zelfs wanneer ze elkander bestreden en bespotten
leveren zij nog bet bewijs, dat zij vrij goad moisten wet
in elkanders huffs geschiedde . Het Zuiden levert ook
bet bewijs, dat de besten aldaarde Noord-Nederlandsche
schrijvers kenden, lazen en over bet algemeen zeer
waardeerden . Doch ook bier gaat bet niet altid zonder
horten of stooten .
(1) Naader Bewijs en bijgevoegde Aanmerkingen wegens eenige kort gemelde
waken, in bet Hollands Katholyk Marte1aersBoek .
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In een gevoel van groote-stalls-superioriteit, dat
zekere gewestelijke taaleigenaardigheden als een teeken
van rninderwaardigheid beschouwde, kwamen sommige
Amsterdamsche dichters ertoe ook het Brabantsche en
Vlaamsche dialekt, of de caricatuur, die zij daarvan
maakten, als eeri lachwekkend middel in hun werk to
gebruiken . Dit wisten de Brabanders en de Viamingen
en het zette kwaad bloed bij hen . Zij kenden Bredero's
S1baansc/ien Brabander als Brabantsch kromspreker .
Zij oordeelden dat hij, en ook de boer-rederijker uit de
Klucht van de Koe, er een potsierlijk taaltje op nahielden, al even ver van het echte Brabantsch verwijderd
als dat van de Antwerpsche personages uit Tr/ntje
Cornelisdr er dicht bij komt.
Jan van der Veen, in zijn politiek spotdicht 't Verkeers,bel, tegen de Antwerpenaars gericht, gebruikt dezelfde
met dialectische eigenaardigheden en overvloedige
bastaardwoorden doorspekte caricatuurtaal als een
zoogezegd staaltje van echt Brabantsch . Onmiddellijk
antwoorden verscheidene gekrenkte Antwerpsche rederijkers, dat dergelijke taalverbastering destijds aan alle
rederijkers, zoowel in Noord als in Zuid, to verwijten
vie! en dat men in het Zuiden het eerst den weg van
de taalzuivering was opgegaan . En die Antwerpenaars
hadden gelijk . Coornhert en Spiegel kwamen met hun
purisme na Peeter Heyns, J . van de Werve en Theodorik
van Liefland .
Waerom verwijt ghij ons die wthemsch'-hoofsche streken P
Weet ghij wel, butte muyl, dat plachten soo to spreken
Al die hanteerden oynt, de redens-const, al om
Soo wel in Holkint als in 't Brczbants-Hertochdom P
Ick meyn dat eerst de const, van d'uythemsch to vermyden
In Brabcznt aen den dach ghekomen is bij tijden .

Geeraard van den Brande laat J . van der Veer heel
duidelijk hooren, dat de Brabanders der r7e eeuw de
bespottelijke taal, die hij hun in den mond legt,
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verwerpen, en voor een uit Bredero's geest gesproten
overdrijving hielden (1)
Dezelfde Van der Veen gebruikt dit spotmiddel oak
tegen de Viamingen . In zijn Feestdiclit (1628) laat hij
den zg . <<Vlaemsen Poeet Lieven>> een dergelijk knoeitaaltje gebruiken, en in zijn Zege-Sangli op de inneming
van Sas-van-Gent (1644) laat hij door een aantal
Vlaamsche vluchtelingen <<in haer gewone tael>> kiagen
en j ammeren op dezelfde potsierlijke wijze . Latere
Brugsche rederijkers namen hem dat al even kwalijk
als destijds hun Antwerpsche collega's .
In hun gekrenkte eigenliefde dreven de Bruggelingen
het zelfs zoo ver, dat zij met geringschatting op de beste
Hollandsche dichters gingen neerzien . In de liminaria
van Sc/Ioonheidts Ramplot van Jan Lambrechts (Brugge,
i66i) prijst een zekere S . V . onder de dichters uit
het Noorden alleen Cats en Heyns, dock voegt er in
chauvinistischen ijver bij, dat de laatste een Gentenaar
was, en de eerste een << van niet wijt van daer >> . Hij
besluit
Hollant magh op haer niet romrnen
Die van ons Landen commen .
Huygens en Vondel vallen niet in den smack van
den Brugschen rijmer . Hij laat ze dan maar met een
zekere comische grootmoedigheid can de Hollanders :
Huygh en Vondel gaet haer aen ;
Die ons oock niet aen en staen .
De waardeering, waarmede men Cats in het Zuiden
omringde, overtrof zeker die welke men voor orn het
even welk ander Noord-Nederlandschen dichter over
had . Niettegenstaande zijn calvinisme, dat zich echter
zeer weinig liet gelden, werd hij wegens den zakelijken,
(1) M . Sabbe : Brabat ii 't Verweev, bi . 186 .
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moraliseerenden inhoud van zijn werk, en zijn eenvoudige taal stellig een van de meest gelezen en geprezen
auteurs in het Zuiden . Hij werd er ook door velen
nagevolgd . De Catsianen in Vlaanderen en Brabant zijn
legio . W . Van der Elst, J . De Harduyn, P . Gheschier,
G . van Wolschaten, Petrus Croon, Pater Poirters of
hoe ze ook mogen heeten, werden onloochenbaar door
den Hollandschen Raadspensionaris beInvloed (1) •
De Bruggeling Jan Lambrecht was een persoonlijke
vriend van Cats . In de liminaria van de Vlaemsche
Vredevreug/zt (1659) komt een lofdicht van Cats op
Lambrecht voor . Het merkwaardige geval deed zich
ook voor, dat de eerste uitgave van Cats' laatste werk,
Ghedackten op sicipelooze Nac/iten, to Brugge verscheen
in 1689 bij Pieter van Pee, dank zij de zorgen van
Jan Lambrecht . De eerste Hollandsche uitgave van dit
werk kornt pas in 1700 . Tan Lambrecht had van Cats'
secretaris, J . Buys, in i66r het handschrift << tot een
ghedachtenisse>> aan zijn Hoilandschenvriend ontvangen .
In i66i roemt M . D . Baque den Brugschen dichter
Jan Lambrecht als de waardige voortzetter van Cats'
werk, dat naar zijn oordeel in Holland niet gedijen
kon (2) Hoe overdreven dit oordeel ook moge klinken,
Loch is het zoo kenschetsend, dat wij het hier meenen
to moeten merle deelen
Ick meyne Catzius en waere noyt ghestorven,
Indien by hadd' gheleeft in onse Vlaemsche locht :
Maer daer wiert daghelicx soo veel papier bedorven
In Hollant, dat den Man 't niet langher lijden znocht .
Hoe heeft by 't Hollands Voick syn hollers romp ghelaeten ;
Ghemerkt sy schryven staegh gheheele Bybels vol P
Omdat hun Rymen zijn ghelijck als ydel vaeten,
Het Lant is wel vol sandt, maer 't yolk van binnen hol .
Maer waer zijn Gheest mocht zijn, beghint nu eerst to blycken
(1) J, to Winkel : Dc Ontwikkeliigsgang . Dl. IV, blz. ii .
(2) Schoonheydts Ramplot (Brugge, Wed . J . Clouwe, 1661) .
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Door dit soo clean rerhaa1, wear in zy crachtich speelt
Sy heeft een tydt ghedoolt en socht near beers ghelycken,
Tot dat sy Lambrecht vondt, die dit heeft voort gheteelt .
Hoort Vriendei, wilt voord-aen u bracke Dichten staecken,
Sendt liever ii papier near onse Brugsche stadt :
Ons Reden-rijcken Prins son meerder Boecken maecken,
Hadd' by 't papier, dat ghy onnuttelich bekladt .

Nog heel op hat einde van de ie eeuw nam Michiel
De Swaen de faam van Cats in verdediging tegen de
Noord-Nederlanders : <<1k verwondere mij >>, schrijft
hij, << over d'onaerdige ondankbaerheyd van syne landgenooten, die vergeten hebbende 't gone sy hem schuldig
(syn), syne werken aensien met kleynachting > W .
Tusschen de eerste Vlaamsche en de eerste Hollandsche uitgave van Cats' Ghedac/iten oft Slapelooze
Nachten zijn er enkele verschilpunten, die in verband
met ons onderwerp, verdienen aangestipt to worden .
De wijzigingen bier en dear in de Brugsche uitgave
door J . Lambrecht aangebracht, verduidelij ken op
treffende wijze wat den zeventiendeeuwschen ZuidNederlandschen smack in de Hollandsche poezie van
then tijd hinderde . Cats, die hoofdzakelijk zijn Zeeuwsche, nauw met bet Vlaamsch verwante spreektaal tot
schrijftaal verhief, had daaraan voor een deal zijn
grooter succes in bet Zuiden to danken . Bij hem
ontmoetten de Viamingen de taalmoeilijkheden niet,
wear ze b . v . wel gingen over struikelen bij Huygens,
Hooft, e . a . Lambrecht oordeelde evenwel, dat om
Cats' populariteit nog uit to breiden, bet gewenscht was
in zijn werken de spellingwijze der Viamingen can to
nernen, sommige in Vlaanderen minder of niet bekende
woorden to vermijden en vooral can de beschouwingen
van den Mentor van bet calvinistische Holland alle
(1) M . Sabbe : Mickiel De Swaen (Brussel, Uitgave van de Koninklijke
.Academia van Belg ie, 1904, Dl . I . blz . 69) .
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strekking to ontnemen, die anti-katholiek was of zelfs
maar schijnen mocht ( 1) •
Diezelfde voorzichtigheid op godsdienstig gebied
tegenover alle Hollandsche geschriften, die in ZuidNederland doordrongen of nagevolgd werden, openbaart zich bestendig, ook nog in de 18e eeuw . Dc
Brugsche schoenlapper and Poet daze, Jan Quicke,
beef t als een echte vrijbuiter voor zijn gedicht .; lret Levers
van den weergaloozen . . . joos van den Vondel (Brugge,
C . De Moor, 1789) de biographic van G . Brandt bijna
woordelijk geplunderd . Hij wordt slechts mm of meer
zelfstandig op een paar plaatsen waar zijn katholieke
kitteloorigheid door zijn model wat geprikkeld werd (2) .
Hoe geringschattend in de liminaria van Schoonheydts
Ramplot ook over Huygens, Vondel en de Hollandsche
dichters in bet algemeen gesproken wordt, toch werden
zij in Zuid-Nederland wel gewaardeerd . Het zou ons
to ver leiden onze bewaring bier met de vale voorhanden liggende voorbeelden to staven . Dr . 0 . Dambre
bracht ons overigens daarvoor reeds een rijk materiaal
ears (3) .
Vondel werd door de besten in bet Zuiden, als b . v .
Michie! De Swaen, voor den a!lergrootsten der Nederlandsche dichters gehouden . <Hij overvliegt al de
Nederlandsche poeten door sterkheyd van stiji en
verheventheyt van gedachten >> . Hij <<trekt in synen
vaert met hem na omhoog al wie sync werken aendachtelijk overlegt >> . << Men ontdekt in hem de keest
van de tad >>, getuigt de Duinkerksche hee!meester .
Elders hebben wij aangetoond welke krachtige,
weelderige Brabantsche e!ementen in bet werk van
(1) M . Sabbe : Nota's over de eerste uitgave van J . Cats' Ghedac1stn o
Slapelooze Nachte . Versiagen en Mededeel . der Kon . Vi . Academia, 1928 .
(2) M . Sabbe : Ee achttieiu1eeuwsck Plagiaat (<<Mozalek>>, L . Opdebeek, bi . 53) .
(8) Dr. 0 . Dambre :
Nederiandsch cuitureel Gemeenschapsgevoei in
eeuwen van politieke Gemeenschapsondermijning (< Album Prof . J . Vercouilie *,
I Dl ., blz . 73) .
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Vondel levee en dien dichter wezenlijk maken tot de

rijke, glorieuze spruit van de geestelijke vereeniging
van Noord en Zuid (1) •
Vondel ward in hat Zuiden nagevolgd door De Swaen
zeif, die hem in sommige passages van zijn Menschwordinghe nabij komt ; door veal van de Swaen's
tijdgenooten, wier << nabootseersels >> van Vondel's
hoogdrevendheid hij scherp afkeurt ; door den Brusselaar Frans Godin, die op ergerlijke wijze in Lucifer heeft
gegrasduind (2) ; door Cornelis de Bie, die in een van
zijn geschrif ten Vondel's Aenleidinge tar Nederduilsclze
Dic/itkunste sours woord voor woord overneemt zonder
de bron to vermelden ; later nog door J . F. Cammaert,
die Adam in Ballingschap deerlijk verminkte en verlaagde tot een spektakel van louter kunst- en vliegwerk ;
en door nog anderen meer .
Veal dichters, bloemlezers en uitgevers uit hat
Zuiden handelden sours tegenover hue Hollandsche
collega's en hue werk met verregaande vrijheid . Evenals
de reeds genoemden De Bie, Cammaerts, Quicke e . a .
eigenden zij zich hat werk van Noordelijke schrijvers
zonder blikken of biozen toe of drukten hat na zonder
de minste melding van herkomst . In 1658 gaf de
Brusselsche drukker Jan Momrnaert hat Proces der
drie Gebroeders uit alsof hat eigen werk was, en in
werkelijkheid was hat anders niet dan een lichteiijk
verbrabantsche herdruk van een tekst, in 1634 en 1640
uitgegeven door Is . Burchoorn, to 's Gravenhage .
In hat Brabands Nacl'itegaelken van denzelfden Brusselschen drukker-dichter warden ettelijke liederen van
Jan Starter, Bredero en Fl ooft opgenomen zonder dat
de dichters daarbij genoemd warden ( 3) •
(1) Vondel, Rubens en Antwerpen (Eerste studie in dezen bundel) .
(2) Zie vender in dezen bundel .
(3) P . De Keyser : Wct Ouci-Brussel zong in de XVIIe Beuw (AlbumVercoullie, Dl . II, blz . 317) .

Wat ons in de atmosfeer van gelcibbel en strijd der i7
eeuw wel verheugen mag, is de goede verstandhouding
die onder vele vooraanstaande geesten uit de beide
deelen der Nederlanden toch blijkt to hebben bestaan,
zeus dan wanneer godsdienst en politieke opvattingen
ze van elkander scheidden .
Dat list Antwerpsche huffs der Moretussen gastvrij
open stond voor de kinderen van Vondel ; dat de grins
onzer poeten een mooie ode opdroeg aan Baithasar
Moretus 11( 1) ; dat Anna Roemer Visscher bevriend
was met Baithasar Moretus I, P . P . Rubens, den voorzitter van den Geheimen Raad to Brussel, Pieter Roose,
Jan Hemelaers, Jan Mantels, Gaspar Duarte, L . Nonnius,
en den befaamden pensionaris Jacob Edelheer (2) ; dat
alles kan verklaard worden door den band van sterke
godsdienstige sympathies . Maar dat dergelijke vriendschapsbetrekkingen bestonden onder Noord- en ZuidNederlanders van verschillende geloofsbelijdenis ; dat
de fel calvinistische Constantijn Huygens (3), to Antwerpen in 1648 de gast was van de Paters J ezuIeten ; in
i66o de prijsuitdeeling van list Latijnsch College to
Turnhout bijwoonde ; bevriend was met Gevaertius,
Michel Boudewijns, den Antwerpschen Pater Jezulet
schilder Daniel Seghers, den cosmograaf Florens van
Langeren, Erycius Puteanus, in wiens Gaecitatis Consolatio hij waarschijnlijk de eerste aanleiding vond tot list
schrijven van zijn Oog/'ientroost, en nog zooveel andere
Zuid-Nederlanders meer ; dat Ysbrand Vincent, uit
Frankrijk verbannen na de intrekking van list edikt
van Nantes, bij Baithasar Moretus III to Antwerpen,
zulken hartelijken steun vond om zijn kinderen uit
(1) M . Sabbe : Ult list Plc~tijsche Huffs (Antwerpen, V . Resseler, 1924,
blz . 87) .
(2) M . Sabbe : De Moretusse eu hun Kring (Antwerpen, V . Resseler, 1928,
blz, 53) .
(3) Id . Id ., p . 79 .
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Frankrijk naat Holland to helpen overbrengeti ; dat
alles bewijst dat over alle scheidingsmuren been,
geleerden, kunstenaars en handeislieden uit Noord en
Zuid elkander vriendschappelijk konden bejegenen en
gemeenschappelijke belangen, zoowel intellectueele als
economische, in de beste verstandhouding konden
dienen .
Een wijs woord over de verhoudingen van Noord en
Zuid, in de ije eeuw werd, na bet sluiten van den
Vrede van Munster, door Huygens geschreven in bet
voorbericht van Tr/ntje Cornelisdr . De beide Nederlanden wenschte hij to zien <<als twee swarmen noeste
bieen, verscheidenlijk beheert, rnaar vrienden >> . En
deze wensch zal ook die geweest zijn van Anna Roemers
Visscher, die aan de gastvrije tafel van Jacob Cats
voorstelde to drinken op de gezondheid van den ZuidNederlanschen staatsman Pieter Roose, wat gedaan
werd door alle aanwezigen << met grooter eerbiedicheyt
en ongedeckten hoofden , niettegenstaande Noord en
Zuid toen nog met elkander oorlog voerden . De
gevoelens, die op dat oogenblik haar hart vervulden,
heeft Anna Roemers Visscher met ontroering aan
Pieter Roose medegedeeld, en wij nemen ze bier over
als een hartelijke uiting van zuiver cultureele grootNederlandsche gezindheid : <<0 mijn lieve vaderlant
daer ick natuurlyck aen verplicht ben, en gij mijn
waerde vrindenlant, dat mij door soo veel beleeftheyt
dwingt om alles goets to gunners ; ick wensch, en ach!
of Godt gave dat mijn wensch geen wensch en bleeff!
dat ick mocht cussen de voetstappen van die de vrede
vercundigen >> (1)

(1) Zie Rijksarchief to Brussel, uitgegeven in Alle de Gedic1ten vast Av,me
Roemers Vissclser door N . Beets, II, blz . 277.
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J . E . J'OTGIETER

R . CBAKHU1ZEN VANDEN BRINK

V

Potgieter, Bakhuizen van
den Brink en de Wedergeboorte der Vlaamsche
Letterkunde na 1830
IJ voelden ons aangetrokken om to
VI'/) zoeken welke houding het literaire Hol'
Land , ge duren d e de eerste jaren na de
Omwenteling, tegenover de zich lang .
zamerhandd weer ontwikkelende Vlaamsche letterkunde heeft aangenomen . Wat dacht de
geestelijk rijkere Muze uit hat Noorden over de aanvankelijk zoo zwakke pogingen van haar zuster uit hat
Zuiden P Was hat geringschatting, die haar bezielde,
onder den invloed van nog niet gestilde verbittering
tegen de muiters P Was het aanrnoediging op grond van
hat gevoel eener taaleenheid, die zich over de nieuwe
politieke grenzen heen liet gelden P Welke letter- of
taalkundige eigenschappen of gebreken trof de noordelijke critiek bij onze auteurs aan P Al die vragen bleken
belangwekkend genoeg om er hat antwoord op to
zoeken .
Dadelijk vial bet ons op, dat wij met twee tegenover
elkander staande opvattingen zouden of to rekenen
hebben, uitstekend vertegenwoordigd, de eene door
E . J . Potgieter, de andere door R . C . Bakhuizen van
1Q 5

den Brink . Die twee schitterende Hollandsche geesten,
die bij de oprichting van den Gids in 1837 broederlijk
naast elkander stonden om in de Hollandsche literatuur
meer kracht en schoonheid to brengen en bet Hollandsche yolk uit sleur en karakterloosheid op to heffen,
hielden er over de pogingen van het Nederlandschsprekend gedeelte van het afgescheiden Zuiden om een
zelfstandig taalleven to heroveren en een eigen literatuur
to doen herleven, totaal verschillende begrippen op na .
Potgieter geloofde in het opstandingsvermogen van
Vlaanderen, Bakhuizen was van oordeel, dat het
Fransch als cultuurtaal daar maar moest gehandhaafd
worden .
Dat Potgieter de eerste Hollandsche letterkundige
was, die na 1830, openlijk zijn sympathie voor de eerste
stamelingen der jonge Vlaamsche letterkunde liet blij ken,
zal stellig niemand verwonderen . Niet alleen zijn
romantisch geloof in de krachten, die een yolk ult
eigen nationaal verleden kan puttee ; niet alleen het
vertrouwen in de mogelijkheden eener funk doorgevoerde volksopvoeding, dat zijn liberale ethische
beginselen bij hem onderhielden, maakten zijn geest
ontvankelijk voor de stellingen en verwachtingen der
Vlaamschgezinden, maar zijn verblijf to Antwerpen en
vooral de innige vriendschap, die hem daar met
J . F . Willems verbond, hadden bij hem ook een drang
des harten gewekt, die hem nader tot de Viamingen
bracht .
Potgieter vertegenwoordigde to Antwerpen, met
zijn tante Elisabeth van Hengel, den suikerhandel van
W . G . Van der Meulen, van 1827 tot 1830, en die stad
heeft in zijn gemoedsieven een zeer ruime plaats
ingenomen . De eerste voortbrengselen van zijn toen
twintigjarige Muze, alle uit Antwerpen gedagteekend,
en de herinneringen in 1870 met zooveel vernuftigen
stijlzwier als wijze bezonkenheid en beheerschte ontio6

roaring verteld in het Levers van R . C. Bakhuizen van
den Brink (1), getuigen daarvan op treffende wijze .
Antwerpen had Potgieter's hart gewonnen .
Wij zullen ons niet verdiepen in de vraag of wij hat
vaarwel aan de geliefde in Wilhelm's Reize, gedicht
in 1830, moeten opvatten als hat afscheid aan een
Antwerpsche schoone ; of de tears lief Bedroom, die
Potgieter op hat einde van zijn levers in De IValatenschap van den Landjonker als een jeugdherinnering
voorstelt, berust op autobiographische elementen ; en of de jonge vrouw, die hier zoo dichterlijk heropleefde, al of niet een Brabantsch meisje was, Bat hij to
Antwerpen had lief gehad .
Er zijn zekerder bewijzen die de gehechtheid van
Potgieter aan Antwerpen verkiaren .
Laat de ode, die hij op daze stad dichtte, en in 1830
in den Belgischen Muzen-.Almanak uitgaf, in onze ooren
vrij gezwollen klinken, toch vernemen wij er een toon
in van oprechte liefde . Potgieter houdt van de Schelde,
<<dien weergaloozen waterweg >> . Hij houdt van hat
stadsbeeld met de torenspits der 0 . L . Vrouwkerk, die
gel ijk een piji der pees on tvlogen '>, zich rappers gaat
<< in der wolken bogen >> . Hij houdt van Antwerpen's
geschiedenis, haar kunst en wetenschap, en vooral van
Karen handel, dien hij met zijn humanitaire tijdgevoelens
idealiseert als de machtigste factor voor verbroedering
en beschaving onder de volkeren (2) •
Als jonge koopman bezoekt hij de <<aloude beurs >>,
<<welker gewelven aan de meeste tempelen van Mercurius
in ons wereiddeel ten voorbeeld hadden gestrekt >>, en
waar hij omgang had met groothandelaars van allerlei
nationaliteit, die in de paleizen van de Meir en de
Lange Nieuwstraat gehuisvest waren (3)
(1) De werken van B . J . Potgieter, Deel V (Haarlem, 1885) .
(2) Nagelaten werken, Poezij, Deel I (Haarlem, 1865), blz . 34.
(3) De werken van B . J . Potgieter, Deel V (Haarlem 1885), blz . 47 .
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Te Antwerpen had Potgieter zich een droom van
eenheid der groot-Nederlandsche cultuur gevormd,
then hij als volgt samenvatte ;
De statige ernst van 't Noord, de blijde geest van 't Zuid,
Wat otis nog scheidt en deelt, o, doen wij 't zatnenvloeyen !

(1)

En toen hij na de omwenteling nog schreef : 1k heb
to lang met ideale Nederlander-zijn gedweept, om
geheel Hollander to kunnen worden in den zin, die men
tegenwoordig aan dit woord hecht >> (), is het zeker,
dat die Antwerpsche droom hem als een wellicht nog
to verwezenlijken ideaal voor den geest zweefde .
Bij dit alles komt de figuur van J . F. Willems op het
voorplan . Men hoeft maar Potgieter's gedicht Mine
Stemming (3) to lezen om to voelen, dat Willems voor
hem niet alleen een <<hartelijk geliefde vriend , maar
tevens een wijze raadsman was .
Wiliems leidde hem binnen in de buitenlandsche
literatuur, debateerde met hem over allerlei zaken en
rnaakte bij hem de Nederlandsche eenheidsgedachte
wakker . Daarover weet Potgieter op het eind van zijn
leven nog heel boeiend to vertellen (4).
We zien hem in Willems' huiselij ken kring bij punch
of thee, naast de piano zitten, luisterend naar den
Vlaarnschen voorman, die oud-Vlaamsche liederen
zong, zoo juist door hem verzameld, of we!, op verzoek
van Mevrouw Willems, die een < plaisanter voys>
verlangde, een wijsje van Desaugiers of een niet
politiek refrein van Beranger ten beste gal . Wij zien
hoe Willems zijn Hollandschen vriend hielp bij het
vertalen van Byron's ode op Bonaparte en hoe daarbij
het verschil in meening over de Europeesche politiek
tusschen den met vrijheid dweepen den j ongen man en
(1)
(2)
(3)
(4)
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Nagelaten werken, Deel I, biz . 46, Noorci
Dr . W . Dc Vreese : << De Gids , 1931 .
Nagelaten werken . ., Dee! I, blz . 73 .
De werken . . ., Dee! V, blz . 157.

et Zuid omler Willem (,

den bedaagden, bezadigden Viaming aan hetlichtkwam .
Wij treffen hen weer onder het loover van de oude
boomen in den tuin van de Societe de l'Harmonie, de
toenmalige vergaderplaats van de Antwerpsche betere
standee, bij een glas Leuvensch pratende over de
Fransehe Juli-omwenteling, die Willems met angst
vervulde om een mogelijke navolging in zijn land .
Het was een bitter scheiden toen de Septemberdagen
Potgieter noodzaakten Antwerpen to verlaten . Het
vertreksignaal van den diligentie-conducteur, Amis la
matinee est belle, het lievelingswijsje van den tijd, tot
revolutieleuze geworden, kionk hem droef in de ooren,
en in den wagen, die hem over Aken naar Holland
terugvoerde, maakte hij weemoedige overwegingen .
Wij begrijpen zijn klacht toen hij to Amsterdam aan
Willems en Antwerpen terugdacht :
(1k) zie met smart naar 't guile land,,
Mijn land der kunde, land der mm,
Waarin mijn hart bet uwe vond
En vrienschap ons verbond (1) .

Potgieter heeft gedurende zijn verblijf to Antwerpen
de taaltoestanden aldaar van dichtbij kunnen nagaan en
in zijn geschriften vinden wij daar treffende beschouwingen over .
Luistert eens naar hetgeen hij met bitterheid zegt
over de miskenning der volkstaal door den begoeden
koopmansstand : zAntwerpen's beurs deed er zich in
dien tijd op to goed, dat zij hare landstaal verloochende .

Als gij onder de ruime, maar lage bogen hadt omgewandeld, als ge op dat vierkante, onoverdekte plein
hadt stil gestaan, ge zoudt kippenvel hebben gekregen
van het geledebraakte Fransch, er om u heen gemarteld ;
ge hadt er, buiten het Engelsch, den tanden uitgestooten,
en het Duitsch den gorgel ontworsteld, een derde
(1) Nagelaten werken . Poezij I, biz . 749
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gehoord in de achterholten van den mood gevormd ;
dat evenmin als de beide anderen viug van de lippen
vloog ; dat het minst der drie in geest naar het echte
zweemde. I-let was het Vlaarnsch-Fransch ; het was de
tongval die het bewijs leverde, hoe weinig het yolk, de
zoetste heugenis zijner moeder prijsgevend, aan het
handhaven zijner zelfstandigheid dacht (1) •
Tegenover dit pessimistisch beeld hangt er gelukkiglijk een ander, waaruit blijkt dat Potgieter ook innig de
verkleefdheid der Antwerpsche <<kleine luyden>> aan
hun taal heeft gevoeld .
Willems bracht den voornamen jongen Amsterdammer in aanraking met die kringen van gaaf-Brabantsch
gebleven menschen ; hij haalde er hem toe over om in
1829 met hem, to Antwerpen, to zetelen in den keurraad voor een dier echte volksche wedstrij den in
uiterlijke welsprekendheid >>, waarvan de oudsten
onder ons nog wel herinneringen zullen bewaard
hebben, en waarvan de onbehoipenheid een man met
rij ken, geschool den geest als Potgieter zeker tref fen
moest . In een Gidsnummer van 1844 (2) beschrijft hij
dien voor hem zoo heuglijken avond .
Het was in het glorieuze Waje1kuis de groote gelagzaal, waar het destijds op Zon- en Feestdagen krioelde
van mannen, vrouwen met hageiblanke kantmutsen en
kinderen uit den middel- en minderen stand, die bier
kwamen drinken en wafelen eten . Het zat er eivol en
er heerschte een onmuzikaal lawaai, waarover Potgieter
alles behalve yleiend oordeelt : <<Professor Kinker
heeft het Vlaamsch Dietsch als het zachtsklinkendste
van alle geprezen, ik wenschte dat hij ook het gekal der
vrouwen en dochters van de sinjoors had beschreven .
Die foltering zijner muzikale ooren, zoude mij woorden
(1) Leven van R . C . Bakhuizen van den Brink, blz . 49 .
(2) Blz . 160 .
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hebben geleverd voor bet verdoovend gesnater . Geene
menagerie die er bij haalt!>> Als . bij tooversiag viel
plotseling al dat gerucht stil . De gelagzaal was ook
tooneelzaal . Het scherm was opgegaan en de . uitgalmers >>, alien handwerkers, kleermakers, ketelboeters
misschien, listen het opgelegde stuk opdreunen . Met
heilige stilts werden alien aanhoord . Welk <<aivermogen >>, vraagt Potgieter, boeide toch die menigte in zulke
mate? Wij laten hem zeif antwoorden <<Het heette,
dat zij Holiandsch spraken, maar tongval en toon waren
Vlaamsch (1), volkornen Vlaamsch, tot verlegen wordens
toe van uw onderdanigen dienaar, die mede uitspraak
over hunnen wedstrijd zoude doen, dewiji hij tenminste
hooren kon, wie het best Hoilandsch sprak . Mijn
geweten is nog niet gerust over de stem, die ik uitbragt ;
maar waar ik ook aan twijfele, niet daaraan, dat ik
voor mijn leven genoeg heb van de alleenspraak van
Frederik in de Onechte Zoon van Kotzebue, dien avond
tot misschien negen malen toe door even zoovele
tooneelspeiers uitgegaimd . Een zonderlinge, allerzonderlingste keuze, niet waar? dock waarop ik mij, des
ondanks, gedurende de voorsteiling, geen aanmerking
veroorioof de, uit eerbied voor de schaar, die onvermoeid voortluisterde ; die zich verlustte in de we!bekende kianken ; een tooneel, waarop men sprak,
zooals zij bet deed, op straat en to huffs, in lief en leed,
bij de kribbe en op het sterfbed, hare taal!>>
Die woorden getuigen van een begrijpende iiefde,
die onwiilekeurig den criticus in Potgieter genadig
moest stemmen . En toen hij Wiliems toch zijn opmerkingen maakte, vooral over de keuze van een vertaling
voor zuik een volksgehoor, en over het geniis aan
zelfstandigheid der toenmalige zuidelijke schrijvers,
antwoordde hem deze met de volgende haast profetisehe
(1) Natuurlijk is hier bedoeld ; Brabantsch
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woorden : < Laat ons betij en, we zullen er wel komen .
1k wacht oorspronkelijkheid van een jonger geslacht ! .
Die woorden troffen Potgieter zoo, dat hij ze nooit
vergat .
Zeven jaren na de omwenteling laat hij in het eerste
nummer van den Lids (1) een opstel verschijnen, waaruit zijn onverholen belangstelling spreekt voor de
literaire ontwaking der Viamingen . Dit artikel vangt
aan als met een geloofsbelijdenis : <Noch het geschreeuw
eener opgeruide menigte, noch de dwang van vreemd
geweld, kunnen op den duur de stem onderdrukken,
die zich, voor hetgeen Vaderlandsch en Nationaal is,
bij den weldenkende verheft >> . <<Voor een oogenblik
had in Belgie >>, schrijft Potgieter, <<voor den roes der
Franschgezindheid, de studie der oude oorspronkelijke
Volkstaal moeten zwichten ; bij dezulken, die eenmaal
met edelen ijver hunne krachten aan derzelfder beoefefling gewijd hadden, sliep die voorliefde voor het
Vlaamsch nimmer ; en hun voorbeeld wekt anderen
ter navolging op >> . Daarna somt hij de schaarsche
werken op, die hij als eerste teekenen der wedergeboorte
beschouwt (2) Hij spreekt er over met aanmoedigenden
lof, dock zijn critisch oordeel werd door zijn sympathie
geenszins verblind . Hij was diet to spreken over de
voortbrengselen van de Vlaamsche poezie, die toen nog
uitsluitend in de kamers van Rhetorica werd beoefend .
Terecht ergert hij zich over haar onnatuurlijkheid en
beuzelachtigheid haar potsierlijk gezwollen taal en den
hollen, waanwijzen lof, dien haar beoefenaars elkander
(1) <' De Gids , 1837, blz . 27 : Licht- e .i Scliaduwzijde der tege'iwoordige
Vlaamsche Letterleunde .

(2) Een studie van Jozef Bernard Cannaert over oude vlaamsche rechtspleging (Bijdragen tot c/c leennis vac het oude strafrecht in Viawuderen, /835) ;
Willems' moderne vertolking van den Reinaerd en zijn uitgave van J . van
Heelu's Rijmkronijle ; een herdruk van den Theophilus ; en de in bet Fransch
gestelde roman van Bon J . de Saint Genois Hembyse, waarvan 'otgieter serf
Nederlandsche vertaling wenscbt .

toezwaaien (1) . I- et was de crltiek van den kunstenaar,
die hat goad meant en wenscht made op to bouwen .
In hat jaar 1844 komt Potgieter in een nieuw Gids;,
artikel (2) op de jonge Vlaamsche letterkunde tern
zich verontschuldigende, dat hij daar sedert 1837 in zijn
tijdschrift niet meer over gewaagd had . Hij kon zich
thans verheugen in heel wat verbetering der toestanden .
« 's Lands taal toch > , schrijft hij, zag in hat Zuiden niet
alleen hare regten tegenover hat bestuur gehandhaafd,
maar van verstootelinge, als ze geweest was, ward zij
erkend ; de regeer_ing droeg aan Willems de uitgave
van een Belgisch Museum op ; ten gevolge van Karen
last, is de spelling geregeld >> . Potgieter kijkt thans uit
naar de oorspronkelijkheid, die Willems voorspeld had .
In de poezie vindt hij ze nog niet . Bij hat lezen van
het Neder_duitsch Letterkundig Jaerboekje, dat den vroegeren Belgischen Muzen-Almanak vervir g, komt hij tot
weinig opbeurende besluiten : << Eene poezij, wie hat
rijm om de laden rammelt als een keten ;
dichters
die vreemdelingen schijnen in de wergild, welke hen
omringt . . . >> . En daarbij geeft hij grondige opmerkingen
ten baste, die de Vlaamsche letterkundigen, jammer
genoeg, to gepaster ure niet schijnen overwogen to

(1) Dat de Vlamingen de brave Maria Doolaeghe, de Belgische Sappho
heetten, en den toen nog jongen Prudens van Duyse mast Bilderdijk plaatsten,
kan hij niet ernstig opnemen . Hij spot vooral met een jubeldicht, aan den
Brugschen rederijker Francis Cannedl opgedragen door Thomas van Loo, een
dichter van eenigen naam, die, naar Potgieter verzekert, toen reeds den
Vlaamschen Zangberg
bedreigde met een snort van Ars Poetics, nl . de
Vlaamsche Dichtkunst in vier zangesa in heldenverzezz beschreven, die eerst in 1842
to Brugge bet licht zag . Potgieter plaatst zich mast Dr. Snellaert, die dat
Brugsche gerijmel gehekeld had in de Bijdragesa voor Lettere~Z, Kunsten en
Wetenscha~Pen, en daarvoor de grofste en laagste uitvallen van hat kitteloorig
rijmersgild to verduren had . Een open brief van de verbolgen Bruggelingen aan
Dr . Snellaert begon als volgt :
Wees gegroet Professor Sn . . . voluit gezeid
Snoodaard ! Wat heb je de kaken bleak, meer gesteld tot razen, dan tot blazen
op een vreugdebazuin ! ~ .
(2) Blz . 155-170, blz . 222-238.
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hebben : <<Hoe! Furopa heeft van Belgie's vrijheids
zucht gewaagd, en uit die verzen ruischt er u nauwelijks een wedergaim van to gemoet . Hoe! Engeland
benijdde Belgie zijne industrie ; maar wie er oog en oor
voor hebbe, niet hare dichtkunst. Hoe! Brussel vloeit
over yen allerlei ultra's, welke er hunne utopia's
bouwen ; maar uit de voortbrengselen der Vlaamsche
zangers spreekt zelfs geen zweem van esthetische of
philosophische theorie! Anno een is aan de orde van
den dag ; in al die stukjes der vriendschap, der eerste
liefde, der huwelijkstrouw, der ouderweelde gewijd,
anno een, want vreugde noch smarte heeft iets individueels-karakteristieks . Het plekje gronds, door die
poeten bewoond, was het tooneel waarop menig treurspel der nieuwere geschiedenis werd afgespeeld ; maar
als zij in het verleden rondgrijpen, dan kiezen ze
<<ridders met de laps >>, en <<eeuwige jagers uit 't bosch >>,
of bezingen <<kloostermaagd en oorlogsman, twee lijken
op elkaer >>, navolgingen van Germaansche modellen,
die zij voor oorspronkelijke scheppingen uitgeven ;
horreurs der Fransche romantiek waardig, maar voorgesteld zonder het talent, dat deze onderscheidt . Zoo
leerlingen, zoo meester > (') .
Over het jonge Vlaamsche proza is Potgieter daarentegen veel beter to spreken . Hij meent <<dat het
Letterkundig Belgie, de algemeene rigting der beschaving volgende, alle pogingen inspande, om zijn proza
to verheffen tot het voertuig der gedachten, waarmede
zijne onafhankelijkheid het beziel(de), tot bevrediging
der behoeften, zijnen nieuwen toestand eigen >> . Als
bewijs van zijn stelling vestigt hij de aandacht der
Hollandsche lezers op <<vier verheugende teekenen aan
(hun) Zuidelijken gezichteinder> ( 2) : jaek, o( een arm
(1) BIZ. 156 .
(2) Blz . 162 .
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Huisgezin en De Koopmansklerk van P . P . van Kerckhoven en de twee bekende werkjes van H . Conscience
Hoe men Schilder wordt en That een moeder 4/den kan .
De bespreking van deze vier verhalen is zeer waardeerend en bevat kostbare wenken, waaruit Potgieter's
hartgrondig verlangen blijkt om beide schrijvers op een
hooger plan to helpen en de Vlaamsche letterkunde to
dienen . Met zijn bekende opvattingen over de maatschappelijke tack van den dichter wakkerde hij hen
vooral aan om het dagelij ksche leven in al zijn veelzijdigheid to behandelen, met al de gewichtige vraagstukken van onderwijs, godsdienst, politiek, pauperisme,
enz ., die toen in Belgie aan de orde van den dag waren .
Steunende op denkbeelden ontleend aan Jacob Geel's
bekende redevoering over het proza, raadt hij de
Vlamingen aan, vooral het proza to bewerken, de
echte poezie zou er zelf bij win .nen (2) .
(2) Blz . 238 . Uit Potgieters artikel sprak wel begrip van de krachten, die
in de Vlaamsche literatuur aan het groeien waren, maar de keuze van besproken
stukken en bet voorbehoud, dat hij op enkele punten maakte, waren niet heelemaal naar den zin van J . F . Willems, die in een brief, gedagteekend van 30
April 1814 (Cf. M . Rooses : Brieven van J . F . Willems, Gent, 1874, blz . 190),
zijn Hollandschen vriend terecht wijst met een vast geloof in onze literaire
toekomst : Van uw artikel over de Belgische letterkunde in den « Gids ben
ik zoo tamelijk tevreden ; dock gij hebt de beste stukken niet uitgekozen voor
uwe recensie . Conscience's Leeuw va~a Vlaandere,a en Van Rijswijck's Balladen
zouden daar beter voor geschikt zijn geweest ; dat zijn meesterwerken, en dit
vindt men niet in het Jaarboekje, dat een receptaculum van uitgeschoten
zemelstoffen mag heeten, welke men in een goeden bundel niet verkozen heeft
plaats to verleenen . Het hapert onze Belgische schrijvers zeker nog al aan
kiesche taalkennis en aan een wel doorgezette gedachtenleiding ; dock dat
gebrek wordt dagelijks al minder en minder aanstootelijk . Wij zijn tegenover de
Hollanders in vergelijking gesteld, niet zoo kuisch en zoo kiesch, maar misschien
wel wat levendiger en wat meer populair, 't geen juist een behoefte is voor ons
land, waar bet yolk, en niet de geleerden, de taal moet opbeuren . ons avenir
litteraire last zich met goede voorteekenen zien . Weet ook, dat al die Antwerpsche letteroefenaars nog zeer jong en splinternieuw van stijl zijn . Gij hebt
er vast geen enkelen van gekend in 1830 . Het zijn recruten maar toch dag5ere
jongelingen . Van Rijswijck is, in mijne oogen, een geboren dichter, wien alles
natuurlijk uit de borst vloeit . En dan, wat zegt gij van Ledeganck's treurdicht
op de dood van zijne moeder, voor een paar jaren in den Muzen-almanak
geplaatst ? Is dat niet allerfraaist ? ~ .
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Dit artikel van Potgieter kunnen wij beschouwen als
een eerste ernstige erkenning van de jonge Vlaamsche
literatuur door de Hollandsche critiek, en wel bij monde
van den gezaghebbendste van haar vertegenwoordigers .
Het is ook aldus dat R . C . Bakhuizen van den Brink
het opvatte en bestreed .
Hij deed zuiks niet in het openbaar, maar in een
merkwaardigen brief, op i6 Mei 1845 uit Weenen aan
Potgieter gezonden, en 1906 door Mr . Samuel Muller,
rijksarchivaris to Utrecht, uitgegeven (') . In dit schrijven
vinden wij de voornaamste bezwaren, die Bakhuizen
tegen Potgieter's sympathies voor de Vlaamsche letterkunde en de Vlaamsche beweging wist to opperen en
die zijn eigen houding tegenover de Viamingen verkiaren .
Moeten wij herinneren, dat ook Bakhuizen Belgie
kende ors er evenals Potgieter geruimen tijd, tusschen
de j aren 1848 tot 1851, gewoond to hebben P Tegenover
Potgleters voorliefde voor Antwerpen, staat bier - als
een eerste contrast, Bakhuizen's ingenomenheid met
Luik, waar hij zich vestigde nadat hij Holland had
rnerkwaardige
moeten verlaten . Luik vond hij een
stad met een zeer merkwaardige bevolking >>, die haar
onaIhankelijkheid eeuwen achtereen heeft bewaard en
nog vol iiefde was voor haar oude zeden en haar oude
taal (2) • Hij voelde zich sterk aangetrokken door de
bewogen geschiedenis der stad, waar <adeI en yolksregeering, politieke partij en die der geestelijkheid, bet
Roomsche rijk en Duitschland met elkander hadden
geworsteld >> (s) . Hij was betooverd door de schilderachtige omstreken, door bet Vesdre- en bet Ourthe-dal
met hun rotsen en valleien, hun bergstroomen en
ruInes, waarvan de aanblik zijn ziel overrompelde en
(1) Briefwisseling van R. L . Bakhuizen van den Brink (Haarlem, Erven
Bohn, 1906), blz . 112 .
(2) BIZ . 116.
(3) Blz . 116.

i i6

wegsleepte . <<Voeg er bij >>, schrijft hij in bedoelden
brief, <<dat ik mijn Hollandsch hart niet to huis had
gelaten, maar dat het levendig voor mijne herinnering
stored, hoe over die bergen en door die valleien welligt
het eerste Wilhelmuslied had geschald, hoe hier de
bodem gedrenkt was met het bloed van Oranje's eerste
krijgsgenooten >> .
Doch er was meer nog, dat Bakhuizen lyrisch stemde
tOen hij over Luik sprak .
Toen hij daar in benarde omstandigheden aanlandde,
onrustig, zonder waste toekomstuitzichten, won d hij er
zijn intrek bij de familie Simon, <<een eenvoudig burger
gezin, een toonbeeld van katholieke vroomheid en
huiselijke deugden >> . <<Zooveel zorg >, getuigt hij,
<<dienstvaardigheid, hartelijkheid en eerlijkheid heb ik
nimmer van eenigen hospes of hospita ondervonden en
zal die nimmer ondervinden . Hetgeen mij in huis omgaf,
bracht een weldadige kalmte in mijn gemoed : om
hunnentwille kreeg ik de Wallops lief >> . En in dat huis
heeft Bakhuizen, zij het dap ook niet zonder zielecrisis,
zijn eerste verloofde, Truitje Toussaint vergeten, en in
Julie Simon een echtgenoote gevonden, wier edele
gaven wij alien kennen sedert C . en M . SchartenAntink (1) de ontroerende Fransche corresponden ti e
tusschen Bakhuizen en zijn Luiksche verloofde hebben
uitgegeven .
Bakhuizen's hart lag to Luik en bet gansche Belgische
openbaar leven heeft hij uit then hock bekeken .
Al de ontwikkeide Belgen met wie hij betrekkingen
aanknoopte of die hij hoogschatte vinden wij buiten het
Viaamsche tramp . Het waxen de Franschrnan Gachard,
onze eerste rijksarchivaris ; Professor Borgnet uit Luik,
de voorzitter van het Luiksche gerechtshof ; F . C . J .
Grandgagnage, << de beste kenner van het Walionische
wezen >>, en nog anderen meer, die zijn opvattingen
(1) De Leveitsrornan van R . C. Ba1thuize vcn de Brink . Cf.
9

De Gids , 1913 .
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over het Vlaamsche vraagstuk in niet-Vlaamschen zin
beInvloed hebben .
De Vlaamschgezinden zocht Bakhuizen blijkbaar to
ontwijken . Waar hij Dr . Coremans, den adj unct-archivaris
to Brussel, prijst als een goed geleerde, betreurde hij
het, dat hij tevens <<het volijverig hoofd (was) van de
Vereeniging voor de Vlaamsche letterkunde in Belgie,
eene vereeniging, waaromtrent de Hollanders en Viamingen zich zulien bedriegen, wanneer zij er veel eers
en heils van verwachten >> (i) . Tegenover J . F . Willems
bleef Bakhuizen stelselmatig op afstand . <<Een toeval >>,
schrijft hij, <<bracht mij in aanraking met Willems, die
mij dadelijk met opgetogenheid ontving, neen opzocht ;
want uit mij zelven zou ik het hem niet gedaan hebben .
Hij zeif was overigens een man van een achtenswaardig
karakter ; maar uit innige antipathie zou ik mij zelven
liefst vreemd gehouden hebben aan de Vlaamsche
partij, waarvan hij het hoofd was >> (s) . diets kon hem
bewegen de Vlaamsche beweging en haar leiders to
naderen, zelfs niet zijn eigen persoonlijk belang . In een
brief aan Prof . J . Bake (29 Juni 1846), waarin Bakhuizen
zijn kansen onderzoekt om in Belgie een betrekking to
vinden, lezen wij : << Zoo ik mijn gemak en mijn belang
raadplege, dan zou ik mij weiligt in de armen der
Vlaamsche beweging to werpen hebben ; maar de overtuiging van mijn hoofd strijd er tegen, en mijn geweten
kept mij rein, dat ik de overtuiging van mijn hoofd
nimmer aan eenige consideratie, welke ook, heb
opgeofferd (3) >> .
(1) Blz. 14 .
(2) Blz . 264 .
(3) Hij voegt er bij : << Dc vlaamsche beweging bij de rigting welke haar
gegeven wordt, last voor Holland niets hoopen en is voor Belgie noodlottig .
(blz . 213) . Hij had aan zijn vrienden van den << Gids > beloofd << die overtuiging
in tegenspraak met sommige artikels van Potgieter, in hun tijdschrift over to
gieten
(blz . 213) . Hij deed bet echter niet, zich wellicht afvragende, zoo als
hij schrijft : <<wat men (in Belgie) en in Holland zou denken en gelooven van
een Hollander, die met de Fransquiljons gemeene zaak maakt? (blz . 213) .
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Buiten Luik vertoefde Bakhuizen ook eenigen tijd to
Brussel, waar hij volgens eigen bekentenis, << de Viamingen in tegenoverstelling der Wallops (leerde) kennen >>, met het gevoig, dat hij zich tegen de Vlaamsche
taalbeweging kantte .
Had hij toen over onze letterkunde in den Gids
geschreven, zooals Potgieter het verlangde, dan zou,
verklaart hij, zijn oordeel daarover lijnrecht met dat
van zijn vriend strij dig zijn geweest . <<1k had misschien
mijnen landgenooten aangeraden, die letterkunde niet
to bevorderen, en hun gewaarschuwd tegen hunne
sanguinische verwachtingen >> .
Daarop ontwikkelt Bakhuizen zijn beschouwingen .
<<Wat wenscht gij voor de Belgische natie P vraagt hij
aan Potgieter . <<Zeker verlichting en vooruitgang zooals
gij en ik die begrijpen > . Volgens hem hidden de Belgen
die aan Frankrijk to danken . Het weinig goeds to dien
opzichte sedert Albert en Isabella gesticht, had in het
Fransch zijn uitdrukking gevonden . Het overige was
Latijn en Vlaamsche letterkunde was er in dat tijdvak
niet, stelt Bakhuizen vast . Dan kwam de Fransche
revolutie met vooraf de emigres, die <<het beschaafdste
gedeelte (der bevolking) vormden in hunne tail en pair
hun inzigten>> (1) • De Sans-culottes volgden, die <<hunne
titanische begrippen met geweld den armen ongevormden
Belgen opdrongen >>, en na hen kwamen nog de <<republikeinsche emigres >>, die zich in het onderwijs en in
alle openba re wetenschappelijke inrichtingen indrongen .
De gevoigen van dat alles vat Bakhuizen samen als
volgt : << De achterlijke Belgen zagen de begaafdheden
hunner naburen met bewondering aan . Zij oefenden
zich eene tail to schrijven, zooveel beschaafder en gevormder din de hunne, in een kring van begrippen to
leven waarvoor zij nauwelijks de uitdrukking hidden >> .
(1) Blz . 120
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Het Hollandsche bestuur heeft gezocht dien stroom to
keeren en het Vlaamsch to doen herleven, <<maar,>>
voegt Bakhuizen erbij, <<ge weet zoo goed als ik, dat
men daarmede het Hollandsch bedoelde > . Die poging
is mislukt .
In deze voorstelling kunnen wij onmogeiijk jets meet
zien dan een verkiaring van de wijze waarop het Fransch
in Vlaanderen gedurende die eeuwen zijn invloed zag
groeien . Bakhuizen berust niet alleen in dien toestand,
maar beschouwt hem als een snort van weldaad, en
schijnt niet eens overwogen to hebben, dat de Vlaamschgezinden tegen die verfransching opkwamen juist omdat
daardoor, volgens hen, onrecht werd gedaan aan de
Vlaamsche massa, die aldus in haar normale beschavingsontwikkeling verhinderd en gedwarsboomd werd . Waar
Bakhuizen meent to moeten spreken van <arme, ongevormde
en achterlijke > ( 1 ) Belgen, had hij zich ook
kunnen afvragen waaraan deze achteriijkheid to wijten
was, en wellicht zou hij dan de kloof door de verfransching tusschen de massa en de leidende standen
gegraven, en het geniis aan geestelijk voedsel in eigen
taal voor de massa, als een van de mogelijke oorzaken
aangezien hebben . Bakhuizen 's verdere beschouwingen
over verlichting en vooruitgang konden weliicht gelden
voor de Walen en de kleine minderheid Franschsprekende Viamingen, rnaar niet voor de groote massa
der Viamingen, die zooals Verloo het reeds onder
Jozef II zoo voortreffelijk betoogd had, door de verfransching van hun leidende standen van alle hooger
intellectueel leven verstoken bleef .
Waar Bakhuizen de drijfkracht der Vlaamsche beweging zoekt to verkiaren, spreekt hij heelemaal zooals
het destijds gedaan werd in Waalsche en Vlaamschverfranschte doctrinaire kringen . Het was de geestelijk(1) Blz. 120 .
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held, schrijft hij, << die voor hat Vlaamsch de leus zoo
hoog heeft laten klinken>> omdat zij in hat behoud en
uitbreiden van de volkstaal een dam meende to vinden
tegen hat ongeloof, dat door Fransche dagbladen en
boeken in Vlaanderen kon verspreid worden . (1)
Ook hier zag Bakhuizen niet ruim genoeg . Het ligt
natuurlijk voor de hand, dat sommige conservatieve
geesten konden redeneeren zooals hij hat voorstelt .
Maar de sympathie der geestelijkheid voor de Vlaamsche
beweging moest niet noodzakelijk uit reactionaire
beschouwingen spruiten . Helderziende geestelijken zullen in hat beoefenen en louteren der volkstaal steJlig
ook hat krachtigste middel gevonden hebben om de
mesa to verzedelij ken en haar geloof to verinnigen en
to veredelen . Even helderziende leeken, - voorstanders
van orn hat even welke andere levensopvatting, zullen ook de volkstaal als hat eenig heilzame voertuig
voor hun denkbeelden erkend hebben . Mannen als
Willems en Snellaert hadden toch van meet of dit
laatste standpunt ingenomen, en een vijftal jaren nadat
Bakhuizen den hier bedoelden brief aan Potgieter zond,
zouden Eug . Zetternam, f ulius Vuylsteke en anderen
meer, deze zienswijze nog veel scherper en beslister
uitspreken . Nergens kan de volkstaal een wapen of een
werkmiddel zijn uitsluitend voor een afzonderlijke groep
Zij is de geestelijke tolk van de gansche gemeenschap,
en zoo er al strijd moat geleverd worden tusschen
verschillende levensopvattingen en beginselen, dan
moat zuiks, in hat algemeen belang, in de volkstaal
geschieden .
Bakhuizen verzekert verder, dat << de Vlaamschgezinden van de toen heerschende partij >>, << met eene
(1) Daarbij vertelt hij Potgieter over hat dagblad Vlaamsche Belgie, dat in
de Vlaamsclie Belge ward herschapen en hat <<orgaan der geestelijkheid ward ;
over den < verdienstelijken redacteur De Laet, die op hat stinkbankje ward
genet ; over (<den banvloek >, die Conscience trof, en dergelijke bijzonder .
heden meer, waarmede hij zijn zienswijze zocht to staven (blz . 121) .

consequentie, die men billijken moest >>, verklaarden :
Wij willen Vlaamsc/1 en geen Hollandsc/i/(') . Nu
beteekent Vlaamsch in de pen van Bakhuizen een dialect, dat tegenover hat Hollandsch (2) staat als hat
Waalsch tegenover hat Fransch . << De betrekking van
hat Fransch en Waalsch is geene andere dan die van
hat Vlaamsch en Hollandsch (3) • Hij leidt daar dan uit
af, dat hat Vlaamsch voor ernstig werk nooit zou mogen
in aanmerking komen . <<Het Waalsch is voor (den
Waal) een spel, dat hij flu en dan bezigt om een
<<paskeye>> aan den man to brengen ; en de destinatie
die (Bakhuizen) aan hat Vlaamsch als Vlaamsch in
tegenoverstelling van hat Hollandsch toekent, is niet
hooger .
In Bakhuizen's betoog is er bier al wear jets niet in
den hack . De Viamingen, die destijds hat Vlaamsch
tegenover hat Hollandsch plaatsten hebben daar nooit
in werkelijkheid made bedoeld hat Vlaamsche of
Brabantsche dialect . Vlaamsch beteekende voor hen
niets anders dan hat Algemeen Nederlandsch met
behoud van meer of minder eigenaardig Vlaamsche
woorden en wendingen . Zuiver dialectische geschriften
in den aard der Waalsche zijn to onzent, noch in
Bakhuizen's tijd noch heden, weinig of niet to vinden .
<<Auteurs als De Laet, als Conscience, enz . moesten
Hollandsch schrijven,>> wenscht Bakhuizen : <<zij zouden
de taal verrijken door de eigenaardigheden, de provincialismen, die zij uit hun land konden putten : voor
hunne denkbeelden, hunne begrippen is hat Hollandsch,
niet hat Vlaamsch, zooals de Vlaamsche beweging in
Belgie hat wenscht, hat voertuig . Laat de overigen zoo
goad zij kunnen Fransch schrijven ; maar last hat

(1) Blz . 122 .
(2) Hier wordt natuurlijk bedoeld hat algemeen Nederlandsch,
(3) Blz . 123.
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Vlaamsch en hat Wallonsch gelijkelijk aan zijn lot in
den mond des yolks over >> .
Nu meenen wij toch, dat De Laet, Conscience en al
hun tij dgen ooten, near hun baste vermogen, j uist deden
wat Bakhuizen verlangde . Zij accentueerden wel de
Vlaamsche kleur van hun teal, maar die teal was en
bleef toch algemeen Nederlandsch . Zeus de teal van
den bewusten particularise Gazelle, die zich eerst in
1850 deed gelden, blijkt ten slotte nog heel goed in hat
trader van hat algemeen Nederlandsch to passers .
Met de benarning Vlaamsch legde Bakhuizen echter
veal meer bet zwaartepunt op de uitgedrukte ideeen
dan wel op de geschreven teal, en onwillekeurig laat
hij daarbij zijn Verlichtingsbegrippen en zjn protestantsche voorliefde to voorschijn komen . Wan neer de
Viamingen zeggen, schrijft hij, Vlaamsch en geen
Hollandsch, dan is daarmede tevens gezegd : <<wij
willen ons aansluiten aan de epoque, van wear Holland's
ontwikkeling zijn aanvang nam, aan den tijd van den
ondergang van hat Vlaamsch, aan Van Meteren, aan
Anna Bijns, en de beschaving moat derwaarts teruggaan>> (') . Bakhuizen vraagt zich of wet hat HeiligVerbond,
hat in 1845 opgerichte geheime Viaamsche genootschap,
in zijn schild voert, en verzekert, dat hat is : <<volstrekte
afscheiding van alle Hollandsche ontwikkeling, teruggang tot den tijd voor 1568, - en hat rederijkerspoppenspel, dat hier en dear vertoond wordt, voegt hij
er bij, h±elpt de geestelijkheid goed op dien wag >> .
Over de Vlaamsche letteren omstreeks 1568, hat
begin van den opstand tegen Spanje, breekt Bakhuizen
nog al gemakkelijk den staf . Hij gunt aan hat Zuiden
alleen << Anna, Bijns, een vroom goed klopje, maar een
tamelijk slechte dichteres ( 1), en Van Meteren, <<een
eerlij ken goeden schrijver, die zelfs in zijne eenvoudig(1) Biz . 12 .
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held jets nails heeft >, maar die een ellendigen stiji met
onzekeren periodenbouw schrijft (1) • Marnix wordt voorgesteld als een plant, << die in Belgie niet gebloeid heeft>> .
Bakhuizen zet zijn overzicht voort over <<Belgie's
glansrijkste tijdvak >, den tijd der Bourgondische regeering, en is van oordeel, dat toen <<alles Fransch was .
Hij verkiest Froissart (2) boven Van Meteren ; Lemaire
des Belges (3), boven K . van Mander ; Margot, la gente
damoi,selle (4), boven Anna Bijns ; en zoo gaat bet voort,
totdat hij in de i eeuw Adenes (5) ii Roi bet verre laat
winnen van Maerlant .
Wij willen niet stil blijven bij den zonderlingen
in val om in een debat, waarin bet gaat om de belangen
van de Vlaamsche taal- en letterkunde, tegenover enkele
Vlaamsche auteurs, Franschschrij venden to plaatsen,
die niet eens in Vlaanderen geboren zijn . Wij willen
ook den nadruk niet leggen op de vale leemten in
Bakhuizen's overzicht . Van bet stichtelijk proza, dat
bier bioeide in de tweede half t der 14e en de eerste
heift der 15e eeuw, en waarop Van Vloten eerst in 185o
de aandacht vestigde, kon Bakhuizen niet gewagen .
Hadewich en Ruusbroec waren hem vrijwel onbekend .
Het Dierdicht, Van Velthem, Boendale, hat Voikslied,
Beatrijs, de Mysterie- en Mirakelspelen, Jonker Jan
van der Noot en anderen nog zouden bier met voordeel
voor Vlaanderen kunnen aangehaald worden. Doch wij
dringen daar niet op aan . Het is ons niet to doers om
Bakhuizen's oordeel over de persoonlijke waarde van
onze schrijvers to weerleggen . Wij betwisten enkel de
beteekenis van die al to geringschattende beschouwing,

f

(1) Blz . 122 .
(2) Valenciennes 1833 f Chimay 1410.
(3) Bavay 1478-1525 .
(4) Margaretha van Oostenrijk, gab . 1480, opgevoed aan bet Fransche hof,
1530 .
(5) Waalsch-Brabander, in dienst van Hendrik III van J3rabant ; XIIIe eeuw .
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waar ze dienen moat om de Viamingen aan to raden op
hat Fransche schip to blijven varen en de Hollanders
van de Vlaamsche beweging afkeerig to maken .
Het ergerde Bakhuizen vooral toen hij van Duitsche
zij de, wellicht wat lichtzinnig, lof moest hooren over
de j onge Vlaamsche letteren . Hij schrijft uit Wolf en
buttel aan Prof . J . Bake (29 Sept. 1844) : << De moffen
gelooven in ernst, dat de Vlaamsche literatuur de
Hollandsche in beschaving vooruit is (1), <<Het was
hun bekrompenheid >>, beweerdehij, << die hen in de beweging der Vlaamsche letterkunde zooveel belang deed
stellen (2), <<alleen aan hunne onwetendheid kon hat
onregt vergeven worden, dat zij (den Hollanders deden)
door de Vlaamsche literatuur boven de Hollandsche to
willen schatten >, en in de Hollandsche teal niets anders
to willen zien <<dan een langwijlige, matte, logische
wording uit den Plat-Duitschen tongval>> (3) . In een
vlaag van gramschap over een dergelijk geraaskal in de
Ailgemeine Zeitung zond hij aan dit bled een opstel
Ueber Hollandisc/le and Flacon~ndisc/ie Sprache and
Literatuur, i/ire Vergangen/leit and Zukun(t, dock hat
stuk ward niet opgenomen <<als in strijd met de beginselen door hat bled voorgestaan >> .
Hij reageerde daarop door nog minder van hat
Vlaamsch to gaan houden den ooit . Hij schrijft aan
Potgieter, dat die Duitsche ketterijen << hem scherper
maakten tegen wet de Duitschers lief is : hat Vlaamsch,
en toegeeflijker voor hetgeen zij haten en vloeken :
hat Fransch >> (4),
Bakhuizen, die de denkbeelden en houdingen van
Bilderdijk over hat algemeen verwierp en bitter afkeurde, was hat met hem echter roerend eens wet de
(1) Blz .
(2) Blz .
(8) Blz .
(4) Blz.

59 .
157.
157 .
158.
125

antipathie tegen Duitschland en den Duitschen geest
betrof . Hij vond hat dan ook goed, dat Bilderdijk to
Wolfenbuttel brief wisseling gehouden had in hat Fransch
met den toenmaligen bibliothecaris Langer . <<1k heb
zeif zoo gehandeld >, verklaart hij, Ken wat 1k in
Duitschland heb gecorrespondeerd is in hat Fransch
of in het Latijn geweest>> (1) • De moffen behoorden to
weten, <<dat de (Hollandsche) taal gees loot meer is
van hunnen stain, maar een zelfstandige boom met zijn
eigen wortels in den grond, met zijn eigen kruin in de
wolken - seen hoogte!>> Hij wilde hun laten voelen
<<dat overeenstemming van geschiedenis, van opvoeding,
van duizenderlei omstandigheden (de Hollanders) bevattelijker had gemaakt voor Fransche begrippen dan
voor de (hunne) ! >> (2)
De liefde voor de Fransche cultuur verklaart ook in
zekere mate Bakhuizen's tegenzin voor de Vlaamsche
beweging dier dagen, die in haar Jan Breydel-rhetoriek
al eens meer dan hat paste uitviel tegen hat <<wufte,
lauwe Zuid >>, waarvoor hij zulke innige bewondering
had . In dat opzicht deelde Potgieter hat ongenoegen
van zijn vriend. Toes hij in later jaren J . van Lennep
plaagde omdat <<hij zooveel op kon hebben met
congresses van buren, die hater zouden does wat
minder op de Franschen to smalen, en hunne literatuur
wat meer to beoefenen >>, antwoordde de Congresvriend
der Viamingen op een toon, die niet goed harmonieert
met dies van zijn bekende verbroederingsspeeches
< Och<
hat zijn groote kinders>>, waarop Potgieter's
wederantwoord luidde : << Gun mij dan de Wales, die
trokken de kinderschoenen uit! (3)
Wij staan heden ongeveer een eeuw verder in de
ontwikkeling der Vlaamsche beweging en der Vlaam(1) Blz . 168 .
(2) Blz . 158 .
(3) Leven van R . C . Bakhuizen van den Brink, blz. 187.
126

sche letterkunde, en wij meenen to mogen aannmen,
dat veel van de bezwaren, die de beide Noord-Nederlandsche letterkundigen hebben uitgesproken, de eene
in vertrouwende sympathie, de andere in twijfelende
antipathie, in den loop der tij den verdwenen zijn . De
groei der Vlaamsche letterkunde en cultuur was van
zulken aard, dat de beide tegenstanders, moesten zij
nog onder de levenden behooren, thans wel eensgezind zouden zijn in hun waardeering . Bakhuizen, die
Bilderdijk misprees omdat hij aan den Prins van
Plaisance de afschaffing der Hollandsche teal aanbeval (1),
en zijn <<wanhoop aan het volksbestaan schuldig en
verraderlijk (noemde), zoolang op het jaar lien nog het
jeer dertien volgen kon >>, zou flu wel inzien, dat hij in
zijn uitspraken over de Vlaamsche beweging kleinmoedig of op zijn minst voorbarig was, zoolang er op
de armoede der aanvangsjaren, nog tijden van rijken
bloei en veelbelovende kracht konden volgen als degene
die de j ongste geslachten mochten beleven

(1) Briefwisseling . blz . 159 . Cl. Bilderdijk's Mengelingen en Fragrnenten
(Amsterdam 1834) .
127

VI

Klaagdichten
over

bet

Barriere-Tractaat

P een mogelijke gunstige gezindheid van
de Zuidelijke Nederlanden tegenover de
Republiek der Vereenigde Provincien,
drukte gedurende het grootste gedeelte
van de 18e eeuw, van of 1715 en vroeger,
tot 1751, hetgeen wij zonder eenige overdrijving de
Barrire-eliende kunnen noernen (1) •
Reeds onmiddellijk na de erkenning van haar onafhankelijkheid to Munster, stelde de Republiek als een
van de grondstellingen van haar buitenlandsche politick
de oprichting vooruit van een dijk in de Spaansche,
later Oostenrijksche Nederlanden, tegen de steeds
dreigende veroveringszucht van Frankrijk .
In dien zin werd reeds in 1673 een overeenkomst
gesloten tusschen de Staten en den Koning van Spanje,
Karel II . Na den Vrede van Ryswyck werden, van
1698 tot 1701, Staatsche troepen gelegerd to Kortrijk,
Nieupoort, Oudenaarde, Bergen, Charleroi, Namen en
Luxemburg . Toen de Republiek tegen Frankrijk een
(1) Dit opstel en de twee volgende kunnen beschouwd worden als een voortzetting van de studien, die wij uitgaven in ons werk Brabant in 't Verwser
(Antwerpen, V . Resseler 1932) .
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bondgenootschap sloot met Engeland en Oostenrijk
werd door haar zeer beslist de oprichting van die
verdedigingslinie geeischt . Dat werd de grondsiag van
de drie Barrire-tractaten van 1709, 1713 en 1715,
waarvan het laatste, na een bespreking van meer dan
een jaar, to Antwerpen, bepaald werd uitgevoerd .
Hierbij werd maar een deel ingewilligd van de
hooge eischen, die de Republiek in 1713 had gesteld .
Vooral Engeland wilde haar niet toestaan wat zij in
commercieei opzicht voor zich aileen in het Zuiden
bedongen had . Engeland wilde ook wat van die voor
deelen . Wat er ook van zij, het voor ons zoo
vernederende tractaat van 1715 gaf aan de Republiek
noch mm noch meer dan de militaire en economische
<. voogdIj>> o ver de Zuidelijke Nederlanden . Het woord
is van Prof . P . J . Blok (1)
Krachtens dit tractaat verkregen de Staten recht om
een eigen garnizoen to vestigen to Namen, Doornik,
Meenen, Veurne, Waasten, leperen en Knokke (bij
Diksmuiden) . Te Dendermonde hadden zij de bezetting
to deelen met de Engeischen, elk voor de helft . De
voile financieele last van dien veiligheidsmaatregel ten
voordeele van het Noorden beliep tot een som van
1 .250 .000 florijnen per jaar, en werd tegen recht en
rede op den hals geschoven van de Zuidelijke gewesten .
Bovendien werd deze bezetting de oorzaak van vele
moeilijkheden, knevelarijen en rechtsmiskenningen op
aileriei gebied, waaronder Vlaanderen, Brabant en
Henegouwen zeer zwaar to lijden hadden .
In de eerste plaats ontstonden er bijna onoplosbare
verwikkelingen op godsdienstig gebied tusschen de
katholieke bevolking en de gereformeerde bezetting
der Barrire-steden. Er deden zich misbruiken van
alien aard voor in zake politie, betwistingen betreffende
(1) P . J. Blok : Geschiedenis van ,et Nederlandscke Volk . Dl . III, biz. 344
(Leiden, A . W. Sythoff's uitgevers Mij) .
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taksen en belastingen, bet inkwartieren cler soldaten,
bet eerbiedigen van de privilegien der ambachten en
neringen, bet recht op jacht en vischvangst, en dies
meer . De willekeur der militaire overheid in bet uitbreiden der vestingzones bij het regelen van de schulden
door de garnizoensoldaten gemaakt, en bij bet beoordeelen van geweiddaden door de militairen gepleegd
op de burgerij, verwekte telkens en telkens weer
eindelooze verbittering .
Het zware rekwisitorium van al deze Barrieremisbruiken, door bet Zuiden tegen bet Noorden ingebracht wend door Prof . E . Hubert uitvoerig en nauwgezet opgesteld (1) • Wij hoeven er bier niet langer bij
stil to blijven .
Er was echter nog meer . Het was de Republiek bij
bet Tractaat van 1715 niet alleen to doen om door bet
bezettingsrecht in bet Zuiden een dam op to werpen
tegen bet Fransche imperialisme, maar ook om haar
economische heerschappij over Zuid-Nederland to bevestigen en daar geen handeisconcurrentie meer to
moeten vreezen, De Republiek had niet genoeg met de
sluit ng der Schelde, zij wilde en volkomen onderwer-g
ping van bet Zuiden aan haar belangen . <<Zware tollen
beletten alle handelsverkeer ook Tangs de Maas ; de
handelsartikelen der Zeemogendheden werden zwaar
belast, die der provincien zeif bij uitvoer zwaar getroffen . Uitgesloten van den handel op lndie en thans door
de scheiding van Spanje geheel beroofd ook van de
geringe voordeelen die -< de viag van Bourgogne>> in de
zeventiende eeuw daar nog had genoten, door tallooze
binnenlandsche tollinien zelfs in bet onderlinge verkeer
belemmerd, gingen de Zude1ijke Nederlanden hunnen
commercieelen ondergang tegemoet . Wat zij nog aan
(1) E . Hubert : Les Garuisos de ice Bcerrie're das ies Pays-Bas Autricleins
(I7I5-1782), Brussel, J . Lebegue, 1902 (Dl . LIX,
Memoires couronnes et
Memoires des savants etrangers, uitg . door de Koninkl . Academie van Belgie) .
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schepen en matrozen hadden, verliep naar hat Fransche
Duinkerken ; hunne zwakke industrie verplaatste zich
geheel naar de naburige Fransche fabrieksteden ; hun
handel waagde zijn kapitalen voortaan alleen nog maar
in Hoilandsche of Engelsche ondernemingen . De Republiek kon gerust zijn : van daze zijde vial geen concurrentie meer to duchten, dat was voor haar hat groote
voordeel van den thans gesloten vrede >> (') .
De Belgische gewesten hadden in 1715 zeer duidelijk
hat besef van al hat lead, dat hun to wachten stond . Zij
hadden er overigens een voorsmaak van gekregen
gedurende de bezetting van enkele hunner steden vOOr
hat onderteekenen van hat Barriere-tractaat . Hun
gewone lijdelijkheid wierpen zij of en luide drukten zij
hun misnoegen uit over hat verdrag, dat hun soeverein
Keizer Karel VI, met de zeemachten gesloten had (2)
Op 25 September 1715, een paar maanden vOOr de
onderteekening van hat Barrire-tractaat, zond een
groep Viamingen, waaronder de bisschop van Gent, de
abt van Eename, de abt van St . Andries, de vicaris
generaal van Brugge, F . J . du Chambge, C . Anchemant
de Vischbrugge, F . de Schietere de Lophem, A . van
der Meersche de Bareidonck, en talrijke anderen, een
protestschrift tegen hetgeen men to Antwerpen voornemens was . Zij kloegen bitter over het vooruitzicht
een deal van hat Vlaamsche grondgebied bezuiden de
Schelde aan de Staten generaal to moeten afstaan en
hun land to zien gebruiken als een barriere, die telkens
wear aanleiding tot invalien en oorlogen zou geven .
De vroomheid van den Keizer is to groot, schrijven zij,
pour qu'on puisse se persuader qua de gayete de
(1) P . J . l3lok : Geschiedenjs va& hat Nederiadsc1ie Volk . Dl . III, blz . 345 . M, Huisman : La Belgique Commerciale sons l'empereur Charles VI . (Brussel,
H . Lamertin, 1902, blz . 71 c . v .) .
(2) H . Pirenne : Histoire de la Belgiqzee au commeucemeut du XVIIIe sie'cle,
p . 449 . - Histoire de la Belgique, V, p . 172.
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coeur & par un traite elle puisse abandonner a l'enfer
taut des milliers d'arnes qu'elle pent conserves a JesusChrist, par la force de son bras, & par une ferme
resolution de ne point dernembrer la Province au-dela
de ce qu'elle l'a ete par le Traite de l'annee 1664 qui
s'est fait en consequence & en accomplissement de celui
de Munster de l'annee 1648 >> (') . Het rekwest smeekt
den Keizer niet toe to geven . Zoo hij het wel doet, zal
hij een van de schoonste provincies der Nederlanden
buiten staat stellen hem to dienen en de voordeelen,
die de Staten-Generaal er uit trekken zullen, kunnen
alleen dienen om 's Keizers goede en trouwe onderdanen nog meer to verdrukken . De Vlaamsche bevolking hoopt dat de Keizer aan zijn gevolmachtigden
gezant Graaf von Konigsegg opdracht zal geven noch
afstand van grondgebied, noch barrire toe to staan .
Toen het tractaat den toch door de krachtdadige
tusschenkomst van den Engelschen gezant, Lord Cadogan, den vriend van Mal borough, onderteekend wend,
trokken in Januari 1716, bij nijpend Winterweder, een
aantal afgevaardigden van de Oostenrijksche Nederlanden near Weenen om dear eigenhandig aan den
Keizer een nieuw en dringend rekwest to geven (2 > .
In Vlaanderen en Brabant was men terneergeslagen,
zegt het vertoog, toen men er vernam dat de Keizer in
de eischen der Staten-Generaal had toegestemd .
Dear wordt vooral nadruk gelegd op de inbezitneming
door de Staten van al de sluizen, waarrnede het land
kon onder water genet worden . Zoo kregen de Staten
een wapen in handen, waarmede zij Oostenrijksch
Vlaanderen heelemaal ten onder brengen konden, door
(1) A la Sacrec Mafeste Impriale et Catholique (Kon . Bibliotheek Den Haag .
Catalogue van de Pamflettenverzarneling, door Dr . W . P . C. Knuttel, r 16265) .
(2) Requete pre'seute'e Sa Majesti Impiriale et Catholique, day lee deputez des
Pals-Bas Autrichiens . Vienne en Autriche, L'An de Grace M . DCC . XVI . (Kon .
Bibi . Den Haag . Cat . van de Pamflettenverz . door Dr . W . P . C. Knuttel, nr16312) .
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de sluizen gesloten to houden om het wegvloeien der
zoete wateren to beletten of door ze to openen en met
de toevloeiende zeewateren bet land to laten overstroomen tot voorbij Brugge en Gent . Vlaanderen en
zijn bewoners zijn aldus aan de willekeur der Staten
overgeleverd .
Bitter wordt gejammerd over den afstand van het
grondgebied, waarop zich steden als Watervliet, dorpen
en gehuchten bevinden, to midden van de vruchtbaarste
landouwen van heel Vlaanderen, de graanzolders van
Brugge en Gent .
Het tractaat wordt verder voorgesteld als een ramp
voor de nijverheid en den handel van Vlaanderen . De
Republiek zal door haar barriers-steden meesteres zijn
over uit- en invoer . Geen koopwaar of geen nijverheidsprodukt zal Oostenrijksch Nederland to water kunnen
verlaten zonder de instemming van de Staten, die de
Schelde beheerschen to Doornik, de Lippe bij Meenen,
de Samber en de Maas to Namen .
De financieele lasten, waaronder het tractaat de
Zuid-Nederlanders zal doen gebukt gaan, worden den
Keizer ook voor oogen gelegd, en met het meest
warmte wordt ten slotte gewezen op het gevaar dat de
Roomsch Katholieke Godsdienst ten slotte gaat loopen
in het Zuiden, bij toepassing van het tractaat .
<< Ii est vrai, Sire, >> zegt hier bet rekwest, <<que par
le penultieme Point du 17 C Article du dit Traits, it est
stipule que la Religion Catholique & Romaine sera
conserves & maintenue daps les Lieux cedez sur le pied
qu'elle y est exercee actuellement >> . De afgevaardigden
hadden echter geen vertrouwen en ze verkiaren het
onbewimpeld . Wie gaf hun de zekerheid dat de
bisschoppen char nog recht van juridictie, van geestelijke
tucht, van bezoek, van benoemingen enz . zouden
hebben? Zelfs indien dit bepaald was, zouden zij toch
nog achterdochtig blijven, onder de overheersching van
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de Hoogmogende Staten (<a qui le seul nom du chef de
l'Eglise est en horreur, & pres desquels it est sans
example qu'au fait de la Religion, its agent jamais
observe aucun Traits ou Capitulation en quelque
Place, qui leur a ate cedes, ou qu'ils ont conquis
par les Armes .
Eerbiedig doet hat rekwest verder opmerken, dat
geen afstand van grondgebied mag toegestaan worden
zonder de goedkeuring van de provincials Staten en
dat daze Staten voor hat Barriers-tractaat in Iet geheel
niet geraadpleegd warden .
Ten slotte wordt den Keizer gesmeekt om ziju
Nederlandsch gebied bepaald in bezit to nemen en er
zijn blijde intrede to doen, wat Karel VI altijd maar
uitgesteld had .
De Staten Generaal der Vereenigde Provinties listen
door hun Minister Hamel Brunincx op dit ZuidNederlandsch vertoog to Weenen antwoorden (1) en op
dit laatste geschrift kwam er een wederantwoord van
de Oostenrijksche Nederlanden (2),
Brunincx had o . m . geargumenteerd, dat hat verlies
van grondgebied vergoed ward door hat recht van
souvereiniteit, dat de Keizer nu kreeg op leperen,
Veurne en Meenen . De Zuid-Nederlanders spotten met
daze souvereiniteit over steden, waar de Holiandsche
garnizoenen in feite meester bleven .
Wij hebben hier enkele van de voornaamste klachten
uit die Vlaamsche en Brabantsche rekwesten aangehaald omdat wij in een paar strijdgedichten, die wij
(1) Memoirs des Etats generaux des Provinces- Unies, resents t Sce Majeste
Imperials et Catliolique par leur Ministre le Seigneur Hamel Brunincx le 30 mars
1716. Coutre ice Requete re'sentee a Sa Majeste par ice Deputation des Pais-Bas
(A Vienna, 1716) Kon . Bibliotheek Den Haag . Pamfiettenbibliotheek, r 16313 .
(2) Requete resente'e ti Sa Majesti Imperials et Catisolique, par les deputes des
Pais-Bas Autrichiens, servant de Reonse au Memoirs des .Mats generaux des
Provinces- Unies, prCsentee a Sa Majeste Imperials et Catholique pay taut Ministrs
Hamel Brunincx le 30 mars 1716 (A Vienna en Autriche, L'An de Grace,
M . DCC . XVI) Koninklijke Bibliotheek Den Haag, Thysius, r 16314 .
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thans bespreken willen, van al die klachten een trouwen
weerkiank vinden .
In het eerste gedicht, gesteld in het Fransch, Les
Lamentations et les Regrets de la Patrie desolee (Se trouvent a vendre a Lille, chez J acques le Francq) (1), wordt
ons met pathos medegedeeld, dat het Vaderland een
afvaardiging near Weenen heeft gezonden . Het Vaderland verheugt er zich in, dat zijn zonen meer cooed en
durf vertoonen .
Mais quel nouveau spectacle vient paraltre a mes yeux,
J e vois se reveilles mes enfans malheureux,
Eh laches faloit-il attendre que la foudre
Vous edit toes ecrase, et m'eut reduit en poudre?
Vous deviez softtenir votre ancienne valeur,
Et par-la detourner tent de tristes malheurs .
N'importe tel voit souvent reussir son espoir,
Qui doit sa delivrance a son seul desespoir .

Men moest befaamde, bevoegde personnages near
Weenen zenden . De keuze was goed gedaan .
Allons choisissez done d'Illustres Personnages,
Cheris par leer vertu, fameux par leur courage
Qui connaissent a fond vos Coutftmes et vos Loix,
Mais c'en est deja fait, j'approuve votre choix .

De afgevaardigden zijn vertrokken <au mois de
J anvier pendant le fort de la gelee> (2) Dit geeft den
dichter de volgende verzen in de pen :
Partez sans differer genereux defenseurs :
Que rien ne vous arrete daps votre noble ardeur,
Soutenez ce qu'en vous la gloire vous inspire
Pour souver coon honneur, mes Peuples et mon Empire .
Affrontez les perils, les tempetes, les grelons,
Les pluis, les vents, les neiges, les frimats, les glacons,
Q uand on voit sa Patrie sur le point de perir,
Ii faut tout hazarder pour vaincre ou pour mourir .
(1) Kon . Bibliotheek 's Gravenhage . Parnflettenverzarneling,
(2) Randnota van den dichter .
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r 16270a .

Het Vaderland wakkert hen aan om hun opdracht
krachtdadig to vervullen .
Vous courez a un Throne ou regne la justice .
Le Heros qui l'occupe vows y sera propice,
Representez-lui donc avec soumission,
Mon zele, mon respet mes protestations .
Offrez a ce Monarque, mes biens, mon sang, ma vie
J urez-lui mon courage, mon HeroIque envie,
Et qu-event de fausser la foi de mes sermens,
J e souffrirai plfttot saper mes fondemens .

Het gedicht bevat ook een tafereel van de ellenden,
waarin de Oostenrijksche Nederlanden verkeerden en
nog verder zouden dompelen . De dichter gebruikt hier
den hyperbolisehen stiji, dock in werkelijkheid heeft
.lies wet hij zegt toch een echten ondergrond . Dit
fragment verdient hier ook zijn pleats .
Mes villas sont livrees a des Loups ravissants,
Qui n'ont Ilj Foi, ni Loi, ni Honneur, ni Sermens .
J e vois de tons cOtez mes Places demolies,
Mes murs renversez, rues Garnisons banies,
Mes Chateaux sont briulez, on rase tons mes Forts,
La mar m'est interdite, on farms tons mes Ports .
Mes Etangs soot tar, la Pesche m'est Otee,
Je n'ai plus le secours de la fraiche Mares .
Mes Rivieres sont sechees, on detourne leurs eaux,
Pour me faire perir on comble mes Canaux .
Mes vivres sont coupez, mes recoltes enlevees,
Mes Magaziris soot prix, et rues droits sont fraudez,
Je n'ai plus de Bureaux, on pills mes comptoirs,
Et mes Etats, chez moi, n'ont n'y rang, nj pouvoir.
Le Juge, i'Artisan, le Clerge, la Noblesse,
Le Manant, le Pescheur, le Marquis, la Comtesse,
Tout se trouve abime par le joug stranger,
Qui s'etablit chez moi, et pretend s'y loger .
Les entrees, les sorties, tout prise impunement .
Mes denrees soot vendues pour un vii payement :
N'aiant plus de debit pour mes Manufactures,
Mais Ouvriers se trouvent sans pain, sans nourriture ;
Man Commerce est rompu mon Negoce est a bas,
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Mes Marchands ruinez me tombent sur les bras .
Mes campages fertiles vont etre abandonnees,
Mes Peuples s'y voiant au point d'etre inondez .
Mon Betail, mes Greniers et mes riches Moissons
Ne son t plus pour moi, ni rues provisions .

Over de verplichting om in hat onderhoud
Staatsche garnizoenen to voorzien luidt hat :

der

Mes avides sang-sues ne sont point satisfaites
D'avoir en me ruinant procure ma defaite,
Ellen m'obligent encore a payer tons les ans,
Ceux qui sont de ma perte le maudit instrument .

Het ergste wet hat Vaderland overkwam was hat
indringen van hat protestantisme met de bezettingstroepen . Dear weiden de Lamentations uitvoerig over nit .
Autrefois dens mes bras logeoit la Pieta,
Je gardois dens mes Dogmas la sainte antiquite .
je ne souffrois jamais de nouveux sentimens,
Et Dieu seul occupoit l'esprit de mes Enfans .
A present dens mon sein (o! douleurs trop ameres)
L'Heretique en triomphe arbore ses banieres,
Ou les Sacrez Mysteres etoient administrez,
C'est la que l'Heresie eleve ses Trophees .
Le respet eat banni, de mes saintes exercices,
Chacun vent raisonner, et suivre ss caprices .
Tel etait humblement soumis a son Pasteur,
Qui sans aucuns principes vent faire le Docteur .
Tel chantoit la Preface (1), qui entonre Marot (2),
Tel fait le bel esprit, qui souvent n'est qu'un sot .
Ii croft le Fat qu'il est, pour avoir 111 Calvin .
Qu'il va tout reformer par son fade entretien .
Ii pousse son orgueil jusqu'a blamer un can,
Que son foible genie ne voit et n'entend pas,
J e trouve daps rues Temples mes Autels abattus,
Je vois daps mes Convents mes Vierges corrompues,
Mes Hopitaux sont vuides, leurs biens sont envahis,
Mes chapitres chassez se voient abolis .
On prend le revenu de mes Donations

(1) De min,
(2) Dc berijmde psalmen van Marot .
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TITELBLAD van Dialogue

Mes Pretres sont fustrez de leers Fondations,
Mes Prelats, mss Abbez ne possedent aucuns rarigs
Et le Ministre Hugnot senile brilie sur les bancs .

De dlchter west, dat ook de Keizer begaan is met
het lot der Oostenrijksche Nederlanden en er zich niet
over troosten kan, maar <<une raison fatale le fait
dissimuler >>, en in een kantaanteekening verklaart hij,
dat die raison fatale >> de oorlog tegen de Turken is,
die hem zorgen gaf .
Le teens viendra pent-titre que ce Prince irrite
Scaura tirer vangeance de taut d'indignitez .
Et tel qui avec lei a tire an baton
Se trouvera heureux s'ii obtient son pardon .

Veel interessanter nog dan de Lamentations is een
uitvoerig Vlaamsch gedicht, uitgegeven onder derv titel
Dialogue tusschen een Hallander en Vlaminck over het
werck van Barriers (1), met het fictieve adres < tot
Geneve op druckerije onder de Persse > . In een dubbel
chronogram, bij het einde van het gedicht, wordt het
jaartal 1716 als datum van uitgave vermeld (2) Het is
dus een gedicht, dat het jaar na de onderteekening van
het Barriere-tractaat verscheen .
In dit merkwaardige stuk krijgen wij als het ware
een voiksch commentaar op al de officieele klachten die
voorkomen in de Zuid-Nederlandsche rekwesten aan
den Keizer gezonden .
De Hollander ontmoet den Viaming en vraagt hem
wit hij in Holland komt doen . De Viaming antwoord,
dat hij gekomen is om <aan het zijne to geraken >, wit
heel moeilijk is als men to doen heeft met een man, die
niet betalen wil . Schamper vraagt de Hollander :
ic Is 't een van uw Patriotten ? >>
(1) Ikon . Bibliotheek 's Gravenhage . Pamflettenverzameling,
r 16270a .
(2) LeopoLDUS Joannes Deo DatUs Caesare natUs (DDDCLLVVVI =1716) .
- Dc Votls sIbI beLgls Certo erlt In sa LUteM (MDCLLVVIIIIII = 1716) .
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De Viaming bijt hem toe :
't Schynt dat gy wilt met my spotten,
't Is een Hollander een fielt
Die verdient to sijn gebielt .>>
Daarop verlangt de Hollander <<niemaren>> uit Vlaanderen en het eerste woord van zijn Vlaamschen gezel
luidt :
Men beweent het Vaderlant
't Gaet helaes geheel verloren
Daar heeft de Hollander wel wat van gehoord . De
Viamingen zijn boos .
Jae men seght dat s'hun verstoren
Om een weinigh Sant en Lant,
Dat light naer den Scheldekant .
Dit is dus een bepaalde zinspeling op den afstand van
Viaamsch grondgebied door de Staten geeischt . De
Hollander poogt dien eisch goed to praten . Hij stelt
hem voor als gewettigd door de offers, die de Republiek
zich heeft opgelegd om de Fransche troepen to verdrijven en aan den Oostenrijkschen keizer, Karel VI,
zijn Nederlandsche bezittingen terug to verzekeren .
We! hoe soo, is het geen reden,
Dat als iemant heeft besteden
Syneri arbeyt Jaren lanck
Dat hij iet krijgt voor sijn dank?
Hebben niet de Heere Staten
Met hun Gelt en hun soldaten
Oorloghs-tuygh Artillerye
TJyt der Fransche Slavernye
U geholpen en gegeven
Keyser Care! om to leven
Onder hem die moeste zijn
Uwen echten souvereyn?
Van Hollandsch standpunt gezien was dit het gevo1
van de overwinning bij Ramilhies,
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De Viaming is erg sceptisch aangaande die offer
vaardigheid der Staten en verplicht zijn tegenspreker
die bewaring to herhalen en verder uit to leggen .
'k Segge dat door 't Hollants Bloat
Keyser Carel heeft den voet
Gehadt in de Nederlanden,
Ende uu heeft in sijn handers
Names, Brabant, Vlaenderlant
En noch veelderhande Lant .

De Viaming beweert ironisch, dat er nog heel wat
ontbreekt orn Karel VI opnieuw volledig in hat bezit
to stellen van hat erfgoed van zijn vaderen .
Weet gij wat gij (nog) doers moste P
Gij most al uw Sand en Lant
Geven in des Keysers hant .
Is hat niet 't ghebodt des Heeren
Soo my dunckt en soo ick meyn
Geeft een yder ears hat zijn?
En staet daer oock niet gheschreven
Dat men moat den Keyser geven
't Gon hem toekomt P en aen Godt
Van 's ghelycken is't ghebodt .
Hebt ghy 's Keysers Buys ontnomen
Ghy kont wader overk.omen
Ende restitutie doers
Wader op een goat fatsoen .

De Hollander antwoordt hierop, dat zijn land voor
taan een onafhankelijke staat is, als dusdanig door alle
naties erkend .
Otis Hoogh Mogende Staten
Kennen geese Potentates
Voor hun echten souvereijn,
Een vry voick is 't dat wij zijn ;
Koninck, Princes, Republycken ;
Spaignien, Duytslandt, alle Rycken
Kennen ons voor Opper-hear
En doer, on Ghesanten eer .
'4'

Phillipus selfs Koninck van Spaignien
HHeft den Prince van Oraignen
En d'Hollandschen Staet herkent,
't Is een yder wel bekent ;
Al syn recht dat is verloren ;
En ons weder toe geboren
Nu veel meer als hondert jaar,
De Tractaeten ligghen daer .

De Hollander betoogt verder, dat hetgeen de Staten
flu in bet Zuiden willen, niets anders is als de intrest
van het vele geld, dat zij hebben uitgegeven in hun
strijd tegen Frankrijk .
Desen (intrest) moet den Keyser draghen,
Oft ons gheven Gheldt of Landt,
't Heeft ghedient tot onderstandt
Van sijn Wapenen en Rechten .

Dc Viaming kan zich met die voorstelling der zaken
niet vereenigen . Hij verwijt de Staten hun hebzucht bij
alles wat ze doen, en herinnert er terecht aan, dat zij
vooral gehandeld hadden uit schrik voor Frankrijk,
toen Philips van Anjou Karel II opgevolgd had .
Holland had toen, zooals de meeste Staten, voor haar
bestaan gevreesd en in bondgenootschap met Engeland
en Oostenrijk Frankrijk bestreden . Dc offers waren dus
voordeelig geweest ook voor Holland zeif en Oostenrijk had aldus Holland toch geholpen . Ziehier deze
redeneering .
Hollanders als Koopmans vechten,
Noyt en doen sy jet voor niet
't Is om Gheldt dat bet gheschiet .
d'Een of d'ander moet 't betaelen,
Jae men gaet bet selfs verhaelen
Op zijo Bondgenoot en. orient
Sonder t' hebhen eens verdiendt :
Gy seght, dat ghy heipt den Keyser,
Maer de Staeten sijn wel wijser,
Sy vreesden voor Vranckeryck,
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Als Anjou in 't Spaensche Rijck,
In West-Indien, en Landen
Van de Italiaensche Standee
Wiert ghehult, en 't Nederlandt
Hem oock heeft ghegheven d'handt ;
Ghy vreesde voor die ghebueren,
Dat was dat u dede treuren,
Ghy vreesde voor uwen staet
Daerom naemt ghy rijpen raet .
t Was den intrest aller Rijcken
't Was den uwen van 's ghelijcken
Anders Hollandt kon niet staen
't Most eer haest verloren gaen .

En dan legt het gedicht den nadruk op de huip, die
Oostenrijk aan de Staten in die gelegenheid heeft
bewezen :
sonder de Duytsche Vorsten
Uwe Staeten noyt en dorsten,
Vechten teghens Vranckerijck
g'Unieert aen 't Spaensche Rijck :
's Hadden u in grondt gheschoten
t' Aller noodt met uwe Vioten
Hadt ghy konnen over-gaen
Naer den wilden Indiaen ;
Daerom Staeten zydy wyser
En vraeght dogh riiet van den Keyser :
Want by u gheholpen heeft
Dat ghy sonder vreese leeft .

De Hollander brengt daar tegen in, dat hij in dien
strijd veel meet met zijn geld heeft gedaan dan de
Keizer met zijn soldaten . Hij weidt dan uitvoerig uit
over de macht van het geld om to besluiten, dat de
Keizer er nog goed van afkomt als hij voor dit alles
enkel een strook lands als vergoeding geven moet .
Oordeelt dan met moderatie
Wat een grooter obligatie
Dat den Keyser aen ons moet,
En hoe luttel hy voldoet,
Met wat Polders en wat Landen
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Die by geeft in onse handers,
Daer by heeft soo menigh Landt
Door ons wapenen in d'handt .

De Viaming wijst dan op de keerzijde van overvloedig geldbezit . Te veel rijkdom brengt afgunst en
wekt vijanden . De Staten zouden beter doers matig
to zijn .
Noyt jet gheven altijdt vraeghen,
Vreest dat ieder een sal klaeghen,
Vreest dat ieder souverain
Eens jaloers en gram moght zyn ;
Vreest dat 't Yser eens uw' Staeten,
En uw Goud' en Silvre plaeten
Sal in duysent stucken slaen,
En in vremd' hand' sullen gaen .
Spreeckt dan niet van obligatie,
Doet alles met moderatie,
En terght niemant, zyt content
Als men uwen Staet niet schen-t,
Weest tevreden met uw' paelen,
Dan zult ghy daer eer van haelen,
leder Prins sal zijn gedient
Van to wesen uwen vrient .

Een republiek moet er niet aan denken om haar
gebied uit to breiden . Koningdommen kunnen zich
wettelijk vergrooten door huwelijken en erfenissen van
hun soevereinen, een republiek moet binnen haar palen
blijven . De Staten zouden zich aan dien wijzen regel
moeten houden, redeneert de Viaming . Als ze dat niet
doers, kunnen zich machtige vorsten tegen hen keeren
uit afgunst .
Uw geluck en uw welvaeren
Heel t gestaen nu hondert Jaeren,
Maer vreest eenen donder-slagh
Die somtijdts u dreygen magh
Eenen Blixem kan verbranden
Op een korten tijdt uw Landen,
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De keizer zou wel kunnen in zien, dat de Staten er
maar op uit zijn om zich to verrijken, dat ze hem
bedriegen zooals ze destijds Spanje bedrogen, en hij
zou hun bondgenootschap kunnen opgeven . Hij zou
kunnen zeggen :
Soo hebben d'Hollandsche Staten
Duytslant in den noot verlaten .
En gevraegt van 't Nederlant
Soo veal Polders, Forten, Lant .
Is dat vriendschap en alliance P
Neen dat roept vraeck en vengeance,
Hollant laet ick Hollant zijn
En soo sat ick houden 't myn .
s' Hebben my meermael bedroghen
Maer flu open gaen myn ooghen
Eenmael, twee mael is noch iet,
Maer een derde mael verdriet .
De Hollander brengt nu het gesprek rechtstreeks op
hat Barriere-tractaat . << Break u daar hat hoofd niet
made >>, zegt hij den Viaming . De Keizer weet toch wat
hij doet . Hij kept zijn plicht en zijn recht en wat de
Souverein goad vindt, dat moat de onderdaan aanvaarden . De Hollander is immers ook tevreden met hetgeen
de Staten beslissen . <<Zoolang gij er voordeel bij hebt >>,
wederlegt de Viaming .
Maer dat gy moest van uw panden
Soo veal Polders, soo veal Landen
Geven als ons Vaderlant
Overhoop liep gansch uw Laridt .
De Staten vragen toch maar een kleinigheid, luidt
hat antwoord .
By Tractaet van de Barriere
Wy krygen een Fort of viere
En vat Polders hier en daer
Daerom maeckt gy suick misbaer .
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Tegenover deze geringschattende opsomming van de
toegestane voordeelen, plaatst het gedicht een ander,
uitvoeriger beeld van hetgeen de keizer moet afstaan .
AF die Sluysen en Rivieren
Die ons Vlaenderlant doorswieren,
Alle die Vaerden en zyn niet
By uw staeten van bediet ;
Polders, Prochien, en Canaelen
Om u Coopmanschappen t' haelen,
Van fielder het Hoogh-Qaurtier
Dat en is al niet een sier,
Venloo met syn Baillage
Dat en is geen avantage
Stevensweert, Lant ende Fort,
't Ammanschap oock van Montlort,
Met de twee maer kleene Steden,
Neustadt, Echt, en Heerlickheden,
Oke, Lack, Lin, Bergh, Vlodorp .
En noch men igh ander Dorp .
Met hun Leenen, Gronden, Rechten .
Revenuers en Collecten
Van wet natuere dat sy zyn,
Dat seght Hollant is het mijn ;
Documenten en Archyven
Moeten in Staets handen blijven,
Ofte Copie Autentycq
In forma probantelyck .

Dat is toch zoo weinig », merkt de Hollander op,
<< en vergeet niet, dat wij leper, Meenen, Veurne,
Waasten en Doornik onder de Soevereiniteit van den
keizer hebben gebracht>>! Schertsend gaat de Viaming
dear tegen in
Hy ken het van verren sien :
Gy besit het met Soldaeten
Als ghy 't niet en wilt verlaeten,
Sync Souverainiteyt
Sal haest zijn deer uytgheseyt,
't Is soo laugh in sijne handen
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Tot dat den Staet de verbanden
Wederom to buyten gaet
En den Keyser stelt op straet .

Men mag de Staten op hun woord betrouwen, is hat
antwoord, dat den Viaming niet overtuigt . De Staten
zouden dan ook moeten vertrouwen hebben in hat
woord van den keizer . Moest hij sommige steden van
de Republiek met soldaten bezetten, dan zou daar ook
niemand vrede mee hebben .
Sekerlijck dat ick uw Landen
By exempel in mijn handen
Won behouden, en uw goat,
Ghy soude my haest doen den voet
Lichten uyt uw erf en gronden
En my haestigh aen verkon den
Van to laeten in uw handt
Alle uw Goederen en Landt .

De Hollander verklaart waarom de Staten de barrieresteden bezetten :
Onse Troepen en Soldaeten
Houden daer in onse Staeten
Tot den dienst van Vlaenderen
Om to wesen by der handt
Als de Franschen souden trachten
Door surpris of door krachten
Onversiens to komen aen
En hun Leghers near to slaen .

Daarvoor had de keizer zeif ook kunnen zorgen,
brengt de Viaming daar tegen in en hij verwijt aan de
Staten dat zij zich daarvoor een zoo hoogen prijs doen
betalen .
door tweli hondert duyst Floreynen
En nosh meer op de Domeynen
Wel beset g' hypotequeert,
Bovendien verassureert
Op geheel de Nederlanden
Op d'Inkomsten van ons Landen
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Die de alderklaerste zijn
Hollandts Gheldt suyver, en reyn,
Wilt ghy dese Keysers steden
Voor gheldt en geen ander reden
Voorsien van uw Garnisoen :
Kan den Keyser dit niet doen?

De Hollander doet opmerken dat de keizer zuiks niet
kon omdat hij toen to veel last had met de Turken
tegen wie hij de grenzen van zijn rijk moest verdedigen .
Als men aan de Oostenrijksche Nederlanden de
hooge sommen, die voor de Staatsche garnizoenen
gevorderd worden, doet betalen, dan zullen zij zeif wel
een leper samenstellen .
Wilt by ons dit Gheldt maer laeten
Eer haest, sesthien duyst soldaeten
Sal men werven in dit Landt
't Gheldt krijght alles by der handt :
Wij sijn sullen de bewaerders
Van ons steden en ons Landt
Vechten voor ons Vaderlandt .

De Viaming weet echter wel waarom de Hollander
dit alles eischt en hij zal het hem thans eens open
zeggen . Hij wijst eerst op de vele polders en landen,
die de Staten in vollen eigendorn ontvingen in Gelderland . Zij beweren daarvoor aan den Keizerde Souvereiniteit to hebben gegeven over leper, Veurne, Knokke
en Doornik, die zij met de wapens veroverden .
Maer wat kan men prof iteren
Als den Staet komt pretenderen
Op een ongehoort fatsoen
Daer to stellen Garnisoen?
En vijf hondert duyst Rijcxdaelders
Daer van zijn wy de betaelders
Dat pretendeert uwen Staet
Buyten sporigh buyten maet .

Door het eischen van zulk een schatting, zijn de
Staten in feite meester van die steden .
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Soo veel duysende Ploreynen
Konnen noyt dese Domeynen
Noch d'Inkomsten van dat Lant
Brenghen uit tot onderstant :
Soo dat die Steden en Vesten
Door dien middel zijn conquesten
Van uw Gheldt dorstighen Staet
Soo dat t'uw is rnetterdaet :
En ghy leent des Keysers name
Tot ears middel seer bequame
Om to trecken soo veal Gheldt
Dat moat Jaerlijcx zijn ghetelt .
En dart doet de Viaming ironisch een voorstel .
Komt willen uw fleeren Staeten
Onse Steden al verlaeten
Onse Sluysen, Forten, Landt
Gheven wader in ons handt,
Sy den Titel, wy de Rechten
Revert aen (1) en Collecten
Onsen Prins en Souvereyn
Die sal haest to vreden zijn .
Wear de Hollander beweert, dat die steden maar
waarborgen zijn in handen van de Staten, weerlegt de
Viaming, dat met zijn steden wellicht ook zal gebeuren
wet met Maastricht gebeurde . De stall ward ook eerst
als een waarborg afgestaan, maar de Staten laten ze flu
niet meer los .
Soo sal hat met ons vergaen
Ghelijck met Maastricht voor desert
't Is den Staet flu aenghewesen
Van weergheven is geen noodt
Maastricht is voor ons flu doodt :
Ghy bezit altoos de panders
En die blijven in Staets handen
Sonder de proprieteit,
Maer ghy houdt se voor altydt .
(1) Sic . Dit moat zeker gelezen worden als « Revenuers
11
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En als de Zuidelijke Nederlanden de geeischte
sommen voor hat onderhoud der garnizoenen niet
kunnen betalen, dan zullen de Staten hen met de
wapenen daartoe dwingen zooals de Turk doet in
Algiers .
Soo wy komen nae to laeten
Van to brenghen Gheldt en Plaeten
Ghy hebt eenen goeden vont
Executie terstont
Militaire to dresseren
En ons soo wel to tracteren
Als den grooten Turck in 't Landt
Van Algiers en t' alien kant
Doet aen sijne Tributaire
Executte Militaire
is de selfste slavernye
En de Turcksche Tyrannye,
De Vlaming vraagt zich met wat recht de Staten
aldus handelen .
Maer wat recht of door wat reden,
Vraeght ghy dit van onse Steden,
Van ons Goederen en Lant,
Van ons Vlaemsche Vaderlant P
De Hollander an'twoordt alleen, dat Vlaanderen
moat goedkeuren wat zijn echte Souverein heeft aangenomen .
De Viaming beschuldigt de Staten steeds met allerlei
listen en siuwheden to werk to gaan . Dit was nu wear
hat geval geweest met hat Barrire-tractaat, meende hij .
De Engelsche gezant Lord Cadogan verdenkt hij van
op heirnelijke wijze de Staten bevoordeeligd to hebben .
Noch menighte secreten
Hebt ghy, die wy niet en weten,
Cadogan heeft voor uw Lant
Jet ghedaen oock under d'hant,
Dat wy niet en penetreren
i50

Maer in Rechten presumeeren
Dat door hem 't Barrier-Tractaet
Op soo cromme voeten gaet .

De Hollander heeft vernornen, dat de Raad van
Vlaanderen en die van Brabant naar Weenen vertrokken zijn om to kiagen over het Barriere-tractaat . Hij
voorspelt echter, dat al wat ze doen verloren moeite
zal zijn .
De Leden van uw Lant,
Oock de Staeten van Brabant,
Soo ick hoor zijn wegh gereden
En naer Weenen toe getreden,
Om aen hunnen Souvereyn
Soo men seght klachtigh to zijn
Over 't Tractaet der Limiten
Maer ick meyn dat hun crediten
Luttel daer toe sullen doen,
Dat den moet sal in de schoen
Op hun wederkomste vallen
En sy sullen niet met alien
Konnen doen jegens den Staet
Want sy komen veel to iaet .

De Zuid-Nederlanders hebben geen reden om niet
tevreden to zijn over hetgeen hun keizer heeft besloten .
Zij hoeven over hem niet to kiagen . Daarop valt de
Viaming in
Van den Keyser wy niet kiagen
Alles willen wij verdraghen,
Maer met recht men presunieert
Dat by qualyck g'instrueert
Heeft willen Ratificeren
Daerom wy nu pretenderen
Te bewijsen net en kiaer
Wat ears droefheyt, wat misbaer
Dat 't is voor de Nederlanden
Van to makers suicke banden
Suick een droef Barrier-Tractaet
Dat 't gansch Lant verloren gaet .
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Met de macht over de sluizen en waterloopen kunnen
de Staten, zoo zij het willen, heel Vlaanderen to niet
brengen .
Men siet klaer dat eens to lesten
Ghendt en Brugghe met hun vesten
Sullen op Staets-bodem staen
Ofte wel moeten vergaen
Want die Forten en die Sluysen
Sullen ons noch doen verhuysen,
Door hun Water uyt het Lant
Uyt ons Vlaemsche Vaderlant .
Gij soeckt otis maer to verstooren
Steden, Menschen to versmooren,
Noyt Barbaer dit heeft gedacht
En nochtans den Staet die tracht
Met Sluysen en Waterloopen
Gansch 't Lant to doen overloopen .

De Staten hebben het recht volgens het tractaat om
het land in tijd van oorlog to laten overstroomen, zoover
als de vloed kan reiken, en als het krijgsbelang het vergt,
zullen zij daartoe ongetwijfeld overgaan, gelooft de
Viaming, en hij heft een bittere klacht aan bij dit
sombere vooruitzicht.
Als 't hun Intrest maer vereyst
Sy (de Staten) sullen die Water-stroomen
Over Bergh en, Kercken, Boomen,
Over Velden ende Lant
Doen uytloopen t' alien kant :
Daer otis Koeyen ende Schaepen
Konden hunnen nootruft raepen,
Daer oock speeld' otis jeudich Ree,
Dat sal zijn een woeste Zee.
Onder schijn van hun to decken
Wat quaet sullen sy verwecken,
Wij moeten het decksel zijn
Ende blijven in de pijn
't Is een ongehoorde schande
Vlaenderlant is d'offerande
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Van het Fransche Koninckrijck
Van d'Hollandsche Republyck,
Van den Oorlogh den Theater
Eene Zee van Hollants Water,
Eene proey van die ons haet
Eene Slaeve van den Staet .
In den Oorlogh t' alien kanten
Vrient en Vyant komen planten
Hunne Vendels op ons Velt,
Ende Stormen met gewelt
Vlaenderlant moet 't al verdraghen
En den Vlaeminck magh niet klagen
Hollant dat licht uyt den noot
Vlaenderlant licht gansch ontbloot ;
Vranckryck rontome verbranden
Hollant over stroomt ons Landen
Hollant alleen dat is vry,
En die 't nergens zijn, zijn WY .

De Franschen zijn de schuld van alles, oppert de
Hollander. Vlaanderen zou naar de gelegenheid moeten
uitzien om van het gevaar, dat maar a.ltijd opnieuw uit
dien hoek komt, voor goed bevrijd to zijn . Die opmerking gaat niet op bij den Vlaming. Van de Franschen
heeft zijn land maar last in tijd van oorlog .
In den vrede syn wy vry
Wy en vragen niet noch sy

Met de Hollandsche Staten is het anders gesteld .
Vlaanderen wordt door hen gekweld to alien tijde .
. . . U gheldtdorstighe Staeten
Willen noyt ons Landt verlaten
Pretenderen altoos jet
En vergrooten hun gebiet
t' Allen kanten t' alien zyden
Soo in Peys als Oorlogh tyden
Siet men hun soldaten gaen
Hoort men hunne trommels slaen,
't Landt schijnt hun toe to behooren
Soodanigh doen sy hun hooren,
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En voorwaer 't Landt metterdaet
Is in d'handen van den staet .
Het <<Vlaemsche bloet>> hoopt toch dat de gezanten
to Weenen den keizer zullen kunnen bewegen om jets
to doen ten voordeele van het land . De Hollander is
zeer nieuwsgierig om to weten wat Vlaanderen, Brabant
en <<gansch het Landt>> aan den keizer wel to berich ten
heeft .
Hierop worden eerst de rechtsbeschouwingen aan
gehaald tegen het Barriere-tractaat en de wijziging der
grenzen, die het voorziet .
By 't Tractaet van de Barrier

Zyn belast onse Domeynen
Met tweif hondert duyst Florynen,
En noch vyftigh duyst daer by,
Gy weet dit soo wel als wy :
Bovendien in uw Staets handen
Steden, Forten, Sluysen Landen
Komen in proprieteyt,
En in souvereyniteyt ;
Dit is teghen onse wetten
Daer op moef den Keyser letten
Dat en kan by selfs niet doen
Wilt by aen den Eedt voldoen
Van de Princen sijn Voorsaeten
Ais sy voortijdts het Landt besaeten
Hebben sy ghestatueert
En met Eedt verassureert
Van ons Landt geen alienati
Oyt to doen of separati,
Bovendien oock noyt ons Landt
Te belasten under d'handt
Ten zy met consent der Leden,
Casselryen ende Steden
Moeten daer op zijn ghehoort
In forma ghelijck 't behoort :
En de sanctie pragmatijque
Seght bet selve van 's ghelijcke
't Is een ieder wel bekent
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Dat dees Wet is 't fondament
onser Landen, onser Staeten
En den Keyser sal by laeten
Uwen Gheldt-dorstighen Staet
Die veroorsaeckt sulcken haet
Woonen in sijn steden Landen
Door dusdanighe verbanden
Die zijn als in dooder handt ?
Neen by seker dit verbandt
Dit Tractaet van de Barriere
Kost den Keyser wat to diere
En 't sely' oock to buyten gaet
't Fondament daer 't Landt op staet
Den Eedt die by moat presenteren
Van ons Landt to conserveren
Van ons Rechten allegaer
Sells in noodt en in gevaer
't onderhouden en bewaeren
Dat kan reden geenszins baeren
om to doen 't gon by doen moat
om to stellen op den voet
Alles soo hat was voor desen
En lean hat soo haest niet wesen
Weest versekert dat by sal
Reden vinden in ghetal
om dit Tractaet to vernieten
Daer voor willen wy vergieten
Uyt der herten selfs ons bloedt
Ende gheven oock ons goedt
Tot den dienst van onsen Keyser .

De Hollander zoekt den Vlaming gunstig to stemmen
door hem to voorspiegelen, dat in de toekomst, dank
zij de vriendschap van de Staten, de Vlaamsche schepen
wederom naar India zullen kunnen varen en er aldus
wear voorspoed in hat land zal komen .
De Vlaming geloof t hem niet .
De reden my verdrieten
Eenen siecken ghy flatteert
Een sieck Landt ghy consoleert
Maer weet ghy niet dat uw Staeten
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Salve soecken alle baeten
En den tijdt hopen to sien
Van alles dat men kan peysen?
Hunne schepen sullen reysen,
En ons arm Vaderlandt
Sal zijn eten uyt bun handt
En den noodtdruft moeten haelen .

Hier legt de Viaming den vinger op de economische
wonde, en wanneer zijn tegenstander verzekert dat de
Staten dergelijke inzichten Fiat hebben, weidt hij verder
uit over Vlaanderen's verval op hat gebied van handel
en nijverheid .
Eylaes! waer zijn de tijden
Dat wy ons konden bevrij den
Teghen dierghelijcken noodt,
Dese tijdem zijn voor ons doodt .
Vlaenderlandt placht to floreren
En sijn recht to conserveren
Door sijn Wapenen en Macht
Maer hat is nu sonder kracht :
Sijne Steden ende Vesten
Zijn van ieder een conquesten,
Dat resteert noch bier, en daer
Is gheduerigh in 't ghevaer
Sijnen Koophandel, Fabrijcken
Zijn ghegaen naer ander Rijcken
Sijn Commercie, die is doodt
Gansch bet landt is in den Food
Siet hoe Antwerpen voor desen
Soo vermaert en soo ghepresen
Door syn Koophandel en Gheldt
Siet hoe dat nu is ghestelt
Siet ons Havens, en Ostende
Sonder Schepen vol ellende
Alles is 'er uyt verhuyst
En de Vaerden zijn versluyst
All' ons schoon en rycke Steden
Zijn al sieck, of overladen,
Op de Kaey daer groyt bet gras
Die voortijdts to kleyne was
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Om bet Voick to konnen leyden,
Siet de Straeten groen als Weyden
Sy zijn doodt, sonder ghetier,
Sonder Voick, en sonder swier .

Daarop volgt din een klacht over de wijze, waarop
de Staten alle natien van Europa naar hun pijpen doers
dansen .
Die wy plachten to regeeren
Die doers ons obedieren
Die moesten ons dienaars zijn,
Die zijn als een souvereyn
Van de seventhien Provincien,
Seven willen alle Princen,
Die in gansch Europa ziju
Water doers in hunnen wijn .
Enghelant kan bet ghetuyghen
Hoe het leert voor Hollant buyghen
Spaignen, Duytslandt, Vranckeryck
Leeren 't oock al van 's ghelyck,
Trachten naer hun goede graci
Doers alles met rnoderati,
Van vrees dat sy in den haet
Souden vallen van den Staet .

Hierop zwijgt de Viaming Hij oordeelt het voorzichtiger over de Staten niet vender uit to weiden .
Die sien, hooren, swijghen kan
Dat is eenen wijsen Man .

De beide hier besproken gedichten, de Lamentations
en de Dialogue, werden geschreven, zooals uit den
tekst blijkt, vOOr men wist welke de uitslag zou zijn van
het optreden van de Raden van Vlaanderen en van
Brabant to Weenen . De verwachtingen waren to onzent
hoog gespannen, maar zooals de Hollander in de
Dialogue voorspelde, zou die hoopvolle stemming al
spoedig veranderen in ontgoocheling en verbittering .
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Keizer Karel VI beloofde aan onze provincials
afgevaardigden, dat hij met de Hoogmogende Heeren
Staten zou onderhandelen om wijzigingen aan het
Barriers-tractaat to verkrijgen . Markies de Prie werd
met die onderhande]ingen belast, maar legde daarbij
zeer weinig ijver aan den dag . Hij was steeds meer
bekommerd om het verbond tusschen Oostenrijk en de
Staten to bevestigen dan om de toestanden in de
Zuidelijke Nederlanden to verbeteren . I-Iij verkreeg
eerst van de Staten niets dan onbepaalde beloften, tot
op 22 December 1719 eindelijk een overeenkomst
gesloten werd, waarbij de of stand van Vlaamsch grondgebied aan de Staten van de vier vijfden verminderd
werd, dock waarbij de 1 .250 .000 florijnen j aarlijksche
schatting, mits eenige wijzigingen in de manier van
betalen, onveranderd behouden bleven . Het noodlottige
stelsel voor den toldienst en het handelsverkeer werden
ook niet gewijzigd . De <<voogdij > bleef bestaan in haar
vollen omvang .
Uit latere volksliteratuur zal blijken hoe pijnlijk de
Zuidelijke Nederlanden dien zwaren last hebben gevoeld .
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VII

Vreugdezangen bij bet
tijdelijk verdrijven der
Barriere-garnizoenen
in 1 745

IJ DENS den Oostenrijkschen Successieoorlog verloor de Republiek der Vereenigde Provincien gedurende eenigen
tijd al de Barriere-steden, die zij in het
Zuiden bezet hield en gansch Vlaanderen,
Bra bant en Henegouwen vielen in handen der Franschen .
Waasten, Kortrijk, Namen, Jeperen, Veurne, Knokke
bij Diksmuiden en andere plaatsen gingen reeds in 1745

in Fransch bezit over . Maurits van Saksen, bastaard
van August II van Saksen en Polen, maarschalk van
Frankrijk, behaalde op het lager der verbonden Oostenrijkers, Engelschen en Hollanders een schitterende
overwinning to Fontenoy (ii Mei 1745), die hem
Doornik in de hand speelde en Brabant en Vlaanderen

voor de Franschen open legde . Later vial Brussel in de
macht van Maurits van Saksen (20 Februari 1746) . Van
daaruit bestookte hij met succes Leuven, Mechelen en
ook de de citadel van Antwerpen . Daze toestand duurde
tot aan den vrede van Aken (i8 October 1748), waarbij
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de Republiek het bezettingsrecht in de Belgisehe
Barriere-steden terug kreeg .
Dc verbeten wrok der Zuidelijke Nederlanders tegen
het Barrire-regiem, de Hollanders en de Engelschen
die het hier hadden toegepast, komt bij de eerste successes der Franschen onmiddellijk tot een krachtige
citing, waarvan de volkspoezie nit dies tijd treffende
voorbeelden brengt .
Het is vooral opvallend met welke sympathie de
Fransche koning in onze gewesten begroet wordt,
hoofdzakelijk omdat hij de ketters heeft verdreven en
hier als katholiek koning, als katholieke overwinnaar
binnen treedt.
Die voorkeur der Spaansche Nederlanders voor de
Franschen, omdat zij katholieken wares en in hun strijd
tegenover de gereformeerde Engelschen en Hollanders
stonden, komt in de vroegere perioden van den successieoorlog reeds duidelijk to voorschijn .
Beteekenisvol zijn in dit opzicht de woorden die
Olympe Mancini, gravin van Soissons, nicht van Mazarin,
nit Brussel schreef aan Maxi miliaan Emmanuel in een
brief, die waarschijnlijk dagteekent van 1691, korten tijd
vOOr de aankomst van den Beierschen vorst ten onzent .
<< on precha avant-hier>>, luidt het daar, <<dans use de nos
plus grandes eglises, apres avoir bien exagere le pitoyable estat ou se trouvest le pals, que l' on estait prest de
tomber en des mains estrangeres, engloises, hollandoises
ou francoises et qu'estant oblige de changer de maistre,
it valloit miens se determiner pour la France a cause de
la religion >> (1)
En is het ook niet kenschetsend, dat in 1701, toes
Maarschalk de Boufflers Antwerpen bezette, de heele
geestelijkheid dier stad, net het blijkbaar doel een
(1) Gachard : tine visite aux Archives et tI its Bibiiotheque royale de Munich
(Compte rendu des seances de la commission royale d'histoire . 3e Serie, Tome
VI, 1864, p . 44) .
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plechtig, stichtelijk voorbeeld to gages, aan hat opwerpen van schansen en wallen tegen de Engelschen,
Hollanders en Keizerlij ken gaat arbeiden? Papebrochius
vertelt hoe het kapittel der Kathedraal, de Abt van
St-Michiels, al de geestelijke orden zonder onderscheid,
de J ezuIeten en de Augustijners met hun leerlingen
aan die vestingswerken medehielpen, en hoe de meer
dan tachtigjarige bisschop F . Reginald Cools in hoogst
eigen persoon daarbij eenige kruiwagens aarde aanvoerde (1)
Die Fransche sympathies komen zeer scherp tot
uiting in een vijftal volksliederen, die alle gewijd zijn
aan de militaire successes die de Maarschalk van Saksen
in onze gewesten behaalde tusschen 1745 en 1748 (2),
Te oordeelen near de teal, zijn daze liederen van WestVlaamschen oorsprong . Hun verregaande naIefheid en
onbeholpenheid wjzen ook op dichters (?} uit den minst
ontwikkelden stand .
Uit de Lamentations en de Dialogue tussc/ien een Hollander en Vlaminck, die wij vroeger bespraken, blijkt
nog steeds een gevoel van Vlaamsche zelfstandigheid
en van getrouwheid aan de wettige vorsten van hat
land . In de gedichten, die wij hier bespreken, treffen
ons enkele passages door hun volsiagen geniis aan
gehechtheid aan hat wettige vorstenhuis . Hier heat hat,
dat Vlaanderen zich mag verheugen flu in de pleats van
hat <quaet boos gespuys >> een << christen koonyngh>
to krijgen ; vender wordt gezegd dat Nieupoort wil
<<trouwen>> met den Franschen koning, die zoo near
hear
welvaert durst >> ; elders wear verklaren de
soldaten met vreugde hun bloed to vergieten voor den
Franschen koning . Zeker moeten wij bij dit alles
rekening houden met hat aandeel der hyperbolisehe,
(1) Martens & Turfs : Gescleiedenis van Antwerpen, Dl . VI, blz. 103 .
(2) Liederen opgeteekend door L . Dc Baecker, in handschrift bewaard in hat
Comite Flarnaoul de France, en mij medegedeeld door Dr . V . Celen .
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dichterlijke vrijheid, maar niettemin wekt het verwon
dering geen greintje nationals fierheid in die gedichten
to hooren opklinken .
I . Er is een eerste lied Op den Slag van Fontenoy.
Het draagt al de conventioneele kenmerken van den
vervallen rederijkerstrant. Fama blaast de trompet op
den berg Helicon, Jupijn en de trompsteker Triton zijn
in de weer, en al de Muzen van Parnas, zijn gerekwiom den triomf to vieren van Lodewijk, die het
<<geusenbloedt>> vOOr Doornik onder den voet had
geloopen . Te Fontenoy had men Bourbon gezien .
Met den claeren dag
Trekken naer den slag
Met sijn edeidom
Voor Christendom
En God sijn bruydegom .
Hij trok over de velde
Met dragon en ruyterie,
Daer Cumberland (1) to velde
Was met sijn geuserie . ..

De heftigheid van den slag, die negen uren duurde,
wordt geschilderd . Er sneuveiden er velen, die door
<<Carons boodt>> werden weggevoerd . De victorie is
voor << Bourbon dien kloeken heft >>, wien men als
<<verdiende loon >> flu <<groen laurier>> most vlechten .
Terwijl Bourbon triomfeert ziet men <<het geusenbloedt
razeren >> .
II . Een tweeds lied bezingt weer den Slag van
Fontenoy en de Jnneming van Doornik . Het zet in met
een vreugderoep ter sere van Frankrijk, dat den Hertog
van Cumberland en zijne Engelsche troepen versiagen
(1) William August hertog van Cumberland,
Engeland . Hij verloor den slag van Fontenoy .
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zon van

Koning George II van

heeft . Verder vertelt het hoe de geallieerde troepen eerst
eenig voordeel op de Franschen behaalden en reeds
victorie gingen roepen toen de kans plotseling keerde .
(Het) kanon
Van Bourbon
Vierden soo dapper dat men we! bevon .
Vie! als zandt
Daer op 't landt
Meest al doodt
Klein en groot
t'Allen kanten
Dit was een !es voor al de protestanten .
Na nog even gewag to hebben gemaakt van twintig
duizend man, die in de << bataillie >> sneuvelden, van de
wilde vlucht der verbondenen en van den rijken buit
die de Franschen daar verwierven aan geld en goed,
kanons, pontons, buskruit, tenten, wagens en vele
<<schoone kleeren der versiagenen >>, weidt het lied dan
uit over de inneming van Doornik . De stad wend zoo
heftig beschoten, dat de gouverneur zich moest terug
trekken op het weidra tot puin geschoten kasteel . Toen
stak de gouverneur de witte viag uit en capituleerde .
De Fransche koning hield zijn triornfantelijken intocht .
Ludovycus koningh van Vranckryck
Deed synen intrede in de stad publyk,
Alle de kiocken van de stadt
Luyden en ieder riep vivat!
Het Te Deum laudamus werd gezongen en heel de
stad door was het <<gaudeamus >> . Het nieuws werd in
Frankrijk met menig schoon vuurwerk gevierd . Den
koning werd alle eer gebracht en ook zijn zoon .
Den Doiphyn
Moet ook zijn
Geprezen van een ider groot en kleyn
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Want in 't velt
Als een helt
Wel gemoet
't Edel bloedt
Vol kourage
Wackerden aen het voick tot avantage .

De laatste strophe wakkert Vlaanderen aan zich to
verheugen in de groote huip haar tegen het << boos
gespuys>> door den << Christen koonyngh>> geboden .
O lof! Vlaender schept flu goede moet
Over 't geluk dat u den heer doet
Die verdrijft met een groot gedruys
Van hier dat quaet boos gespuys
En u een christen koonyngh geeft
Een man seer hoog van waerden
Daerom roept elck dat hij laugh leeft
Aihier op dese aerde, en hier naer,
Voor Godt klaer,
Magh verschynen by de hemelsche schaer
's Hemels kroon
Voor syn loon
Magh ontfaen
Als voortaen
Hier beneden
En dat hij voor euwigh rusten mag in vrede .

III . In een ander lied gaat het over de inneming van
Nieupoort . Na in verscheidene strophen de overwinningen van de Franschen opgesomd to hebben to
Fontenoy, Doornik, Melle, Gent, Brugge . Audenaerde,
Dendermonde en Oostende, wordt Nieupoort vermeld .
De dichter richt zich tot Mars en zegt hem :
Daer me nog niet to vreeden,
Vermyts dat u behaeght
Noch voorder aen to treden
Naer een schoone maeght,
't Is Nieupoort dat ick meyne
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Die gy gaen spreken aen,
Maer zij zal oock met eenen
U driftigh wederstaen .

Dc oorlogsgod vertrouwt, dat Nieupoort toch in zijn
macht zou vallen :
1k zal haer wel bekoomen
Want 't is voor Vrankryck .
1k staen onder Gods Commander
1k en vrees de geuzen niet,
Noch 'k heb voor Godts vyanden
In 't minste geen crediet .

Nieupoort blijft eerst wat onwillig, Mars zal haar met
geweld moeten nemen .
Wat komt gij, Mars, my gairen
1k ben een suyver maeght,
'k Heb met u geen affeyren,
Waerom m y zoo geplaegt,
Wilt gij mij dan verkrachten?
Het waer den eersten keen
Dat ik door 's vyandts machten
Souw worden quyt mijn eer .

Dan neemt Maarschalk Ulrich von Lowendahi, veldheer in het leger van Maurits van Saksen en de eigenlijke stedendwinger gedurende die Fransche compagne
in Vlaanderen, het woord . De weerstand van Nieupoort
zal vruchteloos zijn .
Gereedt staen mijn mortier
En meinigh groef canon,
Daerom geeft eer ik vier
U over aen Bourbon .

En Nieupoort, die moist hoe Oostende reeds onder
Lowendahi's beschieting gevallen was, geeft zich over
en verklaart, altijd met de bekende beeldspraak der
opgevrijde stad, dat zij aan den koning van Frankrijk
moil toebehooren .
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1k wil met u flu trouwen,
0 Lowis, grooten vorst,
Mits gij sunder ophouwen
Naer mijn welvaart durst .

Vooral in de twee laatste strophen wordt nadruk
gelegd op de vreugde, die Nieupoort gevoelt, bij het
verdwijnen van het geus gebroedt >>, van den Hollander Jantje Kaas zooals hij toen reeds in den yolksmond heette, en zijn bondgenoot den Engelschman,
hier vertegenwoordigd door <<Conterman goddam >> .
'k Geef mij in uwe handen
Met al mijn garnisoen
Laet my noyt meer aenranden
Van dit quaed geus gebroedt,
't Is beter vrouw to wesen
Van zoo een eerlijk man,
Als maeght zoo ik voordesen
Was met 't Calvins gespan .
Laet ons gebenedijden
Den Godt van 't hemelsrijk,
Die ons hier komt bevrijden
Door Koningh Lodewijk
Van 't Contermans godemm (1)
En ook van Jantie Kaes
Roept flu met luyder stem :
Lowis, die is den bass!

IV. Net Nieuw liedt bij jorzn van appel olte Uytdaginge
die de Franscize doen aen de geallieerde (1746) richt zich

rechtstreeks tot den maarschalk Karel Jozef, graaf van
Batthyani, door Maria Theresia in 1746 aan het hoofd
van haar troepen in de Nederlanden gesteld . Samen
(1) Conterman (Uit het Engelsch Countryman) Zie b .v . Van Vioten :
Nederlaidsche Geschiedzage, II, 413
Adiu goet ser, goet Conterman
II, 414
Serre der Conterrnan . . . Moet ook gaan keeren naer Enghelant .
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met de Engelschcn en de Hollanders screed hij tegen
Maurits van Saksen, dock zonder succes .
Bathiani, waer blijft gij den
Met al uw kaesboeren,
TJw Croaten en Pandoeren,
Gij hebt soo menig oorlogsman,
Toont nu eens of gij bet oorlogsambacht can . . .

Op 17 Mei moesten de troepen der geallieerden
An twerpen ontruirnen en kort daarop rukten de Franschen de stall binnen na aan het garnizoen der citadel
eervollen aftocht to hebben toegelaten . Op 4 J uni deed

Lodewijk XV zijn intrede in de Scheldestad . De val
van Antwerpen wordt aan Bathiani spottend verweten .
Gy docht doen gij bier quaena to lent al s een Alexander
Wederom to winnen Vlaender
Maer gij hield deer niet to lang stant
En verlieit Hantwerpen en dat was een groote schand .

Zijn troepen vluchtten near Breda, waar << de jenever
en de kaes goekoop>> zijn .
Nu is Hertog Karel Alexander to velde getrokken,
maar hij zal overal op <<Comte de Saxe>> botsen .
Bergen en Charleroi zullen de bondgenooten niet
kunnen ontzetten . De <<fransche knapen zijn to dapper
in de waepen >> . De menschen vertellen, dat de hertog
van Cumberland met <<vijftig duysent soldaeten >> in
aantocht is . Hij ken, smaalt de liedjeszanger 9 near
Fontenoy gaan om dear aan zijn gesneuvelde troepen
een mirakel to doen . Laat hem maar komen, hij zal de
Franschen niet verrassen .
V . Len gansche reeks overwinningen wordt collectief
bezongen in bet lied Op de Innemin,g van Knokke,
Audenaerde, Oostende, Melle, enz . De Fransche zegepralen worden in de eerste pleats als katholieke zegepralen gevierd .
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Sa, Nederlandt wilt u verblyden
Om dat het Christendom erleeft
Wilt uwen God gebenedyden
Die aen Bourbon victorie geeft
Die daar zijn waepens quam to vellen
Calvyns en Luyters boos gebroedt
Wiens trots en hoveirdigh gemoet
De romsche kerk gedeurigh quellen
En dorstigh zijn naer 't christen bloedt .

Het scheen wel alsof de Hollanders en de Engelschen
in Vlaanderen meesters gingen blijven tot grooter
ongeluk der katholieken, maar God heeft zuiks niet
gewild en den koning van Frankrijk als middel
gebruikt om de ketters to verdrijven .
Het was gedaen met onze landen
Mits dan Jan Kaes en Conterman
Die wilden houden in hun handen
Cam daer to spelen den tyran
Zoo men in Holiandt heeft zien blycken
En in Britanien wyt en breedt
Die als een boosen hero vreedt
Godts schaepen in het bloet beswyken
En hun verderven vol ramp en leedt .
Bourbon door Godts bestier en segen
En kost hun boosheyt niet nieer sien
Den waeren God quam hem beweegen
Om hun vervloekte ketterien,
Volgens zijn plicht 't landt to bannen .

Meenen viel het eerst, daarna Teperen, <<'t gon van
de ketters zeer werdt beschreydt >> . Nu volgden Veurne
en Knokke (bij Diksmuiden) . Het <<geus gespuys geraekt
tot val >> . Apollo kroont den koning . De Fransche haan
heeft lang genoeg geslapen, nu gaathetom den <copperal>> .
Het wordt een schoone jacht, waarin God hem bijstaat
en de wolven in schapenhuid zal treffen, die
Veele naer de ziel doen sterven
Waerdoor zij worden Satans bruyt
Hij gaet het onkruyt roeyen uyt
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Dat de terwe doet bederven
Vol glans en glorie van Christus bruydt .

Hierbij heeft de schrijver zeker gedacht aan de
enkele zijner landgenooten, die tijdens de Barrierejaren door de gereformeerde garnizoen-predikanten
van den katholieken godsdienst werden afgeleid .
Melle, Gent, Audenaerde, Brugge, Oostende ontvangen beurt om beurt de Fransche troepen .
Men siet flu dat de fransche son
Vlaender en Brabandt zal bestraelen .

De triomf van den Franschen koning wordt naar
rederijkerstrant vergeleken met dien van Phoebos
Apollo op Midas, die met ezelsooren <<bekroond>>
werd om zijn slecht <<gespeel >> .
Zoo doet Bourbon met Conterman
Ook met den Kaes-vent meester Jan
Die hij to water en to lande
Verjaeght, verplet met hun geus gespan .
Lowys doet flu zijn tonne schijnen
over 't gebroedsel van Calvyn .

Ten slotte richt zich de auteur tot Holland en
En geland . Het is flu gedaan met al de plagerij en, die
zij de menschen in Vlaanderen hebben aangeclaan .
Zij zullen niet langer meer hun sitsen en katoenen
stof fen, die zij zonder inkomrechten in Vlaanderen
invoerden, aan de bevolking kunnen opdringen . De
grootste vreugd brengt hem echter de zekerheid, dat de
Franschen uit Vlaanderen zullen verjagen, niet alleen
de vreemde protestanten, maar ook <<menigh duyst>>
die in het land door Calvins's bedrog bedorven werden .
Daardoor zal de Fransche koning den hemel verdienen .
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Hollandt en Englandt 't is verre komen
Met de balance dat gij draeght
Gij zijt die van Bourbon genomen
Gij hebt Vlaenderlandt genoeg geplaeght
Met uwe citsen en cattoenen
Weg, wag, gaet near hat Noort quartier,
Dat is de baen van het helsche vier,
Of wel wilt uw met God versoenen,
Opdat gij komt in hemels p!aisier .
Laet ons den goede God bedanken .
Omdat Bourbon met goat beleyt
Den vijandt van Godts kerk komt -kranken
En van den bok de schaepen scheydt
Hij salder meinigh duyst verjaegen,
Die in ons land bedorven zijn
Met hat bedrogh van Jan Calvyn .
Bier door zal hij den hear behaegen,
Die hem zal toonen zijn zoet aenschijn .

Daze zinspeling op de verdrijving van de Viamingen,
die tot hat protestantisme overgingen onder den invloed
van de predikanten der Barriere-garnizoenen is zeer
kenschetsend . Zij wijst op de oorzaak van de bestendige
wrijving, die door de Godsdienstvraag tusschen de
garnizoenen en de inwoners van de bezette steden en
hat omliggende ward verwekt .
Overal wear de Hollandsche bezettingen hun invloed
konden laten gelden in de Zuidelijke Nederlanden
ontstond een wedergeboorte van hat protestantisme .
De tractaten voorzagen wel uitsluitend voor de geallieerde garnizoenen hat recht om de gereformeerden
godsdienst to belijden, zij verboden wel aan de Hollandsche ijveraars pogingen to wagers om proselieten
voor hat protestantisme onder de bevolking to winnen,
maar in werkelijkheid ward dear weinig of gears
rekening made gehouden .
De protestantsche geestelijken, die de garnizoenen
vergezelden, stelden alles in hat werk om in hat Zuiden
aanhangers to winnen . De officieren ook warm dit
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werk over hat algemeen genegen . De veroveringen,
die zij met de wapenen deden, zagen zij ook gaarne aan
hun godsdienst ten goede komen .
Reeds bij de bezetting na den veidsiag bij Ramillies
(1706) begon die werking, met het gevoig, dat al
spoedig zekere gezinnen, waar de protestantsche overleveringen uit de 16e eeuw in hat geheim waxen bewaard
gebleven, zich in hat openbaar wear bij de gereformeerde kerk aansloten, en dat sommige katholieken
naar die kerk overkwamen . Zoo ontstonden er in
verschillende steden en dorpen inheemsche protestantsche gemeenten, die in alle omstandigheden op den steun
van de garnizoenen mochten rekenen . Overvloedige
bijzonderheden worden ons daarover gegeven door
Prof . E . Hubert en andere schrijvers, naar wie wij hier
verwijzen (1)
De Belgische katholieke geestelijkheid verzette zich
heftig tegen dat proselytisme, wat sours aanleiding gaf
tot bewogen in cidenten (2)
De scherpe oppositie tegen elke poging our hat
protestantisme onder de Zuid-Nederlandsche bevolking
to verspreiden openbaarde zich reeds in de eerste dagen
na het sluiten van het Barriere-tractaat . Een treffend
bewijs van dawn geest vinden wij in hetgeen to
Antwerpen gebeurde in Maart 1716 . Het fait geeft zoo
goad de weerspiegeling van de onverzoenbaarheid der
strijdbare Zuid-Nederlandsche katholieken in de 18e
eeuw, dat wij hat bier even mededeelen .
Na den Vrede van Westfalen, in 1648, wend er to
Antwerpen een kleine protestantsche gemeente geduld,
(1) B . Cortyl : Conversiofl au Protestc~tisme d'uoe certaifl wmbre 'habitants
de lei Flandre Maritime durcnzt l'occiq5cetio 1io1lcidaise qui receda ice /xeix d'lJtreclst
(Bulletin du Con-iite Flamand de France, 1911-3° fasc, blz . 671) . B . Hubert :
Notes et documets sier i'Histoire du Protestautisme a Touruai eeidazit le XVIJIe
siecle (IV[emoires couronnes puhlies par 1'Academie royale . Tome LXII) .
(2) B . Hubert : Ue page de i'Ilistoire reiigieuse dc Icc Ficicuire au XVIIIe
siecle . (Id . id .) .
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op voorwaarde van slechts zeer bescheiden en in een
particuliere woning haar godsdienstige oefeningen to
houden . Deze gemeente heette de Brabantsche Ol/(berg
en werd geleid door een Hollandsch geestelijke . Alles
verliep zonder opvallende moeilijkheden tot in 1708
een Hollandsch garnizoen de stad bezette en de Predikant van den 04/jberg en zijn gemeente, zich veilig
voelende door de aanwezigheid der protestantsche
troepen, hun godsdienst in het openbaar gingen belijden
en in een deel van het Oosterlingenhuis een tempel
openden . Dit verbitterde de katholieken, en toen, na
de onderteekening van het Barriers-tractaat, de Hollandsche regimenten Antwerpen verlaten hadden, brak
onmiddellijk het misnoegen der bevolking tegen den
Olfl berg los . Op 24 Mei 1716 kwarn het tot een
opstootje vOOr de woning van den Predikant van de
kleine gemeente, Marcus H/ooft, die beschuldigd werd
van ongeoorloofden bekeeringsijver . Hij zou namelijk
kinderen van katholieken op de stadswallen gecatechiseerd en aan hun ouders ontroofd hebben om ze naar
Holland to zenden en in den gereformeerden godsdienst
to laten opvoeden . De zaak nam verder geen tragisch
verloop, dock Marcus Hooft zag zich genoodzaakt zijn
ijver to stillen en de O1//berg verkreeg to Antwerpen
nog alleen levensrecht nadat to Hulst met represailles
tegen de katholieke geestelijken was gedreigd in geval
de Olflberg niet met vrede gelaten werd (1) .
Wanneer de Zuid-Nederlandsche nieuwe protestanten genoodzaakt waren uit to wijken, zooals dit o .a .
in 1732, het geval was met de familie Benaut uit Doulieu
in de Casselrye van leper, vonden zij in NoordNederland altijd hartelijken steun . Voor de Benaut's
vroeg de burgemeester van Sluis (2) aan de Staten
(1) Mertens en Torfs : Gesckiedeis va Atwerera, Dl . vi, p . 112 e . V.
(2) B . Hubert : Ue gage de lHistoire religleuse de l Flaedre cu XVIIIe
siecle (Id . id. blz . 40) .
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Generaal huip en bijstand . Hij verkreeg de toelatig om
voor de uitgewekenen de huur der mooning en der
weiden to betalen alsook om hun een drietal koeien en
eenig huisraad to schenken (1) •
Er zijn reel gevallen aan to stippen van ZuidNederlandsche protestantsch geworden kath olieken, die
door de Staten Generaal ondersteund warden (2).
Zij hielpen ook talrijke nieuwe gereformeerden uitwijken niet alleen near de Republiek, maar ook near
Brandenburg (3) •
Wear ons lied gewag meat man <<meinigh duyst>>
Zuid-Nederlanders, die door het bedrog van Jan Calvyn
bedorven warden en door Bourbon zullen verjaagd
worden, is dat getal wellicht wet overdreven . Een
betrekkelijk juiste opgaven van hat aantal bekeerde
katholieken is moeilijk to verkrijgen . Voor enkele
plaatsen zijn er echter getallen bekend, die ons een
denkbeeld kunnen germ van den omvang der beweging .
Omstreeks 1711 waren er in de omstreken van Armentiers 568 inheemsche gereformeerden, verdeeld over
io8 huisgezinnen . In hat ambacht Belle alleen waren er
136, verdeeld over 36 families (4)

(1) Id . id . : Les Etats- geeraux des Proviices- Unies et les Protestants du duche
de Limbourg pendant la Guerre de he Succession d'Escigne (Id . id) .
(2) Id . id . : Les Gamnisous de ice Barriere daps les Pays-Bus Autrichiens'
(Brussel, J . Lebegue et Co 1902, p . 64) .
(3) Id . id . p . 64.
(4) B. Cortyl : Op, cit . p . 673
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VIII

Franc Godin en de
Keizerskroning van 1658 Vondel's Lucifer
gebruikt tegen Mazarin

i

.t

vraagstuk der keizerskeuze na den dood

van Ferdinand III, op i April 1657, wekte

in Europa een hartstochtelijken strijd, die
in onze gewesten en zelfs in onze Brabantsche volksietterkunde echo's vond ( 1 ) •
In de toenmalige politieke constellatie, die Europa in
twee groote kampen verdeelde, aan den eenen kant
Span] e-Oostenrijk, aan den anderen Frankrij k-E n gelandZweden, stop den de Spaansche Nederlanden beslist in
het eerste tramp, dat voor het zuiver katholieke gold .
Door zijn bondgenootschap met Karel X-Gustaaf van
Zweden en met Engeland's protector Cromwell, beide
Gnverzoenbare protestanten, had Frankrijk, de oudste
dochter der Katholieke Kerk, in de oogen van velen
den schijn op zich geladen een politiek to voeren,, die
nadeelig was voor het Katholicisme . Dit was aithans
(1) Vondel bezong de bekroning van Keizer Leopold in het bekende gedicht :
Lceet den Rijnschen berckemeier Lustigh rustigh o ;nrnegaen . . . Uitg . Van LennepUnger, 16574658, p . 47 .
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het oordeel van de Brabantsche katholieken, die in den
leider der Fransehe politick, kardinaal Mazarin, een
snort van baarlijken duivel zagen . De SpaanschBrabantsche opvatting van dit Europeesche conflikt
vinden wij ontwikkeld in een paar gedichten, die to
Brussel in 1658, het jaar der keizerskroning, werden
uitgegeven .
Zij zijn het werk van den Brusselschen rederijker
Frans Godin, die daarbuiten naam maakte met een
drietal stichtelijke verzenbundels : Tyts-Oversc/'iot (1),
leverigen lever tot Godes-wet (2), Hooghe Litanie ojte
Aendachtighe verbreiding der Lauretaansche Litanie (3),
en Godsspreucken (4), met welgevallen begroet en ge-

prezen in liminaria-gedichten door de voornaamste
Brusselsche rederijkers van dien tijd a .d .z. J . de Conde,
Alexander van Fournenbergh, Em, van Veen, Jan
Mijtens, G . van der Borght, P . Meert, L . Bromans,
e .a ., alsook van enkele dichters buiten dien tiring als
Pacer Adriaan Poirters en den Ieperschen kannunik
Ant . Sanderus .
Frans Godin, die zoowel Latijnsche als Nederlandsche verzen schreef, was dus blijkbaar een persoon van
aanzien, en zijn oordeei in zake politick kan als toonaangevend gelden voor den tiring waarin hij leefde .
Herinneren wij even de toestanden, waarop Fr . Godin
in zijn twee gedichten op de keizerskeuze van 1658
zinspeelt .
Enkele jaren vOOr hetonderteekenen van het Verdrag
der Pyreneeen (1659), hebben de Oostenrijkers, in
overtreding van het Tractaat van Munster, dat hun de
onzijdigheid oplegde, herhaaldelijk de Spanjaards in
(1) Antwerpen, Marcelis, Parijs, 1660 (Kon . Bibliotheek L . P . XIII B . God .) .
(2) Brussel, Ph . Vleugaert, 1661 (Koninklijke Bibliotheek, to Brussel, L . P .,
XIII, B . God .) .
(3) Id . id . id .
(4) Id . id . id,
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hun strijd tegen Frankrijk bijgestaan door hun in de
Spaansche Nederlanden hulptroepen to laten geworden .
Mazarin wilde zuiks beletten door een verbond tot
stand to brengen met eukele staten van hat Duitsche
Rijk, die zijn politiek zouden dienen tegen de Oostenrijksche . Zoo zou de Rijnbond tot stand komen tusschen
Frankrijk en Zweden eenerzijds, de keurvorsten van
Keulen, Mainz, de vorsten van Hessen, Brunswijk, en
van andere Noordwestelijke Duitsehe Staten anderzijds .
De onderhandelingen waxen flog aan den gang toen
Keizer Ferdinand III stierf . Nu was hat de vraag wie
hem zou opvolgen, zijn zoon Leopold (1) of een ander .
Fransche gezanten wisten met geld en beloften zekere
keurvorsten over to halen om de canditatuur to steunen
van Ferdinand van Beieren . Daze weigerde echter
aanspraak to maken op de keizerskroon (Januari 1658) .
Dan vereenigden zich de Franschen ten slotte met de
canditatuur van Leopold, nadat ze evenwel van hem
zekere beloften hadden verkregen . Hij zou namelijk hat
Tractaat van Munster ten strengste naleven, in hat
geschil tusschen Spanje en Frankrijk niet meer tusschenkomen en de Rijnbond, zou tot stand komen . Zoo ward
Leopold tot Roomschen Keizer aangesteld op 18 Juli
1658 . Van dat oogenblik of konden de Spaansche
Nederlanden seen troepen sneer uit Oostenrijk ontvangen en Spanje zag zich weidra genoodzaakt om
zonder lang verwiji met Frankrijk over den vrede to
onderhandelen .
Zooais wij hat reeds zegden, was Frankrijk in dezen
strijd verbonden met hat protestantsche Engeland, hat
protestantsche Zweden en met Turkije, zoodat hat
gemakkelijk kon voorgesteld worden als hat middelpunt van een anti-katholieke werking .
(1) Geboren 9 Juli 1640, in 1655 gekroond als koning van Hongarije, en in
1658 als koning van Bohemen .
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Ziehier den wij dloopigen titel van het eerste werkj e,
dat Godin aan deze gebeurtenissen wijdde : Nieuwe
Treur-spel ende vertoogh, hoe dat Lucilers ghesanten door
verscheyde middelen van practyck ende kracht de verkiesinghe des nieuwen Keysers hebben willen beletten, int
(aveur van hun creatnren, dock to verghee js . Met een
tussenklachte van de tegenwoordige l/dende Kercke, over
den onchristelyken bloedig-hen oorloghe der Fransoysen,
die de ongheloovighe verkeerde Engelen in 't gantsche
christendom soecken to j5lanten . Dienende tot een a/keeringhe des gheloo js van Joden, Turcken, 1-leydenen, ende
van alle de nieuwe byghelooven (1) •
In line leest men : << Ghedruckt tot Luyck naer de
Copye van Ceulen, ende ghemaeckt door eenen liefhebber der Vrede, 1658 >> . De plaatsaanwijzing is fictief .
Het drukje komt uit Brussel . De < Vredeliefhebber >> is
F . Godin .
Uit den titel en uit de namen van zekere personages,
die in Godin's gedicht een rol spelen, kan men licht,
afleiden, dat deze Brusselsche dichter Vondel's Lucifer
had gelezen . Te Winkel (2) zegt, dat Godin Vondel's
meesterwerk << blijkbaar kende >> .
De werkelijkheid is, dat Godin niet alleenlijk 'de
Lucifer kende en Ias, maar er tientallen verzen gewoonweg uit overschreef . Er kan hier bezwaarlijk van
<< invloed >> gesproken worden . Op zeer talrijke plaatsen
heeft Godin's Treur-spel niets van een oorspronkelijk
werk . Het is een toepassing van aanzienlijke fragmenten
uit Vondel's meesterlijk gewrocht op een geval van
samenzwering tegen het keizerlijk gezag . Godin had
zoo sterk gevoeld, dat Luci/er de toonbeeldige tragedie
was van de < staatzucht >> en van den opstand tegen de
wettige heerschappij, dat hij er zich eenvoudig van
bediende in zij n spel van kuiperij en politiek gekonkel
(1) Koninklijke Bibliotheek to Brussel (II, 28581, 40) .
(2) ontwikkelingsga~zg der Nederlandsche Letterkunde, IV, D1 . II, blz . 38) .

1 78

om soortgelijke gevoelens to schilderen . Het merkwaardige van bet geval ligt hierin, dat deze Spaansche
Brabander zuiks reeds deed to Brussel, vier jaren nadat
Lucifer, in 1654, voor de eerste maal in den Amsterdamschen Schouwburg ward opgevoerd en in een zestal
verschillende uitgaven verscheen .
Daar Godin nergens Vondel vermeldt, noch den
Lucifer als bron opgeeft, kan men zijn procede niet
anders dan als plagiaat bestempelen .
Dat <blijkbaar kennen>> waarvan Te Winkel in dit
verband gewaagt, is zeker een veal to zwakke uitdrukking .
De hoofdpersonen in Godin's Treur-sj5el zijn Lucifer,
Beizebub, Belial en Apollion, wederspannige geesten,
Asmody, geest der onkuischheid en een aantal Luciferisten . Als aardsche werktuigen voor hun ontkersteningsplannen gebruiken deze duivelen : Cromwell (<<'t Crorngheweldigh diet van Engelandt >), Mazarin (< Masruin,
met syne adherenten >>), den koning van Zweden en
den Grooten Turk .
In de eerste handeling houden deze laatstenraad om
to on derzoeken << hoe ende door wat middel dat sy hat
Christendom alderbest souden moghen dampen >> . Ook
de Pfalzgraaf neemt deal aan deze beraadslagingen .
Om deze samenzwering to schilderen ontleent Godin
al dadelijk al de noodige middelen aan hat samenzweringstooneel tusschen Beizebub, Lucifer en Apollion
uit hat tweede bedrijf van Vondel's Lucifer .
Mazarin wil <<vast knoopen 't Oost aen 't West, spijt
Spanien en Hollandt (1) >> . Cromwell belooft Frankrijk
zijn hulp bij die onderneming en vraagt verderen uitleg
over hat plan .

(1) Sedert 1648 leefde Spanje met de Republiek der Vereenigde Provincien
op betrekkelijk goeden voet . De bestendige bedreigingen uit Frankrijk brachten
beide mogendheden dichter tot elkander .
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Frankrijk antwoordt met een reeks verzen, waarvan
de meeste ternauwernood gewijzigd uit Lucifer komen .
De gecopieerde gedeelten drukken wij in cursief .
(Zie Luciler II, verzen 591-603) :
filet lust ons uwen sin en in-sien to verstaen,
• dat dit wichtigh stuck ons niet en magh mislucken
Ons wit is Oostenrijck de slagh-ve'er uyt to rucken,
• that ons toelegh niet op sjn vermogen stout,
• wart net synen arm soo veal Orakels uyt,
Daerom soo lust het my dien Arent to bestormen,
Al wierdt mijn heel Ghemeynt' daerom soo kael als wormen
• op-setten daer by waghen in eenen slagh
Al 't seffens wat myn Ryck en Staet en Croon vermagh .

Cromwell antwoordt in een taal, die al even volledig
aan den goedgunstigen Vondel ontplunderd werd .
(Lucifer II, verzen 604-61 i) .
Ben toffeljck bestaen dat uwe Croon vermeere,
• aenwas op dien voet, ick rekent my tot eere,
Sire, to raden wet tot suich' een brave daet,
Thy dat sy recht ot crom, oft averechts beslaet :
Den wit is prjseljck, at kondet noyt ghedjen :
Maer om niet roekeloos noch radeloos to strjen,
Hoe treedt men alderbest tot suick een stout bestaen?
Roe best flu teghen '1 punct van 't raedt-slot aenghegaen ?

Zoo gaat hat gesprek met Vondel's woorden ongestoord verder . De Pfalzgraaf maant tot voorzichtigheid,
j uist zooals Apollion hat doet in Vondel's Lucifer
(II, verzen 622-624) .
Trots soo geen Keysers Croon, men koms' oock niet to nae,
'Ten zy men leeren wit met naerberouw to Spae,
Den minder moat ghedwee voor sjnen meerder wjcken .

Frankrijk redeneert daar tegen met de argumenten
van Lucifer, aiweer bijna ongewijzigd van taal : (Ii, v .
625-629) .
i8o

Laet Keyserlijcke macht set gheljck by gheljcken
Te semen, laet eens sien wiens waepens swaerder

zijn,
Dit wit ick weten haest, des Keysers oft de mijn ;
Met eenen slingher slach sat ick myn Leghers laden
Met heerekjcken roof, den wijs bier sick beraden .

De Pfalzgraaf wijst op bet gevaar, dat een strijd
meebrengt, niet tegen Michael, zooals bet Apollion bij
Vondel doet, maar tegen Oostenrijk . De teal en de
argumenten zijn echter wear bijna volledig aan Vondel's
treurspel Lucifer ontleend (II, verzen 630-635) .
Ghj weet wet

Oostenrijck voor desen al vermagh,
Veal duysent Helden staen verplicht aen sjn ge/zsagh :
By draeght den sleutel van Godis wapenhuys bier boven,

De wacht is hem betrouwt, by houdt op alle Rouen
Ghetrouw en wakerheydt op 't hugs van Oostenrijck,
Wie heeft bet wet gheluckt die van hem nam de wijck P

Ook Zweden is onzeker over den goeden uitslag .
Om zuiks uit to drukken neemt hij de toespraak van
Apollion, waarvan de Pfalzgraaf slechts de eerste heift
gal, verder voor zijn rekening over (II, v . 637-642) .
heyl wet uyt to voeren,
Dat draett ons machi voorby, en sleept een langhen staert

Maer suick een Oorlogh-stuck met

Van swarigheden near, wet tuygh, wet storm ghevaert
Ken teghen hem bestaen om sijn heyrkracht to sloopen?
Al sette 't Bernels slot sjn diamant .poort open,
By vreesde list noch laegh, noch overrompeling .

Met een variante op Beizebub's woorden, zegt
Cromwell (II, vers 643) :
Wy sullen

ons besluyt voort dryven met de klingh .

Belzebub in Vondel's Lucifer verzekert verder (II,
verzen 644-645) :
1k zie de morgenstar op onzen hoogen standert
Braveeren, 's hemels staet en heerschappij verandert .

In Godin's Treurspel wijzigt de Pfalzgraaf daze verzen
als volgt :

1k sie den A delaer verheven op een standert,
Wiens heerschapp~' wy niet licht sullen sien verandert
Frankrij k antwoordt met den passus, dien Vondel
Apollion in den mond legt (646-48) en waarbij dan nog
eenige verzen van Lucifer's toespraak gevoegd worden
,Den Veldt-heer
:
(1) voert in 't ruy~n soo trots moedigh en tier
(II, verzen 648-651)
Den Roomschen Adelaer (2) in 't welt van syn banier,
De Son in 't top, west beset een naem net licht gheschreven,
Een Helden stuck als dit wordt gheensins door-ghedreven
Met eer-tijtels en pracht, mae rdapperheydt en moedt .
En list west Fransch vernuf t met schalckheydt (3) uyt-ghebroedt .
Cromwell voltooit de toespraak van Lucifer (II,
verzen 652-661)
Wy zijn dock Meesters kloeck om gheesten in to luyen,
Te r~ghen aen een snoer, de lieden op to ruyen,
Ja w y bederven sells de vroornste van de wacht,
En leeren wey fj`'elen die noyt op wanck'len (4) dacht .
Beghint, wy sien sin m .acht ghespleten (5) in twee deelen .
De Boofden en de Le'en die woeden en kraher~len,
Is niet het meeste voick (6) gheblindt-doeckt en verdooft,
Daer d'Overheydt en etch vast roepen om een Hoo f t ?
Indien gh'een vierde deel op onsen kant kondt troonen,
n sat u kloeck bedr jJ,f met eer en am pten croon en,
A1 soudt ghy Lucifer ontbien enn doen vertoogh .
Me

Hierbij voegt Godin : «Lucifer is ghereedt, ende
presenteert synen dienst aen V ranckryck met sij n consoorten, ende seydt >> (II, vers 771) :
WiJ vlieghen daer toe snel als pijlen uyt een boogh .

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
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Bij Vondel « Den Veltheer Michael ~ .
V . : « Godts wonderlycken naem ~ .
V . : « En treken, van vernuft en loosheit uitgebroet ~.
V . : « Weiflen ~ .
V . : Gereten.
V . : De meeste maght alree . . .

<< Lucifer commandeert Beizebub de oproerighe ghees
ten to vergaderen, tot dienst van het Staetsuchtigh
Vranckryck >> .
In het gesprek, dat Beizebub en Belial flu voeren,
maakt Godin gebruik van het begin van het eerste
bedrijf van Vondel's Luci/er . Heels gedeelten worden
weer eenvoudig overgeschreven, en hier en daar wat
gewijzigd en aangevuld volgens de behoeften van het
onderwerp .
Wij zullen maar niet voortgaan met die verzen aan
to halen . Het zou gelijk staan met Vondel's Lucifer
gedeeltelijk to laten herdrukken .
Godin wordt slechts mm of meer zelfstandig wanneer
hij zich genoodzaakt ziet de politieke toestanden, waarop hij zinspeelt, reader to bepalen . Waar hij spreekt van
de ornkooperij, die de gezanten van Mazarin onder de
Duitsche vorsten pleegden, gebruikt hij eigen verzen .
Mazarin prijst de macht van het geld in de politiek
als volgt :
Dat is den ronden Godt dat sijn ores fransche croonen,
Die trecken styver voort dare hondert duyst persoonen
Met schilden in de vuyst ghewapent tot den taut
Geeft ghy u yolk geen geldt soo wordt ghy haest vermant
D'exempels sijn to veel die kan ick niet verhalen
T' geldt is nu swereldts Godt den meesten hoop doet dwalen
Wie west niet dat het geldt flu maeckt van rechte crom
'T verleyt Coninck en Prins alwaar by noch soo vrom .

Cromwell beaamt die woorden :
Ja 't geldt nu wanck'len doet by naer a1 swerelts Staten
Met geldt verdruck ick nu Paus, Bisschop en Prelaten .

De Pfalzgraaf doet echter opmerken dat Spanje voor
haar politiek ook geld ter beschikking heeft .
1st al net geldt to doers Spanien is oock versien,
En kan tot desen koop veel meer millioenen biers
Dan dat u Majesteyt met list byeen kan halen
Om als sere man van trou op wissel to betalen .
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Lucifer prijst Mazarin's wijs beleid . Geen grooter
meester in arglistigheid en bedrog i Door Mazarin's
politiek heef t de hel alle voordeel . Zij leidt tot
ontkerstening .
Hier wijst Lucifer op de hulp, die de Franschen aan
de Engelschen verleenden om zich in zekere kuststeden der Zuidelijke Nederlanden to vestigen . Nadat
Turenne in 1658 Duinkerken en Grevelingen ingenomen
had, werd de eerste stad aan Engeland afgestaan . Zoo
hielp Mazarin de Engelsche protestanten (<< de verkeerde engelen >>, zooals Godin ze heet) om in Vlaanderen
binnen to dringen . Lucifer zegt het hem
Ghy hebt door u beleyt in 't soete Vlaenderlandt
Verkeerde enghelen voor Christenen gheplant,
En dat soeckt ghy to doen in al de Christen palen,
Daerom suit ghy van ons noch lof en prijs behalen
ons lieve troetel-kindt en beste instrument . . .

Zoo heeft Mazarin ook den K Noordtschen Beer
(de Zweden ) in 't Christen Polen geworpen .
De Fransche koning beslist den strijd tegen den
oostenrijkschen keizer aan to gaan en daarbij alles op
het spel to zetten . Hij kondigt dit aan met behulp van
Vondel's prachtige Lucifer-tirade (II, 569-586), waarvan wij de schitterende verzen onmiddellijk onderscheiden van de eigen verzen, die Godin ermede
verwerkt .

• sweer ick by min Croon het alles by to settee,
die ons wederstreeft hue hooft en Croon to pletten,
teghen ons op-staet al waer 't een Keyser self,
eer wy swichten sal dit hemels blauw ghewelf,
trots en vast ghebouwt met s jn door-luchie boghen,
• borsten springhen, en verstuyven voor ons ooghen,
' T gheraebraeckt aerdtrijck sien als een wanschapen romp
Dien wonderbaeren Al in sijnen rnenghel-klornp,
• wit de woestheydt we'er verwerren en verkeeren
Laet sien wie Vranckerijck (1) dur f t trotsen en braveren,
om
Wie
Jae
Soo

(1) V. Lucifer .
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Ick hebb' een vast verbondt met Sweedt en Crom-ghewelt,
Den Turck sal m'oock by staen als ick wil schieten ghelt .

Nu laat Godin de bittere klachten hooren van de Kerk
over het leed, dat Frankrijk haar aandoet, door aldus
Christen tegen Christen in het harnas to jagen . De Kerk
laat alle blijdschap varen . Frankrijk is bevlekt met
Christenbloed, het gaat zich mengen met ongeloovigen .
Hierbij maakt de Brusselsche schrijver gebruik van
fragmenten uit de rei der Luciferisten, waarmede
het derde bedrijf van Vondel's meesterwerk begint
X793 tot 807) .
Hij verwerkt er deelen in van de rei der Godgetrouwe
engelen en jammert met Vondel mee (V, 733) :
Heylaes, heylaes, heylaes, waer is ons heyl gevaren .

De werkelijke gebeurtenissen brengen er hem weer
toe Vondel los to laten en een eigen geluid to laten
hooren . De Bruydt-Syons verwijt aan Franckryck zijn
gedrag :
Gaet in West-Vlaender-landt daer blijkt het aan t'ellendt
Tot Bur-burg en Mardijck, hoe ghy Godts kerck daer schendt,
Ghy draeght den tytel van den Christelijcken Koningh
En ghy verpacht u rijck tot eender draken woningh . . .
Ghy doet de poorten op, nu voor de Antichristen,
Ghy roepet al byeen om u to maecken sterck,
Turck, Sweedt en Crom-gheweldt, tot onder-ganck der Kerck . . .

De zelfstandigheid van Godin is evenwel weer van
korten duur . Frankrijk vuurt tot strijd aan met den
kamproep van Vondel's Luciferisten (V, 1044) .
Treclit maer aen
Tis eerljck voor zjn croon en recht en eer to staen .

Verder is het weer een heelen tijd Vondel en niet
Godin die het woord voert .
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De jonge Leopold, zoon van den gestorven Keizer
Ferdinand III, komt op voor zijn recht op den vaderlijken troop en galmt daarbij tal van Vondeliaansche
verzen ui-t, wet wij niet meer uit den treure behoeven
to herhalen . De jonge keizer wijst op de eendracht van
het H . Roomsche Rijk, dock Frankrijk laat dear tegenover gelden zijn bondgenootschap met Engeland, Turkije,
Zweden en Denemarken .
Cromwell keurt die dead goed en zegt onverbloemd
wet hij van dit verbond voor Engeland verwacht :
nederzetting op de Vlaamsche trust en overvleugeling
van den Hollandschen handel .
Soo Sire dat gaet wel, deer ben ick op gherust
Eerst moet ick meester zijn die schoone Vlaemsche trust
Soo langhe moeten wij met schijn verbloemt bedrieghen
De Staeten van Hollandt door list in sleep doen wieghen .

Die Engelsche heerschappij in de Vlaarnsche zeesteden en de dreigende handeisconcurrentie vervulden
den Hollandschen staatsman De Witt inderdaad met
een gegronde vrees, die zijn gap sche politiek kenmerkte .
Cromwell onthult de ware bedoelingen van Franschen Engelschman :
Dan sullen wy to seem die Amsterdamsche schijven
Deelen als rijcken buYt 't rnoet ons dock al beklijven
ArtoYs en Hennegou oock Vlaender en Brabandt
Dan springhen WY met lust om met heel Nederlandt . . .

Beizebub, Belial, Apollion en Asmodee komen
Lucifer versiag geven over hetgeen zij op aarde hebben
verricht . De stafhouder der hel is bijzonder in zijn
schik met hetgeen zijn gezanten de Engelschen en
Franschen ingeblazen hebben . Apollion schildert Cromwell als de ergste der ketteren, maar Lucifer is van
meening, dat Mazarin hem in boosheid nog overtreft .
(Masruin) ken en wilt Christendom weft onderst boven keeren,
Ons lief ste troete1kind moeten wij meest vereeren,
I$6

Hy ondersteunt ons ryck met oproer en bystandt,
Met gheldt, met voick, en raedt van syn doorlucht verstandt .

Mercurius komt den koning van Frankrijk mededeelen, dat Leopold toch als keizer wordt gekroond .
De koning bedwingt zijn wrevel niet :
Ghekroont! soo worden wy met wader-wraeck beloont .
'k Swear by myn Croon dat sal Masruin noch beschryen
Met sijn verkeert gheslacht, die Vranckryck soo misleyen . . .

Godin richt zich dan in een prozabeschouwing tot de
Fransche geestelijken en katholieken opdat zij hat verbond van hun land met ongeloovige Staten zouden
bestrijden en de politiek van Mazarin zouden afkeuren .
<< Hoe sullen de Gheestelijcke ends Wereldtlijcke
Ministers van Vranckryck voor den rechtveerdighen
Rechter-stoel konnen verantwoorden dat sy soo veal
schattingen geven aan den onrechtveerdigen Mammon
dat aen den Turck ends aen 't Cromgeweldigh dier
ends den schismatijcken Coninck van Sweden gesonden
wordt om hat Cristendom daer door gantsch in den
grondt to zeylen, wel op, wel op, wel op, ghy gheestelijcke herders ends leeraers, ghy wachters des torens
van Syon in Vranckrijck treat flu Masruin stoutelijck
onder de ooghen die uwen jonghen goeden Coninck
soo verraedelijck misleyt om de verkeerde engelen in
Vranckrijck to planten tot verderl van de Fransche
natie ends onderganck des geloofs, en denckt niet dat
Godt wederom een vrome Fransche heldinne verwecken
sal om de edele Fransche natie van de verkeerde enghelen to verlossen gelijck de cloeckmoedighe onnoosele
Joanna de Arc gedaen heeft, ist dat ghy de geestelycke
van Vranckrijck tot then onnoodighen onchristelij cken
oorlogh nog meer contribueert, ends dat ghy de quads
Ministers van u rijck niet en waerschoudt, soo sal Godt
u door den Propheet Isalas inden baert verwijten dat
ghy luye stomme honden gheweest zijt >> .
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Het treurspel eindigt met een « Vermaninghe tot de
sondarighe menschen die om der sonden wille oo(r)saeck
syn, van alle de plaghen die over ons Nederlandt
comen » .
Zooals wij het reeds zegden, beperkte Godin zich
niet tot zij n Nieuw Treur-spel ende vertoogh . H ij sch reef
een tweede gedicht in dialoogvorm over hetzel fde
onderwerp : De Krooningh des Keysers uyt ghebeelt door
een Bancket toe-ghericht van den Godt Apollo, waer o
ghenoodicht warm verscheyden soorten van Poeten, soo
Fransche, Engelsche, Sweetsche, Beyersche, Spaensche,
en Ungersche . Elck in 't besonder hunne meyninghe daer
van verklarende . Ghecomponeert door FRAN . GODIEN

(Tot Brussel, By Gielis Stryckwant, Boeckdrucker,
woonende tusschen dagh, en nacht, by 't Kanter-steep
in de Druck-Persse) 1658 (1) .
Dit gedicht is veel zelfstandiger dap het Treur-spel,
maar toch verraadt het in zij n opzet wel eenigszins den
invloed van De Ragguagli di Parnasso, het destij ds zeer
populaire werk van den Italiaanschen satirist Trajano
Boccalini, die overigens in Godin's gedicht optreedt .
In de Brusselsche rederijkerswereld der ire eeuw
was Boccalini's werk bekend . Wij toonden elders aan,
dat de drukker-dichter Jan de Grieck in het hoofdstuk
De Sotheydt der Poeten uit zij n Sotte Wereldt den toon
en den trant van Boccalini navolgt (2) . Waar Godin er
in De Krooningh des Keysers toe komt om de diehters
door den God der poezie to laten uitnoodigen en hen to
ondervragen, volgt hij het voorbeeld van Boccalini in
de Ragguagli .

(1) Het werk draagt dit jaartal in een vignet, dat als drukkersmerk op het
titelblad voorkomt, en in een jaarschrift ter eere van den nieuwen Keizer, op
het laatste blad .
(2) Verslagen en Mededeelingen der Koninklijke Vlaamsche Academie,

Jg . 1925. -- Kleinigheden o~ het Gebied van de Geschiedenis der Letterkunde (Een
Bladzijde Critiek uit de 17e eeuw) .
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Na hetgeen wij over de keizerskroning van Leopold I,
van Hongarije, reeds zegden naar aanleiding van
Godin's Treurspel, zal het voldoende zijn De Krooningh
des Keysers even samen to vatten om er de beteekenis
duidelijk van to maken .
Ziehier den inhoud van dit zonderlinge gedicht, dat
het midden houdt tusschen een politiek pamfiet en een
bacchische fantazie .
Apollo noodigt de dichters, oude en nieuwe, op het
feestmaal, dat hij jaarlijks to hunner sere laat aanrichten .
Het Heidelbergsche vat wordt ontstoken en aan lekkere
spijzen is er overvloed .
Op dit banket verschijnt een zeer gemengd gezelschap
geleerden en poeten uit ells landen en tijden . Ze worden
door Mercurius op den Parnassusberg ontboden .
Daar zijn aanwezig Eobanus Hessus (1) en Nicodemus
Friscblin (2), twee Duitsche dichters ; - Pierre Ronsard
en Janus Passerat, twee Fransche ; - de Italiaansche
humanist Aldus Manutius ) ; - Machiavel ; - Gaspar
Scioppius (4) uit de Pfalz ; - Desiderius Erasmus ; J ustus Lipsius ; - Homerus ; - Carolus Sigonius uit
Modem ; - Boccacio ; - Trajanus Boccalini ; Marcus Bibaculus uit Cremona ; - Johannes Wolleb
uit Bazel ; - en de Florentijn Poggio Bracciolion (5)
Als de gasten bijeen zijn, brengt Apollo onmiddellijk
het gesprek op de keizerskroning . Hij wil volstrekt
weten wie Ferdinand III opvolgen zal .
De Franschen beweren, dat er een keizer zal komen
naar den zin van hun koning en van Mazarin . De twee
Duitschers bestrij den deze zienswijze met heftigheid .
Passerat zinspeelt op de of valligheid van zekere
Duitsche keurvorsten :
(1) 1488-1540.
(2) Wurtemberg, 1547-1690 .
(3) Godin spelt Manitius .
(4) Godin spelt Scioppicus .
(5) 1380-1459 .
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Weet gij niet dot den Duytsch, den Keyser heeft versaeckt ;
Het is den Duytsch alleens wie dot men Keyser maeckt .
Jae soo veal noch to near hat Keyserdom sal staeken,
Men sal van nu voort-aen gaps geenen Keyser maeken .

Frischlin vindt die bewaring to kras en verwijt
Passerat dot hij liegt . Zoo worden de beide dichters
handgemeen . Frischlin krijgt een <<soffelet> van
Passerat . Hessus wreekt zijn vriend door Frischlin
een romer in 't aensicht> to slaan . Daarop ontstaat
een duel, waarbij Passerat met een degenstoot gedood
wordt .
Hier wordt door Frans Godin hat woord << Franskilion >>
gebruikt . Waarschijnlijk is hat wel de eerste maal dot
hat voorkomt ( 1) . Hij bedoelt er Passerat made, dus een
Franschman . Een paar regels verder noemt hij ook
Ronsard <dien Franskilion > . Bij hem heeft . dit woord
dus niet de beteekenis van verfranschten Viaming . Het
is een minachtende term voor Franschman .
Apollo bedreigt de poeten, hun . . . water to doen
schenken in plaats van wijn, als zij den vrede nog
longer storen .
Scioppius, de dichter uit de Pfalz, is echter niet to
stillen . Hij dult niet, dot men zijn keizersgezindheid in
twijfel trekt . Hij wil Ronsard met zijn degen to lijf .
Apollo doet hem echter in <<'t Nestelgat>> zetten (2 ) .
Wel dot is we! wat wat vrenits, ont-bloot hem van zyn deghen,
Set hem in 't Nestelgat, by sal voort-aen den seghen,
Van myna feast niet sien, dien dollen grammatist,
Waar dot by is oft niet, maeckt altydt grooten twist .
By ' ii sal voort-aen niet meer der Goden maeltyt smaken,
Voor dot hij otis een nieuw Grammaticam sal maken,
Doer in by reghels gheeft, hoe met een stil ghemoet,
Elck aen een der Goden dis, tar maeltyt wesen moat .

(1) Zie : W . De Vreese : Tijdschrift van de Maatschappij van Nederiandsche Letterkunde (Jg . 1932), blz . 65 : Flamizgant en FranshiUo,
(2) Wat hiermede bedoeld wordt, is mij niet duidelijk .
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Aldus Manutius spreekt ale auteur en uitgever . Hij
vraagt aan Apollo een tolvrije reispas om near de
boekenmarkt to Francfort to gaan en zijn Latijnsche
geschriften dear to verkoopen
Want siet den Frans-man raest, by bulderdt en by tiert
Omdat by met den Duytsch geen duytsch en ken gespreken .
Syn complimenten hem bynaer den hale afsteken,
Want in gheen ander spraeck, ale in hat puer Latyn,
Verstaet den Frans den Duytsch, soo docht my goat to zyn
Myn phrases op een nieuw, een weinigh to veranderen,
Op dat s'hun self verstaen, en spreken met malkanderen
De complimenten zyn near Fransche meet ghestelt,
Deer-om heeft Mazarien my salver seer ghequelt .
Soo hoop ick den dit werck met menight to verkoopen,
Daerom heb ick gheschickt near Francfort me to loopen . . .

Manutius heeft maar een vrees . Men zou hem to
Francfort slecht geld kunnen geven . Er is er dear thane
veal in omloop . Daze passage is natuurlijk een zinspeling op hat Fransche geld, dat in de Rijnlanden
gebruikt ward om de keizerskiezing to bemnvloeden .
'k Moet toe-sien bovenal, en 'k maggher wet op letten,
Het is my lest gheseyt van valsche pistoletten,
Deer 't Duytsch voick me wort bedroghen en bedot,
Wat my aen-gaet, k'en ban ick echter niet soo sot .
1k sal wel toe-sien dat ick niet en sal ver!iesen,
Ick ken de valsche count, ick ken de quay Lowiesen,
Ick ken hun al to we!, is 't ghelt ghelyck hun hart,
't Is wonder dat niet al bet voick bedroghen wart .

Machiavel geeft zijn oordeel niet over de keizerskeus .
Men zou hem toch niet gelooven . Erasmus houdt zich
neutraal om niemand to krenken . Justus Lipsius verklaart dat hij ale historicus slechts hat verleden kent .
Hij is geen poeet-vates, die voorspellingen doet .
Apollo drip gt opnieuw aan om to weten wet zijn
gasten over de keizerskeus denken . Daarvoor heeft hij
ze toch uitgenoodigd . Hij richt zich tot de aanwezige
'9'

Grieksche dichters . Homeros neemt het woord uit hun
naam en verklaart :
Dus gunnen wt' seer wel den Oosten-rykschen heft,
Dat by op Keysers Throon, als Keyser wort ghestelt .

Dit doet Ronsard onmiddellijk opspringen . Hij houdt
het natuurlijk voor den Keurvorst Ferdinand van
Beieren, en zelfs voor zijn eigen Koning .
Den Oosten-ryckschen halt ? wat san den Bayer segghen?
Den Lelie vorst die san sick oock daer inne legghen,
Door huip van steerten voick, door bystant van den Sweed,
Ick weet dat Mazarien dat nimmerweer en lead .
't Sal my aen gheen verraet, oft aen geen rnacht ghebreken,
Soo ick dien Griekschen scheim, noch eens daer van hoor spreken,
Ick swear by Mazarien, by Cromwel, Sweed en Turck,
Dat ick betalen sal dien Oostenrykschen urck .

't Wordt wear volop ruzie onder de poeten . Apollo
moat den Franschen dichter'doen zwijgen .
Ronsarde, wat sal 't zyn? 'k Sal u met al u Fransen,
Met Enghels-man en Sweed, uyt Pallet's doen dansen .

De Fransche koning zal zijn zin niet krijgen, verzekert Apollo . Duitschers en Franschen zullen toch
niet overeenkomen :
Het schynt dat al moat gaen ghelyck den Frans-man wilt,
Nu segh ick 't claerlyck uyt, jae hier daer al deer lien zyn,
Den Franschen Vorst en sal syn daegh daer niet ghezien zyn
Den Duytsch is al to recht, den Frans-man al to vats,
Den Duytsch spreekt uyt de borst, den Frans-man uyt den hals,
Den Duytsch is swaer van lijf, den Frans-man licht van veren .
Dus sullen dese twee noyt connen accorderen,
Wat Mazarine doet, wat Mazarine laet
't Is al, al even boos, 't is al, al even quaet .

Sigonius komt cordaat voor zijn meaning uit
1k meyn dat Keysers soon sal Keyser zyn ghehult .

Ronsard kan het wear niet meer uithouden :
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ly hoort wat by daer seyt, ick berst van on-gedult :
Ontsaegh ick niet den Godt, den grooten Godt Apolle,
Ick san met eenen slack syn hooft op d'aert doen rolls,
Sy hebbent a1-tomae1 op Keysers soon ghernunt,
Niet eenen van den hoop die 't onsen koningh gust .
Boccacio komt voor den dag met een voorstel, dat de
oplossing brengen most . Hij stelt voor, zooals hat op
dit banket ook past, wijn uit verschillende gewesten to
laten opdienen . De poeten zullen drinken en oordeelen
welke wijn de bests is . De keizer zal komen uit hat land
van waar de fijnste wijn komt .
Ick segge dat de croon op suicken hooft best past
In wiens lant den wyn hat alley bests roast .
Allen aanvaarden dit voorstel, ook Ronsard, die
overtuigd is dat niets den Franschen wijn overtreft .
Apollo laat door Trajanus Boccalini opdracht geven
aan Marcus Bibaculus om wijn to tappen van <<allerley
gewas > . Johannes Wolleb, die de fijnste tong heeft, zal
de onpartijdige keurder zijn . Dan begint de proef . De
Beiersche, de Roswagher, de Baccaracher en de
Humpels-kercker wijnen worden afgewezen . Dan is
hat de beurt aan den Franschen wijn .

Apollo : Siet dan der Franschen most en magger niet aen liegen .
Wolleb : Syn Majesteit die san sigh self daer me bedrieghen,
Hy is van hasten aert, nochtans verstaet den lym,
Hy is noch boven dien, vol water en vol slym .
Dien ways ick ganslyck af, 'k en roil hem niet gheraken .
De Rijnwijn word t ook of gekeurd . Hij is to koud .
De Spaansche is to stark . Ten slotte gaat Wolleb's
voorkeur naar den Tokayerwijn uit hat gebied van
den vorst van Hongarije . Geestdriftig klinkt hat besluit :
Dien geef ick myna stem, die, die most Keyser zijn .
Want by sent ons voor-waer den alley besten wyn .
o eel Toccaysche sap! o Wyngaerts soete vruchten,
Ghy bringht my blyschap by, ghy doet myndroefheyt vluchten,
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Ghy opent myn verstant dat ick den Keysertoon,
Te weten Keysers soon, sal hebben Keysers kroon.

En dan komt de huldegroet tot den nieuwen keizer :
Gheluck 0 Jonghen Helt, de Goden, en de menschen,
U hondert-jaerich ryck, gheluck, en voorspoet wenschen .
Wy wenschen dat ghy heerscht den langhen Nestoorstyt,
En van het krom ghewelt (1) des vyants one bevryt .

Ronsard twijfelt nog even can den goeden smack van
Wolleb, maar Poggius herinnert, dat twee honderd
veertig jaren ;eleden een dergelijke wijnproef to Constant denzelfden uitslag had . De Tokayer ward ale de
baste erkend . Voor zooveel oude en nieuwe getuigenissen moat Ronsard tenslotte toegeven .
Nu weet Apollo wat hij weten wilde en drukt zijn
vreugde uit met allerlei woordspelingen en tierlantijnen
naar rederijkerstrant . Zoo eindigt dii zonderlinge
gedicht :
Ick hebbet flu ghehoort, en dat met voile reden,
Wie dat des Keysers Throon, ale Keyser sal betreden .
Te weten 's Keysers Soon, 0 langh ghewenschten dagh!
Dat ick nu recht bescheet en waerheydt weten magh .
Hoe sullen sy staen sien, hoe sullen sy sta' n kycken,
Al die met dese Kroon, too meynden to gaen strycken .
SAX sackt u hoop ozn ver, en BEYER dat ghy beyt,
Want daer en is voor u noch Kroon, noch staf bereyt,
Brist (2) nu o Britten brist ghy moght flu vry wel brissen,
U OLIE IN HET VIER en KR0MGEWELT (3) sal missen.
Sweert flu 0 SW-EDEN sweert, sweert segh ick SWEDEN
Want 't isser niet ghegaen, ghelyck ghy hebt begeert,
En ghy vergalden GAL, ghy laet den bot vergallen,
Want al u vale bedrijf en heipt u niet met alien,
BEYT, BRIST, VERGALT en SWEERD, en eat u eygen hart,
Want 's Keysers Soon van daegh gekroonden Keyser wart .
(1) Cromwell .
(2) Briescht .
(3) Olivier Cromwell .
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IX

Een en ander
over Letterkunde en
Taaltoestanden te Brussel
in de 17e en 18e Eeuwen

U S T U S L I P S I U S ; Max ~Emilianus
de Vriendt, secretaris der Stad Gent ;
Fr . Raphelengius en Balthasar Moretus
wijden in de liminaria van het Etymolo-7
icum teutonico-latinumz (uitgave van 1599)
hooggestemde lofdichten aan Kilianus, dien ze vooral
roemen om zijn liefde voor de Nederlandsche taal .
Zij betuigen hun eerbied voor die taal, betreuren haar
vernal, maar gebruiken zelf toch voor hun eigen
geschrif ten nag steeds uitsluitend het alleenheerschende
Latij n .
Eenige jaren later, in 1607, richt Erycius Puteanus
zij n bekende rede Juventutis Belgicae Laudatio tot de
Leuvensche studenten, waarin hij hen aanwakkert om
hun eigen Nederlandsche taal, zoo rijk en zoo sierlijk,
dock al to zeer verwaarloosd, met ij ver en toewij ding to
beoefenen . H ij deed dit ook nog i n het Latij n, maar
gewaardigde zich toch later enkele versjes in het Nederlandsch to schrijven .
-~

=
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Deze verkiaringen van humanisten sympathie voor
de landstaal op den drempel der ie eeuw kon men voor
een teeken van kentering ten goede houden . Het scheen
inderdaad alsof langzamerhand, ook to onzent, de yolkstaal meer en meer ging gebruikt worden als tolk van
het geestelijk levee en van de literatuur . Het was echter
niet meer dan een bedrieglijke schijn . Werd het Latijn
al minder gebruikt, bet Fransch en ook het Spaansch
kwamen het in Zuid-Nederland meer vervangen dan
het Nederlandsch.
De i7 en 18e eeuwen zijn totnogtoe niet voldoende
bestudeerd in opzicht van het taalgebruik . Wij weten
hoe de iandstaal to worstelen had tegen het immer
veidwinnende Fransch, maar de bijzonderheden van
dien strijd zijn ons nog niet voldoende bekend . De noodkreet van Jan Baptist Chrysostomus Verloy : Verkandeline op d'onac/at der moederlike taal in de Nederlanden

(1788), schetst ons het hachelijke van den toestand op
het einde van de 18e eeuw, maar wat er vooraf ging,
dient nog onderzocht en met bijzonderheden in het licht
to worden gesteld .
De aanteekeningen, die wij hier over deze taaltoestanden mededeelen, gelden uitsluitend Brussel . Zij
zijn ook niet de vrucht van stelselmatige opzoekingen,
maar enkel de even opgeteekende bijzonderheden, die
ons over dat onderwerp toevallig onder de oogen
kwamen, bij het zoeken naar bescheiden over het literair
levee to Brussel in de i7 en 18e eeuwen (1 ) •
*
* *

Reeds op het einde der r6e eeuw vinden wij to
Brussel een schrijver, den stadssecretaris Philips Numan,
die o . m . in de opdracht van zijn Strut des Gemoets in
(1) Enkele aanteekeningen in dien aard komen reeds voor bij Prof. Dr. P .
De Keyser : Wat Oud-Brussel zog ii de XVIIe Eeuzv (cf. <<Album opgedragen
aan Prof. Dr . J . Vercoullie , Dl . II, blz . 317) .
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den wech der deuc/iden (Brussel, Jan Momrnaert, 1 59 0)
aan de magistrates der Brabantsche hoofdstad, zijn
recht verdedigt ook verheven onderwerpen in de yolkstaal to behandelen .
Hij ontwikkelt een werkelijk pleidooi om zich to
rechtvaardigen voor hat geval, dat de heeren van hat
magistraat zijn handelwijze vreemd of verkeerd mochten vinden . Verschillende honderden jaren geleden
schreef men over hoogematerien in hat Nederlandsch .
Jammer genoeg heeft men in latere tij den de Nederlandsche poezie verlaagd door ze alleen nog to gebruiken voor minderwaardig en triviaal werk (voor <<dwase
rantelinge, ydeiheyt, ende dorperheyt >, zooals hij hat
heat) . De Nederlandsche poezie is evenwel een instrument, dat men zoowel ten goede als ten kwade kan
aanwenden . Door zijn voorbeeld wit hij bewijzen, dat
men misbruiken tot goede gebruiken kan veranderen .
Het gehalte der behandelde stof moat de taal helpen
verheffen .
1k deal hier daze passage merle : <Ende oft by avontueren vrempt oft onbequaem duncken mochte, soo
hoogen sakes (als die der salicheyt aengaen) in duytsche
Poesye oft Rethorycke to verhalen ; S00 bidde ick owes
Eer : ende eenen yegelijcken to willen aenmercken,
dat over vale honderden jaeren (als kennelijck es) tselve
by meer andere es geplogen : hebbende de Poesye oft
dichte (als gave Gods) een verborghen cracht van
beweginghe, ende een soet middele om to does smaken
ende gevoelen tghene dat men door haer es handelende .
Waertoe wy to meer zijn verwect geweest, mits hat
misbruyck dwelck men tot nu toe in de Nederlantsche
Poesye siet : als wordende de salve gebruyct meest tot
dwase rantelinge, ydeiheyt ende dorperheyt . Om dwelck
to weiren ende veranderen, hebben gearbeyt to helpen
bethoonen dat de salve Poesye es een instrument, daer
men a!soo we! Gods eere als oneere ende alsoo we!
14
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denckt als boosheyt oft sotternye mede uytrechten kan :
indien men zijn talent oft pondt van Godt ghegheven,
tot proffyt wilt besteden . Ende al waert dat wy hiermede anders gheen vruchte en deden, dan exempel
geven orn het misbruyck van goede dingen, in recht
gebruyck to verkeeren : soo sullen wy ons daer mede
zeer wel vernueght ende tevreden houden >> .
In bedoelde opdracht geeft Ph . Numan ook een
interessant oordeel over de pogingen tot taalzuivering,
die zich op het einde der 16e en het begin der
eeuw
sporadisch voordeden . Numan verdedigt het gebruik
van uitheemsche woorden, dat vooral under de ZuidNederlandsche dichters in eere was en waarom ze later
door Noord-Nederlanders als Bredero e . a . zoo vaak
bespot werden . Numan hield het met Jan-Baptista
Houwaert, die hem. vereerde met een gedicht in de
liminaria van den Strut cues Gemoets . Hij veroordeelt
de schrijvers, die versmaden <alle tghene dwelck uyt
an dere talen oft spraken, on tleent oft toegevueght is > .
Hij volgt in dit opzicht << de maniere ende gebruyc van
den tegenwoordigen tijt >>, wat laat vermoeden, dat het
bezigen van vreemde woorden niet uitsluitend in de
schrijftaal, maar ook in de spreektaal voorkwam .

i'r

*
* *
Brussel telt in de i7 eeuw nog een aanzienlijke groep
Nederlandsche schrijvers, die binnen en buiten de aldaar
steeds werkzame kamers van rhetorica van hun liefde
voor de Nederlandsche taal blijk geven . G . Theodosius
Waihorn, Em . Van Veen, Jan de Leenheer, Willem van
Spoelbergh, Daniel Bellemans, Daniel Danoot, Jan
de Conde, Willern van der Borcht, Frans Godin,
Schouwenbergh, Lodewijk Broomans, Claude de
Grieck, Jan de Grieck en nag enkele andere bewijzen,
dat de letterkundige bedrijvigheid in de landstaal
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EVERAARD SYCERAM (rechts)
(Uit : Vertaling van Orlando Furioso van Arioste, Autwerpen, 1616

gedurende deze eeuw to Brussel ongeveer nog zoo
belangrijk was als to Antwerpen .
Nochtans merkt men al spoedig, dat al die Brabantsche schrijvers werken in een atmosfeer die niet al to
gunstig is . Zij gevoelen telkens en telkens weer de
behoefte om in de voorreden hunner werken of in
gedichten waarmede zij elkander huldigen en lovers,
een lens to breken ten voordeele van de teal, die ze
schrijven, en onverholen hun minachting uit te spreken
voor hun landgenooten, die zich door de mode laten
medeslepen en hun moedertaal geringschatten of verloochenen .
Al die verkiaringen zouden stelselmatig dienen opgezocht to worden . Het zijn weisprekende getuigenissen
voor een taalstrijd, die zich in de Brabantsche hoofdstad
en natuurlijk ook in andere steden van Zuid-Nederland
destijds ontwikkelde en dien wij beter zouden behooren
to kennen .
In 1615 gal Everaard Syceram, juwelier en lid van
de Corenbiomme (B russet i6o-t 1620), een N ederla n dsche vertaling uit van den Orlando 1urioso van den
goddelijken Arioste (Antwerpen, D . Mertens) . In een
opdracht verdedigt hij zich tegen de critiek, die hem
verwijten zou Arioste over to zetten Kin een tale die
t'gerneyn (diese niet en kept) soo onbequaem acht om
yet goets to seggen> . Van de Nederlandsche teal zegt hij,
<<datse op tooneel haer wet mocht setters, gecleet met
haer eygen ghewaden, van niemandt ontleents aen en
hadde, en soo wet verschijnen voor vorsten, vorstinnen,
ende we!gheboren vrouwen, a!s haer uytheimsche
susters hadden gedaen voor Coningen ende Prinsen > .
In tegenstelling met Numan is Syceram dus vijand van
het ontleenen van vreemde woorden .
In 1617 vinden wij van Philips Numan een belangwekkend lofdicht ter sere van Richard Verstegen in
de liminaria van diens Nederduytsc/ie Epirammen
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(Mechelen, H . Jaey, 161 7) . Numan wijt de minachting ,
waarvan de Nederlandsche taal to onzent hat voorwerp
was, aan hat gemis aan flinke schrijvers, die de Latijnsche poeten in hun schrif ten kon den evenaren, en hij
prijst Verstegen omdat hij in hem een kunstenaar ziet,
die hat pail der Nederlandsche letteren verhoogen zal .
Wij achten seere de uytheemsche spraken
En prijsen al wat court van vremder handt ;
Wij verachten als niet nut tot ghene saken
Ons eyghen tale : maer met grout misverstant .

Onze taal is oud en rijk :
haer gebreck van schrijvers maeckt dat zy neder staet
En naer haer weerde niet en wordt verheven . . .

Verstegen is er echter een die << den Latijnschen
Poeten seer ontrent>> komt, en dien Belgica lof moat
brengen .
In 1641 gaf G . Theodosius van Waihorn (bijgenaamd
Deck-Her) het eerste deel uit van zijn Poemata in
Nederduytsc/ze taele (Tot Brussel, by Govaerdt Schoevaerdts, op de Kesemarkt, in den Schryffboeck) (1) • Dit
werk is vergezeld van ettelijke Latijnsche lofdichten van
C . van Uffele, J er de Coulx, J acobus Snavels en van
Waihorn's broader Titus Adrianus . Er is ook een
Nederlandsch !ofdicht bij van den Brusselaar Lodewijk
Broomans .
Dit Iaatste gedicht klinkt als een vreugdezang, waar
hat vaststelt, dat Waihorn voor zijn werk de Neder!andsche taal gebruikt :
Eia, lustich aen hat schryven,
Wilt u gheesten voorder dryven,
En bethoonen, dat soo we!
Hier Poten zijn, als el (2) .

(1) Het tweede deal is nooit verschenen .
(2) Elders .
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Siet hoe datter veel beghinnen .
Onse Musen to beminnen ;
Musen, die ick recht en we!,
By, jae boven ander ste! .
Wat en can by niet betreffen,
Die yet willende verheffen,
Kiest ons' Neder-landsche tael?
ghy thoont ons bier een stael .

o

Op een plaatje van A . Santvoort, dat den titel van
Waihorn's boek vooraf gaat, zweeft boven den Brabantschen leeuw een engelenpaar met een banderool,
waarop to lezen staat : Colit et Brabantia Musas . De
bedoeling zal dus wel zijn dat Brabant de Brabantsche
poezie vereert .
De werken van Wa!horn : een rijmende Wtkgghinghe
op bet boek Job, een paraphrase op bet Hooglied van
Salomo en een gedicht op de k!achten van Jeremias,
zijn zuiver van taal en in goed gescandeerde verzen
geschreven . Vooral bet hooglied van Salomo is een
voorbeeld van malsch Brabantsch met die neiging voor
weelderigen barok-overvloed, die wij bij sommige
Zuid-Neder!andsche schrijvers uit dien tijd aantreffen .
Onder de velen, die toen de Brabantsche muzen
boven de uitheemsche begonnen to stellen, en waarover
Broomans gewaagt, zullen wij waarschijnlijk Ernest
van Veen mogen rangschikken . Deze zoon van den
Antwerpschen kunstschilder, !eermeester van Rubens,
Otto V2enius, gaf in 1644 een gedicht in vier deelen uit :
Kroone der vier Hoojt-Deughden toeghe-eyghent aan de
H. Ma,het (Tot Brussel by Guilliam Scheybels, geswo-

ren Drucker, op den Anderlechtschen Steen-wegh, by
de Roose) . Het is een ge!egenheidsgedicht gewijd aan
zijn dochter Je Marie van Veen, <<doende hare professie
in 't K!ooster van St-Elisabeth, op den Bergh Sion,
binnen Brusse! >> .
Ernest van Veen vraagt in zijn voorrede om welwillendheid met de vo!gende woorden : <<Ende al-hoe201

wel ick weynich ervaren ben in de Neder-lantsche
dichten, als daerinne my niet gheoeffent hebbende,
bidde even-wel mynen goeden iever t'aensien . . .>
Wij zijn eenigszins verrast to zien dat de Brusselsche
uitgever F . Foppens zich in 1 683 tot de leden van
het Amsterdamsche dichtgenootschap Nil Volentibus
Arduum wendt om hun de Nederlandsche verzen to
vragen, die hij wenschte to voegen bij zijn uitgave van
de Emblemata Horatiana van Otto Varnius . Voldeden
hem de verzen van zijn stadgenooten niet? Of wenschte
hij zijn uitgave in Noord-Nederland to verspreiden
en verkoos hij daarvoor ears tekst door Hollanders
opgesteld?
Verscheidene van onze zeventiendeeuwsche schrijvers to Brussel beoefenden even gemakkelijk hat
Latijnsche als hat Nederlandsche vers . In hun bundels
vinden wij, evenals bij C . Huygens en andere hunner
Hollandsche tijdgenooten, gedichten in de taal van
Virgilius naast gedichten in de landstaal . De Latijnsche
Muze ward niet zoo gemakkelijk verlaten .
Dit is hat geval met den Brusselsche Augustijner
monnik Jan de Leenheer, in zijn tweetaligen bundel :
Tileatrum Stultorum of Tooneel der Sotten (Tot Brussel,
by Martinus van Bossuyt, ghezworen Stadts-Drucker,
in den Steers-wegh in S . Peeter, 1669) . Allerlei menschelijke dwaasheden worden hier gehekeld in een
reeks verzorgde Latijnsche gedichten, waarop telkens
een Nederlandsch gedicht volgt, dat niet een vertaling
is van hat voorgaande, maar wel een paraphrase in
meer pope lairen toon .
Franc Godin hanteerde insgelijks met evenveel gemak
hat Latijnsche en hat Brabantsche vers . Men kan er
zich van overtuigen in zijn Ieverig/zen iever tot Godes-wet,
opgedragen aan de heeren wethouders van Brussel
(Te Brussel bij Philips Vleugaert, i66i), waarin o . m .
voorkomt de Hoo&Iie Litcnie ojte aendac/iti&e verbreidin&/i
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der Lauretaensche Litanie, een mengsel van Latijnsche
en Nederlandsche gedichten, en Godts Spreucken ojt
sedig_e moraliteit, met dezelfde afwisseling der beide
talen .
Een aantrekkelijke figuur in het wereldje der Brusselsche voorstanders der moedertaal in de i7 e eeuw is
stellig de hier reeds genoemde doctor in de rechten
Lodewijk Broomans, die het volgende werk uitgaf
De Brieven van P . Ovidius Naso, ghenaemt in 't Lat jn
Epistolae heroidum, overgheset in once Nederduytsche
Taele ende met uytleggighe verciert (Antwerpen, bij
H . Aertssens, 1662) .
Uit de voorrede, waarmede L . Broomans zijn werk
inleidt, bl ij kt geestdrif tige lief de voor on ze taal . Hij
verklaart de gedichten van den «alder-gheestighsten
Poet ovidius > in het Nederlandsch overgezet to hebben
omdat hij geen < behendiger tael >> kende om zulks to
doen < als de onse >> .
Hij betreurt het, dat er zoovelen die taal niet waardeeren . Toen hij een beschermer zocht under wiens
hoede hij zijn vertaling kon stellen, vond hij er geen .
Dit stemde hem bitter : Maer soo ick eenen beschermer meynden to soecken, om dit Boecxken to verdedighen, teghen den toe-comenden faster ende berispinghe der verwaende Sotten, die niet alleen hunne
Moeder-taele en misachten, maer beschaemt zijn die to
spreken, en hebbe gheenen connen vinden >> .
Hij wilde evenwel niet fan ger wachten en gaf zij n
Brieven toch uit . Hij betrouwde op < de liefde der
recht-sinnighe >> .
Zoo hij in zijn taal schreef, dan deed hij toch maar
wat Latijn en Griek ook deden . << Men sal niet vinden,
dat Latijn oft Grieck in vremde, maer in sij n eyghen
taele heeft gheschreven >> .
Zijn bewondering voor bet Nederlandsch betuigt hij
ten slotte nog eens in kernaehtige woorden : << Laet ons
o3

den moat niet verlooren geven ; onse teal is rijek,
deftigh ende grondigh, om apes to weghe to brenghen,
dat-men tar handt nemen wildt .
Ernest van Veen huldigt Broomans in een lofdicht,
waarin hij hem vergelijkt met HEYNS en CATS, de twee
Noord-Nederlanders, die beslist de meeste populariteit
in hat Zuiden genoten .
Vooral het lofdicht van G . Theodosius van Waihorn
is merkwaardig wear hat beweert, dat Holland zoowel
als Brabant hat werk van Broomans moat loven .
Wildt ghy Neder-lansen lesen
Dichten als den Honigh soet,
Dichten noyt ghehoort voor desen,
Dichten vol van Minnen gloat .
Neemt tar handt die schoon Heldinnen
Die met Goddelyck-ghesnaer,
Treurigh spelen, dat die Minne
Hun berooft heeft van bun peer .
Neemt tar handt den Neder-lender,
Waer door Naso Neerlandts singht :
Die alleen is, en gheen ander,
Die tot Neer-landts Naso dwinght (1) .
BROOMAN : Naso, die verhaelen

Alle beyd' bet salve Dicht
Maer door twee- der hande taelen
Komt hun beyde Konst in 't licht .
Sin ght Roneynen Nasons klachten,

In hat wit-beroernt Latin
Mae' wy Neder-larders achten
Onse Tael niet mm to zjn .
LODE WYCK heeft over-won nen,

Hy verdient den Lauren-krans,
Die tot Brussel bay doe bronnen
Naso dwongh tot Neder-lens

0 door-luchtighe Vorstinnen,
(1) Reeds in 1570 vertaalde Corn . Van Ghistele de Heldintebrieve, (Antwerpen, A . Tavernier) . Vondel's vertaling is van 1641-42, dock ward eerst in 1716
uitgegeven .
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TILLEM VAN DER BORCHT
tchen Blo hof van Cu/id, Brussei, 1641)

Prjst den Neder ..lander seer,
Die sjn hoogh gheleerde sinners
ileeft bestroyt tot ewer eer,
Brabandt, Hollandt moet hen lovers,
Die des Dichiers tael verstaet ;
Want by yeder gaet to boven,
Als de Maen to boven gaet
All' de sterren die daer swieren
By het vierigh Element.

Toen de negentienjarige Willem van der Borcht,
zijn sierlijk uitgegeven Brusselschen Blomhoj van Cupido
(Brussel, G . Scheybels, 1641) aan Jonker Ferdinand
van Spoelbergh, Heere van Klein Leuven, opdroeg,
vereerde zijn broeder Jan van der Borcht hem met
ears lofdicht : Brusselsche Blysc/'iap over het verbreyden
van den Blom/iol, waarin hij zich vooral verheugt over
het felt, dat nu niet meer alleen Amsterdamsche dichters,
Cats, Huygens en Heyns, onze Nederlandsche taal
verrijken, maar ook Brusselsche dichters het hunne
daartoe bijdragen .
Komt heipt dan I Brusselsch yolk / uw-made-borgher kroonen
En wilt den arebeydt net groene lauwers loonen /

/

Klachten over de minachting der landstaal door vale
Brusselaars en liefde voor die taal bij enkele getrouwen
spreken ook uit de voorrede, die de drukker Jan
Mommaert schreef voor Schouwenbergh ' S vertaling
van Calderon's Levers is maar een Droom : Bly-eyndigh
Treur-sj5el vertoont in de wonderlycke Op-voedinghe van
Sigismundus, Prince van Polen, door de Vrye Lie/hebbers ende der Rymer-konste binnen Brussel (Tot
Brussel by Jan Mommaert, achter 't Stadtshuys, in de
Druckerye, 1647) . Mornmaert draagt hat werk op aan
de doorluchtige Vrouwe Elisabeth <<princesse ende
gravinne tot Hooghensoire>> en bekent haar, dat hij hat
buiten de wete van den auteur uitgeeft . Nooit to voters
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had deze laatste <<syn perms tot Nederlandtschen Rym
ghescherpt >> . Hij had deze vertaling gemaakt in zijn
ledige uren om <<onse taele neffens de Spaensche >>
daardoor beter to leeren . Mommaert hoopt dat de op-fl
dracht ears de hooge Vrouwe den dichter gunstig zal
stemmen en er toe bewegen zal hem de vrijpostigheid
der ongeoorloofde uitgave to vergeven . De Princesse
tot Hooghensoire heeft de <<Nederlandtsche (teal) altyt
bemindt ende gheacht >>, <<verre buyten de ghewoonte
van vele gheboortige Brabanders, die sick quansuys
vermyden de selve to spreken, hoe wel sy dickwils
nauws eenighe andere grondelyck en verstaen > .
In de gedichten, die Frans Godin schreef ter eere
van den Brusselschen dichter en drukker, Claude de
Grieck, vinden wij andermaal echo's van denzelfden
taalstrijd in Brabant's hoofdstad . In een lofdicht op
C . de Grieck's Ghelasemerckt en den Tour a la mode,
voorkomende in Godin' s Tyts-Oversckot (Antwerpen,
Marcelis Parys, i66o) (1), wordt beweerd dat De Grieck
het Nederlandsch
mt perijckel van vergaan > gered
heeft . Het was zoo ver gekomen met de verwildering
dezer teal dat de eene mensch den antler nog nauwelijks kon verstaan . Door de zuiverheid van zijn Nederlandsch heeft de Grieck veer eerbied voor onze teal
gewekt . Hij wordt < de vader van ons teal * genoemd .
Belgica, onze moeder is <<soo deck >>, zij is vol angst
omdat hear teal verkwijnt . Als Belgica De Grieck's
gedichten zal lezen, zal zij onmiddellijk genezen en
hear kerkgang tot dankzegging kunnen beginners . Hear
kinderen zullen den waken om to beletten dat moeders
teal nog zoo diep zou vallen . Dit gedicht laten wij hier
in zijn geheel volgen .
Hoogh gheleerden Grieckschen man
Niemant hier gheen Griecks en ken,
(1) Blz . 65 .

2 06

Laet Homerus tot Atheen
Brussel is met ii to Vreen,
Plato, Cato met Homeer,
Ligghen flu al t'samen neer,
Nu den Nederlandschen Grieck,
Bloost ghelijck een rijpe krieck,
Rijp van Gheest, en rijp van schrift,
Rijp van hooghgheleerden drift,

Wj versaecken €'Italiaens,
Wj versaecken liens en Sp_aens,
WjJ versaecken het La4jn,
Als wj maar bj u en sin,
Want w?j kennen alternaal,
Dat yhy onse Moeders feel,
mt perjckel van verqaen,
Wederom hebt op doers staen,
Als ghy /iebt ter rechier tjt .
Van het nood-lot ons bevrjt,
Ja t'perjhel was soo groot,
Dat een mensch ter nouwer noot,
Dander rnensch en host verstaen
Soo naer waster me ghedaen .
Door u edel Neder-duyts,
Moeten swjghen al die guyts,
Die door uyl-heems vuyl ghesnaeck
Begs bederven onse spraeck,
Belgica die ken t en lijdt,
Dat g'aen haer ieheelickt sift,
Om dat g/zy met haer verpant,
Dus laet blzcken u verstant :
Daerom W U al- temael,
Vader noemen van ons Tael ;
Sift ons Vader den de Grieck,
Want ons Moeder leyt soo siech,
Dat sy roept oin huip en troost,
Siet de Vrouw is soo benoost,
Dat sy schier de Doot beerft,
Om dat soo haer spraeck verstertt,
Leght den handers aen het werk,
Gaen wy naer de Glasen-merck,
Glas en is maer asch en wint,
Daerom sift ghy wel ghesint,
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om to thoonen door dien schijn,
Dat wy al maer glas en sijn,
Ja noch minder als ghelas .
Kom het u dan nog to pas,
Gaen wy dan soo naer den Toer,
En beghint daer van den Boer,
Maer voleyndet met het Hof,
Daer vint ghy de bests stof,
om to maecken een Ghedicht,
Dat ons Moed ers hert verlicht,
Soo u Boeck sal sjn ghedruckt
Sal het soo wel sijn gheluckt
Dat sy in dat self saisoen,
Noch sat haren Kerckganck doers .
En u dancken dat ghy haer,
1Yebt verlost van t'groot ghevaer,
En wy kinders alte~nael
Sullen dan ons Moeders Tael,
Soo wet hoeden van den vat,
Dat sy niet meet klaghen sal .
Pessimisme en hoop betrekkelijk het leven van onze
taal to Brussel vinden wij ongeveer op dezelfde wijze
uitgedrukt in een tweeds lofdicht van Godin op Claude
de Grieck . Het komt voor in denzelfden bundel . Het
heef t een flamingantischen klank, die wij zeker in onze
liters tuur zoo vroeg niet verwacht hadden .
Wie sou segghen dat de Sonne
ons haer straelen sou mis-jonne,
Als haer licht ons klaer bespiet,
Wie sou segghen dat de menschen,
In de Zee naer waster wenschen,
Daermen niet als waster siet,
Dit en dierghelijck ghefutsel,
Gaeter om flu binnen Brutsel,
Dat is klaer, ent'is ghev is,
Als m' in vergheleghen hoecken,
Buyten-lantsche tael gaen soecken,
Daer de ons de bests is,
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Vraeghet Vondel, vraeghet Huyghens,
Iloolt en Cats sijn mijn ghetuyghens
Met den Nederlansche Grieck,
Die ons Tael to baet inoet kommen
Oft sy son gheheel verstommen,
Want s'is totter doot toe sieck .
k'Lagh met Roomen en Athenen,
Hier is eenen Grieck verschenen,
Die ons halt verstorven tael,
Sal een nieuwen luyster gheven,
En weer doen uyt dvyster levee,
En ghenesen van haer quael .
Want wie isser van ons alien
Die gheen Fransche-tael wilt rallen,
Met een Fransrnan in den baigh,
Vremde tael die wort ghepresen,
En ons eyghen wort verwesen
ider steckter at de waigh ;
Uyt dees lang bedorven schennis,
Ko;nen wy u,eer door de kennis,
Van ons eyghen Moeders sprach,
Door dees Nederduytsche schriften,
Daer niet uyt-heerns is to sitten,
Ads ons eyghen Cads verrnaech .
Hebt dan danck gheleerden Schrijver
Voor den onverdroten yver,
Hebt ghy tijt to schrijven, schrijft,
Want u Rijm sal noyt verslijten ;
Maer door hondert eeuwen bijten
Al dat goet is, dat beklijft .
Claude de Grieck kornt ook zeif onverholen op voor
zijn liefde voor het Nederlandsch in de opdracht van
zijn Peigrim (1670) aan den Brusselschen schepen Ph .
Ign . de Fierlandts, dien hij looft om zijn gehechtheid
aan eigen taa1 . Cl . De Grieck vermaant tegen het
gebruik van een 'xbastert-tael >>, die 's lands verderf
nasleept .
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Wat opvalt bij het nagaan van het letterkundig leven
to Brussel in den loop der eeuwen, is eenerzijds de
ononderbroken continuIteit van de Nederlandsche literaire bedrijvigheid bij de geboren Brusselaars sedert
de 13e tot in de i e eeuw, en an derzijds het bijna volslagen geniis aan geboren Brusselaars, die de Fransche
letteren beoefenden vOOr de 19 e eeuw . Marnix is om
zoc to zeggen de eenige Brusselaar, die in vroeger
tijden een pleats van beteekenis in de Fransche literatuur inneemt, en dan nog is zijn Nederlandsch literair
week even belangrijk . Bovendien was hij uit Waalsche
ouders geboren .
Naast hem treffen wij nog alleen den Prins de
Ligne aan .
Zou het gewaagd zijn daarit of to leiden, dat de
kennis van het Fransch to Brussel gedurende al dien
tijd ten slotte niet veel verder ging dan het betrekkelijk
elementaire stadium, waarin men zich beperkt tot het
behandelen van de opperviakkige, practische nood wendigheden van den gewonen dagelijkschen omgang?
Een diepgaande kennis der Fransche teal, het beheerschen van al hear middelen en mogelijkheden, die in
staat stellen om literair werk voort to brengen, schijnt
wel ontbroken to hebben .
Over de kennis van het Fransch in Vlaanderen en
Brabant gedurende de 17 e eeuw, hebben wij een
belangwekkende getuigenis van den Peter Jezuxet
Laurent Chifflet, een Franschman uit Besancon, die
lang to Brussel en to Antwerpen woonde . In 1659 gaf
hij bij Jacob van Meurs, to Antwerpen uit een Essay
d'une par(aite Grammaire de la 1angue (ran coise, die
zeer dikwijls herdrukt werd, o . a . ook to Brussel bij
P . Vleugart, in 1675 en i688 en bij L . Merchant in 1697 .
Laurent Chifflet schrijft dear het volgende : << Les
Flamands et les Brabancons ont autant d'inclination que
de facilite a apprendre les langues etrangres, particu210

lierement la Francoise, qui leur est plus necessaire que
les autres, taut pour le commerce avec leurs voisins,
qu'a cause que c'est la langue de leur principals noblesse,
de leur Conseil d'Etat, de leer Conseil Prive, de celuy
de Finances . C'est pourquoy leurs meilleures villas
sont remplies d'Ecoles Francoises : & l'on y trouve fort
peu d'honnestes gents, qui ne scachent parley Francois .
La plupart du peuple se con tents d' en scavoir autant
qu'il fact, pour se faire endendre tellement quellement,
& pour exercer son traffic . Mail comma entre les
personnel de condition, plusieurs se piquant de parley
nettement, pour ne pas servir de rises aux bonnes
compagnies ; je mettray icy un ramas de quelques
fautes que font les Flamands, quand en parlant Francois
its veulent accomoder nostre langue a la leer : quoy
qu'en divers endroits de cette Grammaire, j'ai desja
donna beaucoup d'avis propres a l'instruction de cette
Nation . En ce point, le mat des Flamands est qu'ils ont
souvent de mauvais maistres en nostre langue . Car it
vient aux Pays Bas, plusieurs Francois naturals, qui ne
scavent q-ue la langue corrompue du commun peuple de
leurs Provinces & font d'estranges fautes en parlant . Its
ne laissent pas pourtant de dresser des Escoles, pour
debiter tears iguorances, & changer leur mauvais
langage contra le bon argent . Mesmes quelques uns se
meslent de composer des Grammaires & des Dialogues,
qui font pitie a ceux qui les lisent >> (1) •
De invloed van Franschen, die to Brussel leefden
aan hat hof of in zijn omgeving, zooals daze Laurent
Chifflet en zijn broeders Jean-jacques, geneesheer van
de Aartshertogin Isabella ; Philippe, hear kapelaan ; en
de Pater J ezuIet Pierre Francois ; zal stellig wel van
aard geweest zijn om de literaire bedrijvigheid in de
Fransche teal to Brussel to versterken . Zij namen alts
(1) Adjonction particuliere pour les Flainands, p . 156 .
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vier deel aan hat letterkundig levee en listen to russet
ettelijke Fransche werken verschijnen, die vooral de
guest van de hoogere standen genoten .
Een ander Franschman, Jean Puget de la Serre,
een buitengewoon vruchtbaar polygraaf, vertoefde ook
enkele jaren aan hat hof van de Aartshertogin Isabella en
list bij Brusselsche drukkers verscheidene van zijn opgeschroefde en, naar den toon van zijn omgeving, stark
vroom getinte werken verschijnen . Hij ook ward vooral
in de hooge wereld gewaardeerd . Zijn werken zijn
meestal opgedragen aan groote dames en hearse van
hat hof en in zijn Brevier des Courtisans en Reveille
Matin des Dames, opgedragen aan Mademoiselle Florence
Lopez de Villoa, drukt hij de hoop uit, dat de gansche
Brusselsche adel hem zal lezen (1) •
Rond denzelfden tijd waren er nog twee andere
Fransche auteurs aan hat hof van Isabella, de zoetgevooisde Tristan l' Hermits en de snedige Vincent
Voiture, die beiden in hat eigenaardige vroom-galante
levee, dat daar heerschte, een eerste plan-rot hebben
gespeeld . Zij maakten beiden deel uit van hat vroolijk
gevoig van Gaston d'Orleans, zoon van Hendrik IV en
Maria van Medici, toen hij, met zijn moeder in ongenade
gevallen, een toevlucht vond bij de Aartshertogin
Isabella to Brussel .
Tristan l'Hermite schreef er zijn verrukkelijke Plaintes d'Acante, die hij opdroeg aan een beminnelijke
Sylvie, die niemand anders was dan Mademoiselle
d'Arschot, dochter van Philippe-Charles de Ligne,
pries van Arenberg . L'Hermite's werk verscheen to
Antwerpen bij H . Aertssens, in 1633 .
Vincent Voiture, de lieveling van de dames uit hat
Hotel de Rambouillet, stond ook bij de Brusselsche
(1) C'est ce qui me fait esperer aussi pour conclusion, & pour le fruict de cat
ouvrage, qua non seulement touts la Noblesse de Bruxelles, s'en servira pour
vows imiter l'advenir. . . (Epistre dedicatoire) .

a
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schooners hoog aangeschreven, vooral bij de princesses
van Brabancon en Berlaimont . Over een zijner veroveringen zond hij, niet zonder een tikje snoeverij, aan
een zijner vroegere vriendinnen to Parijs, M e11e Julie
d'Angennes, het volgende bericht : <<Une des plus
puissantes filler qui soft daps toutes les 17 provinces a
envie de faire amite avec moi >> . Hij zond het portret
van zijn Brusselsche <<loyale arms >> near Parijs, en
voegt er deze voor QnS wet interessante bijzonderheid
bij :
use pauvre enfant qui n'a appris le francais que
pour l'amour de moi >> . In de kringen wear Voiture to
Brussel verkeerde, wares er dus dames, die de Fransche teal niet kenden . De <<loyale arnie>> van Voiture
zou het Fransch echter viug aanleeren : <<elle se perfectionnera >>, schreef hij, << et sera bientOt en etat de
revancher>> (1)
Ook in de 18e eeuw treffen wij of en toe in de
Brusselsche hofkringen bekende Fransche schrijvers
aan, die in zekere meat aan het literaire levers in de
Brabantsche hoofdstad deel names . Dit is o . m . het
geval met Voltaire en Jean-Baptists Rousseau .
Voltaire kwam er een eerste meal in 1722, vergezeld
van Madame de Rupelmonde . Een tijd nadien, van 1739
tot 1742, vertoefde hij er vier voile jaren . Hij was er
toes met de Markiezin du Chatelet, Gabrielle-Emilie
de Breteuil, die zich dear beyond voor de regeling van
een proces van hear familie tegen die van Hoensbroeck .
Om in den devotes toon van het hof to blij yen, en
waarschijnlijk om de guest to winners van de vrome
gouvernante Maria Elisabeth van Oostenrijk, list de
Markiezin du Chatelet, een ongeloovige vrouw, die
gestorven is zonder zich van de kerkeiijke Sacramenten
to laten bedienen, zich inschrijven op de registers van
de confrerie der Slavinnen van Maria, in 1626 door de
(1) Emile Magne : Voiture et 1'H~tel de Rambouillet (Paris, Emile-Paul,

fre res,

1929) T . I, p . 223 .

Aartshertogin Isabella opgericht . In iiz .i nam zij et
zeus hat proostschap van waar (1)
Voltaire bezocht to Brussel zeer dikwijls de rijke
bibliotheek van den kleinzoon van den Hollandschen
Raadspensionaris J . de Wit . Hij richtte ook feesten in
voor d Princes van Chimay en voor den hertog van
Arenberg .
Bij verscheidene gelegenheden heeft hij zich over
Brussel en zijn vrb1ijf aldaar uitgelaten in alias behalve
gunstigen zin .
Aan den prins van Pruisen, den toekomstigen
Frederik den Groote, schreef hij : <<Les arts n' habitant
pas plus a Bruxelles qua les plaisirs . Un vie retiree et
douse est ici la partage de presque tous les particuliers ;
mais cette vie douse ressemle si fort a l' ennui qu'on s'y
meprend tres aisement >> . Aan denzelfden prins gal hij
ook zijn meaning over de grooten, die hij to Brussel
ontmoette : <<J'y vois beaucoup de princes et peu
d'hommes, east-a-dire, d'hommes pennants et instruits >> .
Nog scherper drukt hij in een anderen brief aan Prins
Frederik zijn oordeel uit over den achterlijken intellectueelen stand diet stad <Bruxelles est le sejour de
l'ignorance . Ii n'y a pas un bon imprimeur, pas un
graveur, pas un homme de lettres ; et sans Mme du
Chatelet, je ne pourrais parley de litterature >> . Hetzelfde
ongunstig oordeel geeft hij oak in een vets aan
M . de Fromont :
Pour la triste yule ou je suis,
C'est le sejour de l'ignorance,
De la pesanteur, des ermuis
De la stupide indifference .

Aan Claude Adrian Helveti us, den bekenden auteur
van hat beruchte werk De l'Esprit, schreef hij : Ce n'est
pas ici le pays des belles-lettres . Les livres de Hollande
(1) De Reiffenberg : Le Bibliophile beige 1845, p . 14.
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y sort defendus, et je ne peux pas concevoir comment
Rousseau a Pu choisir un tel asile >> .
Het spreekt van zeif, dat dit oordeel van Voltaire,
uitsluitend het Fransche letterkundige lever to Brussel
geldt . Van de bedrijvigheid der Nederlandsch-schrijvende Brusselaars - en er waren er in dien tijd toch nog
eenige als Antoon Flas, J . L . Kraft, F . de la Fontaine,
F . Maertens-Piers, J . F . Cammaert, e . a. - was hij
natuurlijk niet op de hoogte . De Nederlandsche letterkunde stand er niet schitterend voor, maar zc had toch
nog vertegenwoordigers, dear wear Voltaire voor de
Fransche volstrekt niets het vermelden waard vond .
Het verblijf van J . B . Rousseau to Brussel, begon in
het jaar 1722 en duurde tot aan zijn dood in 1741 . Hij
was in 1711 uit Frankrijk verbannen order de beschuldiging van onzedelijke en eerrovende geschriften to
hebben uitgegeven . Hij vestigde zich to Weenen, wear
hij in de goede gunst kwam van Prins Eugeen van
Savoye . Aangesteld tot gouverneur der Nederlanden,
benoernde de Prins den Franschen ban neling tot historiograaf dezer gewesten . J . B . Rousseau zou dear dus de
opvolger worden van J ustus Lipsius, Erycius Puteanus,
Gaspard Gevaertius, e . a .
Eugeen van Savoye list de Nederlanden besturen
door den Markies van Prie, bij wien J . B . Rousseau
zich in Februari
1722 aanmeldde met de hoop de
beloofde betrekking to kunnen bk1eeden . Er kwam
echter verzet van den intendent der financier . In 1725,
toen de Aartshertogin Maria-Elisabeth grins Eugeen
verving, was de aanstelling van J . B . Rousseau nog
altijdgeen gedane zaak . Het voorstel kwam opnieuw
bij den read van state voor, dock werd van de hand
gewezen om twee redenen, 1° omdat de kandidaat
Franschman was en een decreet van 1641 verbood
vreemdelingen to benoemen tot een ambt in de Nederlanden en 20 omdat hij het Nederlandsch niet kende en
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dus niet in staat was de archiefstukken to verstaan, die
voor een groot deel in deze taal opgesteld waren .
Dit laatste bezwaar kwam J . B . Rousseau nooit to
boven . Hij heeft het ambt, dat Prins Eugeen hem een
maal bestemde nooit bekleed en leefde to Brussel op
zijn eigen middelen, die zeer beperkt waren nadat het
dalen van de aandeelen der Oostendsche Compagnie,
waarvan hij er op aanraden van den Markies de Prie
heel wat gekocht had, zijn vermogen fel deed sunken (1) •
Een paar dagen na J . B . Rousseau's overlij den, liet
Seguy to Brussel zijn <<IEuvres completes >> verschijnen
(i 7 j.) .
Het oordeel van Rousseau over het intellectueel leven
to Brussel, is al niet gunstiger dan dat van Voltaire .
In 1740 ontving hij het bezoek van Alexis Piron . Dat
was voor hem een zeer gelukkige afleiding in zijn eentonig bestaan aldaar . Hij bekent het onomwonden in een
brief aan een vriend . :
Le ciel semble m'avoir envoye
(M . Piron) pour passer le temps agreablement daps un
sejour ou j-e ne fais qu'assister tristement aux plus
grands repas du monde . M . Piron est un excellent
preservatif contre l'ennui . Mais it retourne a Paris, et
je vais retomber daps mes iangueurs>> (2)
Wij eindigen deze aanteekeningen met een paar
citaten uit het Rijksarchief (3) Zij toonen ons aan hoe
op het einde van de 18e eeuw het publiek, dat de
Nederlandsche vertooningen to Brussel bijwoonde,
reeds tot een heel anderen stand behoorde dan het
publiek der Fransche vertooningen . Op 30 Maart 1772,
hadden de bestuurders van den Muntschouwburg
Witzthumb en Compain-Desperrieres, de toelating
(1) M . Gachard : eau Baptiste Rousseau, Isistoriographe des Pays-Bas autrichieus ( Bulletin de 1'Acadmie royale des Sciences , Bruxelles, 1857, p . 220) .
(2) Ed . Fournier : Alexis Pirou d'are's ses lettres et des documents inedits
( Revue franc~aise , 1857, T. IX, p . 224) .
(3) Conseil pried, Carton 1052 .
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gevraagd om in hun schouwburg, zoo dikwijls het hun
zou believers, uitgezonderd op de vier dagen, die voor
de Fransche vertooningen voorbehouden waren, allerlei
soorten van opvoeringen to laten gebeuren, in welke
taal ook, van treurspelen, blijspelen, opera's, balletten,
enz . De Geheirne Raad weigerde daartoe zijn toestemming to geven orn de volgende reden : <<Les
abonnes, qui soot occupes a faire remeubler leurs loges,
les verroient continuellement deteriorees par les spectateurs qui viennent au spectacle flarnand, et autres de
cette espce, qui font l' amusement de la populace >> .

217

x
Balthasar Moretus II
naar de Vasten-Messe to
Francfort in 1644

:
-

'

A he t over lijden van Bithasar
M oretus I ,
a
in 1 641, nam zijn nee f B a ith asar II , d e
l ei d ing van d e t oen bij na eeuwenou d e
Plantijnsche drukkerij in handen .
De nieuwe bestuurder, een jonge man

van 26 j aren, nam zijn tack op met ijver, vast besloten

om de faam van hat voorvaderlijk huffs hoog to houden .
Hij trail op als leader, maar de zaak behoorde in cornpagnie, elk voor de heift, aan hem en zijn moeder
Marie de Sweerdt .
In 1644 ondernam hij voor de eerste maal met zip n
knecht Guillaume Fabri de refs naar Francfort, om er
evenals zijn voorgangers, van in de eerste jaren van
Plantin af, deal to gaan nemen aan de Vastenmesse,
een van de twee groote, jaarlijksche boekenmarkten in
de oude Mainstad .
Van daze refs, een niet gering to schatten onderneming in dien tijd, heeft Moretus ons een snort reisjournaal nagelaten, waarvan wij hier den tekst laten
laten volgen . Hij betitelde dit stuk zeif : Itinerariurn
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Francofurtense Baithasaris Moreti, inceptum anno 1644,
Die 28 Martij (1)
De uitgave van dit korte dagboek kan verantwoord
worden door talrijke bijzonderheden er in bevat over
het gevaar der refs en over zekere eigenaardige
plechtigheden, die Moretus onderweg bijwoonde .
In een notaboekje (Plantijnsch archief N . 213) teekent
Baithasar Moretus over daze refs hat volgende aan :
<<Adi 28 Maart, ban voor de eerste reyse naer de mis
tot Francfort gheweest met mynen dienaer Guilim Fabry,
welke reyse seer perykleus is gheweest, dock syn
Godt lof op 26 Mey in goede ghesontheycl wederom
ghecommen >> .
In 1644 - vier jaren vOOr hat tractaat van Munster
- doen zich nog tusschen hat lager der Staten en der
Spanjaards onophoudend schermutselingen en gevechten
voor tot dicht bij Antwerpen . Reeds tusschen Wijneghem
en Westmalle worden de <<karren>> aangevallen door
Staatsche ruiters, die de reizigers eerst vrede laten na
van elken <<passant >> een golden, en van elke <<karre
twaalf stuivers ontvangen to hebben . In de Meierij van
's Hertogenbosch, in de buurt van Verkensweert, wordt
hat reisgezelschap opnieuw door soldaten aangevallen .
Op de Rijnreis tusschen Keulen en Koblentz wordt hat
nog veal erger . Hier moeten de reizigers zekere weeen
van de krijgstoestanden in de laatste jaren van den
Dertigjarigen Oorlog aan den lijve ondervinden . Op
hun kosten zijn zij genoodzaakt zich van Keulen tot
Koblentz door een militair <<convoy >> to laten verge
zellen . En dear was reden toe . Tot drie meal warden
zij door Lotharingische soldaten overvallen, aan wie zij
zware losgelden moesten betalen en tegen wie zij sours
een echte <<bataille>> moesten leveren, waarbij dooden
en gewonden vielen . Over die minder aangename reis(1) Het bevindt zich op hat Museum Plantin-Moretus, Archief N . 228.
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incidenten bevat Moretus' verhaal typische bijzonderheden .
Tamelijk grappig is dat andere geval, dat Moretus
vermeldt . Van Netsen wegrijdende, hadden enkele
karren in burs spoed - dixit Moretus - vergeten bet
recht van den wag to betalen . De tolbediende was
daarop in alleriji near bet naburige dorp Pollen ge
loopen en had aldaar de noodklok doers luiden, met bet
gevoig dat de karren van Moretus' gezelschap, toen ze
in dit plaatsje aankwamen, dear zeer onvriendelijk door
de under de wapenen geloopen boeren warden ontvangen en de rechten betalen moesten .
Het boeiendste wet Moretus over Keulen vertelt
geldt de Gottestracht-processie, die hij eenigszins beschrijft ; en de Actus publicus voor bet bekomen van
het licentiaatschap in de Godgeleerdheid, afgelegd door
Am . Mylius, zoon van den bekenden Keulschen
drukker Herm . Mylius, sedert jaren een goede zakenvriend der Moretussen . Baithasar woonde deze plechtigheid bij en dealt er ons boeiende bijzonderheden over
made .
Te Keulen was Moretus de gast van Jan Kinckius,
insgelijks drukker en zakenvriend der Antwerpsche
familie sedert geruimen tijd .
Op de Rijnvaart met al hear wederwaardigheden,
waarover hat overbodig is hier uit to weiden, treft ons
om de eigenaardigheid hetgeen Moretus vertelt over
bet aloude gebruik om de vreemdelingen, die voor de
eerste meal to St . Guar aankomen, ears den haisband
to leggen .
Over de wijze waarop Moretus zijn dagen doorbracht
to Francfort, vertelt hat reisjournaal niets . Moretus
teekent zijn indruk over de stall op . geeft ons 0 . m . de
namen op van ettelijke Luthersch-gezinde Antwerpenaars, die in deze stall begraven warden, dock wear
zijn reisverhaal gewoonlijk dag per dag zijn indrukken
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weergaf, is er tusschen 19 April, dag van zijn aankomst
to Francfort, en 6 Mei, dag van zijn vertrek, een onderbreking . Dit paar weken zal hij alleen aan handel en
zaken besteed hebben, en daarover gewaagt hij niet in
zijn Itinerarium .
Dit is overigens ook het geval voor Keulen . Hij kwam
er aan op 2 en vertrok op 14 April, en vervangt in zijn
reisboek de aanteekeningen per dag door een algemeene
beschrijving .
Uit een antler document, in het Museum Plantin
bewaard, weten wij echter hoe druk Moretus en zijn
knecht het hadden in die beide steden .
Het archiefregister N . 187, getiteld Vast-misse 1644,
bevat de opsomming van de menigvuldige zaken, die
hij to Francfort behandelde . Hier vinden wij de belangwekkende aanvulling van zijn reisjournaal, waaruit wij
kunnen opmaken van welke groote beteekenis de handel
was., dien de Moretussen in die jaren nog altijd met
Keulsche, Francfortsche en zooveel andere drukkers
en uitgevers onderhielden .
Hij betaalt en ontvangt rekeningen van geleverde en
aangekochte boeken to Keulen bij Guillaume Friessen ;
Jan Henningh ; den E . H . Paten Felix Pallet, karthuizer ;
Joannes Munich ; Mevrouw Catharina de Berchem,
weduwe van den drukker Arnold Hierath ; de weduwe
van Petrus Cholinus en haar noon Arnold ; en J . Kinckius . Hij had zich to Keulen ook belast met het vereffenen
van betalingen uit naam van zijn Antwerpsche yakgenoote de Weduwe Jan Cnobbaert .
Te Francfort ontmoet hij een heele schaar boekhandelaars uit allerlei streken met wie hij zaken regelt,
die alle in het bedoeld register met nauwkeurige zorg
opgeteekend staan . Dit doet hij met Wolfgang Entner
uit Neurenberg ; Jan Blaeu uit Amsterdam ; Lazarus
Zetzner uit Straatsburg ; Marcus Hueber uit Augsburg ;
Lodewijk Coningh uit Bazel ; Jacob en Samuel Chouet
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uit Geneve ; Johannes Hallerfort uit Rostock ; Ian Web
uit Augsburg ; Bernardus Raesfelt uit Munster ; Jan
Gerlin uit Ulm ; Pierre Eller ult Luik ; Gaspar
Chemelin uit Marburg ; Nicolaas Benchard uit WUrzburg ; Sebastian Henri Petri uit Bazel ; en nog anderen
meer, zonder gewag to waken van de Francfortsche
boekhandelaars, die hem ook belangrijke bestellingen
deden.
Van Francfort uit had hij eaten met boeken to ver
zenden, waarvoor de bestelling hem to Antwerpen was
gedaan . Dit was hat geval met een zending voor den
Kanunnik Roussillon to Nicolsburgh ; met een pakje,
dat hij uit naam van Gaspard Gevaertius opzond aan
Gerard Luyks van Luxen stein, heer van en to Pirglitz ;
met boeken namens E . P . Joannes Bollandus uit
Antwerpen, aan den Provinciaal der Soc . Jesu to
Praag ; met een <<baelken boeken aan E . P. Rode
de Arriaga ; met een pak voor E . P. Thomas.sricu
Koningh, Soc . Jesu to Praag ; en nog andere meer .
Daarbuiten bevat het archiefsregister 187 de zorgvuldige opgave van de Vendita parata pecunia, de
debet cassa en de credit cassa van den winkel, to
Francfort gedurende de Masse door de Moretussen
opengehouden .
Er komt ook een rekening voor van de refs-, en
logistonkosten en allerlei under verteer . Daar zien wij
aangeteekend o . m . een sorn voor Neurenbergsche
koeken, die met een vat boeken naar Antwerpen
gezonden warden ; een som besteed aan <<kermisdinghen
voor de kinderen >> (1), met dezelfde bestemming ; drinkgeld voor de <twee maerten> van Sr . Kinckius ; en
een betrekkelijk hooge som voor <een nieuw kleet dat
tot Ceuien-gehemaeckt hebbe met alle sijne toebehoorten van hoet, caussens, schoenen, etc . > . Bij daze laatste
(1) Voor kinderen van faniilieleden, want Baithasar was toen nog niet
getrouwd .
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post teekent Moretus aan : <<Dit kleet hebbe op mijne
rekeninghe gereeckent >>, dus niet op die van de
compagnie .
Verder geeft ons stuk een <<Inventaris van de boecken
tot Francfort ghelaeten naer de Vastmis van den jaere
1644 >>, met de nauwkeurige opgaaf van de plaats waar
zich alles beyond : in den winkel, << in den winckel
extra ordinem teghen over de deure >>, <(in hat earnerken van de Rubro-nigra >> (1), << in hat packhuys oft
ghewelf >>, enz . Ook de volledige lijst van de meubelen,
die aan den winkel behoorden en to Francfort bleven .
In daze laatste lijst ward onze aandacht vooral getroffen
door opgave van iets, dat wij onder de meubelen niet
zouden verwacht hebben : <<Vier paxkens met papiere
beldekens ontrent 2000 bij gissinghe, niet afgeset (gekleurd) ende ontrent 30 afgeset meest alle ghesneden
van Cornelio van Thienen >> ('a) . Dit is een bijzonderheid, die wijien onzen vriend Em . van Heurek, den
auteur van <<Les Images de Devotion Anversoises du
XVIe siecle>> (Antwerpen, 1930), genoegen zou gedaan
hebben . Het is een bewijs to meer voor de verspreiding
der Antwerpsche godsdienstige <<sanctjes en beeldekens>>
over gansch Europa .
Wij geven den tekst van Moretus ongewijzigd terug .
Van de plaatsnamen, die hij gewoonlijk nogal zonderling spelt, geven wij in voetnota den meer gebruikelijken
vorm. Slechts voor een paar ons onverstaanbare woorden hebben wij naar onze gissing een wijziging voorgesteld, die wij eveneens in voetnota zoeken to verantwoorden .
Voegen wij hier ten slotte bij, dat Baithasar Moretus II
in 1656 (i8 Maart) voor de tweede maal naar Francfort
reisde met zijn dienaar Marcellus Anthoon Velpius, in
(1) In rood en zwart gedrukte boeken .
(2) Antwerpsch graveur, leerling van C . Galle, den oude, wordt rneester in
de Lucasgilde in 1620 .
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compagnie van zijn kozijns Jan de Flie, Jan Baptist
Lunden en Pieter de Bisthoven, die van Francfort
doorreisden naar Venetie en van daar naar het Heilige
Land . Baithasar keerde terug over Keulen, den Rijn
afvarende, over Utrecht, Amsterdam, Haarlem, Leiden,
Den Haag, Delft, Rotterdam, Dordrecht en Sevenbergen (1)

Itinerarium
Francofurtense Balthasaris Moreti
Inceptum Anno 1644, die 28 Martij

1644 Adi 28 Meert . Voor noen ontrent den thien
uren ghereden wt Antwerpen in compagnie van veer
karren : op once karre saten vier persoonen teweten
Sr Jan Baptist de Vos en de Sr . Bernard Willemijns,
ick ends Guillaume Fabri mijnen knecht . Ontrent den
elf uren tot Deuren gekomen, alwaer van Mamere ends
Monfrere mijn of scheijt ghenomen hebben . Van Deuren
voort ghereden door Wijneghem . Tusschen Wijneghem
ends Westmal op de heyde bij den meulen, gerescontreert eene partije van ses staeten ruyters (3) ; die ons
ontrent een halve ure lanck opghehouden hebben ends
eenen vande Compagnie gheslaghen ; op 't leste sijn
geaccoordeert gheweest voor eenen ghulden elcken
passant ends twaell stuyvers elcke karre . Van daer tot
Westrnal gearriveert ontrent den vier uren naer noen,
ends aldaer een weynich ghepeijstert hebbende sijn
door Oostmal ends Beerse tot Turnhout ghearriveert
(1) Zie Plantijnsch Archief : Hs, 213 .
(2) Baithasar II, zoon van Jan Moretus, volgde in 1641 zijn ooni Baithasar I
op als hoofd der Plantijnsche Drukkerij .
(3) Ruiters van bet leger der Staten, die in Brabant en bet Antwerpsche,
z .g , contributielanden, de bevolking allerlei lasten kwamen opleggen .
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t savants ontrent den half ure neghen, alwaer ghelogeert hebbende inde drij Swaenkens .
Adi 29 ditto . S' morghens hebbe inde groote kercke
van Turnhout gheweest, alwaer een schoon antijcq
Oxal is, ende vale oude gheschilderde ghelaesen van
ouden edeldom Gelderlant, Oock hebbe aldaer ghesien
hat Casteel van Vrouw Marie eertijds Hertoghinne van
Gelderlant('), d'welck Casteel genaemtis Mylenburgh ( 2),
seer vervallen, ende flu least van Mauricius van Nassou
beschoten . Soo dat maer een ruine en is . Turnhout is
eene fraije vrijheijt seer bebaut . Van Turnhout vertrocken s'morghens tar half ure seven ende door Out
Turnhout ende Arendonck gereden . Buyten Arendonck
ontrent de Heyde hebbe ghesien dat in een Schuere
de misse werde ghedaen voor hat voick die inde
Maijerije van den Bosch woonen, ende aldaer van twee
a drij mijien verre quamen om de salve to hooren, mits
inde Maijerije van den Bosch (3) gheene misse en mach
gheschieden . Door de Heyde ghereden, laetende aende
slincke handt Ruersel, Bladel ende Duyssel, ende alsoo
tot Eersel ghekomen snoenens ontrent den een ure,
d'weick een schoon dorp is van ontrent 6oo communicanten ; aldaer ghepeijstert hebbende sijn vertrocken
oritrent den drij uren door Rijthoven, Dommelen ende
Verckensweert . Recht buyten Verckensweert komende
opde Heyde van Leende, quam wt den kant ghespronghen eenen voetghangher, denweicken impertinentelijck
de karren wilden doen stil houden, ende alsoo de voer(1) Dochter van Jan III, hertog van Brabant . Dit kasteel wend gebouwd op
hat einde van de 14e eeuw (1371) . Het ward in 1594 beschoten door Maurits van
Nassau en bleef gedeeltelijk in puin liggen tot in 1648, bij den vrede van Munster,
Amalia van Soims hat Land van Turnhout verkreeg, en hat kasteel list herstellen . Het doer thans dienst als paleis van Justitie .
(2) Thans wordt daze naam gegeven aan een poort of gang in de Herentha1
sche street to 'Turnhout .
(8) Sedert 1629 in hat bezit der Staten en onderworpen aan de strange
plakkaten door de Staten Generaal tegen de openbare katholieke godsdienstoefeningen uitgevaardigd .
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lieden niet en wilden, soo heeft den soldaet ghedreijght
den voerman met sijn roer to stooten, waerop den
voerman terstont den soldaet op 't lijf viel, ende onder
sijn voeten wierp, ende terwijien den voerman hem
seer sloegh ende den soldaet om ghenaede badt, soo
qua-mender noch acht oft neghen wt den kant ghespronghen ; d'welck de voerlieden sienden hebben om help
geroepen ende ons vande karren doen gaen ; waer door
de soldaten bevreest, hebben sonder eenighe voordere
molestie doorgheghaen, ende ghaven den voerman
ghelijck dat hij den soldaet gheslaghen hadde . Tsavonts
ten seven urea tot Leende garriveert ten huysen van
Jan Coolen (1)
Adi 30 ditto . Smorghens vroegh ghesien de kercke
van Leende ende op den Torn geweest . S' noenens
ontrent den een uren vertrocken van Leende in cornpagnie van 65 karren, ende door Mans (2) gearriveert
tot Weert (3) • ' Savonts ontrent den vier uren ghelogeert in het Sweert op de marckt . Weert is een fraey
stedeken, met eene fraeye kercke, waer van de sijden
soo hooghe verweift sijn als den beuck . Aende selve
stadt light een oudt Casteel, waer van de Brugghe
aende buytenste sijde gheheel omverre light in 't water
ghevallen . De stadt van Weert is neutraal voor de
Spaensche ende Hollanders .
Adi 31 ditto. Van Weert wtgheghaen s' mOrgens
ontrent den ses uren, ende mits de poort noch niet open
en waeren, ende de karren buyten de stadt waeren, soo
hebben door de vesten van het Casteel met een schuytken wtghelaeten gheweest. Met de karren van Weert
vertrocken ontrent den seven uren, ende beneden
Levroy (4) ende Baxen door Horn ghearriveert tot
(1) Bekende voerman .
(2) Maerheese .
(3) In het Land van Hoorn . Eens het verblijf van de Graven van Hoorn en
heeren van Weert .
(4) Leveroy .
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Roermonde : maar eer dat wij tot Roermonde kosten
binnen komen, soo moesten wij tweemaels de karren
met ponten oversetten, eerst over de oude ends daer
naer over de nieuwe Masse ; inde ponton ghinghen
ghelijckelijck vier karren ; de maniere van hat oversetten op de Masse is met eenen stock daer een bert aen
is, waer made sij hat water ghelijck nae hunliden
trecken . Tot Roermonde binnen komende ontrent den
half ure een, waeren de poorten ghesloten ; de weicke
aen die syde dobbel waeren vande buyten ends binnen
stadt . Aldaer ghelogeert in de herberghe ghenaempt
Emmerick op de Groote Marckt . Twee daeghen to
voren eer dat wij tot Roermonde quaemen hadde de
Ruyterye van Maastricht (1) door een stratagems de
Ruyterye van Roermonde wtghelockt, ends alles ghevanghen naer Maastricht gevoert . Roermonde is een
stadt van grootte ontrent ghelijck Mechelen ; de yestinghen sijn van de oude maniere van fortificatie met
roads ends vierkante torens van steep,, maer 't sedert
eenighe iaren sijn buyten eenighe halve maenen ghemaeckt . Binnen de stadt en hebbe gheene houte huysen
ghesien ; maer alle van ghebacken steep . Op de groote
Marckt staet eenen begonsten toren van steep (2), van
denweicken sij vermeijnt hadden een stadthuys to
bouwen, dock is blijven steken . Oock is in deselve stadt
de Cancellerye van Gelderlant . Vande Kercken die de
grootste eer is en is de Cathedrals niet, maer eene
andere genaempt
Daer is oock een
Clooster van Canonikerssen (s), alles groote Edele

f ouffrouwen

van Gelderlant, weick genaempt wordt
hat Sticht Munster . De Kercke van dat Clooster is eene
(1) Sedert 1637 was Roermonde in bezit van de Spanjaarden ; Maastricht
sedert 1632 door Frederik Hendrik voor de Staten ingenomen .
(2) Dc z .g . Grauwe Toren (Grave Toren) op hat einde der 18C eeuw
afgebroken .
(3) Cisterciensernonnen .
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heele antique structure, naer alle apparentie meer als
1000 oft 1200 iaeren oudt ; weicke kercke men ghelooft
eertijts eenen Afgodts tempel gheweest is . In de selve
kercke ligt begraven voor den hooghen Altaer in eene
Tombe Gerardus Graef van Geidren ende Zutphen met
sijne huysvrouwe : op de Tombe ligghen sij in steep
ghehouden soo laugh als sij in het leven kosten sijn .
Voor Epitaphium stout achter op de Tombe .
Obiit anno millesinio ducentesimo
vigesirno nono, die Beati Seven Episcopi
Gerardus Comes Geinie et Zutphanie
qui cum Margarita uxore sua ad instantiam
Matrix sue Richarde de Nassou prima
hums loci Abatisse monastenium istud fundavit
anno millesimo ducentesimo decimo octavo
ambo in hoc loco sepulti .

In de selve kercke rust oock eenen vingher van
St. Bernardus (1), aenden weicken gesteken worden
ende ghewijdt eenige ringhskens, die gedraghen wordende seer goet sijn teghen den cramp ende cortse .
Het collegie van de Societeyt Jesu inde selve stadt
heeft eene nette ende polite Kercke dock niet seer groot .
Het Collegie heeft eertijts een Clooster gheweest van
Canonici Regulares, ghelijck men aenden pant binnen
in het Collogie kan sien : naerderhant heeft het hugs
gheweest vanden Bisschop van Roermonde van wien
de Patres het selve ghekreghen hebben in manghelinghe
van een ander hugs d'welck de Patres voor den
Bisschop nieuw ghebout hebben, staende neffens de
Cancellerije van Gelderlant . Oock is tot Roermonde
een schoon Clooster van de Minrebroeders in weicken
pant vele naemen vande voornaemste edele lieden van
Gelderlant to lessen sijn, die aldaer ghelasen ghegeven
hebben . Tot Roermonde is goeden vis die op de Maese
ghevanghen wordt .
(1) No g to Roermonde g evierd .

Adi i April . Smorgens ontrent den half ure acht wt
Roermonde ghereden voor bij Hellenraij door een bosch
door Elmpt tot Brernpt ; alwaer s' noen ens een weij nigh
ghepeijstert hebben : van daer ontrent den een ure
vertrocken door Waidniel . Up der Harde (1), voorbij
Geladbach (2) door Haestem (3) tot Oderkirchen (4), a!waer wij 't savonts aenghekomen sijn ontrent den acht
urea 't savonts . Oderkirchen is een kleijn miserabel
stedeken, dwelck Jan de Weert (5) wiens Casteel aenhet
selve stedeken light vanden Ceurvorst van Ceulen
beleent heeft . In het gheheele stedeken was schier niet
met alien to krijghen als vuyl broot dat schier niet
etelijck en was, soo dat wij aldaer seer qualijck geaccommodeert waeren, ten waste wij van Roermonde
vis medeghebracht hadden . Dien nacht bleve inde karre
slapen, alwaer ick beter geaccommodeert was als alle
die bin nen de huysen ghelogeert waeren .
Adi 2 ditto . Smorgens ten half ure vijf van Oderkircken vertrocken door Kelsenbergh voorbij Juicken (6)
door Essen (7) ends Grevenbroeck (8) • Grevenboeck is
een redelijcke stadt gheweest ; maer flu is seer gheruineert : aldaer hebben ghesien de ellende ends ruins
vande Hooghduytsche 'Oorloghe, ends hoe de Hessische
over drij iaeren dese stadt gheruineert hebben, meest
alles doot gheslaghen dat daer in was : soo dat flu het
twintighste deel daer niet in en is van voick dat over
drij iaeren daer is gheweest, ends de huysen aldaer
meest ells geruineert, soo dat het eene lammere saeck
om sien was . In de selve stadt van Grevenbroeck is een
(1) Op der Hard .
(2) Gladbeeck, Glabbeec .
(3) Haxsten .
(4) Ode(n)kirchen .
(5) Jan van Weert, beroemd generaal uit den DertigjarigenOorlog(1600-1652) .
(6) luchen .
(7) Elzen .
(8) Grevenbroich .
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Clooster van manspersoonen vande Orde van Sinte
Bernardus in weicker kercke staet eene schoone Tombe
van eenen Hertogh ende Hertoghinne : maer geen
gheschrift ; noch oock seijde eon vande Religieusen
eenige memorie oft wetenschap in hat Clooster to wesen
wie die Heeren sijn gheweest . Van Grevenbroeck door
Barenstein voorbij Zunbongart gereden tot Netteshein (1)
alwaer snoenens ghepeystert hebben . Van Netteshein
rijdende hebben drij of vier karren vande compagnie
door rassigheijt vergheten hat recht van den wegh to
betaelen ; waer door den pachter ras nae hat naeste
dorpiiep ghenaernt Poiheim (2), ende aldaer de Clock
doen trecken, soo dat aldaer comende de boeren inde
wapen vonden : teghen deweicke de voerlieden hun
beghonsten to stellen ; maer hebben eyntelijck hun
moeten contenteren . Van Polheim door Widersdorp (3)
tot Ceulen gearriveert 't savonts ontrent den vijf uren
ende aldaer ghelogeert ten huyse van St . Joannes
Kinckius (4),
Ceulen is eene groote stadt wet de half t grooter als
Antwerpen : de vestinghen sijn van oude fortification,
wtghenornen dat buyten de salve eenighe nieuwe
fortification van Half rnaenen ghemaeckt sijn . Langhs
den Rhijn kan men van hat eene eynt tot hat ander van
de stadt van buyten gaen, sonder binnen in de stadt to
komen . Teghen over de stadt aen den Rhijn light
Duytsch, ghelijck tot Antwerpen 't Veer (5), De straeten
sijn alles ghecassijt met seer groote steenen, deweick
seer moyelijck is soo om to voet to gaen als orn to peert
to rijden . Van Wereltlijcke dinghen die aldaer to sien
sijn ; is ten eersten hat Raedthuys, dwelck voor aende
(1) Netsen .
(2) Pollen .
(3) Widerstorf.
(4) Befaamde drukker, vriend en kiant der Moretussen .
(5) Het Vlaamsch Hoofd .
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straet ears ghebou heeft heel schoon ghelijck eenen arcus
Triumphalis, waer op vela schoone inseriptiones staen,
die de fondatie ende outheyt vande stadt to kennen
gheven . In de raetkamer daer den Raedt vergadert
staen rontorn bancken met cussens voor de Raetsheeren :
in hat midden vande welcke eene plaetse is die altijt
open blijft voor den Keyser, op welcke plaetse ick
gheseten hebbe : waer beneffens sitters de twee dienende
Borgherneesteren . Boven de salve earner sijn twee
earners daer groote rnenichte van oude wapenen light
als balista parva et magna ende schilden ; oock ontallijcke menichte van pijien die in oude tijden ghebruyckt
warden, boven de salve kamers in hat opperste van des
Raetshuys toren, vanden weicken men seer wel ende
fraije de gars tsche stadt kan ghesien worden .
Ten tweede is schoon om sien hat Arsenal oft wapenhuys alwaer to sien wel 8o stueken gesehuts met wel
goo duysent 500 coghel als granaden ; item van harnassen, musketten ende pycken wel voor 20 .000 manners,
welcke alle saecken in soo goede orde ligghen, dat hat
eene ghenuechte is om sien . Ten derden hat Coophuys
oft waeghhuys alwaer alle de goederen ghewoghen
moeten worden, d'welck seer groot is .
Van Gheestelij eke dinghen die in Cuelen to sien sijn,
is eene groote menichte van kercken sehoon ende seer
antijek, inde welcke eene groote meniehte van Reliquien .
De voornaemste bercken daer dat notabels to sien is
(om niet alle to noemen) sijn van St Peeter oft den
Dom, Ste Ursula, Gereonis, Pantaleonis, Maria in
Capitolie, lesuiten ende Predickheeren . De Dom kerck
soude eene schoone kerek wesen waer hat saeeken dat
sij volbout waere, ende en gheloove niet Batter sehoonder stuck in gantsch Duytschlandt soude gevonden
worden : rnaer alleen is den hooghen Choor volbout,
ende voor den beuck heel ijdel als eene schuere . In
dese Domkereke is een Capittel van Domheeren die
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ells Graven moeten wesen, waer van nu teghenwoordigh Deken is den Prince van Lotheringhen : voorders
sijn in de salve kercke noch vale andere Canonici die
alle Doctoren moeten sijn . De salve kercke is de
Cathedrals vanden Ceurvorst ; den welcken tot Ceulen
niet meer als drij daeghen en magh blijven sonder
particulier consent van hat magistraat . Inde salve
kercke bevinden de reliquien vande drij Coninghen
ends van S . Felix et Nabor deweicke mij ghetoont sijn
gheweest .
Dc kercke van S t e Ursula is een oude kercke, ends
heeft voor eenen seer slechten inghanck, binnen de
kercke siet men teghen den muer menichte van Cassen
met de reliquien vande 11 .000 maeghden : oock siet
men deer de graven van St Ursula ends van sommighe
van hears compagnie . Inde salve kercke is een Capital
van Canonikerssen deweicke alle Gravinnen moeten
sijn . In de kercke van St Gereon berusten meer als 500
oft 600 lichaemen van Martelaers, die ells in steene
tomben inden muer begraven sijn, ends de hoofden in
kassn metgheiasen staen .
De kercke van 5t Pantaleon is eene oude kercke
van eene abdye vande Ordre van Ste Benedictus, alwaer berusten vale schoone oude reliquien : waervan
het principaelste is het lick aem van 5 te Albinus die
onthooft is gheweest over 1360 iaeren ; weick lichaem
noch geheel is met vleesch, inghewant ends aederen en
bloat een den teals .
Kercke 5 t e Marie in Capitolio is de oudste kercke
van geheel Ceulen alwaer een Capittel is van Canonikerssen die alle van grooten edeldom moeten wesen, is
een antijck fatsoen van kercke inde ronde op de
maniere vande oude Heydensche Tempels .
Het Collegie vande Jesuiten is nieuw ghebouwt (1)
(1) Voltooid in 1629.
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over twintich iaer oft daer ontrent : hat College van
binnen heeft niet schoonder als hat Ref ectorium : maer
heeft eene schoone kercke, deweicke mij veal beter
aenstaet als die van Antwerpen met eenen seer hooghen
Altaer ende fraven Predickstoel .
De kercke vande Predickheeren is notabel om vale
schoone reliquien als made om de begrafenisse van
Albertus Magnus, ende de celle van S . Thomas van
Aquinen die in hat salve Clooster to sien is .
Boven de voornoemde kercken en cloosters sijn nosh
vale andere seer notabel, deweicke ick om cortheyts
wille achterlaet waer van breeder to sien is in Sacrarium
Agrippine (1), die alle deselve dinghen wat breeder
wtleght .
Dit is aengaende de plaetsen die tot Ceulen notabel
sijn . Aengaende de manieren soo van policie als
aeconomie hebbe bemerckt als voight .
Op den 8 April op den Vrijdagh naer Bloken
Paes chen wordt aldaer de kermis e ghehouden de-e
weicke sijlieden noemen de Godtsdraght (2) : als don is 't
daer vrije marckt drij daeghen voor ende drij daeghen
naer de Godtsdraght voor alle debitery : als wanneer
niemant om schulde en mach ghevanghen worden . Op
den dagh vande Godtsdraght s' morgens ten seven uren
beghint inden Dom de Hooghe misse alwaer vergaderen
alle de Domheeren Canonicken vandeselven Collegiate
kercken ende alle de Religieusen vande stadt . Voor hat
beghinnen vande Processie gaet eene compagnie vande
Burgerye inde wapens, dock niet soo wet in orde als
't Antwerpen, noch oock niet soo fix op hun gheweer,
(1) Sacrarium Agrippinn, hoc est designatio ecciesiarum Coloniensium
prcipuarum reliquiarum > . De eerste uitgave verscheen naamloos in 1607 .
De auteur was de Karthuizer Erhard von Winheim .
(2) Een beroemde theophorische processie, die door den road der stad ward
ingericht . Zij had altijd plaats lancea doniini (den Vrijdag na quasimo-dogeniti),
dus in 1644 op 8 April . De naam Gottestracht ward ook elders voor dergelijke
processies gebruikf . Zis b .v . wat Moretus verder over Linz aanteekent .
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achter de processie voight insghelijcks eene compagnie
vande Borgherye . Dc processie gaet rontom buyten de
stadt : a1waer ban effens wat diaper in 't lant trecken
alle de soldaten van Ceulen die alle in ordre waeren al
oft hat alle Capiteynen hadden gheweest . Het beghinsel
van de Processie beghonst met alle de scholen vande
stadt soo van dochters als ionghens dewelcke laughs
den wegh vande Processie altijt luyder kelen songhen
diversche hooghduytsche gheestelijcke liedekens . Naer
die scholen volghde alle de gheestelijckheyt, de laeste
wesende de Cononicken ende Domheeren, achter hat
H . Sacrament voighen hat Magistraet, maer eerst de
Borghemeesters ende daer naer de Schepenen ende
Greffiers alle met tabbarden ende (bareste) fluweele
mutsen . Voor de Borghemeesteren warden twee stocken
ghedraghen op de weicke de waepen der salver Borghemeesteren ; weicke stocken altijt moeten sijn waer
die Borghemeesters sijn . De salve Borghemeesteren
sijn aldaer in groot respect, ende moeten altijt inde
koetse rijden .
Op den 12 April hebbe ghesien den Actus Publicus
vande Licenciatschap in Theologia vanden sone van
D . Hermannus Mylius (1) Sr . Arnoldus Mylys Soc . Jesu,
die ghepromoveert wierde met noch twee andere
werltijckePriest s,DesnActusPublicusgheschie-n
den in Academia Theologica ontrent den twaelf uren
vanden middagh . Terwijien dat de ghenoodde Persoonen
vergaerden soo wierde vanden Professor (Pates Franciscus Van der Veken (2), Soc . Jesu) ende vande
Licentiate faciendi, ghelesen eenighe lectiones Theological : aldaer vergaerde den Rector Magnificus met de
Doctoral et Licentiates Theologie die aende rechte
(1) Bekende drukker-uitgever, vriend der Moretussen .
(2) Antwerpen 1596-±Rome 1664 . Onderwees de godgeleerdheid to Keulen,
gedurende 30 jaren . J . Kinkius en ook B . Moretus hebben verscheidene werken
van hem uitgegeven .
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sijde vande Academia gheset werden ; ende aende
andere sijde eerst de Borghemeester met het magistraet, Doctores Juris et Medicine ende daer naer de
vrienden, waer onder ick oock gheset werde . Den
Actus geschiedde op suicke maniere . Den Professor
ghehadt hebbende eene oratiunculam in laudem promovendorum : soo dede hij voorlesen door den bedel (1) het
Pover (2) vanden Decanus Artium waer door hem toeghelaeten wierde de selve licentiates to maeken : daer
naer naer wierde door den selves ghelesen de maniere
vanden eedt die sijlieden moesten does ; denweicken
ghedaen hebbende 500 maeckte den Professor hun
lieden Licentiates, segghende mondelinghe alle de
woorden die inde Littera Patentes daer van gheschreyen moesten worden . Waer naer den Professor dancksegghinghe dede aen alle de presenter in naem vande
Licentiates d 'weick met eene groote ceremonie geschiede
beghinnende vanden Rector Magnificus ende Borghemeesteren ende 500 vervoighende tot den minsten vande Compagnie, ghevende een ieghelyck sijnen behoorlijcken tijtel met groote puntualiteyt . Dit alsoo ghedaen
wesende wierden wij met solenniteyt vande Academie
over de straete gheleyt naer het Collegie vande Patres
Societatis, alwaer inden Refter eene maeltijt ghereet
was van meer als 6o persoonen . Als het tweede
gherecht opgheset was, soo quamen de Stadtsboden
met eenighe stoopen ouden refiner wijn, denweicken
aende nieuwe licenciaten met eene harangue ghepresenteert wierde, deweicke insghelijcks met eene harangue
dancksegghinghe deden . Oock korts daer naer dede den
bedel in naeme vande Licentiates eene harangue van
dancksegginghe aende gantsche compagnie, observerende de selfde puntualiteyt van een ieder sijne tijtels to
(1) Pedel, deurwaarder, bode .
(2) Poder, Spaansch voor toelating, volmacht .
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gheven die den Professor inde Academie ghehadt hadde .
Naer dat de tafel opghenomen was ghingh de compagnie
in eene andere kamer alwaer men lustich begonst to
drincken .
Noch hebbe bemerckt inde maniere van begravenisse
dat apes gheschiet ghelijck in Brabant, wtghenomen dat
aen edeler lieden lijcken de wapenen averecht met den
helm nederwaerts ghehanghen ; ende als de lieden vande
vrienden des overledenen afscheyt nemen, een ieder
ordentlijck de hant gheven .
Andere manieren soo van cleedinghen als andersints
souden to lanck wesen omte schrijven, sal ghenoech
wesen de selve in memorie to houden .
Op den 12 April vermeynden wy van Ceulen naer
Francfort to verreysen ; maer om reden dat den Ryn
soo hoogh was door den ghesmolten sneeuw wt de
berghen 500 moest tot s'anderdaghs wtghestelt worden ;
maer tusschen beyden verstaende dat twee regimenten
vande Lotheringhsche soldaten tot Brisich (1) op den
Ryn waeren komen ligghen, soo werde gheraetsem
ghehouden nosh tot sanderdaghs to vertoeven ende
middelertijts paspoort to versoecken, deweicke door
toedoen vanden Prince van Lotheringhen opper Domheer van Ceulen vercreghen hebben .
Adi 14 April . Van Ceulen vertrocken in compagnie
van seventhien schepen, op de welck meer als 400
passagiers waeren soo mans als vrouwen het meestendeel van de mans roers bij sick hebbende bovendien
noch convoy medeghenomen van 65 Ceulsche soldaten
om tot Coblents toe ons to convoyeren . Onsen schippers
naem was Christian van Woninghen, ende op het schip
waerin ons compagnie 17 persoonen : ghetrocken met
drij peerden, ons schip in het vaeren altijt het derde
blijvende . Als wij smorgens ten vijf uren van Ceulen
vertrocken waeren, S00 hebben ontrent den noen tot
(1) Breisig
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Tesseling (1) wat ghepeystert, ende naer noen ontrent
den vier ghearriveert tot Bon ende aldaer de stadt
besien alwaer den Ceurvorst van Ceulen een schoon
hof heeft . Tot Bon moesten de schepen ghevisiteert
worden ende tol betaelen, ende mits het to laugh soude
aengheloopen hebben alle de schepen to visiteeren, soo
hebben wij met de seven eerste schepen, weghghevaeren
ende de gantsche convoy mede ghenomen ende 't savonts
ontrent den neghen uren ghearriveert tot Melum (2) alwaer in 't schip dien nacht ghebleven hebben .
Adi 15 ditto . S' morghens op het beginners vanden
Dagh van Melum afgevaeren voorbij Sevenberghen dewelcke seer hoogh sijn ende een schoon prospect soo
vande eene als vande andere sijde : voorbij de Seven-berghen quamen wij voorbij Nonneweert, een vrouwen
clooster gheleghen op een Eylandeken int midden vanden Rhyn tegen over dwelck light eene hooghe rotse
waer op een out Casteel staet, d' welck men seght eertijts van eenen Ceurvorst van Ceulen ghebout to sijn tot
eene quade intentie van Iiefde tot eene nonne van het
voornoemde clooster . Voorbij dat clooster vaerende
soo quamen wij voorbij Overwinckel (3) ende vandaer
voorbij Oncle (4) : voor Oncle is het seer dangereus
vaeren om de steenen die midden in den. Rhyn ligghen .
Van daer ghekomen tot Lintz (5), alwaer men tol moest
betaelen ende ghevisiteert worden . Terwijlen dat men
aldaer wachten hebben tot Lintz ghesien de Processie
vanden Godtsdraght die aldaer op den salvers daghe
ghehouden wierde . Als men aldaer ghevisiteert waeren
ende den tol betaelt hadden, soo verstonden wij dat
tot Brisich (6) (wesende een stedeken een mijl van
(1) Westling .
(2) Melem (Mehlem) .
(3) Oberwinter .
(4) Unkel .
(5) Linz .
(6) Breisig .
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Lintz) duysent Ruyters ende twee regimenten voetvolk
vande Lotharinghsche laghen ; ende onder ander werdt
aldaer gheseght dat de salve Lotharinghsche op onse
schepen eenen aenslagh hadden (dwelck daer bevonden
is niet waer to wesen) wear door de voerlieden niet en
wilden voortvaeren, ten waere de passagiers voor hunlieden peerden souden burgh blijven : d'welck naer
laugh beraet toeghestaen wesende soo hebben voortghevaeren . Komende ontrent Brisich soo quanien twee
ruyters voor wt om to vernemen wet voick dat wij
waeren, waer merle de schippers bij den Commandant
oft Colonel de la Motte ghebracht sijnde de paspoort
ghetoont hebben, waer door hij ons heeft laeten passeeren ; maer begheerden voor eenen schenck van alle
de schepen 300 rexdallers (1), deweicke par accord op
een hondert voor ons seven schepen gheaccordeert sijn
d'welck ieder man drij schellinghen bedraghen heeft .
Aldaer ghepasseert sijnde vermeynden wij alle ghevaer
ghepasseert to wesen, d' weick wel contrarie ghebleken
heeft : want voorder komende onder hat Casteel Hammerstein (2) een mijiken van Brisich, alwaer men moat
tol betaelen, soo springhen den kant ontrent 30 Lotharinghsche voetsknechten, deweicke de peerden van hat
eerste schip wtspanden ende eenen coopman vande
schepen, die daer made- nevens to voet ghingh beghonsten to spolieren . Waer op onse convoy gheroepen
wierde die wet achterwaerts gheghaen hadde, ende een
ieder die op hat schip een roar hadde sprongh wt,
ende beghonsten op malkanderen to schieten ende seer
heftich soo met rapieren als met roars aen malkanderen
to komen, soo dat de Lotharinghsche to licht vallende
de vlucht naemen, dock sijn van hunlieden drij op de
plaetse doot ghebleven, ende soomen ghelooft eenighe
ghequetst : maer van de onse is (Godt loff) niemant
(1) Rijksdaalders .
(2) Na den Dertigjarigen oorlog ward dit kasteel geslecht .
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ghequetst gheworden . Naer dat dese bataille ghedaen
was, soo hebben die van het casteel van Hammerstein
vier stucken losgheschoten op de vluchtende Lotharinghen, waervan sij noch eenen in 't vluchten dootgheschoten hebben . Op den selven avont sijn seer laet
ghearriveert tot Andernach, alwaer dien nacht buyten
de stadt op de schepen ghebleven sijn . S' morghens
vroegh soo bevonden wij dat de overgheblevene ghevluchte Lotharinghsche aldaer waeren, deweicke ons
dreyghden hunne klachten to doen dat wij hunlieden
onrecht ghedaen hadde : maer wij, om dat to voorcomen
deden eerst onse klachten, ende deden hun aldaer
arresteren . Aldaer verstonden wij dat vande dooden
die daer ghebleven waeren eenen Alferis (1) was ende
eenen Veitbarbier (2) •
Adi x6 ditto . Naer dat de stadt van Andernach besien
ende aldaer misse ghehoort hadden, ende aldaer den
tol betaelt was ; soo sijn ontrent den acht ure, vandaer
vertrocken ende ghepasseert voorbij een dorp Eerlich (3)
wear ontrent vale meulensteenen ghehou den worden .
Deer ontrent leyt den Wiestoren (4), d'welck scheyt hat
lent van Ceulen van dat van Trier . Van Melun of tot
daer toe sijn meestendeel alle rotsen ende wijnberghen
aen beyde de sijden van den Rhijn met fraye plaetskens
ende Casteelkens op de salve berghen maer van den
Wiestoren at tot ontrent Coblents is hat plat lent ende
goat ackerlant, ghenaemt hat Weisservelt, alwaer hat
dickmael seer dangereus is van quad partyen, ende
daer S . Caber over eenighe iaeren gheplundert is,
dock, Godt loff, sijn daer sonder eenighe rescontre
voorbij ghevaren, ende ontrent den drij siren near noen
(1) Spaansch : Alferez
vaandrig .
(2) Heelineester .
(3) Irlich .
(4) Weiszenturin, in 1370 door den aartsbisschop Kuno van Falkenstein op
de grens gebouwd .
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tot Coblents ghearriveert . Teghen over Coblents light
tat vermaert sterck Casteel van Ernbreitsten (1) op eene
hooghe rotse, onder op den voet vanden bergh light
ears schoon buys tat den Ceurvorst van Ments aldaer
heeft doers bouwen . Voor de stadt light eene schoone
steene brugghe van 13 boghen over de Moesel . Binnen
de stadt hebben de Francoisen menichte van schoone
huysen gheruineert, oock sijn aldaer eenighe rariteij ten
mdc kercken to sien . Naer tat tot Coblents de schepen
ghevisiteert ende den toile betaelt was, soo sijn van
daer ghevaeren, aldaer afghedanckt hebbende bet convoy tat wij tot Ceulen aenveert hadden, waer voor
betaelt hebben 8o Philippen . Des avonts ontrent den
neghen uren sijn ghearriveert tot Capelle (2), alwaer tol
betaelt moest worden . Dien nacht hebben aldaer met
de schepen op eene ghevaerlijcke plaetse gheleghen,
alwaer alleen thien manners ons seer souden kennen
schaden hebben .
Adi 17 ditto . Sondaghs s' morghens op bet krieken
van den dagh van daer ghevaeren ende ontrent den
acht uren ghearriveert tot Boppart (3) alwaer inde
Minrebroeders kerck misse gehoort hebben ende de
Processie ghesien hebben . Naer tat aldaer den tol
betaelt was, soo sijn ontrent den neghen uren van daer
ghevaren . Onder weghen op den ontbijt soo werde bet
saut ende broot omghegheven om to sweeren bij saut
en broot die tot St Gewar (4) aenden haisbant ghestaen
hadden ende de compagnie contentement ghedaen
hadde, ende werde het Maghistraet ghekosen voor de
ghene aenden Haisbant (5) vande Compagnie noch niet
(1) Ehrenbreitstein .
(2) Kapellen tegenover Lahnstein .
(8) Boppard .
(4) St Goar .
(5) Hier worth gewag gemaakt van een zeer out gebruik, tat to St Goar tot
omstreeks 1830 nog in zwang bleef, en Hanseln genoemd ward . De vreemdeling, die voor de eerste maal to St Goar aankwam ward met een haisband vast
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ghestaen en hadde-n . Den schouteth wierden ghekosen
Clarm Dus Hieronymus Dickel, Doctor J uris ende
Vice-cancellarius J unioris Ducis Neoburghet : twee
schepen, D . Joannes Kinckius ende D . Michael Demenius Secretaris, D . Joannes Bosselaer : Pastoor R . P .
Godefridus Moetberghen ore . Cisterciensis eius Capellanus, Joanes Munich, vice-capellanus Christophoris
Ubreigum Canonicus Moguntinus : Den Hencker,
Joachim Wiesel dienaer vanden bovenschreven Heer
Dickel ; onderbeul, Joannes Henningh, den onderbeuls
knecht, Andreas Bingh ; ende deses onderbeul Gui!laume Fabri . Naer dat dit Magistraet ghekosen was,
ende wij vrolijck wesende meynden de tafel to decken,
soo quam eenen boer gheloopen van een dorp Hirchenach (1), alwaer wij seer naer bij waeren, ende riep dat
daer soldaten quaemen ; deweicke wij niet siende,
meynden het maer jock to wesen : maer een weynich
voortvarende, soo saghen wij drij schepen met soldaten
komen, deweicke alle Loth aringhsche waeren, comende
van Wornes, sterck ontrent tweehondert mannen .
Deweicke in het nedervaren alle voorbij alle de schepen
voeren : maer achter het schip wesende hebben een
partije overgheset op d' ander sijde van den Rijn, ende
alle de reste to laude ghekornen aende de sijde daer
onse peerden waeren . Als wij saghen dat sij to laude
ghekomen waeren, soo deden wij alle de schepen soo
ras voortrijden als ons moghelijck was om voorbij het
dorp Hirsenach to mogen wesen eer sij ons souden
gelegd . Hij moest dan een peter kiezen, die hem vroeg of hij met water of met
wijn wilde gedoopt worden . Antwoordde hij : < met water *, dan werd hem een
emmer water over het hoofd geworpen . Antwoordde hij : met wijn >, dan werd
hij van den haisband bevrijd en naar een herberg gebracht, waar hij uit een
zilveren beker ettelijke gezondheden drinken moest . Zijn naam werd dan in een
register ad hoc ingeschreven en voortaan genoot hij bij verdere bezoeken to
St Goar allerlei vrijheden, recht tot vischvangst, jacht, enz . Dit alles was voor
de reizigers een welgekon-ien gelegenheid tot pleziermaken . Wij zullen verder
zien dat de compagnie van Moretus, de pretmakerij later op de boot inrichtte .
(1) Hirzenach .
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achterhaelen : d' weick to vergeels was ; want sij
ons achterhaelden tot hat eerste schip toe, ende de
huysen van het dorp innamen, ende wilden de peerden
van de eerste schepen vast houden : meer die vande
twee eerste schepen schoten op hun soo dat sij hun
verlieten ; soo dat ons schip hat eerste was dat van
hunlieden aenghehouden wierde . Het Iaatste schip hadde
sijn seal afghesneden, ende hat schip op de andere sijde
van den Rhijn ghedreven
soo dat wij alleen vier
schepen waeren die vande voorschreven Lotharinsche
opghehouden wierden, deweicke op onse schepen meer
als 50 oft 6o scheuten losten, soo dat wij aldaer in groot
ghevaer waeren ; dock Godt loff, is meer eenen aen
sijnen duym ghequetst gheworden : ende door een
schip eenen coghel ghevellen inden hats van eene Jouff,
meer alsoo de cracht vanden scheut in hat bent van 't
schip ghecomen was, soo heeft sij niet ghequetst
gheweest . Terwijien dat die Lotharinghsche soo furieuselijek op ons schoten, soo riepen wij hunlieden aen dat
wij paspoort hadden, ende barest waeren hun die to
thoonen, d' weick sij advoueerden ; wear op wij drij
persoonen wt ons schip to lands sonden met de paspoorten vande Lotharinghsche, Jan de Weert, ende
vanden Hertogh van Nieuwenbergh . Den Commandant
dese paspoorten siende seyde de salve wel goat to
wesen, meer dat wij de salve to buyten gheghaen hadden
net op hunlieden to schieten ende overzulx begheerde
expresselijck dat wij de schepen aen lent souden legghen :
weick wij gheensints en wilden advoueeren : want
aisdan sekerlijck ells gheplondert souden gheweest
meer wij presenteerden hunlieden eenighe
hebben
vereeringhe ; waer op den Commandant begheeren
hondert dobbel pistolen, deweicke naer veal parlementerens gearresteert sijn op twee hondert RexdalJers,
wesende voor elck schip vijftich, deweicke wij terstont
betaelt hebben . Terwijien dat wij met den Commandant
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accordeerden, soo plunderden de soldaten het gantsch
dorp van Hirsenach . Naer dat wij met de vier schuyten
van daer vertrocken waeren, soo hebben de selve
soldaten gantsch gheplundert het vijfde schip d' weick
aende andere sijde vanden Ryn was gaen ligghen ; ende
hebben daer in ghevonden in ghelt over de 140 Rexd .
ende eenighe packers met stockvis . De selve partije
heeft de acht andere schepen, die noch naevolghden,
gherescontreert beneden Boppart ende hun doers geven
300 Rexd . maer en wete niet oft daer op gheschoten
hebben oft niet .
Voortsvaerende sijn ghearriveert tot St Gewar ontrent den drij oft vier uren naer noen, al waer ick beneffens de andere aenden haisbant ghestaen hebbe (1) •
St Gewar is een fray Lutersch stedeken, d' weick niet
met alien gheschonden is gheweest vande Swedische
oft Fransche, ghelijck de andere plaetsen op den Ryn
sijn . Naer dat tot St Gewar den tol betaelt is gheweest,
soo sijn ontrent den vijf uren van daer ghevaeren . Hert
bij 5 t Gewar is eenen seer perijckeleusen wegh voor
de peerden, seer hoogh ende smal soo dat lichtelijck
daer of souden valien, ghelijck daer een peert lagh en
dootbraeckten dat een ure to voren daer of ghevallen :
een weynich voorder is eenen schooners Echo van den
bergh Orlay (2), die gantsche proposten met sijnen wederclanck wtspreeckt . Van 5 t Gewar hadden acht soldaten
mede ghenomen voor convoy . Voorder comende voorbij Ovewesel (3), alwaer eenighe Lotharinghsche soldaten
in garnisoen ligghen, quainen de soldaten wt de stadt
ende wilden de peerden met gheweit vast houden om
drinckgheit to hebben : waer op wt elck schip vijf oft
ses manners met roers to lant ghinghen, op de weicke
(1) Hieruit blijkt dat Baithasar II deze Francfortreis voor de eerste maal
ondernarn . Zijn knecht G . Fabri had de rein vroeger reeds gedaan .
(2) Loreley .
(3) obey-Wesel .
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den Commandant amen schoot losten ; waer op Joannes
Munich met sijn roer den selven commandant op sijnen
rugh soo sloegh dat het roer in stucken brack ende ditto
commandant ter aerde vial : d' weick de andere soldaten
siende liepen alle in de stadt ende sloten de poorten toe .
Terwijien de schepen voortvaerende ; sijn des avonts
ghearriveert voor Cub (1) alwaer men tol betaelt heeft,
ende dien nacht teghen over het selve stedeken blijven
ligghen . Voor Cub in 't midden van den Rhijn light een
out Casteel ghenaempt den Pfalt (2) alwaer de huysvrouwen vande Palatini moesten comen in 't kinderbet
ligghen (3) ; waer van hunne kinderen Palatini Rheni
altijt gheheeten hebben .
Adi i8 ditto . 'S morghens vroegh ben van daer naer
Backrock (4) to voet gheghaen alwaer ontrent den seven
uren ghearriveert ben ende de stadt besien, inde weicke
Spaens garnisoen light . De salve stadt is gantsch gheruineert ende en gheloove niet dat van de 20 huysen
een bewoont wordt . De grootste kerck is eene calviniste
kercke . De catholijcke hebben aldaer alleenlijck een
capelleken tot de Minrebroeders . Boven op den Bergh
light hat Casteel ende daer een weinigh onder eene
kercke, daer eertijts het lichaem van Ste Warnerus ( 5) in
gherust heeft, d' weick de Spagnaarts vandaer naer
Spagnien ghevoert hebben, weicke kercke gams geruineert is . Voor Bachrach light een Eylandeken waer op
light een torenken, alwaer men seght eertijts Aram
Bacchi geweest to sijn (6) • Naer dat tot Backrock eens
den wijn gheproeft hadden ende den tol betaelt, 500 sijn
vandaer ghevaeren ontrent den neghen uren, made
(1) Kaub
(2) Pfalzgrafenstein opgericht om een vaartol op den Rijn to ontvangen .
(3) Historisch niet gegrond verhaal .
(4) Bacharach .
(5) Sint Wernerskerk, in den Dertigjarigen Oorlog gedeeltelijk verwoest .
(6) Ben oude altaarsteen, waarop aan den God Bacchus geofferd ward, van
daar de naam An Bacchi .
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nemende voor convoy twaelf soldaten van Backrach ;
want die van St Gewar waeren wader to rugghe ghekeert . Van daer vaerende tot Dreckhuysen (1) ontrent
den middagh, hebben over d'ander sijde vanden Rhijn
overgheset : ende van daer ghevaeren voorbij Bingh .
Naer noen op hat schip wierden wij die aen den halsbant ghestaen hebben met de ghewoonlijcke ceremonie
ghedoopt (2), ende hebbe voor Peters ghehadt S' Joannes
Kinckes (3) ende S' Adolf Munster . Recht voor Bingh (4)
in 't midden vanden Rhijn light den Muysentoren, ende
daer teghen over veele schoone huysen vanden Ceurvorst van Ments, die alie gheruineert sijn . Van Coblents
tot Bingh toe vaert men altijt tusschen hooghe wijn ende
schalieberghen, op vale vande weicke schoone casteelkens ligghen, maer meest al gheruineert ghelijck oock
meest alle de dorpen die op den Rhijn ligghen . Voor
Bingh is oock seer ghevaerlijck om vaeren door de
steenen en klippen die inden Rhijn ligghen . Voorbij
Bingh is hat meest alle plat lant verciert aenden Rhijn
met veele schoone dorpen, tot Rodesheim (5) ghesien
een out Casteel d' weick de Sweedische meijnden to
ruineren, maer niet ghekost en hebben . Oock aldaer de
kercke ghesien die niet gheruineert is, ghelijck hat dorp .
Des avonts ontrent den neghen wren, ghearriveert tot
Erbach .
Adi 19 ditto . 'S morgens ten vier uren vandaer vertrocken, ende ontrent Walof (6) wederom overgheset,
van waer wij ontrent den thien uren smorghens tot
Mentz ghearriveert sijn ; alwaer dien noen ghegheten
hebben ten huse vanden Canonicus Henricus Broich

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
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Trechtlingshausen .
De doopceremonie ward dus bij uitzondering op hat schip gevierd .
Jan Kinckius .
Bingen .
Rudesheim .
Walluf.

Doctor Theol . ende naer dat wij de stadt, die seer
ghedestrueert was, ghesien hebben sijn naer noen ontrent den drij uren van Mentz vertrocken, ende 't
savonts ontrent den neghen uren ghearriveert tot Hoeft :
alwaer dien nacht in hat schip ghebleven ; ende
smorghens vroegh van deer verreyst ; soo dat ontrent
den thien uren voor noen (Godt loff) tot Francfort in
goede ghesontheyt ghearriveert sijn . De andere acht
schepen, die wij tot Bon achterghelaeten haciden, arriveerden aldaer oock op den selven dagh ces avonts
ontrent den vijf uren .
Tot Francfort van Geestelijcke dinghen inde Catholiecke Kercken oft Cloosters hebbe ghesien in St
Bartholomeus kercke in een kleyne Capelle voor de
hooghe Choore deer de Keysers ordinarelijck ghekroont
worden . Het Keysers logement is bij onse Liever
Vrouwe bergh . Voorders sijn der maer twee Cloosters,
teweten de Vrouwenbroeders, alwaer inden pant to
sien sijn seer schoone ende kunstighe schilderijen met
waterverf op de mueren gheschildert over 130 iaeren .
Item de Predickheeren alwaer eene schoone schilderye
van Albert Durer in de kerck to sien is .
Van geestelijcke dinghen vande Lutersche, hebbe
gesien de maniere van hun ghebedt ende Psalmen to
singhen ; ende hebbe bemerckt dat de Lutersche in
hune kercken ende kerckhoven een Cruys behouden
ghelyck inde Catholiecke kercken . Ghesien op hat
Lutersch kerckhof van 5t Peeters kerck vale schoone
Epitaphia van diversche persoonen wt verscheyde
quartieren, ende onder andere bevonden dat aldaer
begraven sijn van Antwerpen de naervolghende persoonen :
Maria Pruenen huysvrouwe van Jacob van .Eden
heeft naeghelaeten, Arnoldus, Henricus ende Catherine .
Joannes Scalier nobilis, Senator Antwerp . , uxor
Agate Bodei, sijn wapens twee staffen over een .
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Fredericus Schuermans et Clara van Lemens . Catharina Hureau uxoria Simonis Fourmenois . Joannes
T . F . P . N . Gemardus Armenteniensis quodam Elemosynarius Antverpiensis . Arnoldus vander Hoijcken,
uxor Marie Schelkens .
Hendrick Bartels, Anna Bokij, Stephanus Wisman,
Barbara Six, Antonius Martens obijt 1609, Henricus
vander Hagen (Brabantius) Margarita van Santvoort,
uxor Joannis vander Heyden .
Item . De Sijnagoga van de Joden d' weick eene
kleyne plaetse is, is in 't midden vande weicke ghelijck
eene Capelle staet, ends daer teghen over, hat Sancta
Sanctorum ends den Candelaer . De vrouwen Synagoge
is apart vande mans, dock kennen rontom de Ceremonies sien door vensters daer sij voor staen . Ghesien
hunne ceremonies die belaghlijck sijn . Oock ghesien
een kint besnijden, d' weick grouwelijck is, ends gheschiet op de voighende maniere . Eenen rabbi hout hat
kint op sijnen schoot, ends hoot de beentiens seer vast ;
eenen anderen rabbi met een ijseren mesken snede
seer lantsaem hat wterste velleken van de schameiheyt
af, ends alsoo ten eersten noch eenich velleken aen
bleef hanghen soo herghinghe hij hat salve noch sans
d' weick men kan dencken wat een pijne dat aen hat
kleyn kint is, dat seer schreedde . Alsoo afghesneden
wesende soo nam den rabbi in sijnen most een weynich
wijns, ends alsoo soogh hat bloat of ends spoof hat inden wijn alsoo tot drij reijsen, ends daer naer dads
daer een pluyster van salve op ends alsoo wards hat
opghedaen ends weghghedraghen .
Van Wereltlijcke dinghen is aldaer to sien een
schoone steene brugghe onder den Mijne (1) deweicke
de stadt voeght met Saxenhuysen (2) d' weicke seer
ghefortifieert is . De stadt is seer groot ontrent ghelijck
(1) Main.
(2) Sachsenhausen .
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Antwerpen met breeds straeten ends vela groote
huysen . Op de rnarckt staet eene seer schoone fonteyne,
weicke ghelijcke ick noch niet ghesien en hebbe . Wt de
salve fonteyne, als den Keyser aldaer ghekroont werdt,
loopt dan rooden wijn : als made wordt aisdan daer
eenen Os ghebraeden, wear de spit aldaer hebbe sien
hanghen . Vanden Toren van St Bartholomeus hebbe
de gantsche stadt seer fraij kennen sien
De maniere van leven ends kleedinghen sijn aldaer
in regard vande mans ghelijck als in Brabant, wt ghe
nomen de Joden ends Lutersche Predicanten . Maer de
kleedinghe vande vrouwen is seer vremt ends verscheyden vande Brabantsche maniere, ends principalijck
op hat hooft, d' weick van vale op seer verscheyden
manieren ghehult is sommighe met swarte bonte
mutsen, sommighe met grauwe home mutsen, sommighe
met ronde, sommighe met spitse mutsen ; oock sommighe met groote baretten aen . De vrouwen ends
dochters vande Joden sijn ghehult op suicken maniere
dat van verre souden segghen datse horens aen hun
hooft hebben . De Joden sijn seer vuyl ends in hunne
street (die seer engh is) stinckt hat soo seer, dat men
qualijck ghedueren en ken .
Op den 6 Maij (1) ' s morghens ontrent den thien uren
sijn van Francfort verreyst in compagnie van neghen
akens, deweicke aldaer aen hat marcktschip van Ments
vast ghemaeckt warden, en de alsoo met peerden ghetrocken, ends tot Ments alsoo ghearriveert near middagh
ontrent den vijf uren . Teghen over Ments light Gustavusborgh, d' weick den Coninck van Sweden aldaer ghemaeckt hadde, meynende daer van eene schoone stadt
van to maecken ends Ments ghants to niet to doen
Doch is nu gants gheruineert, soo dat alleen de poorten
daer van sijn blijven staen .
(1) Moretus vertoefde dus to Francfort van 19 April tot 6 MeL
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Van Ments vertrocken ontrent den ses uren verreyst
ende des nachts ontrent den elf uren ghearriveert tot
Rodesheym . Dien nacht was het grout onweder ende
seer fel trout : waer door de wijngaerden aldaer groote
schade gheleden hebben . In suicken weder is het aldaer
in alle de dorpen (ghelijck oock in de steden) dat men
den gantschen nacht de kiocken luydt, deweicke inde
dorpen aldaer seer grout sijn ende schoon gheluyt
gheven (1)
Den 7 Maij smorgens ontrent den vier uren van
Rodesheym afghevaeren voorbij Bingh, Bacherach, Cub,
St Gewar, Boppers, Launsteyn (2) ende naer noen ontrent den vier uren voorbij Coblents ; van waer ontrent
vijf uren ghevaeren tot Andernach, ende van daer tot
Ludelsdorf, alwaer dien nacht gheslapen hebben, dock
seer quaiijck gheaccornodeert, mite in het gantsch dorp
gheen eenighe bussel stroy to bekomen en was om op
to slapen .
Den 8 Maij des smorgens bevonden wij dat het dien
nacht seer ghevrosen hadde ende ghesneeuwt, waer
door aldaer groote schade aende wijngaerden geschiet
was . Ontrent den ses uren voorbij Hammersteyn
vaerende, quam suick eenen dickers mist op die seer
trout was ende soo dicht dat wij het een eynde van het
schip aen het aender niet en kosten sien ; desen mist
durende tot dat wij tot Lints quamen . Van Lints sijn
teghen den noen tot Bon ghearriveert ; alwaer ick den
Ceurvorst van Ceulen ghesien hebbe ; ende dien noen
bij den Heer Fabricius Canonicus aldaer wat etende,
hadden daer soo langh ghebleven dat de schepen wegh
waeren : soo dat met eenen kleynen aken maer moesten
vaeren, ende naer een ure eerst de schepen achterhaelde,
(1) Daaraan herinnert het motto van Schiller's Lied von der Glocke : fulgura frango . Dit gebruik berust op het geloof, dat bet klokkengelui den bliksern
zijn macht ontneemt .
(2) Lahnstein .
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deweicke ons de vrientschap deden dat sij naer ons vertoelden : ernie alsoo voortvaerende sijn naer middagh
ontrent den drij uren tot Ceulen ghearriveert, alwaer
vale duysent persoonen op de kaye de schepen saghen
aenkomen . Waer het saecken dat men soo Iangh niet
en moest retarderen aende plaetsen dear men tol moat
betaelen, men soude in mm als op twee daghen van
Francfort tot Ceulen vaeren : want onderweghen wel
op vijfthien plaetsen moat tol betaelen ; to weten tot
Hoechts, Ments, Rodesheym, Bingh, Bachrach, Ludelsdorf (1), Hammerstein, alwaer Spaens garnisoen is, Lints
ende Bon .
Tot Ceulen wesende hebbe ghesien rode kercke van
het Capitolium de wtvaert vanden dienenden Borghemeester Piel, die eenighe daghen to voren ghestorven
was, ende in wiens gheselschap ick tot Jouff . Bercken (2)
ende tot de Jezuiten ghegheten hadde . India wtvaert
waeren alle de laden vande stadt vergaert met groote
magnificentie, ende naer dat den offer gheschiet was
soo ghingh den Secretaris Stadius om de kercke, ende
ghaf aen ieder bekent persoon die deer teghenwoordigh
waeren een oft meer raetsteeckenen, ende aen mij als
vremdelingh gaf vier raetsteeckenen . Voor ieder raetsteecken heeft men eenen stoop wijn wt den raetskelder .
Den 21 Maij ontrent den eenen uren naer middagh
van Ceulen vertrocken op de karre van Peeter Coolen
in compagnie van ontrent dertich a veertich karren .
Savonts ontrent den neghen uren ghearriveert tot
Casfer (3) een cleyn miserabel stedeken .
Den 22 ditto smorgens ontrent den vier uren van
Casfer ghevaeren ende onfrent den thien uren ghearriveert tot Erkelens alwaer buyten de stadt een weij nick
(1) Leutesdorf.
(2) Cath . de Berchem, weduwe van Am. Hierath .
(3) Waarschijnlijk Caster.
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peysterden ; ende vandaer ontrent den twaelf uren
vertreckende sij n den selven avont ontrent den ache
uren tot Roremonde ghearriveert : op den wegh tusschen
Erkelens ende Roremonde op eene heijde bij wassenbergh quam eene partije van ontrent 14 a 15 soldaten
van Maestricht, dewelcke anders niet en bequamen dan
dat sij mijne paspoorte besaghen .
Den 23 ditto smorgens ontrent den acht uren van
Roremonde vertrocken ende ontrent den twee uren tot
Neerweerdt een weijnich peysterende hebben den selven
avont om neghen uren van tot Leende ghekomen alwaer ten huyse van Jan Coolen gheslapen hebbe .
Den 24 ditto smorgens voor noen in een hugs misse
ghehoort, mits aldaer inde kercke niet en mach gheschieden . Naer noen ontrent den drij uren van Leende
ghevaeren tot Bergh Eyck, alwaer ghearriveert ontrent
den seven uren . Bergh Eyck is een fraij groot dorp van
meer als (1)
sielen.

(1) Het getal ontbreekt .
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XI

Het

Portret

van

Kiliaan

N de Maart-aflevering van den jaargang
i866 van het tijdschrift Noord en Zuid
(Antwerpen, H . Sermon) stelt H . Sermon
de volgende vraag : << Men heeft portretten van Rubens, van Terriers, van Justus
Lipsius, van Malderus, van Plantin, van Ortelius ;
maar bestaat er ook een portret van den schrijver van
het Dictionarium teutonico latinum, dat ten j are 1574 bij
Christoffel Plantin verscheen, en die teen onder Nederlands taalgeleerden, de eerste plaats bekleedde P > (1) •
Zonder eenige aarzeling antwoordt de steller op zijn
eigen vraag : <<Welnu, wij zijn in staat to bevestigen,
dat het portret, het echte portret van Kiliaan bestaat,
dat dit stuk veer de geschiedenis der Nederlandsche
letterkunde van zoo greet gewicht, zorgvuldig bewaard
wordt . Het bestaat in de Plantijnsche drukkerij to
Antwerpen >> .
Hoe beslist de verzekering van H . Sermon ook moge
klinken, tech meenen wij een voorbehoud to moeten
makers .
(1) Blz . 768,
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Bet portret, dat hij hier bedoelt, is bet houten paneeltje (H . 0. 64. B. 0 . 486), dat zich heden bevindt in de
Proeflezerskamer van bet Museum Plantin-Moretus,
een tijdje toegeschreven werd aan den Hollandschen
schilder Adriaan van de Venne, dock door Max Rooses
gehouden werd voor een werk van Peter van der
Borcht (1)
H . Sermon geeft de volgende beschrijving van dit
paneel : << De schilder heeft den man genomen aan
zijnen lessenaar gezeten : in de eene hand een handschrift en in de andere een vergrootglas houdend .
Kiliaan kijkt door bet vergrootglas en wil bet handschrift ontcijferen . Nevens hem ligt een boek, dat voor
opschrift draagt : Novum Dictionarium . De lessenaar
staat aan den hoek eener venster : de venster bestaat
nog, zooals ze geteekend is ; de lessenaar is door den
tijd vers1onden Kiliaan werkt met ontdekten hoofde .
Hij gelijkt niet slecht aan een hoogleeraar, die zich ook
tot bet ontcijferen van oude Dietsche handschrif ten
dikwijls van bet vergrootglas heeft moeten bedienen alleen bet opperdeel des hoof ds is bij Kiliaan zeer
gebombeerd . De Duffelaar draagt een groenen jas, eene
roode broek, blauwewaggen en zwart lederen schoenen
met snoeren . Hiernaar to oordeelen, zou het weleer
een genrestuk, dan een portret zijn .
P . Genard was ook van meening, dat bet door
H . Sermon bedoelde portret wel degelijk dat van
Kiliaan was . In zijn Levenssclzets van Cornelis van Kiel
(Antwerpen, L . De Cort, 1874) komt er inderdaad een
bladzijde voor, die wij hier mededeelen en waaruit
zuiks blijkt .
<< In 1607 waren er vijftig jaren verloopen sedert den
dag dat Van Kiel als corrector de Plantijnsche drukkerij was binnengetreden . Ofschoon den tachtigjarigen
(1) Catalogus van bet Museum Plantin-Moretus (Antwerpen, 1925), blz . 95 .
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ouderdom nabij, was onze taalgeieerde nog in de voile
kracht des levens . Welgebouwd en struisch van laden,
was zijn iichaam meer den eene halve eeuw gestand
gebleven tegen den of mattenden en dikwerf onaangenamen arbeid, waarmede hij was belast . Zijn geest had
nog niets van zijne helderheid verloren ; de maclit zijns
vernufts stond in breede trekken op zijn open voorhoold
to lezen : de frissche bloc zijner wangen toonde dat de
man eene bloeiende gezondheid genoot, terwiji zijn
grijze beard hem een achtenswaardig voorkomen gaf .
Van Kiel was op gezegden dag werkzaam in eerie der
bovenzalen der Piantijnsche drukkerij : reeds had hij
de gelukwenschen zijner medecorrectors en van de
drukkers en gezellen van het befaamde gesticht ontvangen, wanneer op eens de dear der kamer ward
geopend en de patroon, Jan Moretus, binnentrad, vergezeid van zijne echtgenoote, van zijnen noon Balthasar
en de andere laden zijns gezins . Na zijnen ouden corrector hartelijk de hand to hebben gedrukt, verzocht hij
hem as-n zijn-e gewone schrijf bank neder to zitten, ten
einde zijn afbeedsel to laten maken door eenen Noordnederlandschen schilder, die zich aisdan to Antwerpen
beyond . Van Kiel voldeed aan dit verzoek, en hat is
aan daze omstandigheid, dat wij hat eenig echt afbeeldsel
onzes taalgeleerden zijn verschuldigd, 1 t walk than s nog
de Plan tijnsche drukkerij versierende, als een g&denkteeken mag worden beschouwd der achting en vriendschap door den wakkeren Moerentori aan Plantin's
grijzen medegezel toegewijd >> .
Wie zoo jets least in een wetenschappelijk bedoelde
levensbeschrijving, zal terecht denken, dat alles wet
dear verteld wordt op echte, zorgvuldig bewaarde
archiefhescheiden berust . Welnu, dit is geenszins hat
gavel . Van dat jubelfeest van Kiliaan, van hat optreden
van Jan Moretus en zijn familie om den ouden proeflezer to huldigen, van dat schilderen van Kiliaan's
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portret door dien Hollandschen meester, van heel dat
mooie verhaal van P . Genard, is er in bet heele
Plantijnsche archief geen het minste spoor to vinden .
Alles komt uit de verbeelding van P . Genard, en de
door mis aangehaalde bladzijde zou op hear pleats
kunnen zijn in een roman of in een werk van louter
verdichting, maar is bet zeker niet in een waarheidgetrouwe, in alle opzich ten to verantwoorden biographic .
H . Sermon is in zijn beschrijving van bet portret al
even weinig to vertrouwen, wear hij zegt, dat naast
Kiliaan een boek ligt, dat voor opschrift draagt : Novum
Dictionarium . Ware dit bet geval, dan zou bet wel aangehaald kunnen worden als een bewijs ten voordeele
van de opvatting, dat bedoeld paneel Kiliaan voorstelt,
maar jammer genoeg is dat niet zoo .
Op bet schap, dat achter den rug van den voorgestelden lezer staat, liggen verscheidene boeken verward
door elkaar,. en op drie er van least men inderdaad een
opschrift, dock met den besten wit van de wereld kunnen
wij dear niets anders in zien dan op bet acne boek
MART', op bet andere de overigens zeer duidelijk
geschilderde letters NOVE en op bet derde bet woord
OCT0 . Woorden die voor ons nog steeds een raadsel
blijven . Van Novum Dictionarium is dear niets to
merken .
Wat Sermon's bewaring betreft, dat hat venster
achter den man dien hij voor Kiliaan houdt, <<nog zou
bestaan, zooals (hat} geteekend is >>, moeten wij ook
bekennen, dat ze ons in hat geheel niet overtuigt . Er is
aan dat stuk vensterraam in den bovenrechthoek van
hat schilderij zoo weinig kenschetsends en speciaals, dat
wellicht alle vensterramen er kunnen op gelijken . In
elk geval is bier geen of beelding van een typisch,
duidelijk to herkennen hoekje uit een of andere kamer
uit bet Plantijnsche huffs .
256

KILIANUS' PORTRET (?)
door P. Van der Borcht (Museum Plantin)

Waarop berust flu de opvatting van Sermon en
Genard P Wat bracht er hen toe in dat paneel hat
portret van Kiliaan to zien P Ze konden hat to goeder
trouw aannemen, want op de keerzijde van hat paneel
staat geschilderd : C Kilianus in typ plana per 50
annos corrector obbiit 1607 . Van de Venne pinxit > .
De waarde van dit opschrift als bewijs voor de opvatting, dat wij hier met een Kiliaan-portret to doen
hebben, verzwakt echter al hear erg, als wii vaststellen,
dat hat, to oordeelen naar de letters, uit de eerste half t
der i9 eeuw dagteekent . De toeschrijving van hat
werk aan Adriaan van de Venne is overigens ook
verkeerd . Het fait daargelaten, dat daze Hollandsche
kunstenaar achttien jaren oud was toen Kiliaan stierf,
wat hat al heel weinig waarschij nlij k maakt, dat hij op
dien leeftijd den ouden Plantijnschen corrector schilderde, blijkt hat, zooals M . Rooses getuigt, dat Van
de Venne en Kiliaan elkander niet kunnen gekend
hebben (1)
Zooals wij reeds hooger zegden, schrijft M . Rooses
hat portret toe aan P . van der Borcht. Ziehier overigens
wat de geleerde kunstkenner daarover zegt : <<Zich
steunende op dit opschrift, heeft men dit tafereel toegeschreven aan Adriaan van de Venne (1599-1665) .
Daze Hollandsche schilder heeft den Plantijnschen
proeflezer niet gekend . Daar de trant veal overeenkomst heeft met dien van Adriaan van de Venne, maar
daar zij niet van zijne hand kunnen zijn, heeft men ze
toegeschreven aan een onbekenden kunstenaar, dien
men den pseudo-Van de Venne heeft gedoopt . Het
kenmerkend werk van dezen schilder is een stuk uit
hat Museum van Schwerin (nT 490) ,verbeeldende Een
Boerengevec/zt . Dit stuk draagt hat monogram P . V . B .
Dit is hat handteeken van Peter van der Borcht, die
(1) Catalogue van hat Museum Plantin-Moretus (1927, blz . 94)
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lange j aren voor de Plantijnsche drukkerij gewerkt
heeft ; daarom gelooven wij dat het schilderij van
Schwerin en de twee van Antwerpen aan Peter van
der Borght moeten toegeschreven worden . Men vermeldt geen enkel schilderwerk van hem : hij is alleen
gekend uit de teekeningen die het Museum PlantinMoretus van hem bezit en uit de gravuren, die door
hem en naar hem gesneden zijn >> .
Aan het opschrift op den rug van het paneel mogen
wij dus niet to veel waarde hechten . Het leert ons alleen
dat het weilicht een overlevering was bij de oude
eigenaars van de Plantijnsche verzameling, dit beeld
voor Kiliaan's conterfeitsel to houden . Meer niet .
Wat dergeiijke overleveringen waard zijn, kon vastgesteld worcien aan een antler paneel, dat ook op het
Plantin-museum in dezelfde proeflezerskamer hangt,
en langen tijd gold voor het portret van Theodoor
Poelman, den geleerden commentator, die voor Plantin
werkte.
Dit schiiderijtje steit ons een man voor, die zit to
schrijven voor een tafel, links van den toeschouwer, en
verder een man en een vrouw bezig bij een paar weefgetouwen, rechts van het paneel . Men hield den man
voor Poelman, die aan het werk zat, en de antlers
tiguren voor Poelman's vrouw en een knecht, die zich
met den voldersarbeid oniedig hielden . Men west
immers, dat Poelman ook voider was, en de weefgetouwen op het paneel moesten bij die uitiegging dan
maar dienst doers als volderswerktuigen!
Voor een paar jaren werd het ons duidelijk, dat
bedoeld schilderijtje volstrekt niet voorsteide wat men
dacht . Een gravuur van J . Sadeler, naar Joost de
Winghe, bracht ons op het goede spoor . Zij vertoont
hetzeifde tooneel met dezeifde schikking als op het
paneel en geeft er tevens de verkiaring bij . De man,
die men voor Poelman hield, is de Heilige Paulus en
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TITELBLAD van Nuevo Dictionario
Portret van Kilianus (onderaan, tweede van rechts)

de twee andere personages zijn St Aquila en Sts Priscilla . De H . Paulus zit links to schrijven en achter hem
staat zijn bekend attribuut, een groot slagzwaard . Rechts
zit Priscilla to spinners en achter hear werkt Aquila aan
zijn getouw . Volgens het Nieuw Testament zouden
St Aquila en 5to Priscilla, die door St Paulus van het
Jodendom tot het Christendom bekeerd werden, tenten
hebben vervaardigd .
Wij meenen, dat H . Sermon dichter bij de waarheid
kwam, wear hij schreef in het door ons geciteerde
stukje, dat bedoeld schilderij, het zoogezegde portret
van Kiliaan, <<veeleer een genrestuk den een portret is >> .
Het paneel heeft inderdaad al de kenmerkende eigenaardigheden van een genrestuk, en de lezende man
moeten wij near ails waarschijniijkheid voor een anoniem model houden, vooral omdat ons verzekerd wend,
dat dezelfde kop voorkomt op een schilderij van denzelfden meester, onlangs nag in bezit van den kunsthandelaar Dorus Hermsen in Den Haag .
Na de uiteenzetting van al die feiten kornen wij tot
de slotsom dat er geen enkel doorslaande bewijs ons
toelaat het schilderij voor het portret van Kiiiaan to
houden, er zijn integendeel ernstige redenen om daaraan to twijfelen .
Er bestaat een antler document, waarop ons het
portret van Kiliaan voorgesteld wordt . Wij bedoelen
het titeiblad van Den nieuwen Dictionaris ojt sc/zadt der
Duytse en Spaensche Talen, door Arnold de la Ports,
kapeiaan-major van het Kasteel to Antwerpen, en uitgegeven door Hieronymus en Jan Baptist Verdussen
in 1659 .
Deze houtsnede steit de Maagd van Antwerpen voor,
omringd door Minerva, Mercurius en Apollo . Onderaan
bevinden zich zes kleine medallions, die elk het poriret
bevatten van een taaikundige : Caesar Trogney, Gabriel

Meurier, Mathias Sasbout, Caesar Oudin, M . Nicod en
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cornelius Kilianus . De namen staan onder de portretten .
Dc titelplaat werd ontworpen door E . Q . (Erasmus
QuellinusII) en gesneden door I . C . I. (J . Christ . Jegher) .
I-let portret van Kiliaan, dat ons hier gegeven wordt,
heeft geen de minste overeenkomst met het geschilderd
stuk van P . van der Borcht ult het Plantinmuseum,
waarover wij zooeven spraken . Dit beschouwen wij als
een nieuwe reden om onzen twijfel to wettigen, dat
bedoeld stuk Kiliaan's portret niet is .
Voor zoover wij de portretten op het titeiblad van
Den nieuwen Dictionaris konden vergelijken met andere
bekende portretten van de voorgesteide personen, vertoonen zij een goede gelijkenis . WIj kunnen daaruit
afleiden dat zuiks voor Kiliaan ook wel het geval zal
zijn, aihoewel wij hier met geen onbetwist authentiek
portret konden vergelijken . Wij denken hier wel met
een echt portret en niet met een fantasie to doen to
hebben .
Wij mogen natuurlijk niet uit het oog verliezen, dat
Den nieuwen Dictionaris twee en vijftig j aren na Kiliaan's
dood verscheen en dat Erasmus Quellinus II eerst in
het jaar van Kiliaan's afsterven (1607) geboren werd .
Dc teekenaar heeft dus niet naar het levend model
kunnen werken, maar hoogst waarschijnlijk volgde hij
een portret, dat verloren grog .
Dc beeldhouwer Constant Jacobs, die in 1863 een
borstbeeld van Kiliaan vervaardigde voor de zittingzaal
van het Gemeentehuis to Duffel, heeft als document het
kleine portret van Den nieuweu Dictionari gebruikt en
wij zijn van meening, dat hij zoodoende verstandig
heeft gehandeld . Ook Edw. Pellens, die voor het vierde
eeuwfeest een portret van Kiliaan in houtsnede ontwierp, heeft dat wijze voorbeeld gevolgd .
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XII

Folkloristische
Hazenpastei

R zijn weinig viervoeters, die in de
folklore een belangrijker en veelzijdiger
rol spelen dan de hags .
Bij verscheidene primitieve volkeren
is hij stellig als bet voorwerp van een
cultus geweest .
Bij de Algonkin-stammen wend Michabo of Manibozho, d. i . de Groote Haas vereerd . A . Lang toont
aan, dat daze hags <een met goad gevoig verheer1ijkte>
totem is ( 1) • Hij verscheen zijnen vereerders in hun
droomen onder zijn hazengedaante . Hij was de beer
des levees en kon zich in een sprung acht mijien ver
verplaatsen . De mythenverklaarders der meteorologisch-philogogische school (2) zochten, hun systeem
getrouw, door allerlei taalkundige bewerkingen to
bewijzen dat Michabo of Manibozho eene verpersoonIijking van bet licht of den dageraad was .
Voor daze opvatting pleitte wel een magische overlevering van de Dane Hareskins, door Petitot in zijn
(1) A . Lang : Onderzoek micr de ontwikkelig va Godsdiest, Kultus en
Mythologic, vertaald door Dr . L . Knappert, II dl . 50 e .v. (Erven F . Bohn,
Haarleni) .
(2) O .a . Brinton : Myths of the New World p . 178, cf. A . Lang : Onderzoek . . .,
I, p . 158 .
18
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Traditions indiennes (p . 173) aldus geciteerd : Pendant
la nuit it entra, jeta au feu une tete de lievre blanc et
aussitOt le jour se fit >> . A . Lang houdt hat er echter
voor (1) dat << hat offer van een witten hazenkop langs
magischen weg lic/it maakt, zooals hat offer van zwarte
dieter zwarte rookkolommen, regenwolken maakt .
De Egyptische god Osiris is door Le Page Renouf
met dien vermoedelijken Michabo-zonnegod als mm
of meet verwant voorgesteld geworden op tweeerlei
gronden (2) In den tempel van Dendera ziet men cane
godheid met een hazekop, die de attributer van Osir-is,
hack en dorschvlegel, in de harden houdt, en nog
andere afbeeldingen stellar dien hazenkoppigen ver
moedelijken Osiris voor . De bijnaam Unnu ref eru, die
aan Osiris gegeven wordt en door Maspero vertaald
ward door hat 'goede wezen >, beteekent volgens
Le Page Renouf '< de schitterende hags > op gezag van
den stam <<un >>, die o . m . in sommige Egyptische
woorden <<haas>> zou beteekenen .
Lang kiest geen partij in dit debat tusschen Le Page
Renouf en Maspero . Hij wijst er enkel op dat hat
voorloopig nog voorzichtig zal zijn then hazenkoppigen
Osiris niet ais een geanthropomorphiseerden totem to
beschouwen, daar geen enkele Egyptische overlevering gewaagt van bijzondere veneering van den hags,
die een totemistisch verleden van dit diet in Egypte
zou waarschijnlijk maker . Het voorkomen van godheden
met dierenkoppen in de iconographic van een later
tijdvak kan toegeschreven worden aan de fantazie van
een kunstenaar en is niet noodzakelijk van toternistischen oorsprong .
Evenals de hen en de gaps mocht de hags bij de
Kelten van l3retanje noch gedood, noch gegeten worden .
(1) Onderzoeh . . ., I, p . 158 .
(2) Um memoirs sun le myths d'Osiris Uniefer (Soc . d'Archeologie biblique)
6 April 1886, cf. Lang : Onderzoele . . ., Bijlage D .
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Men kweekte en verzorgde hem zeus . Zoo getuigt
Caesar in zijn De Beio gaiico, v, p . 12 : <<Leporem et
gallinam et anserem gustare fas non putant ; haec tamers
alunt animi voluptatisque cause >> (<< Zij dachten niet dat
het geoorloofd was (door den godsdienst) hags, hen en
gaps to eten ; toch voedden zij deze dieren op, omdat
zij er genoegen in vonden >>) .
Sal . Reinach (1) leidt hieruit af, dat de haas bij de
oude Kelten een totem was, waarvan even - vel reeds
ten tijde van Caesar de oorspronkelijke beteeI enis was
verduisterd .
Een Engelsche folklorist (2) haalt enkele volksoverleveringen aan, die bewijzen dat de haas, evenals de
gaps en de hen in het volksgeloof van het land van
Wales nog een zekere rol spelen, die aan burs vroeger
totemistisch karakter herinnert . Te Pentant Melangell
doodt men de hazen niet ; to Lianfechain gaat men
eens in 't jeer op de hazenjacht . Zoo zijn er ook verscheidene plaatsen, wear op bijzondere jaarmarkten
ganzen verkocht worden, die den met een zekere
plechtigheid worden gegeten .
I- et totemistisch karakter van den haas bij de Kelten
wordt nog bewezen door een tekst van Dion Cassius (3),
waaruit blijkt, dat de Bretonsche prinses Boudica
($oadicee) een haas bij zich droeg, uit wiens loop ze
goede of slechte voorteekens afleidde . Robertson Smith
heeft inderdaad aangetoond, dat de dieren die men
gebruikteom de toekomst to voorspellen oorspronkelijk
totems warm .
De folklorist weet, dat er volgens bet geloof der
primitieve volkeren vele woorden zijn, namen van
of gestorvenen, koningen, enz ., van planters, dieren,
enz ., die op gegeven oogenblikken door zekere personen
(1) Cultes, Myt1es et Religion . I . p . 30.
(2) M . W . Thomas, Revue de l'Flistoire des Religions, 1898, p . 295, 347 .
3) LXII, 6, cf. Sal . Reinach, C. M. et R ., I., p . 49 .
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niet mogen uitgesproken worden . Men vermijdt ze in
hat gesprek of men gebruikt er conventioneele omschrijvingen voor, uit vrees voor den geest van de
wezens welke daze namen dragen . Van dergelijke
verboden woorden zegt men dat ze taboe zijn (1).
Zoo is de naam van den hags ook taboe in verscheidene gewesten . De Kharwars mogen 's morgens nooit
hat woord hags uitspreken, zij duiden dit dier aan met
de omschrijving <<degene die pooten heeft>> of <<degene
die zich in de rotsen verbergt>> (2) . Ook de Finsche
jagers noemen nooit den hags met zijn waren naam uit
vrees voor een siechte jacht . Evenals de vos noemen
zij hem eenvoudig <<wild >> (2)
De hags bevindt zich ook onder de dieren, die de

kinderen van Israel niet mochten eten en waarvan ze
hat doode lichaam niet mochten aanraken, volgens hat
bevel des Heeren aan Mozes en Aaron (3), De hags
wordt hier onzuiver>> verklaard evenals o .a, hat
zwijn . Wat dit laatste dier betreft heeft men lang
gedacht, dat hat verbod zijn vleesch to eten een gezondheidsvoorschrift was . Thans is men meer geneigd orn
aan to nemen, dat Mozes hat zwijnvleesch verbood
omdat hat zwijn een oude totem was . <<Hetzij, dat de
wetgever zich naar een oud ingeworteld gebruik van
varkenvleesch to derven had willen schikken, to meer
daar ten tijde van Mozes de oorspronkelijke beteekenis
van dit gebruik lang, zeer lang was vergeten ; 't zij dat
door een volstrekt verbod van varkenvleesch to eten,
Mozes als sacrificie van hat varken had willen voorkomen (4) >>
Dezelfde redeneering kan natuurlijk ook op den hags
toegepast worden .
(1) J . G . Frazer : The goldefl Bough, II, Ch . 3 .4 .
(2) Id ., ch . 4 .
(3) Bijbel : Both Leviticus ; Kap . XI,
(4) E . H . J . Laenen : Over totemvereering, p . 18
Hoogeschooluitbreiding, nr 60) .
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(Katholieke Vlaamsche

Onze germaansche voorouders lieten hunne godin
Vrouw Holle op hare nachtelijke omzwervingen zeer
dikwijls vergezellen door zilvergrijze hazen, waarvan
er twee haar sleep droegen en twee voorop gingen met
fakkels . Waar dezelfde godin in de Duitsche mythologic
voorkomt onder den naarn van Vrouw Harke, verschijnt
ze gewoonlijk als herderin van een groote hazenkudde .
Zeer eigenaardig is hat tamelijk verspreide yolksgeloof, dat den hags in verband brengt met de maan .
Waar ons yolk een mannetje met een houtbussel op
den rug in de maanvlekken meant to zien, ontdekken
verscheidene volkeren, als b . v . de Thibetanen, de
Japaneezen, de Siameezen, de Zoeloe's en de verscheidene Jndiaansche stammen uit Noord Amerika, er een
hags in . Franz Pflugk (1), wien wij enkele der hier
medegedeelde bijzonderheden ontleenen, brengt met
daze opvatting rnenigvuldige versieringen in verband,
die op oude gedenkteekenen in Midden Amerika de
maan voorstellen als een spiraal, waaruit een hags to
voorschijn kornt . De Azteken vertellen, dat maan en
zon beide eens even glanzend licht uitstraalden . Dit
vonden de goden niet goad en een van hen narn een
hags en wierp hem op de maanschijf . Daardoor zouden
de vlekken ontstaan zijn, die thans op de maan een
hazenschim vormen. Ook de Indiers zien in de maan die
hazensehim en heeten dit hemellichaam de <<hazendraagster >> . Op Ceylon is een eigenaardig sprookje
over den maanhaas in omloop . Toen Boedha nog op
aarde rondzwierf verdoolde hij eens in een uitgestrekt
woud . Daar ontmoette hij een hags, die hem den wag
wees om uit hat woud to geraken . Boedha deelde den
hags made, dat hij honger feed, waarop de viugge viervoeter den zwerver aanraadde een vuur aan to steken
(1) Meister Lame, Eire Kulturgeschichtliclse Skizze,
Zeitung (Feb . 1910) .
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en hem er in to braden . Zoodra het vuur vlamde sprong
het opofferingsvolle dier er uit eigen beweging in . Dan
heeft Boedha uit dankbaarheid den hags voor eeu wig
in de maan vastgezet .
De Hottentotten, die op beide oevers van de Oranjerivier woven, vertellen een ander verhaal over maan
en hags . De maan zou eens den hags met een biji op de
lip geslagen hebben wegens een verkeerd uitgevoerd
bevel . Zoo verkiaren de Hottentotten waarom de hazen
een gesp eten lip hebben . De hags zou dan de maan
zoo gekrabd hebben, dat zij op haar vroeger effen
gelaat schrammen en vlekken kreeg, die flu nog zichtbaar zijn .
De Vlaamsche overlevering vertelt op een heel andere
wijze waarom de hazen een gekioven lip hebben . Die
scheur komt, volgens onze sprookjes, voort van het
geweldig lachen, waarin de haas uitbarstte toen hij
vaststelde, dat de kikvorsch nog banger was dan hij (l)
Reeds in den dertiende-eeuwschen Esopet komt dit verhaaltje voor . <<Haha, wide een hase, dese pude syn
bloder dan wi> lezen wij dear (2) Een vergelijkende
studie over dit onderwerp werd ons geschonken door
Dr . 0 . Dahnhardt : Die Hewn and die Frosc/ze (3) •
De Fransche spreekwijze << fin comme Gribouille qui
se jette dens l'eau de peur de la pluie >>, verwant met
ons << van den regen in den drop loopen >>, schijnt op
een bijzondere lezing van het hazenlipverhaaltje to berusten . Volgens Lespy (4) zou in dit spreekwoord voor
Gribouille
oorspronkelijk << grenouille>> gestaan
(1) A . de Cock en P . de Mont : Dit zijn Vlaamsche VerteheLs, p . 95 . - Ook :
Road de Heerd, I, 398 .
(2) Esopet, Uitg . J . to Winkel (Bibi . der Middelnederlandsche Letterkunde),
XXXII-9 . - Uitgave J . de Cock, Nr 32 . - Andere lezing bij Vondel : Warauie
der Diere, CXI .
(8) Bolte's Zeitsclsrift des Vereius fur Volkskurnle, XVII (1907), p . 9-15 .
Zie ook : Dahnhardt, Natursagen, III, 22 .
(4) Proverbes du Barn, Montpellier, 1876 .
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hebben daar in het Bearneesche dialect n tusschen twee
klinkers vervangen wordt door b (1) • Het spreekwoord
zou dan afgeleid zijn van het volgende verhaaltje, dat
wij aan Rolland (1) ontleenen : << La grenouille et le
livre devisaient aupres d'une mare ; arrive la pluie :
,,Vite", dit la grenouille, ,,dechausse-toi et fuis daps
ton gite, moi, je me sauve a l'abri" . Et d'un saut elle
est au fond du trou . ,,Quelle pecore !" dit le lievre, ,,elle
se j ette daps l' eau pour ne point se mouiller !" et ii se
mit a rire de telle fawn que sa levre se fendit . C'est
depuis cc temps que le lievre a la levre superieure
fendue >> .
A . De Cock, die ons op dit laatste verhaaltje opmerkzaam maakte, dealt ons ook een paar Fransche getuigenissen uit de 16e eeuw made, waaruit hat volksgeloof
blijkt, dat een zwangere vrouw, die een hags ziet of
zich voorstelt, of er van verlangt to eten, een kind tar
wereid zal brengen met gekioven bovenlip (2) •
Dc schuwheid van den hags - den Cuwaert uit
Reinsert - is ook een motief, dat door de folklore
overvloedig is benuttigd geworden, vooral in spreekwoorden. << Den hazenwimpel opsteken, hat hazenpad
kiezen>> enz ., zijn algemeen verspreide Nederlandsche
volkszegswijzen, die in alle talen hun gelijke vinden .
('< Standhalten, wie em Hase bei der Trommel, einen
Hasenbaig tragen, den Schuh mit Hasenfett geschmiert
haben, Hasenschuhe anziehen >>, enz .) .
In verband met de spreekwoordelijke lafheid van
Meester Cuwaert wenschen wij even de aandacht to
vestigen op een passus uit Vondel's Warande der Dieren .
In de fabel De Leeuw, den Haen en den Ezet (CXIV),
vertelt onze dichter hoe een leeuw, door hat gekraai
van een haan verschrikt, op de vlucht gaat, en hoe op
(1) Rolland : Fauna de Fraice, VII, 203 .

(2) Lemne : Secrets mir. de tat ., 1566, p . 54. - G . Bouchet : Serees, ed .
Roybert, III, 280, XVIe s.
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dit zicht een ezel, die zich inbeeldt dat de leeuw hem
vreest, hem achterna draaft . De leeuw, hierover verontwaardigd, keert zich om en verscheurt den ezel,
niet zonder hem eerst zijn waan en zijn lafheid verweten
to hebben . Hierbij slingert hij den ezel als scheidwoord
toe : <<0 alley hasen moeder! >> . Wat blijkbaar beteekent :
eerste alley lafaards! > . In de Vondeluitgaaf van
van Lennep en Unger vinden wij bij deze uitdrukking
de volgende voetnota : <<Om zijn kleur, lange ooren en
schuwheid wordt de ezel meerrnalen dus genoemd >> .
Deze nota doet onderstellen, dat bedoelde omschrijving
voor den ezel algemeen gangbaar zou zijn . Wij konden
ze echter nergens elders ontdekken . Ook vonden wij
buiten het zinsverband dezer fabel den ezel nergens
voorgesteld als zinnebeeld der lafheid . Nog steeds geldt
hij als symbool der onwetendheid en luiheid, in de
middeleeuwen was hij ook een zinnebeeld van soberheid en nederigheid, maar van meester Langoor als
beeld der lafheid vonden wij geen spoor . Zouden wij
hier niet eerder met persoonlijke beeldspraak van de
Warande to doen hebben?
Evenals over de gekioven hazenlip zijn er over andere
bijzonderheden van het hazenlichaam allerlei verkiarende volksvertelsels in omloop . Zoo wordt uitgelegd waarom de hags een korten staart heeft, waarom zijn oor
zwart is, zijn staarttop wit ; waarom zijn ooren lang zijn,
zijn voetzolen behaard ; waarom hij met de oogen open
slaapt ; waarorn hij de vijand is van den hoed .
Eigenaardig is het, dat bij sommige Afrikaansche
volksstammen, o .a . bij de Bassoeto's de hags het slimme
dier bij uitmuntendheid is en in de vertelsels de rol
speelt van den vos in de Europeesche vertelsels (1) •
Over den hags in de dierensprookjes of fabelliteratuur alleen ware een heel uitgebreide verhandeling

o

(1) Contes oulaires des )3assoutos, E . Jacottet, Paris, 1895 .
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to schrijven . Wij stippen enkel eenige der meest
bekende verhaaltjes aan .
Toen de leeuw de dieren ten strijde opriep, vergat
hij den ezel en den bass niet . De beer sprak dear zijn
verwondering over uit : << Den ezel is to bot, den haes
is veel to bloods ! De leeuw deed toen opmerken dat
de ezel met zijn <<eyslyck brullen>> den vijand schrik
zou aanjagen en dat de hags <<viugh en snel, in 't
loopen wel gheleert, boodschappen (zou) al 't geen wet
in de krijgh passeert >> (1),
De vos door een doghond aangevallen prijst bet
vleesch van den hags als een veel Iekkerder spijs den
vossenvleesch (2) en bevrijdt zich aldus van een lastigen
vijand .
De newt verspreide hazenfabel is die, waarin de
wedloop tusschen hags en ezel, hags en schildpad of
hags en slak (sons andere dieren) beschreven wordt (3) •
In alle wereiddeelen is deze wedloop in den volksmond
bekend en ells fabeldichters hebben ze bewerkt .
Men veroorlove ons bier een kleine uitweiding near
aanleiding van een vers uit Vondel's bewerking van
deze fabel (1/Varande der Dieren, CXV) . De haas zegt
bier tot de schildpad
Ick ben dock morghen vroegh to Ronssen voor de stadt,
Eer ghij ten eynde zijt bet geldelooze padt .

Waarom kiest Vondel bier j uist de stad Ronse als
einddoel van den wedloop? Van Lennep en Unger
geven hieromtrent geen opheldering . Hun laconische
voetnota luidt : <<Ronssen : Renaix, in Vlaanderen >> .
Zouden wij in de keus der stadt Ronse, die als de stad
der zotten bekend stood (4) niet een ironische zinspeling
(1) Vondel : W, d . D . XXXVII .
(2) Id., LXXVII .
(3) 0 . Diihnhardt : Beitrage zur vergleicli . Sage- and Mc rcheforschug
(Leipzig, 1909), p . 10-28 .
(4) Zie : M . Sabbe, P . Breughel, Tijdschrift Volkskunde , 21e jaarg ., r 5-6 .
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molten zoeken over de gekke dwaasheid van den
hags ?
In Duitschland is, zooals bekend, de hags nog altijd
zeer populair onder de kinderen als de welkome eierlegger met Paschen .
De hags is niet altijd een voorwerp van vereering
geweest . Bij de Duitschers en Slavers leeft nog heden
het volksgeloof, dat de hags ongeluk meebrengt . Dit
geloof vinden wij reeds bij de oude Indiers en de hun
verwante volkeren ( 1) •
Het Nederlandsche spreekwoord : <Een hags, die u
op den weg ontmoet, een voorbode is van tegenspoed >,
bewijst dat dit geloof ook in de Nederlanden verspreid
was, zoo dit thans het geval niet meer is (2) •
In Duitschland gelooft het yolk heden hog, dat heksen
en booze geesten zich gaarne in de gedaante van hazen
voordoen .
Satan zeif had hun overigens hierin het voorbeeld
gegeven . Volgens de 1-Jistoire ties imaginations extravagantes de Monsieur Oufle van den abt Bourdaloue,
een werk dat o .a . bij de beschrijving van den heksensabbat lang tot gids strekte, verscheen Satan op de
heksensaturnalien zeer dikwijls onder de gedaante van
een hags . De kinderen, die op den Sabbat door Satan
aangenomen werden, kregen boven hun linker oog een
teeken, dat zij gedurende hun noviciaat moesten dragen .
Zeer dikwijls stelde dit teeken een hags voor (3) •
Een paar sagen door J . W. Wolf in zijne Niederlc ndische Sagen (p . 472 en 501) medegedeeld, laten toe to
onderstellen, dat zulks ook to onzent het geval was . In
de eene sage verschijnt een buitengewoon groote hags
voor een jager en vraagt hem of de andere hazen, die
hij gezien had, al weg zijn, waarop de jager verschrikt
(1) Wuttke : Vollssaberglaube tier Gegeuwart, r 270 .
(2) Dr Suringar : Erasmus over Nederlaudsche Sreebwoorde, p . 192 .
(3) Cf. Schotel : Vaderlaotdsclse Volksboeke, I, p . 181-83.
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wegvlucht. In de andere wordt verteld van een hags,
die nooit voorbij een kruisbeeld, dat op de groote brag to
Etterbrugge (1) stond, kon loopen en daarom in bet water
sprung en achter bet kruis tot aan den overkant zwom .
A. De Cock wees ons nog op een drietal met de
vorige verwante hazensagen : 1° eene, waarin iemand
een hags schoot, die op hem afkwam, en op hetzelfde
oogenblik een helsch lawaai voorbij hoort vliegen (2) ;
2° eene, waarin een bass begint to spreken (3), en 3 0 een
onuitgegevene uit Denderleeuw, waarin verteld wordt
van een laveier, die 's Zondags onder de hoogmis op
lavei stond, en een hags ontmoet, welke hem sarren
komt met de woorden : <<Nu hebde mij niet, he? Nu
hebde mij wel niet>> en daarop wegloopt .
Men kan zich, volgens bet Duitsche volksgeloof, tegen
den boozen geest, die in een hazengedaante verschijnt,
beschutten door zich drie maal om to draaien of door
heel rap naar den rechterkant van den weg to gaan .
Er wordt in Duitschland ook verteid van hazen met
drie pooten, die de koeien de melk komen afzuigen .
In Bohemen gelooft men dat een hags, die 's Zomers
door bet dorp kornt geloopen, brand voorspelt .
De rol, die de hags in de volksgeneeskunde speelde
en nu nog speelt is uiterst belangrijk . Franz Pflugk
vermeldt de volgende bijzonderheden uit de Duitsche
folklore betreffende de geneeskracht van den hags . H et
gedroogde oog van een in Maart geschoten hags is een
behoedmiddel tegen blindheid . Een hazen kop, nog met
de tanden voorzien, heipt de kin deren bij de tandvorming, wanneer men hem onder bun oorkussen legt .
Hazengal met peper is een remedie tegen leverkwaal .
Assche van een in de Lente gevangen en verbranden
(1) Etterbeek?
(2) Sage uit Hoesselt, medeg . door L . Lambrechts : Limburg . 3aarboek, H,
1893-'94, p . 18.

(3) 't Daghet, IX, 32 .
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hags is een middel tegen de tering, het uitvallen van
het haar en de vorst aan de voeten .
Ook in de Vlaamsche volksgeneeskunde gelooft men
aan de heilkracht van den hags . A . De Cock in zijn
Volksgeneeskunde in Vlaanderen geeft daar ettelijke
staaltjes van .
De bloedvloed na een kinderbed wordt b .v . genezen
door de kraamvrouw hazenbloed to drinken to geven
(p. 36) .
Te Westerloo en omstreken laat men hazenbloed op
een stukje linnen drogen . Daarna verbrandt men dat
linnen . Het aldus verkregen aschpoeder vermengd in
een glas wijn en aan de kraamvrouw to drinken gegeven
geneest haar van den vloed (1)
Ook om de ontvangenis to voorkomen drinkt men
hazenbloed (p. 51) .
In haar nummer van 7 Feb . 1910 somde de Nieuwe
Rotterdamsche Courant nog een heele reeks punten van
het oude geloof in de geneeskracht der hazen op . Wij
vermelden er hier enkele van . << De wol met honig vermengd en tot pillen gedraaid, was een middel tegen
breuken ; de asch van het hazenhaar genas bevroren
voeten en tot een tampon gedraaid, stopte het direct
neusbloedingen . De huid van de lepels, met vrouwenmelk gedrenkt, hielp zeer tegen zieke oogen en de asch
der tepels was goed tegen bloedingen . Tot witte asch
gebrande hazenschedel vermengd met venkelzaad en
os sepi2e leverde een tandpoeder, en zonder de laatste
bijvoegingen een bloedstelpend middel . Het meel van
de voetwortelbeenderen bezigde men in witten wijn als
diureticum. Dat was evenwel niet alles, want hazenbouillon gaf, gebruikt als waschmiddel, verrassende uitkomsten aan lijders bij podogra, maar vooral het bloed,
gemeenlijk als zweet bestempeld, was probaat voor tal
(1) Mededeeling van den heer Geudens, veearts to Mechelen .
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van kwalen . Een hags in de maand Mei - bet is ons
niet duidelijk waarom j uist in de Bloeimaand gevangen en levend opengesneden, gaf bloed dat direct
genezend werkte, wanneer bet b .v . een lijder aan de
zoogenaarnde roos met een linnen doek op de zieke
plaats werd gelegd ; zoo werden nog half de zeventiende
eeuw in apotheken verkocht doekjes gedrenkt in zulk
hazenbloed . De roods loop werd genezen met bloed
van een hags, die in den <<loop>> geschoten was . Het
krijgen van tanden - de plaag voor zoovele jonge
moeders, wier kroost in die periods verkeert! - werd
zeer bevorderd door het bestrijken van het tandvleesch
met hazenhersenen en de longen van Lamps, den hardlooper bij uitnemendheid, werden met succes aangewend bij ziekten aan voeten en beenen ; de gal, weer
vermengd met honig, was goed voor oogziekten, evenals
de wol hierboven vermeld, maar verdreef ook, in bet
oor gesmeerd, doofheid . Had men last van slapeloosheid, dan was toepassing der gal met brandewijn een
best middel > .
De bier aangehaalde staaltjes behoorden niet uitsluitend tot bet volksgeloof, de meeste er van komen
voor bij oude geleerden als Albertus Magnus e .a .
en bewijzen eens to meer, dat een menigte yolksoverleveringen slechts bezinkels zijn van verouderde
wetenschap .
In de chirurgie van Jan Ypermans en de verhandelingen over geneeskunde, die zich in hetzelfde handschrift bevinden, komen talrijke geneeskundige voorschriften voor, tot welker bereiding een deel van bet
lichaam van den hags gebruikt wordt (1) • Dit is insgelijks
bet geval met ettelijke recepten voorkomende in de
handschriften uitgegeven door D" W . L . de Vreese (2) •
(1) Bourgondische Bibliotheek to Brussel (nr 15624-41) .
(2) Middelnederlandsclie Geieethu'wiige Receteu, Tractaten, enz ., (tJitgave
Vlaamsche Academie , Aflevering I, Zie flrs 423, 580, 581, 582, 583, 584) .
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Verwijs en Verdam (1) denken ook, dat de Ilaselpude
of haselj5uut, die bij het klaarmaken van verscheidene
middeleeuwsche geneesmiddelen gebruikt wend, een
gedeelte van het lichaam van den hags aanduidt . <Het
woord zal wel niets to maken hebben met puut kikvorsch >>, schrijven zij zonder andere gronden op to
geven dan eerie verwijzing ter vergelijking naar het
middelnederlandsch hasenlaj, hasenleb, coagulurn leporinurn, dat, evenals de hazelpuut in de twee door hen
aangehaalde middelnederlandsche voorbeelden, bij oorziekten wordt aangewend . Door dit betoog overtuigen
Verwijs en Verdam ons niet . Volgens de volksoverlevering was het meestal hazengal, die tegen de doofheid gebruikt werd. Uit andere middelnederlandsche
recepten blijkt dan ook, dat de hazelpuut, of beter het
vet of smout van den hazelpuut niet alleen voor oorziekten gebruikt werd . In een van de voorschriften door
D' W . L . de Vreese uitgegeven lezen wij bv . : << Urn to
trecken een tan t met een stroe, neemt smeer van een
haselpuut ghesoden, ende smeer Batter boven vloet up
water ; Bat doet an een stroe ende noept den tart daer
met, so sal hi vullic huut gaen > () . Zou men haselpuut
niet even goed kunnen nemen in de beteekenis van
hazelkikvorsch, een samenstelling als b . v . hazeihoen,
en met dien naam den kleinen groenen loofvorsch
bedoelen (boomkikvorsch, rang arborea, grenoulile
d'arbre, tree-frog), die zich graag aan de grachten en
op de hazelaarstruiken ophoudt? De kikvorsch heeft
overigens in de volksgeneeskunde een even gewichtig
aandeel als de hags, en Plinius en A . Magnus roemen
al zijn heelende krachten .
Bij de Romeinen heerschte algemeen het geloof, Bat
het eten van hazenvleesch voor zeven of negen dagen
(1) Middelnederlandch Woordeboeb .
(2) Middelnederlandsclie Geneethundige Recebten, Tractateti, enz ., Aflevering
I, p . 17.
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schoonheid verleende . Om die reden was het, dat keizer
Alexander Severus zich dagelijks hags liet opdisschen .
Men schreef van hem : Ex quo continuum capit leporem,
wat beteekent : <hij eat steeds hags > en ook : <zoo
krijgt hij steeds schoonheid >, want in dit gezegde ligt
een woordspeling op lepus, leporis (hags) en lepor
(bevalligheid) . De oorsprong van dit geloof kan ook
hierin liggen, dat de hags het lievelingsdier was van
Aphrodite, de godin der schoonheid .
Hetzelfde geloof is nog verspreid onder de jonge
meisjes in Bohemen .
Men weet dat er hazen zijn in hat Noorden van
Europe, die in den winter de witte kleur aannemen
der sneeuwvelden, waarop zij levee (Lepus variabilis) .
flit eigenaardig gavel van mimetisme ward door de
vroegere wetenschap verklaard door middel van eene
opvatting, die nu nog in hat volksgeloof blijft voortleven, namelijk dat door hat nutten van hat een of ander
voedsel, dat eene bijzondere eigenschap bezit, men zich
die eigenschap toeeigent . Zoo vertelt de Vlaamsche
huismoeder nog (te Brugge o .a .), dat de boter een
hooger gale kleur vertoont als de koe veal boterbloempjes in de weide kan eten . De vroegere wetenschap
verklaarde dit wit worden der hazen als een uitwerksel
van hat eten van sneeuw . Dat daze opvatting fel verspreid was, bewijzen de volgende twee citaten . Het
eerste is van M . de Swaen, den Duinkerkschen heelmeester-dichter (1654-1707) . In zij n Zedelyclee Rymwerken (II, r 23, blz . 134), schrijft hij o .a . Den bees
die veele sneeuw eat die wordt wit > . Het andere komt
uit de Introduction a la vie devote van Francois de Sales :
<< Croyez-moi : les lievres deviennent blancs parmy nos
montagnes en hiver, parcequ'ils ne voyent ny mangers t
qua la neige, . . .>> (II, Hoofdstuk .XI) .
(1) Algemeen Woordenboek van Kunsten en Wetenscha pen, 1712, M . de

Bruyn, Amsterdam (2e druk), p . 389 .
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Langen tijcl ook vond volgens J oh . Hubner de eigenaardige meaning ingang, dat er bij de hazen geen verschil van geslacht op to merken vial . In zijne encyclopaedia schrijft hij op hat woord haze : <<dier, van hetwelk
sommigen, hoewel zonder grond, gemeent hebben,
alsof er geen onderscheid van geslagt omtrent dit dier
plaats had, gelijk bij alle andere dieren ; en alsof hat
manneken zo wel jongen droeg als hat wijfken >> .
J . Hubner bedoelt hiermee, dat volgens de algemeen
verspreide meaning, de hags een hermaphrodiet was .
Rolland bevestigt hat bestaan van dit volksgeloof met
menigvuldige citaten uit oude Fransche schrijvers (1) .
Wij halen er hier eenige van aan, omdat ze talrijke
interessante bijzonderheden bevatten . <<Un Physiologus
grec du XVe sitc1e dit qu'il (de hags) est tantOt male et
tantOt femelle >> . - <<Le lievre mue de sexe tons les
sept ans >> (2) • - << on dit qua les vieux livres males
mettent bas une fois avant de mourir>> (3), - << Les
chasseurs of firment qua les lievres males mettent bas
au bout de sept ans>> (4), - << Les chasseurs cuydent toutes
lievres estre hermaphrodites et faire des petits . De vray,
j'en ay disseque et anatomise plusieurs et en toutes
icelles trouve les marques de deux sexes >> (5) • Daze
overtuiging van Dalechamps berust op hat fait, dat de
clitoris der voedster vaak zoo ontwikkeld is als de roede
van den rammelaar.
Daze vermeende tweeslachtigheid der hazen wordt
ook door een sage verklaard . Volgens Bonav . des
Periers (6) verdronk de hazenvoedster toen ze uit de

(1) Faueopulaire, VII . 183 .
(2)

xvle Siecle .

G . Bouchet, Sateen ed . Roybert, IV, 137 .

(3) Deux Sevres, Bulletin de ice Soclete de stcetistiques des Deux-Shres, p . 116 .
(4) Deux Sevres, Souche : Croycences .

(5) Dalechamps : Chirurgie francoise, 1610, p . 309 .
(6) XVIe Siecle, Recreations, ed . Jouaust, II, 24 .
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arks van Roach losgelaten werd, en daarom wend aan
het mannetje hare tack opgedragen .
Volgens Liebrecht (1) is het volksgeloof over het
hermaphroditisme der hazen ook in Engeland en
Arabie verspreid .

(1) Zur VoThskude, 362 .

XIII

De Sage van den
Hertog van Luxemburg

E sage van den hertog van Luxemburg
is met die van Faust en den Wandelenden Jood een van de drie groote Duitsche
sagen, die zich na de Hervorming ontwikkeld hebben . Om die reden alleen
verdiende zij reeds de moeite eener uitvoerige studie .
Maar daarbuiten bezit zij voor den folklorist eene aantrekkelijkheid, die weinige andere sagen hebben ; men
kan haar ni . in hare wording en ontwikkeling volledig
nagaan van de eerste wortelscheut tot de laatste vertakking Zij toont ons op treffende manier hoe eene
sage zich verschillend ontwikkelt op een verschillend
voorbereiden bodem en laat ons bovendien een belangrijk kijkje nemen op het 17 e en 18e eeuwsche duivelsgeloof in Frankrijk, Nederland en Duitschland .
Dat alles leeren wij uit het boek van D" A . Kippenberg ('). Met streng wetenschappelijken zin en uitgebreide
kennis heeft de Duitsche geleerde deze stof behandeld
en zonder eenige overdrijving mogen wij vaststellen,
dat hij in de Duitsche folklore op schitterende wijze
eene leemte komt aan to vullen .
(1) Die Sage corn Herzog con Luxernburg and die leistorische Personlichkeit ihres
Trdgers, Leizig, Wilhelm Engelmann, 1901 .
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De Luxemburg-sage vond haren oorsprong in Frankrijk, ontwikkelde zich verder in de Nederlanden en
kwam eerst tot haar voilen wasdom in Duitschland .
Zoo levert zij voor onze folklore ears dusdanig belang
op, dat een uitvoeriger beschouwing op D' Kippenberg's
boek hier wel niet misplaatst zal zijn.
De Luxemburg-sage is gehecht aan een historisch
personage - Francois, Henri Comte de Boutteville
(1628-1695) later door zijn huwelijk Hertog van Luxemburg - op wiens levensloop wij hat voile licht der
geschiedenis kunnen laten vallen . In de fronde-oorlogen
was hij de dapperste en trouwste luitenant van Conde .
Na den vrede toonde de gewezen frondeur zich echter
buitengewoon ijverig in den dienst van Louis XIV .
Gedurende den devolutie-oorlog en den tweeden coalitieooriog was Luxemburg een der schitterendste veldheeren van den Franschen vorst . Vooral in de Zuidelijke
Nederlanden heeft hij zich met krijgsroem overladen,
wij noemen maar de belegeringen van Valenciennes,
Kamerijk, Kassel, Gent, leperen, Namen, Hoei, Brussel, Hal, de slagen bij St Denis en Neerwinden . In de
wandeling noemde men hem le tapissier de Notre Dame,
zinspelend op de talrijke vaandels, die hij op den vijand
nam, en die in de hoofdkerk to Parijs opgehangen
warden .
Dezen historischen Luxemburg zouden wij hier onbesproken laten, ware hat niet, dat er zich in zijn levers
een paar feiten voorgedaan hebben, die aanleiding
gaven tot de sage, die zijnen naam later omringen zou .
In 1672 wilde Luxemburg die toen gouverneur van
Utrecht was, op hat ijs, dat hat overstroomde land
bedekte, een marsch wagers om Leiden en den Haag in
to nemen . De tocht mislukte omdat hat dooiweder inviel .
Luxemburg bemachtigde echter onderweg de dorpen
Bodegrave en Swammerdam, waar zijn soldaten zich
aan alleriei onmenschelijke gruweidaden overleverden .
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Het verhaal dezer geweiddaden, aangevuld en overdreven, nam later plaats in de sage .
Een andere gebeurtenis is van nog grooter gewicht
met het oog op de geschiedenis der sage .
Korten tijd na den slag bij St Denis in 1678 werd
Parijs in hevige opschudding gebracht door het vergiftigingsproces van de << dev ineresse >> Voisin en hare
helpers La Bosse, Vigoureux en de gewezen priestess
Lesage en Guibourg . Evenals de marquise de Brinvilliers - de uitvindster van het beruchte <<poudre de
succession >, die eenige jaren vroeger op het schavot
stierf, - had Voisin met haar giftpoeder vele slachtoffers gemaakt . De on tdekte misdaden waren zoo
talrijk dat Louis XIV een bijzondere Chambre royale
aanstelde, under leiding van La Reynie, om ze alle to
onderzoeken . Personen tot de hoogste standen behoorende waren in de Voisin-zaak gewikkeld . Deze vrouw
las in de toekomst, bezwoer den duivel, wees verborgen
schatten aan, maakte liefdepoeder enz . Hare huispriesters Lesage en Guibourg lazen de <<messe noire >>
en leverden zich over aan allerhande kwakzalverij en
bijgeloovige praktijken, die door het publiek heel
ernstig opgen omen werden . Deze onschuldige verrichtingen waren echter rnaar de eerste aanleidingen tot
de ergste wanbedrijven . Het huffs der <<devineresse>>
was het rendez-vows geworden van de Parijzer voorname wergild .
Luxemburg verkeerde ook in dit gezelschap . Hij was
zees bijgeloovig en liet zich buitendien nog in deze
omgeving aanlokken, door een zekere onbescheidene
nieuwsgierigheid en een trek naar avontuurlijk intrigenspel, die in zijn karakter lagers en daar bevrediging
vonden .
Gedurende bet Voisin-proces werd Luxemburg door
Lesage beschuldigd gezocht to hebben met den duivel
in verbaud gebracht to worden orn met huip van dezen
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laatste de personae, die hem hinderden uit den wag to
ruimen . Hierbij werd op moordaanslagen door vergiftiging gezinspeeld . Een zekere L'Huilier strooide to
Parijs het gerucht uit dat Luxemburg een verbond met
den duivel had aangegaan . Het is overbodig hier in al
de bijzonderheden van daze tamelijk verwarde beschuldigingsgeschiedenis to treden, hat zij voldoende to
vermelden dat Luxemburg ten gevolge daarvan in de
Bastille werd opgesloten . Dit geschiedde des to gemakkelijker char minister Louvois bij den koning tegen den
hertog intrigeerde . Het proces veroordeelde Luxemburg
niet, maar hat hersteide ook zijne ear niet, hij werd
losgelaten <<sans etre absous effectivement > . Hij werd
ook buiten Parijs verbannen, maar al spoedig keerde
hij char aan het hof terug .
Later werd Luxemburg wader opperbeveihebber der
Fransche troepen in de Zuidelijke Nederlanden, behaalde er schitterende overwinningen en stierf to Parijs
in 1695, zeer christelijk, bijgestaan door Fenelon en
Bourdaloue .
Luxemburg was hat type van den slaafschen hoveling .
De guest van den koning was hat doel van al zijn
streven . De vrouwen hebben een groote rol in zijn
levee gespeeld . Niettegenstaande zijn gebochelde, misvorrnde gestalte had hij er succes bij . Hij was een hartstochtelijk liefhebber van hat spel en leverde zich gretig
over aan allerlei uitspattingen in drank en spijs . Als
veidheer kan men hem zijne genialiteit niet betwisten .
Onder de soldaten was hij bijzonder geliefd . Zijne
stoutmoedigheid, zijn koelbloedig beleid, zijn wilde
ondernemingslust hadden hem hat onbegrensd vertrouwen en de bijgeloovige bewondering zijner troepen
veroverd .
Komen wij flu tot de sage . Zij ontstond in Frankrijk
gedurende Luxemburg's proces . De beschuldigingen
van Lesage en vooral de geruchten uitgestrooid door
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L'Hoilier zijn er de uitgangspunten van . Luxemburg
had volgens daze laatste een verdrag met den duivel
gesloten om altijd overwinnaar to zijn en steeds de
gunst van Louis XI V en der vrouwen to bezitten . Daze
pontes komen heel en al overeen met wezenlijke
wenschen van den hertog . Overdrukken of afschrif ten
van Luxemburg's verdrag met den duivel warden to
Parijs op den Pont-neuf verkocht . Dit is nagenoeg alles
wat er van de sage in Frankrijk terecht kwam . In hat
begin der 19e eeuw was er zelfs niet hat minste spoor
meet van to vinden . Salgues maakt er in zijn werk
Des Erreurs et des pre ues (3e uitgave, i8i8) zelfs geen
gewag van . Nochtans was de historische Luxemburg
nag zeer populair gebleven en warden er veal anecdotes
over hem verteld .
Dit geringe sukses der sage op haar eigen geboortegrond moet toegeschreven worden aan den stand van
hat duiveisgeloof in hat Frankrijk diet wren . Zij kon ear
geen wortel schieten .
In vroeger tijd was hat duiveisgeloof in Frankrijk
zeer sterk geweest, dit bewijzen de sages van Theophilus, Vergilius, Merlijn, Robert le diable e .a . In Frankrijk
grasp hat eerste heksenproces plaats . Maar dit geloof
bereikte daar zijn hoogtepunt in de tweeds half t der
16e eeuw, eene eeuw vroeger dan in Duitschland . Bij
den aanvang der 17e eeuw zijn de sombere tragedies
der priestess Gaufridi en Urbain Grandier, beiden
verbrand om hun duivelsche praktijken, nog wel mogeJijk, maar reeds vertoonen zich een aanzienlijk getal
ontwikkelden zeer sceptisch tegenover de Gaufridi-zaak
en zelfs hat yolk stood al sceptisch tegenover hat geval
van Grandier, waarin men een weefsel van allerlei
intriges ontdekte . Het tijdperk der Aujielaring was voor
Frankrijk begonnen met de versterking van de studie
der natuurlijke wetenschappen . In 1672 reeds beval
Louis XIV to Rouen opgesloten heksen in vrijheid to
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stellen, tegen het rekwest in, waarbij het parlement van
Rouen vroeg om niets aan de heksenproceduur to
veranderen . Het Voisin-proces deed bedrog en misdaad
ontdekken, wear men vroeger tooverij had meenen to
vinden . Vooral Colbert beijverde zich onvermoeid om
het bijgeloof bij het yolk to bestrijden . Ook La Reynie
maakte zich zeer verdienstelijk in dit opzicht . Op zijn
ingeving was het, dat Th . Corneille gedurende het
proces van 1679 La Devineresse ou les faux enchantements
schreef . Dit stuk dat het bijgeloof bestreed met doorzichtige toespelingen op de Voisin-zaak genoot een
overgroot succes . La Reynie's geest erkennen wij ook
in een koninklijk decreet, door Colbert onderteekend
en gericht tegen de <<pretendue magie>> en de <<vaine
profession des devins, sorciers, etc .
Toen het gerucht van Luxemburg's pakt met den
duivel verspreid werd, had het duiveisgeloof niet opgehouden in Frankrijk, - dit is zelfs heden nog nergens
het geval - maar de ontwikkelden hechtten er geen
geloof meer aan en in elk geval had dit geloof zijne
grove vormen, zooals de lichameIijke verschijning van
den duivel, het aangaan van een verbond net hem, enz .
gansch en gear verloren . In deze omstandigheden is het
natuurlijk dat de Luxemburg-sage als Fransche sage in
het ei gestikt werd .
wet gewerd er van de sage in Holland P Door zijne
geographische ligging onderging dit land den dubbelen
intellectueelen invloed van Duitschland en Frankrijk,
ook in zake van duiveisgeloof . De Fransche pittige,
sceptische geest leeft in de Hollandsche pamflettenliteratuur . Van 1672 af, bij het begin der oorlogen van
Louis XI V tegen de Nederlanden, nam deze literatuur
eene groote uitbreiding . De spot waarmede de Hollandsche pamfietten Louis XI V en zijn hofleven to
Versailles overlaadden was zelfs een der oorzaken van
den oorlog . In 't Hollandsch, in 't Fransch of in 't Latijn
284

gesteld, anoniem of under den deknaam van Pierre
Marteau, overstroornden die spotschrif ten gansch Europe .
De Gentsche Universiteitsbibliotheek alleen bezit meer
dare twintig verschillende pamfietten over de inneming
van Namen in 1692 . Zij kenmerken zich door een bijtenden galgenhumor . Over alles wet aan hat Fransche hof
gebeurde wares zij bijzonder goad ingelicht, dear ze
heel dikwijls door Fran sche refugies geschreven warden .
Willem van Oranje was de held van al die pamfiettisten .
Mme de Chatillon (L.uxemburg's
Mme de Maintenon,
galante zuster), Louvois, Colbert, Luxemburg zeif,
al wie tot hat Fransche hof behoorde, stored aan de
pijien der pamfiettisten blootgesteld . Over daze interessante schriften is er nog eene studie to makers . Het
eenige boek dat ze behandelt, Janmart de Bouillant's
Histoire de Pierre Marteau (Parijs i888), is bet werk
van een welmeenend maar dilettant-bibliophiel .
Luxemburg wordt in daze pamfietten behandeld lang
voor hat ontstaan der sage . In 1673, een jaar na de verwoesting van Bodegrave en Swammerdam, verscheen
een Advis /idelle aux ve'ritables Hollandois touchant ce quz
s'est posse clans les villages Bodegrave et Swammerclam .
Hier worden de geweiddaden van Luxemburg's soldaten overdreven voorgesteld met blijkbaren nadruk
op de obscene tooneelen en gruweldaden . Daze overdrijving moest hat politiek duel van hat pamfiet to stade
komen . Een hevige heat tegen Luxemburg, die voorgesteld wordt als de hartelooze aanhitser zijner troepen,
spreekt uit dat boek . De bijval van hat Advis/idelle was
ongemeen grout . Men maakte er zelfs, hoe vreemd dit
heden ook klinke, bewerkingen voor de schooljeugd
van . Het verwondert clue niet dat Luxemburg in
Holland zoo gehaat was ale weleer Alva .
Gedurende Luxemburg's proces en zijn verwijdering
van hat hof, wordt er over hem in de pamfietten niet
meer gesproken Maar hij duikt er wader in op in 1689,
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toen hij het opperbevel in Vlaanderen kreeg . De
wreede, gevreesde man uit het Advis fidelle wordt van
flu of een komische figuur . Al het gebabbel, dat over
hem in omloop was, werd aangehaald om hem bespottelijk to makers, en wordt de sage door de pamfiettisten
gebruikt, dan geschiedt zuiks in de meeste gevallen
ironisch, zonder geloof, alleen om met de bijgeloovigheid van den hertog een loopje to nemen . Zoo vertellen
zij, dat Luxemburg een <<spiritum familiarem* kocht
om de gunst van den koning en de vrouwen to winners
en onoverwinbaar to zijn (1), dat hij de zwarte mis las
op den buik van zijn niiaItresse Mm e de Tingry (1), dat
hij door duivelskunst 40 .000 man reserve uit zijn bochel
kon halen (2), dat hij, gekke, geile faun, liefdepoeder
gebruikte (3) en meer dergelijke vertellingen, waar men
de scherts van het ongeloof duidelijk in erkerit . Ook
over het verdrag met den duivel wordt in de pamfietten
gewag gemaakt, verschillende dealers zelfs hat stuk in
extenso made . Dit laatste is hat uitgebreidst in de tragicomedie Le Marec/lal de Luxembourg au lit de la snort .
Dit pamfiet is wel hat voornaamste, dat over Luxemburg handelt . Het is een groot politiek tijdbeeld, waarin, om hat sterfbed van Luxemburg, al de grooten
van Frankrijk gegroepeerd worden . Bourdaloue komt
Luxemburg raden zijn pakt met Satan to verbranden
om in 't paradijs to komen . De een en twintig punters
van dit verdrag worden hier aangehaald . Zij zijn van
tweeerlei aard, de eene uitgevonden door den pamfiettist om zijn politiek doel to bevorderen, de andere
ontleenci aan de traditie . Daze laatste zullen wij dan ook
later in de Duitsche volksboeken terugvinden .
Hechtten de schrijvers der pamfietten geen geloof
aan de loopende sage, en gebruikten ze die slechts waar
(1) L'ombre de Louvois (1692) .
(2) Esprit de Luxembourg (1698) .
(3) Histoire des Amours du Marechal de Luxembourg (1694) .
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ze met hun politiek verguizingsdoel overeenstemde, met
hun lezers, die ernst en ironie niet aliijd van malkander
moisten to scheiden, zal dat wel hat geval niet geweest
zijn . Zoo hebben de pamfietten eene zekere waarde als
verspreiders der volkssage . In elk geval is hat door hen
dat zij naar Duitschland overgebracht wend .
Het Advis fidelle vooral vond in Duitschland goeden
weerkiank . Bijna in alle bibliotheken over hat gansche
rijk heeft men er exemplaren van terug gevonden . In
1674 ward er al een Duitsche vertaling van gemaakt .
Niet alleen de lust om de vette gruweiscenen to lezen
was eene oorzaak van dit succes, maar ook de haat,
dien hat Duitsche yolk, vooral na de verwoesting van
de Pfalz, tegen Frankrijk koesterde . In al de Duitsche
Luxemburg-volksboeken, die later verschenen, warden
de uitspattingen van hat Fransche soldatengrauw to
Swammerdam en to Bodegrave regelmatig en met
voorliefde opgenomen . In Duitschlandward aan Luxemburg's wreedheid en cynische harteloosheid niet hat
minst getwijfeld . Alles moat bet Advis fidelle verhaalde
ward in Duitschland als klinkende munt aanvaard . Nu
is hat ook wel mogelijk dat hat yolk van dan of reeds in
Luxemburg een duivel of een wertuig van den duivel
zag . Dat was immers ook hat geval met Melac, den
verwoester van de Pfalz, met Villeroi, met Boufflers
en met hat Fransche lager in zijn geheel . De Duitschers
van dien tijd beschouwden de Fransche troepen als
werktuigen van den Satan, hun werk was duivelswerk .
Ook zijn er heel veal schriftelijke verhalen uit dien tijd
tot ons gekomen, waarin kwestie is van Fransche
soldaten, die door den duivel weggehaald warden .
Het gerucht van Luxemburg's pakt met den duivel
moest onder daze omstandigheden in Duitschland gretig
en vast geloofd worden, toen hat daar uit Frankrijk
overwaaide (1679- i68o) .
.den andere oorzaak, die nog onvermijdelijker en
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sneller hat succes van de Luxemburg-sage in lDuitschland bewerkte, is de stand van hat duiveisgeloof aldaar
in de tweede heift der 17e en hat begin der 18e eeuw .
Het was juist op dien tijd, dat dit geloof zijn hoogtepunt bereikte .
De humor waarrnede men vroeger over den duivel
sprak was thans diepe ernst geworden . Heksenrechters
en beulen hadden de handen vol werk . In de stichtelijke
werkjes uit dien tijd treffen wij ontelbare voorstellingen
van hel en duivel aan . De geestelijken, vooral de
protestansche, ijverden om met den bijbej
in de hand
de macht en de wezenlijkheid van den duivel to
bewijzen . Eenige schriften waagden het wel dit geloof
heel schuchter to bestrijden, maar zij bleven zonder
echo . under de flinkste tegenstanders van dit ge!oof
treffen wij den Hollander Baithasar Bekker aan, wiens
Betooverde Wergild in een slechte Duitsche vertaling
opgang maakte . De eerste step tar verovering der
rechten van hat gezond verstand ward door hem gedaan .
Hij bestreed hat bestaan van den duivel niet, maar hij
loochende zijne macht op aarde, en wet niet hat minste
trof, hij putte zijn beweeggronden uit den bijbel zeif .
Christ. Thomasius zette hat werk van Bekker voort en
in 1714 hadden de duivelbestrijders hat toch zoo ver
gebracht dat Frederik Willem I eene wet tegen de
heksenprocessen uitvaardigde . Eindelijk begun de cede
to overwinnen . Defoe's satirische History of the Devil
en andere rational istische werken van Bayle, Webster,
Voltaire e .a. vonden in Duitschland ruimen lezerskring .
Daze ommekeer geschiedde echter maar in de geleerde
wergild alleen . Het yolk bleef aan zijn duiveisgeloof
echter nog lang vastankeren . Ontelbare heksengeschiedenissen warden in dien tijd nog to boek gesteld, de
meeste door zoogezegde ooggetuigen . In 1715 verwekte
eene duivelsbezwering op kerstnacht in de omstreken
van Jena nog amen kolossalen opgang .
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De Luxemburg-sage kwam dus to goeder ure in
Duitschland in dien tijd van bijgeloof en duivelsvrees .
Zij vond er een milden groeigrond .
Het eerste Duitsche volksboek over Luxemburg
verscheen in i68o . Hoe gretig het onthaald werd,
bewijzen de vijf verschillende uitgaven, die hetzelfde
jaartal dragen . Op het titeiblad van dit werkje leest men :
Uit het Fransc/z vertaald . Wij zijn het met D' Kippenberg volkomen eens, waar hij aantoont dat deze bewering onjuist is en alleenlijk als reclame uitgehaald
werd . In dien tijd van geestelijke afhankelijkheid van
Frankrijk was zuiks een geliefkoosd uithangbord in
Duitschland . Zoo leest men o .m. op eene in 1650 verschenen uitgaaf van het door en door Duitsche yolksboek over den hoornen Siegfried : Uit het Fransch
vertaald I .

Het Luxemburg-boek van i68o bevat anders niet dan
de mededeeling dat Luxemburg een verdrag met den
duivel sloot en den tekst van het verdrag zeif, dat hier
uit 28 punters bestaat . Een onderzoek van deze verschillende punters brengt tot de overtuiging dat de schrijver
de sage, die via Holland reeds in Duitschland doorgedrongen was, uit den Duitschen volksmond overnam
en met allerhande bekende motieven vermeerderde .
Al de voorwaarden van Luxemburg's pakt war-en to
dien tijde in Duitschland en Holland foikloristisch
gemeengoed . Men treft ze aan in andere oudere
duivelsgeschiedenissen ofwel in jongere, die ongetwijfeld naar eene oudere traditie moeten teruggebracht
worden .
Het sluiten van een verdrag met den booze behoorde
tot een in Duitschland algerneen verspreid geloof . Men
zou honderden sagen kunnen aanhalen waarin dit
motief voorkomt . Als eerste voorwaarde van het
verdrag vraagt Luxemburg den rijkdom . Faust's famulus Wagner, de soldaat Pollier e .a . vroegen hetzelfde.
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A..an Luxemburg werd door den duivel eene rente
uitgekeerd evenals in hat Faustboek van 1587 . De eisch
van Luxemburg om betaald to worden in good, door
menschenhanden gemunt, berust op het oud Duitsch
geloof dat de duivel met valsche count betaalde . Luxemburg's vraag naar een middel om verborgene schatten
to ontdekken, herinnert ons den 3o-jarigen oorlog, toen
werkelijk heel veal verborgen werd voor stroopende,
roovende lagers . Een geneesmiddel tegen alle ziekten,,
dat Luxemburg aan den Satan vraagt, bezaten Mephistopheles e .a . De voorzorgen, die Luxemburg neemt om
door den duivel niet bedrogen to worden betrekkelijk
den duur van hat verdrag, komen in verschillende
varianten ook elders voor . In een poppenspel, dat de
Faustsage behandelt, rekent de duivel de nachten als
dagen en verbreekt hat verdrag na 12 jaar in plaats van
na 24. Luxemburg vraagt om door iedereen en door de
vrouwen in 't bijzonder bemind to worden . De eerste
half t van den wensch werd in 1665 reeds geuit door een
barbier uit Hamburg, de tweede door Wagner en de
soldaten Peter Otte, Tyllius, Weisse e .a . Luxemburg's
wensch om vlug naar andere streken verplaatst to
kunnen worden berust op hat oude geloof dat de duivel
menschen door de lucht draagt . In de Faustsage wordt
dit motief ook gebruikt . Waar Luxemburg veelvuldige
talenkennis vroeg, had hij ook hierin reeds voorgangers,
o . a . een soldaat in 1673 . Luxemburg's wensch om
kogelvrij gemaakt to worden, roept ons wear den 30jarigen krijg voor den geest . Met eene kunst, die volgens
de legende, to Passau uitgevonden werd, meende men
zich toen ook onkwetsbaar to kunnen maken . Wallenstein stop d in den roep kogelvrij to zijn . Het motief der
onzichtbaarmaking door middel van amen ring of een
ander juweel behoort al tot de oudheid . Faust kon zich
onzichtbaar maken . Grimmeishausen spreekt van een
juweel dat onzichtbaar rnaakt . De vraag van Luxemburg
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naar geest en verstand herinnert aan Faust's weetgierigheid . Luxemburg stelt nog als voorwaarde dat
niemand zijn pakt met den Satan mag ontdekken . Deze
trek roept hat wedervaren voor den geest van een
aantal sagenhelden, die door een duplicaatstuk van hun
duivelspakt ontdekt warden . De priestess deden daze
stukken door hunne gebeden ontdekken . Luxemburg
vraagt dat de duivel hem steeds in een liefelijke gedaante
zou verschijnen . Het was ten gevolge van een dergelijk
verzoek dat de duivel aan Faust verscheen in een
monnikspij gehuld . Luxemburg is verplicht geregeld
een vast getal mannen en vrouwen aan Satan to leveren .
Zoo ook moat Peter Otte een aantal slachtoffers voor
de hel aanschaffen . Deze parallel tusschen Luxemburg's
pakten en de Duitsche overleveringen van denzelfden
aard, kan nog verder doorgetrokken worden . Zelfs de
slotformule van Luxemburg's verdrag stemt woordelijk
met die van andere Duitsche duivels-pakten overeen .
Al die Duitsche sagenmotieven komen zich als rondvliegende sneeuwvlokken aan Luxemburg's figuur hechten . Diens sage wortelt dus volop in de Duitsche
volkssage . Al de bestanddeelen van Luxemburg's
duivelsverdrag komen overigens in de Fransche literatuur van dien tijd uiterst zelden voor . In de Nederlanden daarentegen waren zij zoozeer verspreid als in
Duitschland, want, vond de Fransche geest, zooals wij
hooger zegden, een echo in de Hollandsche pamfletten,
de Duitsche geest leefde, volop verwant, in de Nederlandsche volksoverleveringen .
Nu komen we tot hat tweeds stadium van de
Luxemburgsage .
Toen de hertog in 1695 stierf, warden in Frankrijk
noch in Holland geruchten over een vermoedelijken
onnatuurlijken dood verspreid . Te Stralsund verscheen
echter, zonder jaartal, een Histoire tres veritable clii (!)
la most du Marec/lal de Luxembourg arrive (!) a Paris
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clans son /5alais . Hierin wordt verteld dat Luxemburg
zich droevig gevoelend, een aantal vrienden op een feast
vereenigde om zich to verstrooien . Gedurende hat feast
verlangt een onbekende Luxemburg to spreken . Het is
de Satan, die bij hat vervallen van hat pakt Luxemburg
komt balm . Luxemburg, die dit bezoek verwachtte,
tracht den duivel nog buiten to houden, maar daze
werpt de wachten omver, dringt tot Luxemburg door
en voert hem merle. Alleen dims kleed en pruik blijven
liggen .
In dit verhaal, dat wij bier noodzakelijk met weglating van een menigte details meedeelen, komt echter
niets nieuws, niets oorspronkelijks voor . Al de trekken
van dit verhaal vinden wij in andere, meestal Duitsche
verhalen van ontvoering door den duivel . Faust,
Canope, Graaf Moscow en een menigte anderen warden
aldus weggevoerd .
.Flat Malt moeilijk vast to stellen of de Histoire tres
veritable du la niort . . . oorspronkelijk Fransch of Duitsch
is . Alles wijst er op dat de schrijver aiweer wit de
mondelinge traditie putte . Zoo bestaan er een paar
andere lezingen van dit verhaal, die blijkbaar geschreyen zijn zonder kennisneming van de Histoire tres
veritable, maar met gebruik eener gemeenschappelijke
overlevering ( 1 )
Van dit oogenblik of mogen wij de Luxemburg-sage
als volledig beschouwen . Al de bestanddeelen, die bet
Duitsche Luxemburg-boek moesten uitmaken, zijn thans
bijeen . Het verdag met den duivel, de gruweltooneelen
to Bodegrave en to Swammerdam en de ontvoering
door den duivel vormen de stof, die wij voortaan terugvinden in al de Duitsche volksboeken, die D' Kippenberg thans uitvoerig behandelt . Niets wordt er voortaan
(1) Ren dezer lezingen doet Luxemburg sterven to Rissel . Over dezen plaatsnaarn zegt Dr Kippenberg : wolsi zls Verderbug eines lsoll6indischeii Ortsames
aufzufasseu . Waarom zou bet Rijsel (Lille) niet zijn?
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aan gewijzigd . Alleen in 1716 wordt er nog een
bekrompen voorrede bijgevoegd, die opkomt tegen de
sceptieken in take van duiveisgeloof en blijkbaar het
werk is van een Luthersch geestelijke, die Bekkers' of
Thomasius' richting wilds bestrijden . Dit inleidend
woord blijft thane ook onafscheidbaar met de drie
andere deelen van het Luxemburg-boek verbonden .
Dit boek, waarvan men west, dat het nog door de
lieremans tot in 1838 verkocht werd, bevatte nog steeds
woordelijk den tekst ult het boek van 1716 . Alleen
waren er onooglijke drukfouten en onwillekeurige
tekstverminkingen bijgekomen, naar aanleiding waarvan D' Kippenberg one eenige zeer interessante, algemeene besehouwingen over tekstverknoeiIng in de
volksboeken ten bests geeft (p . 201) .
Wij mogen aannemen dat Luxemburg eerst bepaald
in het nevellicht der sage optreedt in dien laatsten vorm
van het volksboek in 1716 . Eerst dan treedt hij uit de
lijst der historische personages en schaart zich naast die
talrijke volkshelden en heldinnen ale Genoveva, Griseldis, Faust e .a ., die leefden in dien onbestemden goeden
ouden tijd der sage . In 1680, toen het eerste Duitsche
Luxemburg-boek met den pakt verscheen, leefde
Luxemburg flog . In 1695 volgde het boek net het
verhaal van de ontvoering door den duivel onmiddellijk op den flood van Luxernburg . Toen was hij nog
gekend door iedereen, maar in 1716 was hij zeker door
het Duitsche yolk ale historische personaliteit vergeten .
Het Luxemburg-boek had overigens in zijn vroegere
vormen steeds tot de polemiseerende literatuur behoord .
Het deed dienst ale politiek pamfiet, of ale godsdienstig
stichtelijk vlugschrift . Na 1716 verliest het heel en al
flit dubbele karakter . Wat dezen overgang naar de
uitsluitend volksche literatuur nog even kenschetsend
aantoont, is de verdwijning van het Luxemburg-boek
20
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uit den erkenden boekhandel en zijne verschijning bij
de rondleurders op markt en straat .
Buiten den geijkten vorm der sage, die wij in hat
volksboek aantreffen, zijn er nog sporeti to vinden van
de mondelinge uitbreiding en aanvulling der sage . Zoo
voegde de mondeling voortlevende sage, waarvan de
echo's nag in den loop der 19e eeuw opgevangen
warden, bij hat verhaal van Luxemburg's levee eene
luchtvaart met den duivel, waar'bij daze laatste verplicht
was met . veal moeite eene brag to bouwen . De mondelinge sage vertelt ook dat Luxemburg den duivel tergde
met hem allerlei onmogelijke eischen to stellen, b .v.
hat vragen van kersen en seders zomervruchten in 't
hartje van den winter .
De Luxemburgsage is door tal << Aufklarer >> bekampt
geworden, wij noemen maar Zeidler (1700), Bierling
(1724.), Arnold (1726), Brunneman (1708) . De voornaamste onder hen is Daniel Fassmann . Van 1718 tot
1740 list hij eene reeks Gesprache aus dam Reiche dcv
Todten in den tram van Luciaans dialogen verschijnen .
Het twintigste nummer der reeks bevat een gesprek
tusschen Luxemburg en cleopatra. Na veal ijdel geleerdheidsvertoon laat Fassmann een zekeren Hans Simplex,
den vertegenwoordiger van hat Duitsche plebs, optreden ; bij hat vernemen dat hij zich bij Luxemburg
bevindt, wordt Hans door hevige ontzetting geslagen .
Luxemburg tracht den braven Simplex to stillen door
hem to vertellen, hoe de duivelsage valsch is en alleen
berust op sommige zijner gezegden en zijn losbandig
levee . In den tram van Fassmann verscheen in 1733
een gesprek tusschen Faust en Luxemburg in hat
doodenrijk. Zij vertellen malkander hunne geschiedenis
en stellen hat verbond met den duivel als iets werkelijks
voor. Zij overladen rnalkander met zedepreeken . Het
boek, dat zeer anticlericaal getint is, lijkt echter meer
op een persiflage . Verder verscheen nog een satire op
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Fassmann's werk Das Reich der Todten . Een brave
Duitsche burger, Vater Simplicius, is gek geworden
door 't lawn van Fassrnan en wil zijn dochters kost
wet host doen trouwen net twee helden uit hat dooden
rijk : Luxernburg en Alexander den Groote . Dit werk
in tooneelvorm gesteld ward herhaaldelijk en lang
opgevoerd .
De gelijkenis tusschen de Luxemburg- en de Faustsage is treffend . Nochtans meant D' Kippenbrg dat de
invloed van Faust op Luxemburg slechts began. na hat
eerste wordingsstadium der Luxemburg sage . Van dan
of schijnen de twee sagen op malkander een wederzijdschen invloed uitgeoefend to hebben . Tot in de eerste
heift der 18e eeuw was de Luxe burg-sage veal yolksgeliefder dan de Faustsage . De geschikte vorm der
Luxemburg-boeken was daar een der voornaamste
oorzaken van . Hat Faust oak van Pfitser, hat eenige
dat voor de 18e eeuw verkrijgbaar was, kwam moeilijk
in 't bereik van hat groote publiek en was voor den
minder ontwikkelde weinig genietbaar . In 1727 verscheen hat Faustboek van den Christlich-meynenden iii
populairen vorm en verdrong van dan of de Luxemburgboeken . De Faustsage is veal aantrekkelijker dan de
Luxemburg-sage . In daze eerste vinden wij onder de ruwe uiterlijke vormen een grootsche wereldbeschouwing,
brandende problemen en hat '< Forschertitanismus>>, de
drang near kennis, die de 16e eeuw kenmerkte, vindt er
vollen weerkiank in . De Luxemburg-sage daarentegen
bevat niets van dit alles . Het is een sage van somber,
bekrompen bijgeloof, die een droevig hoof dstuk uit de
geschiedenis van hat intellectueele Duitschland vertegenwoordigt .
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XIV

Het Klooster van St Ariaan

N bet lied Van den Mayer en de Vrieseman
(Horae Belgicae, Deel II, bladz . 147,
strophe9) vinden wij de volgende verzen :
Nu wil ick in een cloostertje gaen,
Deer twe peer schoen voor 't bed staen .

In het lied Anne Marietje (Lootens en Feys : chants
populaires flamands, bladz . 146, strophe 6) lezen wij :
Zij heeft hear dochter gaan besteden
In het order van Ariaan,
Dear voorwaar onbelaan
Vier schoenen voor 't bedde staan .

In beide gevallen wordt het huwelijk bedoeld . Zoo
wordt nog in Vlaanderen en Brabant het huwelijk
schetsenderwijze <<het klooster van Sint Ariaan of
Adriaan>> geheeten . Franc De Cort gebruikt o .a . nog
deze populaire omschrijving in zijn lied Het Klooster
(Zzngzang, blz

52) :

Near het klooster moet gij gaan, kind,
Near_ het klooster van Sint Ariaan, kind .
Wear twee pear schoenen aan het beddeken staan, kind .

De Sint, van wien hier gesproken wordt, is de heilige
Adriaan, wiens levensbeschrijving voorkomt in de
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Actor Sanctorum (8 September . De S. Adriano et viginti
tribus sociis martyribus Nicomediae in Bit/iynia . Item de
S . Nathalia) . Hij en zijn vrouw, de heilige Nathalia,
mogen beschouwd worden als toonbeelden van huwelijksliefde near de christelijke opvatting . .
Getroffen door de geestdriftige geloofsbelijdenis van
drie en twintig christens martelaars, verklaart Adriaan,
- voornaam inwoner van Nicomedie, die totnogtoe
heiden gebleven was - dat hij ook christen wordt en
met de martelaars wil sterven . Op bevel van de greffiers
wordt hij near de gevangenis gebracht .
Toen zijn vrouw Nathalia dat vernarn was zij eerst
zeer droevig, zij verscheurde hare kleederen en weende met luide stem >> (1) •
Nathalia, uit christens ouders geboren, was echter
verheugd to hooren dat hear man tot het ware geloof
was overgekomen . Zij spoedde zich near de gevangenis,
<wierp zich voor zijn voeten en kuste zijn ketenen > .
Zij wenschte hem geluk met zijn bekeering en sprak
hem moed en vertrouwen in .
Eenige dagen later wilds Adriaan weder zijn vrouw
near de gevangenis doen kornen opdat zij de overige
martelaars zou helpen en verzorgen . Hij kocht de cipiers
om en verliet tijdeli] k den kerker .
Toen zij Adriaan terug zag, dacht Nathalia dat hij het
nieuwe geloof afgezworen had en zij vreesde voor zijn
zieleheil . Gerustgesteld ging ze near de gevangenis
mee met al hear dienstmaagden . Zij bleven er zeven
dagen om de martelaars to verplegen .
Den achtsten dag moesten de Christenen voor den
rechter verschijnen . Adriaan worcit aangeduid om alleen
gefolterd to worden . Zijn vrouw wakkert hem aan en
herhaalt hem terwiji hij gegeeseld wordt : <<Houd uw
(1) Dc woorden tusschen aanhalingsteekens zijn letterlijk vertaald uit de
Actor Sacactorum,
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oog gericht tot God, ginds wacht u ears kroon >> . Daarna
werden de heiligen near burs kerkers teruggebracht .
De edele vrouwen uit Nicomedie, aangespoord door
Nathalia, besloten de martelaars to helpers . De toegang
tot de gevangenis werd hun echter ontzegd . Nathalia
trekt manskleederen ears en wordt zoo binnengelaten .
<<Vergeet uw echtgenoote niet >>, zegt zij tot Adriaan,
<<vergeet niet dat ik u in uw lij den geholpen heb, roep
den Hear Christus aan opdat Hij rnij tot zich nerve met
U om de gelukzaligheid to deelen zooals wij bier in bet
levers alles gerneen gehad he ban, opdat de gouverneur
mij niet zou doers trouwen met een van de ongodisten,
opdat een ongodvruchtige uw heilig bed niet zou bezoe
delen. Red uw vrouw . Geef mij de belooning van mijn
deugden . Zoo mogen de vrouwen voortaan leeren hunne manners goad to behandelen als zij uw Iiefde voor
mij zullen kennen > .
De heilige vrouwen trokken near Nathalia's voorbeeld ook rnanskleederen aan en kwamen aldus in de
gevangenis . Toen de tyrannos dat vernarn bevel hij de
martelaars tar dood to brengen .
Nathalia vroeg dat men met Adriaan zou beginners .
Zij plaatste zeif zijn voeten op hat aanbeeld waarop ze
afgehakt werden . Een zijner handers plaatste zij insgelijks op hat aambeeld . Toen daze hand afgehouwen was
stierl Adriaan . Nathalia bewaarde de hand .
Korten tijd daarna kwam een krijgstribuun Nathalia
ten huwelijk vragen . Zij verlangde eenigen tijd one zich
to bedenken . In een droom verscheen hear een der
heiligen, die hear aanraadde zich in to schepen . Zij
deed hat en nam de hand van Adriaan mee . De krijgstribuun klaagde hear bij den tyrannos aan en vervolgde
hear op zee . 's Nachts verseheen aan Nathalia de geest
van Adriaan, die hear den wag wees near een kust
wear zij de lijken van de heiligen vond . Nathalia legde
Adriaan's hand bij zijn lijk . Vermoeid sliep zij in en
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stierf terwiji de geest van Adriaan haar nogmaals
verscheen .
Dat verhaal legt, naar ons oordeel, op een aanneembare wijze uit waarom de heilige Adriaan als huwelijkspatroon kan aangezien worden .
In andere gewesten, vooral in Duitschland, wordt de
heilige Andreas als huwelijkspatroon beschouwd . Het
feast van dien heilige valt op 30 November . Der Urquell
(1897) geeft (biz . 69) een artikel waarin een aanzienlijk
getal gezegden, rijmpjes en gebruiken daaromtrent aangeteekend staan . De stellar van dit artikel, A . Treichel,
geeft als oorzaak van die vereeering alleen de goedheid
van den heilige op (1)
Volgens Dr . M . Hofler (Urquell, id . biz . a9x) is de
heilige Andreas de plaatsvervanger (der Abloser) van
den god der vruchtbaarheid uit den tijd van hat heidendom . De Sint Andreasdag is in hat volksgebruik een
overblijfsel <<uit den heiligen tijd van den Winterzonnestilstand > dat na de invoering van den Juliaanschen
kalender in November verschoven wend . Dr. M . Hofler
haalt overtuigende gronden aan orn dit to staven .
Nochtans meenen wij dat louter christelijke overleveringen ook voldoende zijn om dezen of genen
heilige tot huwelijkspatroon to wijden, zooals dit met
Adriaan hat geval is . Onze meaning wordt nog versterkt
door hat volgende . In Frankrijk word de heilige Jozef
als huwelijkspatroon beschouwd . A. Daudet, in zijn
roman Fromont jeune et Risler sine (biz. 6), schrijft
<EOn les connait leers convents a ces fillettes! C'est
comma on dit chez noes (daps le Berry) le convent de
Saint Joseph, quatre sabots sons le lit! '>
(1) Was aber in deutschen Landen besonders am heiligen Andreas werthgeschittzt ward and noch wird, das ist seine Eigenschaft als Gutigster der Heiligen , weiche man dadurch in Auspruch zu nehmen sucht, dass man ihn gem
in Liebesangelegenheiten seine Vermittlung anruft (biz . 70) .
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Over de vier schoentjes of klompjes, die under het
bed staan in het Adriaans- of Jozefsklooster, hebben
wij niets bepaalds gevonden . Hunne beteekenis is
overigens bijzonder duidelijk .
Prof . Dr . H . Logeman deelde ons over dit laatste
punt eenige belangrijke bijzonderheden mede . Wij
laten ze hier volgen, den geachten professor onzen
besten dank uitdrukkende :
<< In de Bestrajte Bruder mord [een Duitse verwaterde
Hamletbewerking die uit het begin van de zeventiende
eeuw stamt, maar die pas in 1710 werd opgeteekend en
die op een der beide versies van Shakespeare terug
gaat (Q 1, 1603, of Q2, 1604) of op de aan Kyd toegeschreven vOOr-Shakespeareaanse Hamlet] worden Hamlet's woorden tot Ophelia : <<get thee to a nunry>> en
<< to a nunry, go >> (III, I, 130 seg . 9) aldus
vermeerderd en verbeterd>> teruggevonden :
• < Aber warte, Madchen, - dock, gehe nur fort
nach dent Kioster, aber nicht nach einem Kioster, wo
zwei Paar Pantoffein vor deco Bette stehen>> (ed . Creizenach, Die Schauspiele der Engl . Comaed, p . i6i) .
• I n verband met het voorgaande blijkt dit laatste
dus de verduitsing to zijn van Hamlet's woorden :
<<I say we wilt have no more marriages >> (ib. 155) etc .
• In Luxemburg is deze spreekwijze nog steeds
bekend in den zin dat er van twee paar Sc/luke in plaats
van Pantofels sprake is . Is de uitdrukking nog elders
in omloop?>> .
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YV

Peerdemafooi

EGENE, die eenigszins onze oude yolks{liederen bestudeerd heeft, zal er meer
~~~
dan sans woorden in aangetroffen hebben, die voor hem niets meer dan kianken
zonder bepaalde beteekenis waren . Vooral in de kinderliedjes ontrnoet men een aanzienlijk aantal
dergelijke uitdrukkingen . Het is buiten twijfel nochtans
dat daze, sommige refreingalmen daargelaten, oorspronkelijk toch gedachtenbeelden waren en slechts mettertijd
in den mood van minder ontwikkelclen zoozeer verbasterd warden dat zij tot den rang van louter kianken
afdaalden .
Voor den folklorist is bet dikwijls moeilijk om die
oorspronkelijke beteekenis terug to vin den .
Een eigenaardig voorbeeld van soortgelijke woordverminking treft men in bet volgde rijmpje dat nog op
vale plaatsen in Zuid-Nederland bekend is en dat wij
zeif in onze kinderjaren meer dan sans hoorden zingen
to Brugge .
~-~ ,~~~~,~ .

~,

Ouden, ouden ezele,
Uw ooren zijn zoolang!
Wat gaan w'hem geven t'etene
he geheele wake lang
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Hooi en strooi,
Peerde ma fool .
't Dochtertje rnoet afgaan,
De kar en kan niet voortgaan .
Flu! gaat rnijn karre voort .

Lootens en Feys drukken dit rijmpje, textueel zooals
het hierboven staat, in hun Chants populairesfiamands
op blz . 237 .
Meer dan eens vroegen wij ons of wat de door ons
gecursiveerde uitdrukking <<Peerde ma fooi>> woordelijk beteekende .
Bij De Coussemaecker (Chants populaires des Flamands de France, blz 334) vindt men de volgende lazing
van hat kinderrijmpje :
Daar is een ezeline ;
Haer ooren zijn zoo lang,
Wat zal m' ze geven t' eten
Den heelen winter lang?
Hoot' en strooy en j5erlarijz,
En dat zal uw travaille ziju .

Perlarijn >> vervangt hier dus «Peerde ma fool >> .
De Coussemaecker vertaalt zijne uitdrukking niet ; vers
5 en 6 worden door hem overgezet ais volgt :
<<

Du foin, de la paille, cc sera la son affaire .

Te Meenen is een nog eenigszins afwijkende lezing
bekend. Zij ward ons door een bekende aldaar medegedeeld .
Houten, houten ezelke,
Ziju ooren waren af .
Wat gaan we 't t' eten geven,
De geheele winter lang?
Hooi en strooi
En Peerdelavool .
De dochter die moat of gaan
De kar en kan niet voortgaan
Flu, hu!
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Te oostende, naar men ons verzekerde, stemt bet
verse heel en al met bet Brugsche overeen, uitgezonderd dat daar van <peremafooi>> gesproken wordt .
Een Brusselsche variants (J . M . Dautzenberg ap .
Wolf, I, 176) wijkt zeer of van de vier voorgaande .
Daar beef t men :
Drij keeren beschummelt brood,
Gelijk eenen ezel toebehoort .

Niet een der uitdrukkingen <peerde ma fooi >>,
<<peremafooi >>, << perlarij n >> noch <<peerdelavooi>> heeft
op zich zeif sane duidelijke beteekenis .
Vertrouwden wij nochtans onze herinneringen, of wet
de personen, die ons dit rijmpje voorzongen en andere,
die 't nu nog zingers, dan zouden wij niet to aarzelen
hebben . <<Peerde ma fooi>> beteekent zoo jets als
<<paardevoeder>> en zou dus in een woord moeten
geschreven worden . Stellig heeft de uitdrukking daze
beteekenis in den mond van het yolk, dat bedoeld
lied] e zingt . Ook bet Meenensche z<peerde1avooi> had
in den geest van de persoon, die ons 't lied] e meedeelde
de beteekenis van <<paardevoeder >> .
Wij hebben bier echter met volksetymologie to doers .
De beteekenis paardevoeder spruit voort gedeeltelijk
uit den omgevenden tekst en uit de klankverwantschap
van de eerste lettergreep met bet Westvlaamsche
<<peerd >> . Wat dit afdoende bewijst is bet fait dat
mafooi > noch <<lavooi>> nooit met noch zonder de
beteekenis van wader gebruikt wordt buiten de aangehaalde volksrijmpj es .
De Oostendsche lazing <<peremafooi>> schijnt ons bet
dichtst bij bet oorspronkelijke to staan . Wij meenen
inderdaad dat bet oorspronkelijke niets anders is dan
de Fransche uitroeping << par ma (oil > . Foi ward (ooi
uitgesproken (aloof, konvooi, toernooi enz .) en rijmde
dus met hoof en far ward lichtelijk fter . De fransche of
3°S

ward in de 17e eeuw en later nog in hat Nederlandsch
gewoonlijk als ooi uitgesproken . Zip b.v. Quincaanpoix
o de Wind/iandelaars van P . Langendijk :
Kom, springt op kiompen en op schoenen!
Want elk wordt rijk in Quincampoix .
Hy zwetst flu niet als van miljoenen,
Die korts moest slapen in hat strooy .

Onze onderstelling ontleent eene zekere kracht aan
de volgende verzen, die wij in R . Visscher's Brabbelingh aantreffen :
Want daer men in de sourer eat gras, day ma foy,
Daar moat men in den winter ook eten hoy .

Nog een voorbeeld uit Tobias' Galle, van P. Rouvroy,
p . 182 .
Menigh hondert bandt van stroy
Doch syn naem is Jaecq Ma-foy .

Niettegenstaande de lichte afwijkingen van de vormen
<<peerdemafoob> en <peerde1avooi >, meenen wij dat
zij met onze uitlegging wel vereenigbaar zijn . Onbekendheid met de beteekenis van de Fransche uitdrukking gaf aanleiding tot hooger bedoelde volksetymologie
met tusschenvoeging van de (par de ma foi) .
Alleen voor <<perlaryn>> wisten wij geene uitlegging
toen Dr. 0 . Vanden Daele ons suggereerde, dat hat
misschien de Fransche uitroeping Par la Reine was
(Cf . Par le Roy) .
*
* *

Alfons De Cock gaf ons nog drie lezingen van hat
behandelde versje . De twee eerste ontleende hij aan
tijdschriften, de laatste schreef hij zeif uit den yolksmond op, to Denderbelle .
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i . Rondedansliedje van Beverloo ('t Dag/let, VI, 175) :
Onzen ezel, onzen ezel,
Zijn Karen zijn zoo lang!
Wat zal 'k den ezel geven?
Hooi en strooi!
Het

aarde1en kavoolen

Het dochterken met jaren
Het paardeken kan niet voort .
Djuu!
2.

Gezongen bij hat zakdoekje werpen, to Maldegern

(Ons Volksleven, XI,

171) :

Hoep, hoep, den ezele,
Mijn arms zijn zoo lang .
Wa(t) gaan w' hem geven t'eten,
Geheel de wake lang .
Hooi en strooi,
Peerdemcechooi (1),

Mijn ezelken wit niet voortgaan,
Hoep, zei den ezele,
Hoe, hoe, hoe!
3. Een rondedansliecije van Denderbelle ; de laatste
regal wordt driemaal gezongen of liever, gesproken, en
telkens bij hat woordje dr/, hurken de meisjes neder,
zich dan snel wear oprichtend
Wij hebben een houten ezelken,
Zijn ooren zijn zoo lang!
Wat zullen we 't beestjen t' eten geven,
G'heel de wake lang?
Haver en stroo,
De eerden eten hoo(i) .

De kar en kan 't nie(t) voeren .
Ju, ju, de zakkende wag en ;
En last u clever nie(t) vallen .
Van al een, van a twee, van a drij (tar) .

(1) Te Knesselare : Kerremishoo .
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AUTEUR ; VIERHONDERD-EN-NEGEN
EXEMPL . OP ENGELSCH VEDERLICHT
ESPARTO, GENUMMERD 12 TOT 420 .

DIT

Is

NuMMER

227

:

-a
r 1~

~~ ~~

rr
r~
~~vg

s-_ y

r~~
-

`~ri~

i\tzt"1I-(

11
IIi

~

'~~ I+ li

-

!er

I I',~~

Van

DR, M . SABRE verscheen bip denzelfden uitgever

Brabant in 't Verweer
Bijdrage tot de studie der Zuid-Nederlandsche strijdliteratuur
in de eerste helft der i7 e eeuw . -- 468 biz ., 28X22 cm.,
verlucht met oorspronkelijke sierletters in kleurdruk en 58
platen in heliobruin, beperkte genumm . oplage fr. 150 .30 ex . op zwaar Japansch, geteekend door auteur fr . 250 .
Sabbe heeft de kennis van de Zuidelijke letterkunde met een waardeC . D . V, in „De Nieuwe Taalgids" .
volle bijdrage verrijkt .

De Moretussen en hun Kring
Verspreide opstellen . - 260 blz ., 28 X 22 cm ., geili . met
reproducties van iconographische zeldzaamheden, portretten,
zichten, enz ., ten getale van ongeveer 70, gedrukt met gekleurde Plantijnsche sierletters op kunstdrukpapier fr . 80 .-. .s
is dit werk van het beste gehalte ; het bevat tal van bijzonderheden
ontleend aan deels onuitgegeven bronnen, die grout belang opleveren
voor de geschiedenis van het geestesleven in de XVIe en XVIIe eeuw .
Uit het verslag der Kon . Acad . van Belgie hij
de toekenning van den Prijs de Saint-Genois .

tit het Plantijnsche Huis
Verspreide opstellen . - 208 blz ., 28 X 22 cm., rijk gelll .
met omstreeks 100 platen op kunstdrukpapier
fr. 40 .
Dr. Maurits Sabbe delft almaar nieuwe schatten op van schoonheid
en kultuur . Het is een rijk genot ze to lezen .
Dr. C. in ,, Dietsche Warande en Belfort" .

In de Lectura-uitgaven

Letterkundige Verscheidenheden
t . Vondel's herbarium, 2, Fransch-Vlaamsche Rederijkerskunst, 3 . Dautzenbergiana, 4 . Trijntje Cornelisdochter to
Antwerpen . -- loo blz ., 20X 14 cm ., op opdikkend editiepapier
fr. 12 .5'0
De groote verdienste deter opstellen is, dat ze alle een klaren kijk
brengen over een onderwerp dat totnogtoe zoo goed als onbekend was
of het reeds gekende met nieuw materiaal komen aanvullen .
„Gazet van Antwerpen"

