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De Tafelronde te Leuven.

Dietsche Warande. Nieuwe reeks. Deel 5

1

Een gastmaal op het einde der 15e eeuw.
Op het einde der 15e Eeuw wierd te Leuven het huis genaamd de Tafelronde(1)
gebouwd. Langs den oostkant van St. Pietersmerkt, tusschen de Hollestraete
(Tienschestraat) en de Eyckestraete, stonden er drie leelijke, vervallene huizen, die
bitterlijk afstaken bij de prachtige en kunstige gebouwen die de plaats alreeds
versierden. De stadsraad kreeg het goed gedacht van die huizen te koopen en af te
breken, om er drie nieuwe te laten maken. Mattheus de Layens,(2) meesterwerkman
van de metselrijen van stad, wierd belast met het opmaken der plannen en het bestieren
van metsers en steenhouwers. De vernuftige man, de maker van het stadhuis van
Leuven, van Ste. Waldetrudis van Bergen, enz. nam de gelegenheid te bate om aan
zijne stad nog een kunstgewrocht te schenken; de drie huizen vatte hij samen in een
gebouw dat in harmonie zou staan met St. Pieterskerk en het stadhuis.
Ten jare 1480 viel men aan 't metsen. Ongelukkiglijk, de oorlog van Luik, aan
welken de mannen Leuvens een merkelijk deel namen, kwam de werken staken; en
toen men ze in 1484 kon hernemen moest Meester de Layens, om zijnen hoogen
ouderdom, van het bestier en toezicht afzien. Hij wierd vervangen door Jan de
Mesmaecker(3) die zooveel zorg en iever aan den dag legde dat de oude Mattheus nog
het geluk en de zoete voldoening had zijn werk voltooid te zien.
De Tafelronde wierd opgemaakt in 1487. Eigenaardig en lier gebouwd, met zijne
prachtige met beelden versierde gevels(3bis), met zijne boogronde vensters(3ter), doorzaaid
van wapenen
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en schilderijen, met zijne rijzige tinnen en zijne reusachtige schouwen, waarboven
vergulde in ijzer gesmede vanen uitstaken! Het was eene driewoonst, waarvan de
twee hoeken verpacht wierden ten voordeele der stadskist. Het middendeel, dat
eigentlijk den naam van Tafelronde droeg, ‘gelaten es den goeden mannen haer
theringe en vergaederinge aldaer te houden en die goede mannen van buyten comende
aldaer te feesten en te theeren’. Het was dus een lokaal waar de aanzienlijke burgers
van Leuven en ook van buiten hun verzet kwamen nemen; ‘daerinne die goede
mannen eenen Conchierge setten die 'tselve huys openhoudt en bewoent, die spyse
voor die goede mannen bereyt’; die ‘Conchierge’, ‘pasteybecker’ van ambacht, ‘daer
inne woende.... om niet, omdat hy den goeden mannen en andere van der Stad en
Wet aldaer comende teeren, en oick van buyten, te gereder zijn zoude.(4)
Wij veronderstellen dat er, met voltooiing der Tafelronde, een gelage gegeven
werd ter eere van den ouden bouwmeester de Layens, en dat de feest gevierd werd
in het lokaal op het einde van MEI 1488.
't Was op eenen aangenamen lentemorgen. Opene, blauwe hemel, blijd en lachend
weder, heldere zonneschijn, 't bracht al vreugd en leven in de natuur. Peter de
pasteybecker, de concierge der Tafelronde, met zijne spannende kousbroek, zijnen
grijzen wollen rok,(6) en eenen witten linnen doek, die hem van den gordel over de
knieën hing, stond op den drempel van de deur een luchtje te scheppen, toen een
burger, met rooden hoed, met bruinrooden wollen rok in eekhoorenvacht, met groene
kousbroek en geele kapleerzen,(7) over de markt kwam gestapt, en in 't voorbijgaan
hem toesprak.
- Frisschen morgen, Peter; gij ziet er blij te moede en welgezind uit!
- Ja, meester Loenys,(8) 't is waar; God en heeft so
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tye ghedaen dat allen menschen wel genoechde,’(9) toch voor mijn deel, ik ben waarlijk
gelukkig.
- Ook, gij hebt geen reden van klagen, Peter. Geen burger van stad, geen heer van
de Wet heeft een huis lijk gij. Wat moet het u varen bij dat gij in den Ezel woonden!(10)
- Of het mij vaart! Ten anderen, Loenys, 't is hier altijd kermis of onderwege. De
goede mannen van stad, de Wetheeren komen hier met kaart of schaakspel hunnen
avond doorbrengen... Is er een vreemdeling van bedied en aanzien in Leuven, 't is
hier dat hij zijn teere doet. Valt er iemand voor bewezen diensten een gelage te geven,
zijn er eenige stoopen Rijnschen te schinken, 't is Peter van de Tafelronde die de
jonst (nering) heeft! Vandage nog zal er hier een smakelijk maal gedaan worden.
- Ter eere van Meester de Layens, niet waar? 't Is wel verdiend! Nooit werd er
hem eere genoeg gedaan! Dat is toch een man die diensten aan burgerij en stad
bewees. Met zijn truweel deed hij veel meer voor het volk dan onze welgeboren,
schildborstige Meier Pynnock met zijn zweerd!
- Meester Janne slaat de klok(11). Reeds 11 ure! Ik moet u verlaten, Meester Loenys.
Mijn gasten zullen niet te lang meer vertoeven. God vordere u!
- Tot ziens, Peter!
Laat ons den concierge volgen, en met hem de Tafelronde binnentreden. Terwijl
hij de laatste gereedschepe doet voor het gastmaal, zullen wij eenen oogslag geven
op de feestzaal(12).
Links van de ingangdeur, in den hoek, staat een klein bemaald tafelke, met de
spreuk: ‘Wye sijn tassche brinct gheladen, Die mach eysschen sijn begheren’(12bis),
waarop een geschilderde schotel in aardewerk, eenen plateelbakker voorstellende(12ter);
daarneven ligt een kleine, kostbare glazen spiegel(13), wiens luik en kunstig gesneden
rand de bestorming der minneburcht voorstelt. Boven het tafelken, op een gesneden
voetstuk aan den muur gehecht, ziet men een koddig en lief
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fatsoen van eene vrouw, met vriendelijk gelaat, die tusschen de vingeren een' stok
houdt waarover een witte handdoek rolt, dien zij den inkomenden gasten toereikt.
Langs de overzijde der deur is de heerd, die onder eene wijde, hooge in eikenhout
gebeitelde schouwe ligt. De wanden der zaal zijn versierd met schilderijen en
doorzaaid van wapenschilden en welbekende spreuken bijv.: ‘Wye balde ghelovet,
die ghecket sich’(13bis), ‘Oest west, thuys best’, enz. De zoldering, in hard schrijnhout,
rust op kloeke eiken balken, waar alle slach van beeltenissen en verheven sieraden
op gebeiteld en gesneden zijn, verveerdigd uit geboend en gladgevreven hout; de
vloer is bestrooid met teeder lentegroen, doormengd van welriekende bloemen die
frischheid en aangenamen reuk door de kamer spreiden(14). Te midden de zaal staat
eene langwerpige vierhoekte tafel waarover eene fijngewrochte sneeuwitte tafeldwale
ligt die langs alle kanten afhangt en den gasten te gelijkertijde voor hand- en knie-doek
zal dienen(15). Rond de tafel staan eenige eiken gesneden zetels, eenige in fluweel of
zijde overtrokken vouwstoelen, doch meest banken waar kussens op liggen van
sarazijnsch werk of damasten linnen(16). Reeds is de disch voor het feestmaal bedekt
en bereid. Zilveren telloor, waarop eene snede brood, kristallen beker, zilveren lepel
en mes voor ieder dischgenoot(17); kostelijke bier- en wijnpotten, zilveren peper-,
zout- en mostaartvaten:(18) alles is op zijn plaats; de pronkstukken(19), die al 't overige
in rijkdom overtreffen, zijn ook al opgeschikt en geven aan de tafel eenen luister en
eene schoonheid, waar wij ons moeilijk een denkbeeld van vormen. Hier zijn het
kostelijke pasteigebakken, die het oog en het hart verrukken: het eene verbeeldt het
gebouw der Tafelronde, en het andere een hart die aan den hals de wapens van Leuven
draagt, met de gekende leus: ‘Altijt God Loven’; ginder zijn het edele vaten, die lijk
zonnen hunne glansende stralen door de zale schieten. Beziet dien ‘overdeckten croes
all vergult, op drie Ingelkens..(20) die twee silvere potten, met hooge voeten, de canten
ondervergult, ende heyse (ansa,
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hengsel) buyten vergult, staende boven opt dexel eene blauwe akeleye, graymayleert
met eenen roozen hoet!’(21) Welke rijkdom! welke pracht! Maar het is niet alleenlijk
die tafel die de weelde der eeuwe ten toone spreidt. Beziet daar in den hoek tegenover
het waschtafelken die heerlijke schenktafel(22), waar nog een schat van gedreven gouden zilverwerk te pronken staat! Wat dunkt u van den St. Salvator al in goude, daar
waar die zijden banderollen samenloopen! En die St. Joris in goude, die sperwer in
goude, die zoo sierlijk uitsteken boven die macht van schotels, bekers, kroezen,
kristallen vaten en ander tafelgerief, alles opgeluisterd door juweelen en edele
gesteenten!
Maar luister! Meester Janne laat alweer zijnen zestigponder op de uurklok vallen...
Twaalf ure!...(23) ‘De gasten moesten reeds hier zijn. Laat ons ter markt gaan zien of
zij niet komen.’ Peter de pasteibakker, vlijtig en flink met zijne fluweelen muts in
dikke plooien, die alle boven 't voorhoofd met eene gesp zijn toegehaald,(24) verwacht
zijn volk met een zeker ongeduld. Hij staat te loeren naar de Steenstraete.(25). De
merkt is vol volk, en aller oogen zijn langs dien kant gericht. Een blijde kreet
weergalmt eensklaps door de lucht! ‘Leve Layens! Leve Layens!’ Daar zijn ze!
Meester Mattheus treedt vooren op, leunende op den arm van zijnen goeden gebuur
Jan van Overwinghe. 't Is waarlijk een treffend en aandoenlijk schouwspel, den ouden
stadsmetser te zien traagzaam die plaats dwerschen, wier meesterlijke gebouwen zijn
werk zijn! Hij is in eenen breeden, wijden, zwartlaken tabbaard gewikkeld: 't is het
prachtbeeld dat de stederaad hem schonk(25bis). Zijne grijze, lange haarlokken(26) hangen
neder over zijn schouders, en zijn hoofd is bedekt met eenen zwarten hoed, tamelijk
hoog, een weinig in punt, met pelterij omgeven, boven den smallen, omgeslagen,
roodkleurigen rand.(27)
Vol edele fierheid stappen, aan de eene zijde van hunnen vader, Jan de Layens,
een der zonen, met groenen kaproen, lichtgeelen rok tot onder de knieën, met gordel,
bonten rand

Dietsche Warande. Nieuwe reeks. Deel 5

6
en zwarten, omgeslagen kraag, rood schoudermanteltje en hemelblauwe kousbroek(28);
aan de andere zijde, Machteldis en Magdalena, twee der dochters, die voor dezen
gelukkigen dag heel netjes waren uitgedoscht. Hun rood maar weinig sleepend
bovenkleed met bonten rand, smallen omslag aan den hals, en enge, lange mouwen,
spant om het lijf(28bis), en laat langs onder en langs boven het goudgeele. zijden
onderkleed doorschijnen. Hunne jeugdige wezens blozen van geluk en welgezindheid,
tusschen de tippen van hun wit zijden kornette, die met gouden en zilveren kleinooden
en rooskleurige strekskens versierd is en waarover een sluier in lichten kant tot op
de hielen neêrhangt. Aan den hals dragen zij eene dikke ketting met een ster op de
borst; aan de voeten platte puntschoenen in geel leder.(29) Achter hen komen de
tegenwoordige stadsmetser, De Mesmaecker, ook in zijn feestgewaad, en zijne brave
vrouwe met heur in schuiven geplooide groene kleed met breede mouwen, haren
lagen punthoed met rondom lang afhangende kanten doeken,(29) en haren witten
rechtstaanden kraag, die om den hals uit het bovenkleed rijst.(30)
Daarop volgen de andere metsers, die aan de Tafelronde wrochten, en verscheidene
goede lieden en vrienden, die zijn komen hulde brengen aan den grooten meester Zij
hadden allen hun feestkleed aan; sommige rokken waren van het helste rood, gehouden
door bandeliers, versierd met gesp en bloemen van edel metaal. Men vond er het
beste marterbont aan den rand, op de hoogte der knieën en aan de mouwen. De meeste
vrienden droegen ook schoudermantelkens (pelerinen) van verschillende kleuren, in
't zwart gevoerd.(30bis)
De stoet trekt voort door het juichende volk, tot aan de Tafelronde, waar Renier
van Liefkenrode, Jan van Schoonvorst en Leo van Udekem(31), drie edele St.
Petersmannen, in name van magistraat en Wet der stede van Leuven den ouden
stadsmetser den welkomgroet aanbieden, en met hem en zijne vrienden de feestzaal
binnentreden. Een voor een gaan onze vrienden naar het waschtafelken. Een jonge
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knaap giet hun versch water over de handen in den schotel, en het lachend
vrouwenbeeld reikt den handdoek toe; daarna gaan zij, de vrouwen vooren, zetels
en banken innemen en vormen eene bonte rij.(32)
- Prachtig vaatwerk, heerlijke bekers! Zie eens die zwaan, dien pauw met
edelgesteenten beladen!
Zoo kruisten zich de uitdrukkingen van bewondering, terwijl onze gasten den
beker Rijnschen wijn ledigden, die hun werd voorgeschonken onder het opdisschen
van het eerste gerecht. Peter de pasteibakker, die ervaren is in zijne kunst, heeft zijn
beste gedaan om aan zijne gasten een smakelijk en lekker maal voor te bereiden; hij
heeft ook zijn knechten op voorhand verwittigd veerdigheid en spoed in den dienst
te toonen. Hij wil trouwens eere van zijn werk halen. Het eerste gerecht werd
opgebracht in overdekte schotels, en Meester Layens, die de eereplaats bekleedt,
aangeboden: twee hoenderkens op het speet gebraân met peerkens in den wijn
gekookt; gerooste rammekens, doorweekt in malvesie,(32bis) gebradene verkensribbekens
met jonge wortelkens, alles met smaak en keurigheid bereid, komen bij 't ontdekken
der schotels, eenen aangenamen geur in de zaal en den eetlust in de magen brengen.
- Meester van Udekem, zoo spreekt de oude Layens, zou ik u niet mogen verzoeken
ons tot voorsnijder te willen dienen? Als welgeborene en schildborstige Jonker moet
gij van jongs af in de kunst geoefend geweest zijn.(33)
- Aanveerd, Meester de Layens, antwoordt heer van Udekem, terwijl hij zijnen
hoed op de schenktafel gaat leggen. Wat er van kunstwege ontbreekt, zal uwe
vriendelijke welwillendheid goed maken.
Ondertusschen is iedereen noch bezig met de buitengewone en uitstekende pracht
van eet-, pronk- en schenktafels te bewonderen.
- Ik herken, zoo spreekt de Layens, in den allerfraaisten tooi dier tafel, mijnen
hoogvereerden Heer en Meester, onzen Meier Pynnock, die voor de burgerij en voor
de kunst zooveel offers brengt.(34)
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- Offers! Pynnock! mompelt Dulsleger, terwijl hij zich de ronde bonte muts wat
dieper op het hoofd drukt, Pynnock?.... Een verrader!
- Een verrader? Een verrader? roepen plotselijk drie vier luide stemmen met de
diepste verontweerdiging. - Heeft hij misschien Hyeken van Butsele omgebracht?...(35)
Hij redde mij 't leven! riep Jan Loenkens.(36)
- Vrienden, geen twist; spreekt Jan van Schoonvorst; en werkelijk is alles rust en
stilte; en op een teeken van Meester de Mesmaecker wordt het gebed gezeid en Gods
zegen met o n g e d e k t e n hoofde over de spijzen afgesmeekt.
- Maar, wat heb ik gehoord, zegt Christina van Pulle, de vrouw van den
‘orloymeester der stad van Lovenen’, Josse Metsijs(37), de stad Luik is in gebed en
boete verzonken, uit wanhoop wegens de gevangzetting van den Bisschop.(38)
- Ja, antwoordt Otto van de Putte,(39) maar 't en zal niet baten, dat men processie
gaat, en vast, en de schrijnen van St. Lambertus opentlijk laat vereeren, zonder de
handen aan 't werk te slaan. Den Zuiderschen vijand moet men de vuisten toogen(40);
met klagen en stenen, met bidden en smeeken komt de Bisschop niet vrij.
- Men hoort wel, dat Otto een oude en moedige strijder is, die lust vindt in den
kamp, spreekt Gilles Stuerbout(41) grimlachende. Maar te wenschen ware 't dat daar
van nu voort een andere macht dan het zweerd tusschen kwame; en zoo men op Gods
hulpe niet rekent, zou men misschien willen dat de duivel uit de hel de fransche
wapenschilden van de poorten van Luik kome afrukken?’(42)
- De duivel om den Koning van Frankrijk te straffen, lacht Jan Maes(43), Satan om
Lucifer te verjagen!
- Zwijg mij van den Zuiderling, herneemt van de Putte; zulk een ei, zulk een jong,
zulk een scheute, zulk een tronk, zegt het spreekwoord. Karel gelijkt zijnen vader
en volgt de lessen die hij ontving. Wie is er de schuld van al die wreede moorderijen,
nu al dertig jaren lang in 't bisdom?
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- Ik begrijp uwe spijt, mijne vrienden; maar wij willen voor vandage de staatkunde
laten varen, spreekt van Schoonvorst; laat ons liever den held dezer feeste toejuichen,
en onze bekers ledigen op de goede gezondheid van Meester de Layens en op den
bloei der Vlaamsche kunst. Leve de Layens! Leve de kunst!
- Leve de Leuvensche magistraat!
- Ja! Maar God gave dat de verraderij onder ons geen plaatse vinde, zooals op 't
banket van St. Truiden, over een paar jaren!(44)
- Welnu! Meester van Calemont zal nog medelijden toonen voor dien verwenschten
Aremberg!
- Zonder uw kwalijk nemen, Meester van de Putte, mij dunkt dat Aremberg toch
rechtzinniger was dan zijn tegenstrevers.
- Rechtzinnig! lijk de Koning van Frankrijk, die hem onder zijne bescherming
nam!
- In alle geval is het niet bewezen, dat Albrecht van Saksen de Vlamingen heeft
opgestookt tegen Maximiliaan! Ik houde 't met elk die 't oprecht meent.(45)
- Zelfs met geweldenaars!
- Daar zij van wat er wil, valt Jan Layens in de rede! Ik drink mijnen beker uit op
de vrouwen en jonkvrouwen, die den Bisschop in St. Truiden troosten!
Iedereen beziet den jongen man, en schijnt hem te vragen wat hij wil.
- Ewel, spreekt Van Overwinghe, indien de laatste berichten juist zijn, 't is wel
zeker dat het pek zal opslaan, door al die brandende kransen, die de vrouwen van St.
Truiden geworpen hebben op de troepen van Van der Mark, die lijk zonderlinge
heiligen met vurige hoofden zullen afdruipen!(46)
- En ik verwed mijn hoofd, herneemt de jonge Layens, terwijl hij de blonde lokken
op zijne schouders met eene beweging van 't hoofd achteruit werpt, dat de kanonikken,
ondanks alles, den naam van Van der Mark wederom in eere zullen stellen!(47)
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- Maar ik heb vernomen dat Albrecht van Saksen in aantocht is, om den Bisschop te
verlossen, spreekt van Calemont.(48)
- Wij kennen zijne streken, antwoordt van de Putte, den Bisschop zal hij uit de
eene netten helpen, om hem in andere te steken!(49) 't Zijn al verraders, zonder karakter,
die zich door den franschman laten uitkoopen. Ik ook heb nieuws vernomen, Meester
van Calemont; doch het zijn geheel andere maren! Een oude vriend uit
West-Vlaanderen heeft mij de wete gelaten dat alles in zijne streek overeinde staat
Twist en tweedracht heerschen tot in het minste dorp. Wie stookt er daar? Is 't de
Duitscher, of is 't de Franschman? De Veurenambachters zelven zijn in twee kampen
verdeeld. De eenen volgen den Roomschen Koning, de anderen den magistraat van
Vlaanderen, bij voorbeeld, de parochiën Harnighe, Stavele, Proven, Crombeke,
Vleteren, Beveren en vele andere. Men steekt de hofsteden van de koningsgezinden
in brand, en men moordt er waar men kan!(50)
- 't Is wreed! roept Van Overwinghe uit. En het komt alzoo dat het zulk duur leven
wordt. De terwe slaat alle dagen op; ze kost nu reeds van 15 tot 16 parijsche ponden
den zak.(51)
- Och Heere toch! roept zijne vrouw, een oud stil en zedig kwezeltje, met eene
zwarte kap op het hoofd die hals en schouderen dekt, 't zal nog hongersnood worden!
Ste. Walburgis van Veurne, help uw volk!(52)
- Ja! komt alle duivels van den Bloksberg, en staat ons bij, valt de student haar
spottend in de rede.(53)
Layens schudt het hoofd over deze losheid. Vrouw Van Overwinghe slaat in stilte
een kruis, en zegt verder dat zij te spreken weet van den zaligen tijd, dat de terwe
maar gewillig half zoo veel kostte, en de rogge een parijsch pond per zak, en dat de
arbeidsman wekelijks een schaap en een paar schoenen kon verdienen.(54)
Terwijl onze gasten alzoo aan 't klappen waren, en uit-
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weidden over de ongelukkige tijden, trof plotselijk een trompetgeschal hunne ooren,
dat langs verschillige zijden en zeer valsch dooreen over de markt weerklonk. Enkelen
vagen zoo goed mogelijk de vingers aan 't ammelaken af; anderen in hunne haast,
vergeten het en springen vooruit naar de vensters die uitzien op St. Pieterskerk en
het stadhuis. Jan de Layens neemt zijne geliefde dischgenoote, de dochter van de
Mesmaecker bij den tip der mouwe(55), terwijl hij met de andere hand het heksel (gesp)
van zijne dubbel geplooide muts beroert en die een weinig opheft Hij leidt ze ook
ter venster om te zien wat er mocht gaande zijn.
Welke vreemde vertooning! Uit de Steenstraat als uit de Heversche straat stroomt
het volk bij zulke hoopen toe, dat de trompetblazers er moeilijk door geraken.
- O! 't is Maximiliaan! 't Is de Roomsche koning, roept op eens Heer Van
Schoonvorst, die wel van iets wist. Hij is vrij! Hij is vrij! Leve onze genadige Vorst
en Hertog!(56)
- Welke geestdrift voor den Duitscher! roept Calemont met spottenden toon.
- Hij komt om hulp, antwoordt de Layens heel bedaard. Hij was gevangen; beleedig
hem niet.
- Zie vader, daar is ook onze Meier! Wat heeft hij een heerlijk wambes aan, en
wat rood gloeiende kousen!(57)
In tusschentijd komt de Roomsche Koning, blinkende van zilver, op eenen
prachtigen klepper gezeten, in eenen zadel schitterende van edelgesteenten,(58) de
markt opgereden. Vorenop rijden eenige krijgslieden, in kleine uitrusting, die den
weg banen door het volk. Op het hoofd dragen zij eenen platronden helm Den rooden
surcot of bovenrok, sluitende over de borst van den linker tot aan den rechter schouder,
bedekt een ligt maliënhemd, en daalt eene vuist lager onder den zwarten gordelriem,
waar een breed zweerd aan hangt; hunne zwarte leerzen die tot verre boven de knieën
rijzen, laten slechts het bovengedeelte van de donkerbruine broek zien. Maximiliaan....
houdt een oogenblik
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stil.. en ziet rechts en links naar het stadhuis, dat hij reeds kende, en naar de Tafelronde
omhoog.
- Mesmaecker, die blik gaat u aan!
- Mij? Neen, vrienden. Leve Layens, de maker van stadhuis en Tafelronde!
- Leve Layens! Leve Layens! klinkt het langs alle kanten.
Maximiliaan stijgt af, en treedt in de kerk waar de kanoniken hem afwachten. Het
gewoel wordt meerder en meerder, en een nieuw gerucht wordt op de markt gehoord:
't is een troep speellieden die aankomt met fluiten en cimbalen, trompetten en
trommels. Beziet dat volk, kort gerokt, met zijne geele kousbroek. en puntige muts
met groenen tulband! En dien kluchtigen zot daar met zijn bellekens aan! Wat vieze
toeren en poetsen! Ziet hem springen vorenop. De muziek zwijgt, en eene machtige
stem roept boven allen uit: ‘De slag van Woeringen(59) zal morgen gespeeld worden.
Morgen! Niet later!’
- De stoet trekt vooruit en verdwijnt achter de kerk in de Dorpstraete (Dietsche
straat).
- Dat schouwspel, vrienden, heeft ons waarlijk een aangenaam tusschengerecht(60)
verschaft, sprak Renier van Liefkenrode. Laat ons nu gaan zien of onze Peter nog
iets ten besten heeft.
Op dit verzoek zet het gezelschap gansch vroolijk weer aan. Peter komt al
monkelend met zijn tweede gerecht, 't moet iets bijzonders zijn! En inderdaad! In
boter gefruite paling, lekkere tongskens, in olie gebakken bleie en gerookte bokking....
alle goestinkjes zullen voldaan zijn.(61) De knapen vol vlijt loopen met de schotels
rond, en vollen de bekers met Beane; men eet en men drinkt, men klapt en men lacht,
vreugd en lust vervullen aller herten.
Een der gasten, Willem Pieraerts,(62) ziet er nogtans wat peisachtig uit.
- Antwerpen, mompelt hij, Mechelen, Lier en Vilvoorde moeten maar instaan voor
de woordbreuk van Maximiliaan.
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Wij Leuvenaars, nooit!.. Gaat het zoo voort, wellicht zullen wij, vrije poorters, geenen
stap buiten onze gemeente mogen zetten, zonder gevaar van door de schuldeischers
der stad vastgezet te worden.(63) 't Zijn wondere offers die men aan de burgerij brengt.
En mij dunkt dat de kuiper Jan Loenys zoodanig niet missprak, toen hij...(64)
- Niets tegen den Meier, roept de Layens uit; hij kweet zijnen plicht; hij houdt den
eed dien hij van den beginne aan onzen genadigen Heer als trouwe kamerling
gezworen heeft.
Hij ging verder spreken, toen op denzelfden stond eene gordijn, die de feestzaal
van eene nevenkamer afscheidde openging om een prachtig schouwspel op te leveren.
Men ziet Walewein, den ridder der Tafelronde; achter hem staat een knaap, houdende
een ivoren verguld schaakberd aan de punt van eenen langen steel. Walewein houdt
de oogen vol verlangen en begeerten op het schaakberd gevestigd;(65) aan zijne voeten
kruipen een paar gedrochten, die hij met zijne lans bevecht. Achter hen ziet men het
traliewerk van een kasteel afgebeeld. Na eenen langen en kunstigen strijd overwint
Walewein de monsters en dringt door de traliën. Het schaakberd blijft boven zijn
hoofd zweven.
- Zeer snedig uitgedacht, bemerkt Lodewijk Roelants, zeer toepasselijk! Wie is
de uitvinder daarvan?
Een jong meisje springt toe, biedt aan de gasten zijn lieflijksten groet en een
vriendelijk gelaat met een vragenden blik. Iedereen verstaat, en algauw heeft zij een
half parijsch pond bijeen
Weldra viel het gesprek op Maximiliaan terug.
- 'k Weet wonder waar de Roomsche Koning zal afstappen. In de Lelie of Ten
Walle(66) - of .. in St. Peters hospitaal misschien, om aan de zusters van Mathilde
Lobs(67) een bezoek te geven, zegt een spotvogel.
- Neen, in Terbank,(68) lacht een ander, daar is keus!
- Vrienden, gij kent onzen genadigen Heer niet, spreekt de Layens. Gij weet toch
wel dat de Keizer hem op 't
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kasteel verwacht.(69) Gij noemt Maximiliaan achterdochtig en naijverig. Maar hoe is
het bij ons, en hoe is hij het elders niet? Vroolijk en vrij klimt hij in zijn land op de
hoogste torens, gaat met de jonkvrouwen van Augsburg blijde ten dans, is een jager
van de beste soort, maar hij is geen regent. Neemt hem zoo hij is, ondersteunt hem.
Zeker zoude eene geheele o n a f h a n k e l i j k h e i d onze hoogste wensch wezen, en
met recht. Alles bij ons in kunst en nijverheid is door en door eigenaardig. Zoekt
elders kerken en hallen lijk de onzen! Dankt de gemeente en de Wet die de kunst
rijkelijk en naar onzen aard ondersteunt! Maar het vreemd juk afschudden, dat kunt
gij niet. Staat gij op tegen den Duitscher, dan krijgt gij den Franschman op den nek.
- Ja, Vader Layens heeft gelijk, zegt Mesmaecker!
En de jongere lieden, die niet veel geluisterd hadden, mompelden het stillekens
na: ‘Zeker heeft hij gelijk’, terwijl zij met hunne buurvrouw eenen blik wisselden,
de bekers aanstieten en fluisterden: ‘Ste. Geertenminne’..(70)
- Ste. Geertenminne? Neen, neen, riep Josse Metsijs, geen afscheid Wij zijn hier
wel, en gaan nog naar huis niet.
Peter de concierge hoorende spreken van Ste. Geertenminne, liep al gauw naar
zijn keuken en diende het laatste gerecht op, bestaande uit pasteien van kapoenen,
een haas gestoofd met pruimen, jonge patrijzen en kleine wilde vogelkens in 't vet
gebraden en wel gepoerd met peper, nagels en gember.(71)
Maar zie! de gordijn schuift weer open, en daar verschijnt een man, moede en
afgemat, leunende op eenen wandelstaf waar een kalebas aanhangt. Het is een pelgrim.
- De Heer zij met u lieden, zoo luidt zijn groet.
- Wees welkom in ons midden, antwoordt de Layens, terwijl Heer van Schoonvorst
eenen beker frisschen wijn doet voorschenken. De pelgrim neemt plaats in den zetel
hem bereid en vertelt hoe hij, vlaamsche ridder, tot uitboeting zijner zonden,
wapenrok, helm en speer tegen het grijze kleed, den breeden hoed en den staf van
pelgrim(71bis)
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verwisselde. Hij vertoont eene palm, die hij beweert op het graf van Abraham te
hebben gesneden, en verhaalt verder hoe hij door afgelegen en uitgestrekte landen
naar Jerusalem reisde, en knielen ging op het graf van den Zaligmaker. Hij doet
uiteen wat hij al hoorde en zag op zijne bedevaart, hoe de Sarazijnen, de wreede
honden, alle de plaatsen door O.L.H. bewandeld en met Zijn dierbaar bloed
doordrongen hebben ontheiligd, geschonden en verwoest, hoe zij de Christenen haten
en vervolgen en het kruis honen en lasteren. Een traan schijnt in zijn oog te blinken
en zijne wezenstrekken te gloeien van verontweerdiging. Enkelen onzer gasten maken
godvruchtig een kruis, een ander slaat onbedacht de hand aan 't zweerdriem of den
dolk die hij aan de zijde draagt.... De oude Layens ziet echter den bruinverkapten
vreemdeling bedenkelijk en halfglimlachend aan.
Eenen stond is alles stille.... Daarop springt de pelgrim recht, werpt den bruinen
mantel en den breeden hoed af, en in eenen oogslag staat hij daar gansch van gedaante
veranderd: met steenroode muts in groenen tulband, hooge punt van purperen stof;
hij vertoont donker geele spannende kousbroek; purperen corset tot aan de knieën,
voorzien van lange afhangende mouwen met eene opening waar de armen door
steken; die gesloten zijn in ondermouwen van wit laken.(72)
- O, de kluitspeler!
- Een goochelaar!
- Welke verrassing!
Zoo gaat het langs alle kanten; en terwijl de dames den traan afvagen, die nog in
hare oogen blinkt, is onze pelgrim al aan 't dansen over den vloer, met eene lange
pijp, die hij tracht in evenwicht te houden op den neus.
Nadat hij een tijd lang menige tuimeleete en peerelaar gemaakt had, altoos weer
plots rechtstaande, roept eene stem op eens - Waer zydy, Han, Hannen?’....
- Comt, men licht hier de Cannen, roept Hannen.
De gordijn schuift open, Hannens wijf ‘gecleet op zijn
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boersche’ komt binnen met eenen ‘eyerpaendere’, en spreekt:
‘Nu wel, twerdt varync (waarlijk) hoogh tijt van scheene:
Dus dat wij ghijnghen, twaer wel mijn wille,
.... wij moeten noch gaen naar Bentille,(72bis)
Tes daer kermesse, laet ons derwaert poghen.’
- O, naar Bentille, let wel, bij Eecloo! roept iemand uit het gezelschap.
En terwijl de aandacht der hoorders op de vrouw gespannen is, heeft Hannes door
een snellen greep zich in een boersch kleed geworpen, de muts verwisseld, en
antwoordt:
- 't Waer schande, zouden wij ons hier vertooghen zonder een present te gheven
dees heeren verheven. Schuelter niet in den curf?
- Daer es wat bleven.
- Nu, zegt mij, watter inne es, up rechter minnen.
- Watter inne es?
- Ja.
- Tjan, daer es een hinne.
- Een hinne, zechdy?
- Hoe, meendy, dat ic lieghe?
- Haut den curf toe, dat zij niet uit en vlieghe!
- Ghij heeren, en belcht u niet van tsotte ghemoetsele.
(ontmoeting)
Wij bieden u al tsamen een minnelic groetsele,
... Siet wat ic hier hebbe, en maeet geen geschrey.
- Es dat een hinne?
- Neent, 't is een ey........
- Een ey maect veel spijse
- Jaet, menegherande:
Men maecter me goe supenen (botermelk), gheswollen met sap
- Ja, en goede appelpap
ooc dienet zy zeer wel in taerten, in vlaen
- Een wafelken, up den roester ghebraen,
Curt gheyert, en es niet te vermulene (versmaden),
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- De vadden (meelkoeken), hoe beghinnen zij te hulene,
Als zij wel gheeygert zijn: men zoudeze zoucken.
- En deyer Coucken:
Daer en zijn geen graten in, ghezegt goet ront.
- Een eyken ghebraden en es ooc niet onghesont.....
... Dan maect men appeltasseyen metten mostaerde.
- O, de eyers zijn puicgoet van aerde!...
... Eenen sangher van eyers gheentijts heesch es.....
- Men zecht, dat een ey eene h i n n e es
Binnen drij daghen, zo ic ghepresen las:
Sghelijcx ooc Christus ghebenedijt verresen was
Binnen drij dagen, tes een schoon exempele.......
- Goede jonste, die ons tot hier ghebrocht heeft,
Hadde noch wel vonden ons presentatie (vertooning).
- Nemet doch danckelijc, dat jonste ghevrocht heeft
En blijft bevolen Gods moghende gratie.(73)
Hiermede groeten Han, die behendig zijn pelgrimsmantel weer omgeworpen heeft,
en zijn wijf het gezelschap en verdwijnen achter de gordijne, onder 't algemeen
gejuich der toeschouwers, die nu weten h o e m e n e e n e h e n b e l o v e n e n
een eike geven moet.
De indruk door deze aardige verschijning veroorzaakt, bracht de samenspraak op
een ander gebied.
- Zeg eens, vriend Maes, gij spraakt daar zoo even van Satan, die Lucifer zou
verjagen. Hebt gij al iets gehoord van dit nieuwe duivelsstuk door eenen geestelijke
Smeken opgesteld? Volgens dat men zegde, is er daar spraak van twee duivels, die
vechten en strijden om eene begravene hostie of iets dergelijks; een wonder dat ievers
in Brabant over een paar honderd jaren moet geschied zijn.(74)
- Duivels? Duivels? Vrouwe Metsijs, neen, daar heb ik niets van gehoord. Wie
denkt er bij u, sprak hij tot zijne gebure, aan iets anders dan aan de goede lieve
Vrouwe Lympiose(75), die even schoon was als trouwhertig!
- Lympiose! Lympiose! viel de student in de rede, dat
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is de schoone Griseldis van Bocaccio! Op mijn reis naar Italien, heb ik in een
vriendenkranzeken van heeren en dames door eenen jongen menestreel dat zouteloos
verhaal hooren voordragen.(76)
- Wat! Zouteloos? mompelde Lambrecht de Bruyn,(77) Die bluffer! Hij heeft geen
moed genoeg, en geen eerbied genoeg voor de u n i v e r s i t e i t om op een feestmaal
toog en biret te dragen.(78) Als eene modepop zit hij daar, stijf in zijn corset met zijn
kort satijnen wambuis, zijne gewatteerde mouwen en zijne tuitschoenen als
eendesnavels,(78bis.) en door zijne geele hooge muts gelijkt hij aan een vedelaar van de
lichtveerdigste soore!
Layens schudde 't hoofd over de ijdelheid en wansmaak van den jongen man, en
sprak met halfluide stem:
‘De eerbaere salighe vrouwe
Die haer man in salighen trouwe
Goet ende ghehorich hebben geweest’...

Maar hij werd door de luidruchtige jonkheid overstemd, die aan 't roepen was: ‘Nu
de Roman van de Roos’!
De ouderen zwegen, en fluisterden elkander in 't oor: Onze goede Corbeekdyler
had wel iets beter kunnen doen dan dat.(79)
- Zijne bedoeling was toch goed. Naar het schijnt, heeft hij het onzedelijkste
onvertaald gelaten.
Ondertusschen is de rechter Lambrecht de Bruyn opgestaan.
- Indien het u aangenaam wezen moge, ik zal een klein gedicht geven.
- Ja! ja! roepen de jonge lieden, maar geen latijn!
‘Nu merc, sone, wat ic ghebiede,
En wat is dat ic bediede
Dats dattu di daer an saels keren
Dattu Gode saels emmer eren.
Dattu lief hebs saelstu niet
Te sere minnen, is ooc iet
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Dattu haets, dat saelstu haten
Niet te sere, maer te maten.
Dattu magghes doen, doe dat:
Wilstu meer, du werdes mat,
Hijs sot, die vorder hem wil strecken
D a n s i e n c l e d r e m o g h e n r e c k e n ....(79bis)

- Dat komt nu van de nieuwe mode! zegt eene jonkvrouw met schalkheid.
- ‘Wilstu meer, du werdes mat’, lacht de jonge Layens wat luider.
- Leve Cato! roept de student.
- Leve Cato! herneemt een ander... en langs alle kanten juicht men den spreker
zooveel toe, dat het hem onmogelijk is voort te gaan.
De malvesie stijgt naar den kop!(80)
Meester Rombout Kelderman,(81) een ernstige mensch, die in zijn leven meer glazen
maakte dan hij er brak, vond dat er wat veel leven in de feest en wat veel vuur onder
de jongere gasten kwam. Hij zegde stillekens zijn gebed, wiesch zijne handen, en
stelde aan zijne buurvrouw voor in de nevenzaal een spel schaak te gaan spelen.(82)
Peter de concierge verhaast zich de tafel af te dienen, het ammelaken om te slaan,
en het nagerecht op te disschen: kruidekoeken, Leuvensche koeken, taarten, gesuikerde
en met specerijen bereide fruiten, kastaniën in de assche gespokt, en daarbij eenige
kannen geestrijke en verhittende wijnen, en hypocras(83)
- Peter, gij kent de Conditie, roept de student:
‘Een glaaske na de gratie
't Is de wet van Bonifacie.’(84)

Het gedruisch groeit aan, en in koor weerklinkt het oude Leuvensch kermislied:
‘Syt willecom nu alle gelyck
Heer, vrouw ende knaep, arm ende ryck!’
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Plotselijk vliegt de deur der feestzaal open; de stedelijke Meier Pynnock stort half
buiten zich zelven binnen.
- Vrienden, roept hij, goê mannen van Leuven, stoor ik uw feest?
Iedereen staat op, half gewillig, half ongewillig om den Meier te begroeten.
- Vrienden, goede mannen van Leuven, uwen bijstand heb ik noodig en kom hem
afvragen! De ellende groeit alle dagen aan; edelmoedigheid is er vereischt, en dat
ontbreekt u niet; uw invloed op de burgerij is machtig, en ik reken op u; ik beroep
mij ook op de groothertigheid der vrouwen; de aartshertog heeft hare aanmoediging
van doen en stelt zijnen steun op haar; gij zult de gevraagde hulp niet weigeren. Ik
ken u genoeg.
De gasten zijn getroffen en juichen toe, en beloven oprechtelijk hunne
medewerking. De Meier bedaart, hoop en blijdschap stralen op zijn wezenstrekken;
hij neemt zelfs plaats onder de feestgenooten, en de vroolijkheid herneemt, levendiger
en luidruchtiger dan te voren.
- En wanneer krijgen wij nu 't Schild van de Tafelronde, Mijnheer de Meier? vraagt
Hennen Kelderman de beeldsnijder.(85)
- Met Ste. Jutmis, schertst de student.
- Ste. Jutmis, Ste. Jutmis, bromt Leo van Udekem(86) in zijn baard. Pas op, spotvogel!
men zou u nog wel als uithangbord aan den gevel kunnen nagelen!
De student reeds verwarmd, en door dit woord erg gestoord, springt op en vliegt
vooruit. Zijne buurvrouw weerhoudt hem bij zijn kleed en scheurt zijn satijnen
wambuis. Daardoor geschrokken, stilt hij plotselijk, keert zich tot de jonkvrouw en
roept uit: O schoone Ginevra! Om u te winnen zou ik honderd roofridders verslaan.
‘Ic cloofde hun helm ende nesebant
Ende sloecht hun al toten tanden.(87)
‘Le donne, i cavalier, l'arme gli amori,
Le cortesie, l'audaci imprese io canto!’(87bis.)
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De jonkvrouw houdt de oogen neergeslagen: zij had maar halvelinge de toespeling
des jongelings begrepen.
- O die bluffer, herneemt Heer van Udekem. En zich tot zijne buren wendende.
‘De stad, zegt hij, heeft al aan eenen beeldhouwer gedacht, doch wie, wie gevonden?
De besten maken tegenwoordig liever Cupido's dan Koning Arthur met zijn ridders!’(88)
Pynnock, die in ernstig gesprek was met Layens en Mesmaecker, had niet wel
acht gegeven op hetgeen er was gezeid geweest, doch steeds met één oor geluisterd.
Ondertusschen wordt de vraag herhaald, waarop de Meier antwoordt, dat men in
onderhandeling is met eenen Brusselschen steenhouwer.(89) Men zal Koning Arthur
voorstellen omringd van zijne ridders Laat die jonge man daar ons dat stuk eens
opzeggen, waaruit die regels zijn genomen.
De student staat verlegen en verbaasd; daarop geeft Pynnock zelf het gesprek van
Walewein met den roofridder ten beste.
De vroolijkheid wordt al levendiger en levendiger, de dronken kruisen dooreen;
de vrouwen en jonkvrouwen wedijveren met de mannen: aller tongen zijn los, en
lied en gezang(90) wisselen af met praat en getater. Op eens ontstaat er een geschil.
De vrouw van Kelderman, bij 't klinken met die van Metsijs, slaat haar den beker uit
de hand, zoodat de malvesie over haar beste kleed stroomt. Vrouw Metsijs springt
op, vliegt heur vriendin in 't hair, rukt de tressen uit, verscheurt de gouden banden,
en trapt ze onder de voeten!(91)
- Gij vuile druipooge! schelt ze er nog bij.
- Gij leelijke megera! roept vrouwe Kelderman met bevende stemme, terwijl ze
hare vriendin bij den sluier der muts grijpt, gij waart goed om met eenen aap op een
peerd in de ommegang te rijden.
- En gij om Lea te verbeelden(92)! Ik zal u den kleermakers aanbevelen.(93)
En weldra liggen beider sluiers vertrapt ter aarde; de bonte
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boorden van vrouwe Keldermans kleed zijn half weggereten, en vrouw Metsijs
kunstig gestrengelde haren golven haar als eene bruid langs de schouders,(93bis.) terwijl
de spangen over de tafel vliegen. De student en andere jonge lieden zien den strijd
met belangstelling toe, en maken zich, als aandenken van het feest, meester van het
ijzerdraad waar de kapsels op hadden gerust.
De vrouwen schelden voort, en zeggen malkaar al wat leelijk is. En ware Mijnheer
van Udekem er niet tusschen gekomen, het gevecht ging misschien algemeen worden.
De vreugde was gestoord.... Maar toch ging het ongeweerte over. De vrouwen
verdwenen een oogenblik en kwamen opgeknapt terug. De blonde haren waren nu
achter boven op 't hoofd in eene muts gedoken.(94)
Toen men weder tot rust en kalmte was gekomen, nam Meester de Layens nog
eens het woord, en spreekt:
- Op oude Vlaamsche wijze drink ik dezen beker ledig op u aller welzijn: ‘St.
Jansgeleide en Ste. Geertenminne zij met u!’
- Leve Layens! Leve de Layens! Zoo luidt de kreet, die machtig uit aller borst
stijgt.
Hiermede wierd de feest gesloten. De laatste en warmste handdruk ontving de
groote en zedige bouwmeester van zijnen vriend den meier Louis Pynnock.
De fakkeldragers stonden beneden aan de deur gereed, om den meier en de overige
gasten naar huis te geleiden.
Dr CONSTANTIUS BUTER1.

1

Een firma gevormd uit de namen der 6 jonge geschiedbeoefenaars, die deze studie, onder
leiding van Prof. Paul Alb. Th. bewerkt hebben.
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Slotwoord.
Mijne jonge vrienden, eenige wakkere studenten, hebben aan bovenstaand verhaal
meer vlijt besteed dan menigeen wel zou denken.
't Is zoo gemakkelijk ‘Iets over de middeleeuwen’ te schrijven. Het woord
‘Moyen-âge’ is zoo gauw uitgesproken! Maar toch is het volgens den eene een
tijdperk van 1100, volgens den andere van 1500, volgens iedereen minstens van 500
jaren.
‘C'est du moyen-âge’, hoort men van honderden kunstwerken zeggen, onverschillig
of men voor 't tijdperk der Karolingers, van Giotto of van dat der van Eycken staat.
Maar uit die middeleeuwen, eene enkele eeuw te kiezen; één jaar, eene enkele
maand, een enkel land, eene stad, een huis te beschrijven, dat is niet ieders zaak,
wanneer elk woord de proef der kritiek moet kunnen doorstaan!
Dr PAUL ALBERDINGK THIJM.

Eindnoten:
(1) Zie Van Even, Louvain monumental, Ch. Fonteyn, 1860, bl. 153. - E. Poullet, Sire Louis
Pynnock, patricien de Louvain, ou un mayeur du 15e siècle, Leuven, 1864, bl. 235.
Alwie deze werken zal doorsnuffelen of ten minste de plaatsen nazien die hier aangeteekend
zijn, en verder in den loop onzer studie zullen aangeduid worden, zal wellicht bemerken dat
onze inleiding, alsook onze personaadjes eruit genomen zijn. Dit willen wij den lezer op voorhand
verklaren, opdat hij niet wane als ónze vrucht hetgeen wij in eens anders hof geplukt hebben.
Deze vrijheid hebben wij durven nemen, omdat ons doel niet is de geschiedenis der Tafelronde
en der mannen die in ons verhaal voorkomen, te schrijven; maar wel een denkbeeld te geven

(2)
(3)
(3bis)

(3ter)

van een d e f t i g b u r g e r l i j k g a s t m a a l op het einde der 15e eeuw. Daarvoor moesten
wij natuurlijk eene zaal en dischgenooten hebben; on om in 't onbepaalde en het duister niet te
blijven, hebben wij goed gevonden een lokaal en mannen te kiezen die ten dien tijde bestonden
en ons niet onbekend zijn. Indien iemand in zijne o zoekingen mochte bestatigen, dat wij eenen
of anderen personaadje doen optreden die in mei van 't jaar 1488 reeds uit de wereld verdwenen
was, hij gelieve 't ons te doen weten.
Van Even, bl. 134. Vgl. de aanteekening van bl. 311. - Poullet, hfst. XIX.
Van Even, bl. 152, 218, enz.
Tusschen de vensters der bovenste verdieping prijkten de patronen der stedelijke
rederijkerskamers; tusschen die der middenverdieping, de beschermheiligen van verschillige
ambachtsgilden. Zie de plaat.
Men vindt den rondboog heden nog in de aloude lakenhalle; gelijk het opschrift meldt, in 1317
aldus gebouwd; sedert 1432 het hoofdgebouw der universiteit; in 1459 door onzen Mattheus
de Layens van een nieuw dak en nieuwe vensters voorzien.

(4) Stadsrek. van 1496 en 1504, Fo. 4o. Van Even, 154, noot 1. Iedereen weet dat het ten dien tijde
in de gewoonten was de bewezene diensten door een gelage, bij voorbeeld eenige stoopen wijn
en soms ook een feestmaal te beloonen, zoodanig dat menige steden hunne wijnkelders hadden
(zie b.v. Scheltema, Geschied- en Letterkundig mengelwerk, Utrecht 1830, IV. bl. 295 en V).
- Van Even geeft menigvuldige voorbeelden, door de stadsrekening van Leuven gestaafd.
(6) Poullet, bl. 3[5]8.
(7) Handschrift der Biblioth. nationale, Tite-Live, 1480.
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(8) Jan Loenys, kuiper van ambacht, werd vervolgd door ‘Wilhem van Asche, meyer in absencien
h. Lodewycks Pynnock,’ omdat hij ‘voir en omtrent der lester oirloghe en divisien..... in groote
wrecht en gramscape den h. Lodewyck Pynnock rydende voir desselfs Loenys huis, zeer wreede
en horribele woorden gesproken hadde, gedraegen le ter geheele diffamien en prikele van de
selve h. Lodewycke te weten: ‘Ziet daer die valsche verrader rydende compt.....’ (Registers der
dry Schepenkamers van Leuven, 1492, 1 kamer, akt van 27 Maart.) Poullet, bl. 258.
(9) Der Minnen Loep van Dirc Potter, III, 4.
(10) De Esel, samen met De grote Simme, en De cleyne Simme vormde de driewoonst die vóór 't
jaar 1480 op de plaats stond waar de Tafelronde gebouwd wierd. Wij veronderstellen dat de
concierge voortijds dat huis be woonde. Van Even, bl. 94.
(11) Bij de kerkhorlogie van St. Pieter was er een werk, bestaande in eenen grooten man, in hout
gesneden, geverwd en verguld, die eenen ridder verbeeldde voorzien van eenen machtigen
hamer ‘daer die man mede d'nercloc slaet, die woech 64 lib. swaer’. Dat was ‘Meester Janne’.
Van Even. bl. 194.
(12) Voor wat de algemeene beschrijving der zaal aangaat, zie b.v. Viollet le Duc, Dict. hist. du
mobilier; W.J. Hofdijk. Het Nederlandsche volk; Lacroix, Les arts au moyen-âge; H. Weiss,
Kostümkunde, IV, passim; vervolgens ook het oudheidkundig museum van Brugge en dat van
St. Niklaas.
Wij verzekeren natuurlijk niet dat de beschrijving die wij geven werkelijk beantwoord aan de
schikking der zaal van de Tafelronde gelijk zij in 1488 was. Nogeens, wij bedoelen niets anders
dan een gedacht te geven van eene zaal op 't einde der 15e eeuw.
(12bis) Willem van Hildegaersberch. VII, 86. De bemaalde of geschilderde tafels waren veel gebruikt
in de 14e en 15e eeuw. H. Weiss, Kostümkunde, IV, bl. 447, vgl. Op de ‘Reken. des Ioncheren
van Arkel, van Jaersdach XV April 1393 Art. ‘Cleen Foreyne’. ‘Enen knecht gegeven die minen
Heren ene bemaelde tafel bracht, daer der voghelsproken in gescreve stonde, van Heren Gheriid
van Bronchorst, ij Gulden’. Misschien, nochtans, is hier sprake van een schilderstuk; want ook
dat duidde men met het woord ‘tafel’ aan (tableau). Vgl. Van Wijn, Hist. Avondst. 1800. II,
bl. 73.
(12ter) Dergelijke schotel van 't einde der 15e eeuw werd in 1856 te Londen verkocht ten prijze van
120 pond sterl.. Het stuk is van Italiaansch werk.
(13) Over het gebruik van spiegels, zie men in de eerste plaats het tweede deel van Reinaert, passim;
dan Van Wijn, Hist. Avondstonden. II, bl. 68. - Le Grand d'Aussy, Hist. privée des Français,
Par. 1815, D. III, hfst. 5.
In de 14e en 15e eeuw vindt men zulke spiegels waarbij de bestorming der minneburcht afgebeeld
is; boven staat Amor, van onder bazuinblazers. De burcht wordt met kransen en bloemenkorven
verdedigd, doch ook door vrouwen, met speren uitloopende op eene roos. Men vindt daarvan
een exemplaar in de koninkl. kunstkamer te Berlijn, en afgebeeld bij Van der Haegen,
Gesammtabenteuer, enz., D.I, plaat VI, enz. Zelden werden andere dan ongewijde onderwerpen
tot snijwerk der spiegels gekozen. Evenwel vindt men in 't Kensington-museum een rond
spiegeldeksel met eene voorstelling uit het leven van koning David. Een dergelijk spiegelluikje
is in 't bezit van prins Karel Frederik Oetingen-Wallerstein.
(13bis) Der Minnen Loep, IV, 1685.
(14) Alhoewel de muurtapijten reeds lang in voege waren, was het niet zeldzaam nogthans dat men
de vloeren op eene andere wijze bedekte: des winters met hooi en strooi, voor de warmte, en
des zomers met groen voor de koelte. Le Grand d'Aussy, hfst. V, zegt dat in Vrankrijk dit
gebruik om zeggens algemeen was, zelfs bij zeer hooggeplaatste mannen. Verschillige dorpen
en steden, in plaats van koetsen en peerden voor 's konings wandelingen, moesten als leenrecht
8, 12 of meer karren stroei bezorgen voor het paleis. Te Parijs mochten de Licenciaten in
wijsbegeerte den kanselier der Universiteit van strooi voorzien, en uit dien hoofde elk 25 sols
betalen. Men herinnere zich de zale waarin Frank van Borselen gravin Jacoba ontving. Verg.
Fr. v. Löher, Jacobäa v. Bayern, II, 492, vlg.
(15) De tafeldwalen werden algemeen gebruikt. Niet zelden lagen er twee waarvan de bovenste heel
kunstig geplooid was (doublier). Zij dienden ter zelver tijde voor handdwalen of servetten.
Deze immers, alhoewel zij toen meer dan nu te pas kwamen, waren weinig of niet gekend.
Kortrijk was wel is waar in de 15e eeuw om zijne schoone damast-servetten vermaard (Woordenb.
van ontdekkingen en uitvindingen), doch het gebruik was zeldzaam. Zie Le Grand d'Aussy.
t.a.p. - Van Wijn, Hist. Avondstonden, II, bl. 74. - Alwin Schultz, Das höfische Leben, D. I, bl.
314. - Mertens en Torfs. Geschiedenis van Antwerpen, III. 465.
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(16) Van Wijn, bl. 68, 96 en vlg. - Le Grand d'Aussy, III, hfst. VI. - Thiele, Die dentsche Frau im
Mittelalter, bl. 27. - Mertens en Torfs, bl. 464 en 465: - Poullet, bl. 20 et 21.
(17) Ieder gast heeft een telloor, eenen beker, een mes en eenen lepel, maar geen vork. Het mes ten
deele, doch meest de vingers nog deden den dienst onzer vorken. Woordenboek van uitvind.
en ontdekk. - Le Grand d'Aussy h/st. V. - Van Wijn, 73. - Mertens en Torfs, 463 - Thiele, Die
D. Frau in Mittelalter, bl. 26. - Schütze, Geschichte des Weins, passim.
(18) Van Wijn, bl. 67. - Alwin Schultz, bl. 314; - Mertens en Torfs, bl. 465.
(19) Zie de beschrijving van het Faisant-feest van Rijssel in 1454 (Middelaer III, bl. 49, 129, 177,
233). - Le Grand d'Aussy, III. hfst. VI). Vgl. Janssen, Geschichte des Deutschen Volkes, I, 378,
vgl., waar hij een gedacht geeft van de groote weelde, en de overtollige pracht en rijkdom der
(20)
(21)
(22)
(23)
(24)
(25)

feestmalen en der kleeding op 't einde der 15e eeuw. - Scheltema, Mengelwerk, IV, bl. 295.
Poullet bl. 185.
Poullet bl. 320.
Le Grand d'Aussy, V; Van Wijn, 69; Mertens en Torfs, III, 403. Poullet, bl. 20. Over de schenken pronktafels, H. Weiss, Kostümkunde, IV, 447.
In Nederland nam men het noenmaal ten 12 ure (Van Wijn. bl. 96). In Frankrijk nam men 't
nog vroeger (Le Grand d'Aussy, hfst. VII.)
Antwerpsch museum schilderij van Quentin Metsijs, n. 246. Zie het hoofddeksel van den knecht
daar geschilderd.
Zoo noemde men het begin der tegenwoordige Brusselsche straat. Layens moest langs daar
afkomen; hij woonde immers in den ‘Koekhuit (Brusselsche st.). Hij had ook een huis in het
Donckerstraetke (Tesschenstraat), recht over van Overwinghe. Van Even, bl. 150 nota.
Dergelijke mantels droeg men in 1486 alleen nog bij buitengewone gelegenheden.
Dat men het haar lang droeg blijkt bij voorbeeld uit Poullet, bl. 97.
Volgens de ‘Chronique du Hainaut, 1430.

(25bis)
(26)
(27)
(28) Antwerpsch museum: De zeven heilige Sacramenten van Van Eyck, no 391; de bruidegom, no
394, de peter. Vgl. Cronique de Hainant, 1430.
(28bis) Hoe meer de 15e eeuw ten einde liep des te stijver en coquetter werden de modes. Sedert 1467

kwamen de lange sleepen geheel uit de mode. Zie H. Weiss, IV, 103, 110.
(29) Liber Chronicorum: handschrift van 1493.
(29) De hooge punthoed uit het Bargundische tijdperk, was de dracht niet der burgervrouwen, zelfs
bij groote feesten. De hoeden waren van fluweel of zijde en de punt hing eenigszins neder naar
den rug; de daaraan gevestigde slippen waren zeer algemeen, zelfs voor dagelijks gebruik; de
langste dienden voor de groote plechtigheden. Buitendien kwamen de hooge, stijve punthoeden
sedert 1483 uit de mode. H. Weiss, IV, 124.
(30) Naar den zegel van Dirk Pieter zoon, schepen van Gouda, 1438.
(30bis) De overige kleederdrachten zijn meest allen genomen naar de schilderwerken van Quentin
Metsijs; 1. het drieluik, voorstellende de graflegging Christi, de zaal van Herodes enz.; 2. De
geschiedenis der H. Maagd Maria, uit de kerk van St. Pieter te Leuven verkocht en sedert 1881
op 't museum te Brussel geplaatst.
(31) Poullet bl. 264, 251, 282, 346.
(32) Voor wat gansch de wijze van tafelen aangaat, zie men Le Grand d'Aussy, III. hfst. VII; Van
Wijn, D. II. bl. 96, vlg. 1; Alwin Schultz, Das höfische leben I, bl. 326. Als men wil nog
Jonckbloet, Guill. d'orange, bl. 55 vlgg.
(32bis) Hoffmann von Fallersleben, Antw. Liederb. vom Jahre 1544, no CLXXV, bl. 283.
(33) De zoons van deftigen huize bedienden omtrent 1500 dikwijls zelven de gasten. H.A., Spieghel
der joncheyt, Hfst. Tafelmanieren. Van Wijn, bl. 98, vlg. bl. 5. Olivier de la Marche, Mem.
relat. à l'hist. de France, II, 517.
(34) Vrijgevigheid en bedienstigheid waren bekende eigenschappen van L. Pynnock. Het komt
herhaald voor dat hij zijne kostbaarheden uitleent. Poullet bl. 317. Bovendien was de tafel- en
andere weelde in de tweede helft der 15e eeuw ook bij de burgerij hoog gestegen.
(35) Walter Dulsleger van Diest had in 't jaar 1477 dienst genomen onder de huurtroepen, maar had,
door onvoorzichtigheid, van Butsele gedood. Vgl. Poullet bl. 183.
(36) Jan Loenkens, beenhouwer, broeder van Pauwels... ‘principael Capitayn der quaetwilligen’,
had ten jare 1477-1478 met zijnen broeder te Leuven opstand, twist en burgeroorlog veroorzaakt.
Gevangen genomen zijnde werd hij niet, zoo als verschillige anderen, met het zweerd gerechtigd,
maar bekwam van Pynnock de vrijheid zijn leven tegen 200 Rijn. Guldens te mogen vrijkoopen.
Vgl. Poulle, 71 en 192.
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(37) Van Even, bl. 153, 185 nota, enz.
(38) Bisschop Jan van Horne was, gedwongen door den opstand, op 't einde van Nov. 1487, naar
St. Truiden gevlucht; hij werd aldaar gevangen gehouden door de soldaten van de Van der
Marken. Men hield te Luik boetedagen ter zijner bevrijding en verlossing.
(39) Otto Vandeputte, beeldsnijder van ambacht, stond in 1482, in de Leuvensche gelederen, bij het
beleg van 't slot van Kollogne. Vol moed drong hij door het vijandig leger, velde den
vaandeldrager van van Aremberg neder, ontnam hem den standaard, en bracht dien zegevierend
naar Leuven, alwaar hij hem, als een gedenkteeken zijner dapperheid, aan O.L.V. in St.
Pieterskerk toewijdde.
(40) Vgl Poullet, bl. 164.
(41) Van Even, bl. 153, 185
(42) Karel VIII, die Van der Mark ondersteunde en beschermde, had aan de poorten van Luik het
Fransche wapenschild doen hechten.
(43) Schoonzoon van de Layens. Z. Van Even 134, 135, enz.
(44) Ter gelegenheid van een banket te St. Truiden, gegeven in Januari 1485, was Willem van
Aremberg de vijand des Bisschops, op geheime wijze in 't bosch overvallen, gevangen en den
volgenden dag onthoofd. Maximiliaan had daartoe bevel gegeven.
(45) Maximiliaan meende dat Willem van Aremberg de hoofdoorzaak was waarom hem de voogdij
over zijnen zoon werd geweigerd.
(46) De vrouwen van St. Truiden brachten steenen bij om de muren te versterken en wierpen
brandende pekkransen op den vijand.
(47) Na den dood van Jan van Horne in 1506 kozen de kanoniken Erhard Van der Mark tot Bisschop.
(48) De Bisschop werd door de troepen van Albrecht van Saksen ontzet; maar kort daarna sloot deze
een verbond met Van der Mark.
(49) Dit geschiedde in 1490.
(50) Chronieke van West-Vlaenderen, op 't jaar 1488.
(51) 15 p. par = 12 franken. De gewone prijs was daarvan ⅔. Vgl, Poullet, bl. 293.
(52) Ste. Walburgis, van de 8ste eeuw, is bijzonder vereerd te Veurne, alwaar men haren feestdag
niet in Februari, maar den e e r s t e n M e i viert.
(53) Volgens de voorchristelijke overlevering komen de duivels in den nacht van Walburg, den
eersten Mei, op den Bloksberg bijeen.
(54) Falke, Statistik ler Preise, bij Janssen, Gesch. des Deutschen Volkes, I, 309.
(55) Jonckbloet, Guill. d'Orange, 1867, bl. 55.
(56) 't Is op het einde van Mei 1488 dat Maximiliaan, uit den burg van Brugge losgelaten, naar
Leuven kwam.
(57) Pynnock was kamerling en trouwe aanklever van Maximiliaan. Toen deze tot de weerdigheid
van Roomsch koning verheven wierd, schonk hij aan alle zijne dienaren en hovelingen eene
roodgloeiende livrei. Poullet bl. 283.
(58) Poullet bl. 184
(59) De slag van Woeringen werd in 1421 nog te Leuven op de markt gespeeld Men vindt alom nog
mysteriespelen in en buiten kerken van België in 1488. Zie van Even, Brabandsch Museum, I.
bl. 7.
(60) De tusschengerechten der 15de eeuw waren van eenen gansch anderen aard dan de
hedendaagsche. Zij bestonden in zekere vertooningen, somtijds zeer aardig, die bij middel van
mechaniek getuig en ook door levende personaadjes wierden uitgevoerd; men koos bij voorkeur
een tooneelspel min of meer op het feest betrekkelijk, tot meerder vermaak der uitgenoodigden.

(61)

(62)
(63)
(64)

Indien iemand een gedacht wil hebben van dergelijke vertooningen, hij leze b.v. de beschrijving
van het Faisant-feest, hierboven n. 19 aangehaald. - Le Grand d'Aussy, III. hfst. VII.
In de 15de eeuw, nog meer dan nu, vond de visch zijne plaats in de gastmalen. Naar het schijnt
werd het vischgerecht het tweede opgediend. Zie Van Wijn, Histor. en Letterk. Avondst. bl. 76
en volg. - Schotel, Volksboeken en sprookjes, bl. 11, waarin hij eenige uittreksels geeft van 't
‘Schaepherders Calengier, een der oudste volksalmanakken (begin der 16de eeuw). Daar staat
onder anderen het ‘Regiment’ of de levenswijze der schaapherders uiteengedaan, hetgeen ons
een gedacht geeft van de weelde der tijden, en van de spijzen die den burger, en den werkman
tot voedsel dienden.
Poullet bl. 182.
Poullet bl. 302.
Zie nota 8.
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(65) Men weet dat deze Ridder van Koning Arthurs hof uitgezonden werd om een betooverd
schaakbord te zoeken.
(66) Poullet, bl. 186 en 187.
(67) Mathilda Lobs was de burgerlijke overste van het St. Pieters hospitaal geweest. Onder haar
bestier namen 't de zoogezegde zusters nog al breed, en veroorloofden zich buitengewone

(68)
(69)
(70)

(71)

(71bis)

(72)
(72bis)
(73)
(74)
(75)
(76)
(77)
(78)

(78bis.)
(79)
(79bis)
(80)

wereldlijke vrijheden, doch sedert 1479 heerschte er betere orde in 't gasthuis. Zie prof. Dr P.
Alberdingk Thijm, De gestichten van liefdadigheid, bl. 261.
In het Lazarusgesticht van Terbank, bij Leuven, heerschte de gewoonte een ongeoorloofd groot
getal gezonde Zusters op te nemen, aan welk misbruik Jan IV reeds een einde trachtte te maken.
Frederik III was kort te voren, in diepe treurigheid over het lot van zijn' zoon, te Leuven
aangekomen, en woonde op den Cesarsberg, eenzaam verborgen en in zwart gewaad.
De afscheidsdronk ter goeder reize, ter eere van Ste. Gertrudis was op 't einde der 15de eeuw
nog in gebruik. Zie Buddingh, Drinkplechtigheden, bl. 35 volg., waar de legende van Ste.
Gertrudis, en de oorsprong van de minne is uiteengedaan. Scheltema, Gesch. en lett. mengelw.
IV. bl. 295 n.
Ten dien tijde miek men groote feeste van kruiden en specerijën. Men gebruikte ze in overvloed
voor het bereiden der spijzen. Vgl. Van Wijn. II bl. 95. - Daar ligt misschien ten deele de oorzaak
dat men op de feestmalen bij stoopen, ja bij emmers en kuipen wijn dronk. Men gebruikte ook
alle slach van kruiden tot het bereiden der wijnen, fruiten en koeken die als nagerecht moesten
dienen Van Wijn t.a.p. - Le Grand d'Aussy III hfst. VII - Joh. Janssen, Gesch. des Deutschen
Volkes, I, bl. 375, nota 2 enz. Thiele, Die Deutsche Frau im Mittelalter geeft eene spijskaarte
der 14de eeuw op bl. 25.
Wij geven hier de beschrijving niet van de gansche kleeding eens pelgrims, uit reden dat onze
pelgrim slechts den breeden mantel heeft aangenomen om zijn goochelkleed te dekken. Indien
het iemand lustte een bijzonder pelgrimscostuum dier tijden te zien, dat kan hij vinden in een
handschrift van 1449, in de Biblioth. de Bourgogne: ‘Pélerinage de la vie humaine’. Daar zal
hij eenen man beschreven vinden met halve leerzen een weinig in punt uitgaande, rond het lijf
een donkerkleurig onderkleed zonder hulsels, dat in breede vouwen tot een weinig over de
knieën nederhangt. Daarbij heeft hij nog een ander halfkleed van 't zelfde maaksel, in witte
kleur, dat tot op eenen vuist beneden den gordelriem afdaalt. Boven dit alles draagthij eenen
breeden schoudermantel die over den rug en deels over de armen hangt; zijn platte hoed met
breede randen is met linten aan de pelerine vast, en een klein houten tonnetje hangt hem met
eene lichteren riem over het schouderblad.
Miroir historial, handschrift van 1440. Bibl. nation. Paris., bij Viollet le Duc.
Uit dezen regel blijkt wel dat het stukje, waaraan dit fragment is ontleend, afkomstig is uit
West-Vlaanderen. Bentille is een gehucht bij St. Jan in Eremo, niet ver van Eecloo.
Het Tafelspel dat wij hier verkort geven, staat gedrukt bij Moltzer, De middelnederlandsche
dramatische Poëzie, bl. 312, vlgg.
Hier wordt bedoeld ‘'t Spel van den heiligen Sacramente van der nyeuervaert’, opgesteld omtrent
1470, en eenige jaren later gespeeld.
Uit Der Minnen Loep, van Dirc Potter.
Bocaccio heeft, gelijk men weet, hetzelfde onderwerp behandeld.
Lambrecht de Bruyn was een burger van Leuven, die bij de intrede van Maximiliaan als
Roomsche Koning (24 Juli 1486) een latijnsch gedicht aflas Vgl. Poullet, 244.
Een voorschrift der hoogschool, hetwelk dikwijls overtreden werd. Vgl. Poullet 184. Hoe meer
hofjonker, hoe korter rokje en dat op de heup nog opengesneden; hoog op den schouder
gewatteerde mouwen en die langs den arm opengesplitst, helder linnen latende doorschijnen.
H. Weiss, IV, 106.
Snavelschoenen als eendebekken waren sedert 1480 van den laatsten smaak. H. Weiss, IV. 115
en 363.
Men weet dat de ‘Roman de la Rose’ door Heine van Aken, pastoor van Corbeek Dyle in 't
nederlandsch is bewerkt.
Dionysius Catonis Disticha (Den Dietschen Catoen); schoolboek der 13e eeuw.
Onze gasten, zoo men bestatigen kan, vinden de malvesie en den wijn in 't algemeen geheel
goed, en kijken misschien wat diep in den beker. Bier en wijn vloeien er bij stroomen. Buddingh
in zijne Drinkplechtigheden toont hoe het drinken bij onze voorouders samenhing met de oude
godenleer, en aan godsdienstige beelden was gehecht; zoodanig dat alles wat Tacitus en anderen
over den drinklust der Germanen gewagen, ons in een geheel ander licht schijnt. De Vlamingen
der 15de eeuw hadden, zelfs onder dit oogpunt, den aard hunner voorvaderen ongeschonden
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bewaard. Ten anderen, zooals het Le Grand d'Aussy ten minste voor Frankrijk getuigt, men
dacht dat het de gezondheid vereischte somtijds bestoven te zijn: ‘Il faut à chaque mois, s'enivrer
au moins une fois.’ Wij moeten dus niet verwonderd zijn, wanneer wij Scheltema, (Mengelw.
IV, b. 295), hooren getuigen dat het drinken van veel wijn zelfs bij groote mannen plaats vond,
en dat men de achtbaarste lieden in hunne eer niet te kort deed met te zeggen dat zij eenen
goeden ‘duitschen dronk’ beminden. Te Hamburg op het stadhuis is een groote zilveren beker
bewaard van Claes Stortebeker (14de eeuw) op denwelken de eigenaar zelve schreef:
Ic Jonker Sissinga
Van Gruninga
Sloeg in dees Henza
In een flenza
Doer myn kraga
In myn maga!
(81) Hij was glazenmaker van ambacht. Vgl. van Even, 153, 139, nota 1.
(82) Van de vroegste middeleeuwen af maakte men groote feest van het schaakspel, aan hetwelk
men veel belang hechtte. De aanzienlijke huizen bezaten spelen met zilveren en ivoren stukken.
Het schaakspel behoorde to de goede opvoeding van Belgische jonkvrouwen. Alwin Schultz,
Das höfische Leben, I. bl. 103 volg. - Van Wijn, Avondstonden, bl. 96, volg: Wijze van tafelen.
Daar staan eenige regelen uit Ferguut: ‘Na etene, worpsi ten spele Scaec en worptafle in die
zele (zaal)’ Verg. F. Löher, Jacobäa von Bayern, II, Hst. 8, noot 3, bl. 564.
(83) Verg. noot 32 en ook noot 71.
(84) Iedereen heeft die welbekende Conditie gehoord. ‘Zij was zoo opmerkelijk, bij de Roomsche
Kerk, zegt Alkemade, Dischplecht. II, 272, dat Paus Adriaan VI de bul van eenen zijner
voorgangers, Bonifacius VIII bevestigde, waarbij deze aflaat vergund had aan hen die deze
Conditie dronken’!
(85) Van Even, 153.
(86) Leo van Udekem verdiende den bijnaam van ‘De dappere’. Poullet, 345.
(87) Regels uit Walewein. Iedereen kent Ginevra, koning Arthurs niet altijd trouwe wederhelft.
(87bis.) Aldus vangt Ariosto zijnen Orlando furioso aan: ‘Vrouwen, ridders, den oorlog, de liefde,
hoffelijkheid en stoute daden bezing ik.’
(88) Op 't einde der 15de eeuw was de beeldkunst in België reeds ten dienste van Grieksche en
Latijnsche godenleer.
(89) Ondertusschen wierd in 1491 de Brusselsche beeldhouwer Jan de Baque daarmede belast.
(90) De dames zongen... soms te veel. Vgl. Alwin Schultz, Das höfische Leben I, bl. 33.
(91) Men vindt in kloosterstatuten, b.v. te Damme, het voorschrift dat de zusters elkander niet bij
het haar mogen over den grond slepen.
(92) In den Ommegang van Leuven (1490) werd Lea als eene leelijke druipooge, Rachel daarentegen
als eene beeldschoone vrouw voorgesteld.
(93) De kleermakersgilde was met het voorstellen van dit deel van den Ommegang belast.
(93bis.) De haren bij feestelijke gelegenheden loshangend te dragen was eene mode der 13e eeuw, die
in de 14e verdween, doch aan 't einde der 15e weder opkwam. H. Weiss, IV, bl. 352 en passim.
(94) De haren in eenen Bal op het achterhoofd gedraaid, was de alledaagsche dracht in 't midden
der 15e eeuw.
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Een gedicht van Suzanna van Baerle,
medegedeeld door J.F.M. Sterck.
In het derde deel, Nieuwe Reeks, van dit tijdschrift, verschenen1 ettelijke
Mededeelingen uit de nalatenschap van Geeraardt Brandt en zijne nakomelingen,
voornamelijk levensbijzonderheden vermeldende van hem en zijne kinderen. Ook
van Suzanna van Baerle, Brandt's echtgenoote, wordt aangehaald, hoe hare liefde
wel niet
‘de Mulcibre fecit Apellem’,

maar toch een horlogemakers-leerling in een theoloog, en ervaren biograaf zoowel
als geschiedschrijver, veranderde.
Tot het kenmerken der leden van dezen familiekring nog een bijdrage te leveren,
kan zijn nut hebben, vooral waar zij de persoon betreft, die tot Brandt in zoo innige
betrekking heeft gestaan. Gretig zocht ik naar meerdere bijzonderheden aangaande
de jonge vrouw, aan wier invloed wij het danken, dat Brandt's talenten ontloken: dat
de levensgeschiedenis van onzen Vondel is geboekstaafd geworden. Deze en gene
rept een woordje over haar, doch steeds in 't voorbijgaan, als er van haar echtgenoot
sprake is. Uit ‘Brandt's leven’ door Joan de Haes, zijn kleinzoon, leeren wij Suzanna
nog het volledigst kenner.
In deze ‘Warande’, waar reeds zoo vele groote zeventiende-eeuwsche Nederlanders,
als in een aangenaam rust- en lust-

1

Blz. 433. seqq.
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oord, de bezoeken van hun vereerders verbeiden, staat, dunkt mij, ook Suzanna van
Baerle een heusche ontvangst te wachten; niet slechts als de echtgenoote van een
beroemd man, maar tevens als eene van die geestige vrouwenrij, wier voorbeeld ons
vaderland, in de XVIIe eeuw meer dan ooit, uitstekende mannen geschonken heeft.
Haar levensbijzonderheden, hoe weinig er ook bekend zijn geworden, moeten niet
verspreid blijven, om slechts hier en daar nageslagen, ja, soms zelfs met die van haar
homoniem, C. Huygens' verdienstelijke gade, verward te worden1. Nergens zeker
komen hare ‘faicts et gestes’ beter te pas, dan ter inleiding van een harer weinig
bekende gedichten, dat hier voor 't eerst in druk verschijnt.
Indien één jeugdige vrouw door het verkeer ten huize van Suzanna's vader, in de
gelegenheid was om haar verstand te ontwikkelen en haar geest te beschaven, dan
was zij het, Brandt's aanstaande echtgenoot. Joan de Haes teekent zijn grootmoeder
als met bijzondere gaven bedeeld; niet slechts haar schoonheid, - die wij later door
Vondel nog zullen hooren bezingen, - ook hare geestesgaven, en vooral haar
verwonderlijk geheugen, roemt hij ons als haar voornaamste onderscheiding. Zij
had, uit de kerk thuiskomende, de woorden van den predikant zóó goed in het hoofd,
dat zij die kon aanhalen en een analyse er van wist op te stellen; iets wat Brandt in
zijn kerkelijke bediening van veel nut was. Ook in de toonkunst moet zij bedreven
zijn geweest2).
De gesprekken en de omgang met Barlaeus' geleerde ambt- en dischgenooten, zijn
persoonlijke invloed, moesten haar geest scherpen; en dat zij zich ook werkelijk aan
den raad van haars vaders vrienden, in haar letterkundigen arbeid, stoorde, is af te
leiden uit eene zinsnede van een harer brieven, een zeer geestige aan Geeraardt
Brandt: ‘nu heb ik noch

1
2

Zie Kok, Vaderl. Woordenboek, VIII, 947; en XXI. 115. Ook de Navorscher 1865. blz. 9 en
74.
Zie van Baerle's Gedichten d. Schull, blz. 6.
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niet getuttelt,’ zegt zij op het eind ter verontschuldiging, ‘een werk, dat eertijts den
wijzen Hooft toebetrout werdt.’1
Later, nog vóór haar huwelijk, schijnt zij Brandt reeds soms in zijne theologische
studiën te hebben bijgestaan, hetgeen ik opmaak uit denzelfden brief. Zij vermeldt,
hoe zij haar tijd heeft doorgebracht; ook een dag, dien ‘ik in uw dienst besteet heb
met het zamenvoegen van D. Poelenburgs2 haken en oogen, - zoo schrijft zij. - Ik
ben daarin bedreven als een snoek op 't solder. UE. zal daer uit konnen oordeelen,
dat men beter een domina als een domine van mij zou konnen maken.’ Dergelijke
vonkjes van Suzanna's geest zullen wij ook later nog in denzelfden brief zien
schitteren.
Een bepaald letterkundige loopbaan is evenwel nooit, noch door Hooft's goede
zorgen, noch door den omgang met Tesselschades of Duartes of welke geestige
vrienden dan ook, door haar betreden geworden. Dit zal niemand verwonderen. Zij
huwde met Brandt den 8n September 1652, reeds 25 Juni van het volgende jaar werd
haar oudste zoon Caspar geboren, wiens verschijnen nog werd gevolgd door drie
zoons, te weten Geeraardt, die jong overleed, vervolgens een naamgenoot van dezen,
en Joannes; als ook door twee dochters, van welke de eene, Cornelia, de moeder
werd van Joan de Haes, Brandt's biograaf.
Hier was nu voor Suzanna een druk huishouden te bestieren, hier was voor haar
een arbeid te verrichten, waaraan de betutteling van den wijzen Hooft, al ware die
nog mogelijk geweest,3 weinig kon baten, zoodat, als eenig letterkundig verkeer voor
haar, wel dat met haar man zal zijn overgebleven.
Het mag eigenaardig genoemd worden, maar 't kenschetst

1
2
3

Joan de Haes, Leven van Brandt blz. 18.
Waarschijnlijk Ds. Arnoldus Poelenburg, † 30 October 1666. (Brandt, Poëzy III, blz. 163.)
Brandt had in 1647 Hooft's lijkrede opgesteld.
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geheel haar veranderde levensomstandigheden, dat, tot nu toe slechts twee gedichten
van Suzanna voorhanden zijn: één1 aan Brandt van Januari 1652, in antwoord op zijn
gedicht op haar geboortefeest (20 Januari), een tweede, dat wij straks lezen zullen,
van 20 Aug. 1673. Eén-en-twintig jaren tusschenruimte, van haar huwelijk af, tot.....
één jaar voor haar dood! Al volgt hieruit niet, dat er hoegenaamd geen poëzie van
onze huismoeder meer bestaan zou2, duidelijk blijkt toch de reden, waarom zij zich
nooit in 't bijzonder met letterkunde heeft kunnen bezig houden.
Suzanna werd geboren in 1622; het, hier voor 't eerst mede te deelen gedicht,
schreef zij dus op 51-jarigen leeftijd. Haar handschrift, dat hier voor mij ligt, is keurig
en nog duidelijk, al is het bijzonder fijn en klein van letter voor haar tijd, toen men
het toch reeds een voorname calligraphische vaardigheid beschouwde om klein te
schrijven.3 Brandt's vrouw schijnt die ook bezeten, en een schoone hand (waarnaar
men zoo vaak den mensch beoordeelt,) tot op het laatst haars levens behouden te
hebben.
‘Het jaar 1674, teisterde Brandt's gemoed en huis met een zware wonde: want zijn
volwaerde betgenoot, na eenige maenden onlijdelijke pijnen, veroorzaakt door een
ongemak aen haer borst, uitgestaen te hebben, eindigde hare dagen den XI. in
Hoimaent, out zijnde LII. Jaren, V. maenden en XX. dagen, waer van zij XXII. jaren
in echt en wonderlijke eendracht met mijnen grootvader geleefd hadt.’
Zoo luidt haar doodsbericht bij Joan de Haes.4 Zij werd van haar zonen op 21-,
17-, en 14-jarigen leeftijd gescheiden, terwijl hare dochters slechts 11 en 7 jaar oud
waren, allen nog te jong om door een moeder verlaten te worden. Brandt vereerde
haar dit vrij onbeduidende grafschrift, en hertrouwde reeds een jaar daarna:

1
2
3
4

Brandt's Poëzy. III. 5.
T.a. p. bl. 4 noemt Brandt nóg een gedicht van Suzanna.
Zie de voorbeelden bij Beets' Anna Roemers Visscher, Gedichten Ie Dl.
t.a. p. bl. 48.
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Hier rust Suzanne een bloem van wijsheit, geest en deugt,
En tweemaal ellef jaar, mijn helft, mijn hulp, mijn vreugt.1

Zij moet geen gewone vrouw geweest zijn; niet alleen blijkt dit uit den lof van den
gauw getroosten weduwnaar, die toch aan haar zijn beroemden naam te danken had;
- vooral is het Vondel's bruiloftsversje bij haar portret, dat onze bewondering voor
Suzanna van Baerle moet opwekken.
‘In geenen trouringh,’ - zoo zingt hij, na wien ‘het geen hollandsch dichter is gelukt
een leesbaar vers op de huwelijkstrouw te schrijven.’ -2
In geenen trouringh blonck oit Indiaensche paerle
Zoo zuiver als Suzan in 't huisgezin van Baerle.
Zij dooft met haer gezicht den klaersten diamant,
En stoockt in 't kilste hart een' overkuischen brant.
De Schoonheit Jeught en Deught verzamen hier te gader,
Maer 't rijp verstant verbeelt het oordeel van haer' Vader.3
1652.

‘Zoo zuiver als Suzan,’ liefelijke woordspeling gelijk er Vondel slechts eigen zijn.
Maar 't is vooral haar ‘rijp verstant,’ dat de dichter na al hare uitmuntende
hoedanigheden geroemd te hebben, eerst in het laatste vers bezingt, om die gave
bovenaan te stellen en met bijzonderen klem op haar de aandacht te vestigen. ‘Een
rijp verstant’ was haar deel, en daarom is het mijn overtuiging, dat het niet slechts
een zekere alledaagsche ijdelheid was, die haar, de dochter van den beroemden
professor Barlaeus, deed schromen, haar naam met dien van een eenvoudigen, hoewel
reeds voor het tooneel schrijvenden uurwerkmaker te verwisselen. Familie-trots is
niet het eenige gevoelen, dat eene verstandelijk ernstig ontwikkelde jonge vrouw bij
haar liefde leidt; den beminde door haar invloed, maar ook door

1

2
3

Brandt, Poezij III, bl. 198. Nog een bijschrift dichtte Brandt op haar, dat al evenmin zijn naam als ‘een goet
epigrammatist’ (Vondel) ophoudt. t.a. p. I, 89.
Busken Huet.
v. Lennep, Vondel VI, 113.

Dietsche Warande. Nieuwe reeks. Deel 5

36
haar zelve alleen, den weg te wijzen, om naam te maken, om gelukkig te worden,
dát begeert vurig ieder degelijk gevormd vrouwelijk gemoed. Menige vrouwelijke
‘mésalliance’ zou hierdoor verklaard, ja gebillijkt kunnen worden. Doch het streven
der vrouw gelukt niet altijd, vaak werkt de man niet mede; maar bereikt zij haar doel,
dan heeft zij, door haar stand en afkomst niet op den voorgrond te stellen, toch van
een hoogen zielenadel blijk gegeven.
‘Zij kon er niet toe besluiten, een horologiemaker te trouwen,’ zegt van Lennep;1
neen, veeleer kon Suzanna niet van zich verkrijgen, de geestesgaven van den jongen
Brandt slechts over te laten aan de oplossing van de vraag, hoe het
uurwerckwight het sneckradt ommedrijft,
Het sneck- het bodemradt; het bodemradt, gestijft
In zijne sneller vaert, het kroonradt komt beroeren;
Het kroonradt door zijn drift het strijckradt om komt voeren,
En 't strijckradt d' onrust drijft gedurigh heene en weêr.

Al komt de kennis van zulk een minder poëtisch bedrijf soms ook wel een groot
dichter te stade,2 tot eigenlijke voorbereiding voor een dichterlijke of theologische
loopbaan is zij ongeschikt.
Niet ‘zijn beroep stondt haer geweldigh tegen’,3 maar Suzanna zag een meer dan
gewonen aanleg in den jongen man, en het stond haar veeleer tégen, dien ongebruikt
te laten; ja, dien te bevorderen door de onweêrstaanbare macht, die zij zich over hem
bewust was, dat moet haar edel doel geweest zijn.
Zeker gevoelde Brandt reeds liefde voor haar bij den dood haars vaders in 1648,
ja, waarschijnlijk al veel vroeger,

1
2
3

t.a.p.
Deze verzen heeft Vondel als vergelijking toegepast in zijn Joannes de Boetgezant. IV Zang.
v. 121-125. (v. Lennep X, 85.)
de Haes.
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indien wij eenige verzen1 in een lofgedicht van Barlaeus op Brandt's treurspel de
Veynzende Torquatus,2 als op zijn toekomstige verloving betrekking hebbende,
verstaan kunnen. Oppervlakkig beschouwd, slaan zij op Brandt's dichterlijke bruid,
de Muze, maar een bepaalde zinspeling op een andere bruid, die ook Barlaeus na
aan 't harte lag, valt niet te ontkennen. De genegenheid dier beide jongelieden kunnen
wij, om zoo te zeggen, stap voor stap nagaan, indien wij Brandt's gedichten willen
inzien.
Eerst echter hebben wij in 1643 het juist aangehaalde van Barlaeus, dien 't spijt,
zijn en der jongeluî geluk nog sub rosa te moeten houden.
Verder in 1645. In de uitgave van Brandt's gedichten door N.B.A.3 van 1649, vind
ik op blz. 97 een gedicht: aen Parthenine op haer geboortedagh, waaronder het
jaartal, en 17/19 (Januari? Suzanna's geboortedag viel den 20en Januari).
In 1647. In dezelfde uitgave, blz. 93 staat met dat jaartal het gedicht: van Suzanna
aen Suzanna, gedagteekend 25 Januari.
In hetzelfde jaar opnieuw een dichtstuk aen Parthenine op haer geboortedagh,
doch zonder datum.
In 1648, ten laatste, leest men op blz. 102: op den geboortedagh van een zieke
bruidt, een gedicht, gedateerd 13 Januari, en den 14 stierf Barlaeus.
Wie Suzanna is, spreekt van zelf, en een zinspeling op de deugd der bijbelsche
Suzanna, die ook optreedt in het vers van Suzanna aen Suzanna, ligt duidelijk in den
naam

1

Ick heb al over langh de deughden van uw Bruyt
Gehoort, doch korts gekent; doe pickte ik haer uyt,
En gunde haer yet meer als d' andere Jonckvrouwen
En siet nu sal se één, die ick haer gunde, trouwen.
Dan 't spijt mij, dat ick niet kan ieder maken kondt,
Hoeveel geluck en heyl dat u mijn herte gont.
(v. Baerle's Poëzie, door Schull, bl. 79.)

2
3

Opgevoerd 1643; gedrukt 1645.
Wie N.B.A. is, zie Navorscher 1864. In de latere uitgave (1725) zijn de data der gedichten
weggelaten.
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Parthenine1 verborgen; met Suzanna en Parthenine kan slechts één persoon bedoeld
zijn. Wat de data betreft, het schijnt dat Brandt reeds een paar dagen te voren zijn
gelegenheidsverzen gereed maakte en niet op de inspiratie van het oogenblik wachtte.
Wat hiervan zij, zeker is, dat van 1643 af, tot haars vaders dood toe, een innige
genegenheid van Brandt reeds Suzanna's deel was, dus van haar 21e jaar af. Eerst op
haar dertigste werd haar huwelijk voltrokken. Suzanna getroostte zich nu negen lange
jaren haar verloving uit te stellen. Toch wel niet enkel omdat Brandt horlogemaker
was! daar zou spoedig, zeker in een paar jaar, wel een andere betrekking, door de
voorspraak van des professors machtige vrienden, gevonden zijn. Neen, het was
omdat Suzanna van haar aanbidder een geleerde wilde maken, en door zijn grooten
aanleg zeker was te slagen. En daartoe moest hem de tijd gelaten worden. Het ligt
voor de hand, dat zij, die in haar vader den dichter, zoowel als den geleerde
bewonderen zag, ook zoo een hulde, al was 't maar gedeeltelijk, aan haar toekomstigen
echtgenoot wilde verzekeren.
Suzanna moet van een zelfstandig, onafhankelijk karakter geweest zijn; niemand
kon hiervan meer ondervinding hebben dan Brandt, haar minnaar, zelf, die 20 Januari
1651 haar dan ook toezingt:
Wacht niet dat ik hier uw handen
Met een zijden lint vercier,
Nu ik uw geboorte vier;
Want ik weet gij haat de banden,
Ja den schijn van slavernij,

en die, hoe hard het hem ook viel, door de theologie tot de liefde te moeten geraken,
toch, naar 't schijnt, door geen tranen Suzanna heeft kunnen bewegen, van haar vast
voornemen om hem tot een geleerd predikant te vervormen, af te wijken.

1

Van πασηενος, maagd.
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Ja, 't volgend jaar,
toen [hem] op zulk een traen een weêrhelft wiert ontzeit;

toen Suzanna,
op zulk een traen aen 't twijffelen geslagen,
Niet wist of liefde of zorg den zegen weg zou dragen,

toen bleef zij nog standvastig in haer droeve zorg, zoo als ze zich uitdrukt. Want, al
behaalde liefde de zege, toch was 't nog
geen besluit van zorgen,
Noch endt van angst, die van den avont tot den morgen
Twee zielen pijnigt,

betuigt Brandt. Die weten wil, wat het haar kostte, dat hierdoor aan haar vriend werd
een vriendin ontzeit
Die hij niet missen kan en [zij] hem wel kan geven,

leze haar zoo even genoemd gedicht van Januari 1652, in zijn geheel.1
Haar zorg voor Brandt's toekomst,
is d'oorzaek van een strijt, die [haer] bedroeft doet leven.

Doch, roept zij hem toe, mijn
hart houdt nog verborgen
Hetgeen uw liefde hoopt, maer mijne min leert zorgen.
De liefde tot mij zelf wil dat ik mij onthou:
De liefde tot mijn vrient dwingt mij tot zijne trou:
De liefde tot mijn' plicht roept, dat ik niet kan laten
Hem die mij lieft uit liefde en liefde zonder maten:
Dit strijen [was haer] strijt:

heur hart voert naar den geliefde, haar verstand zegt haar, voor zijn toekomst te
moeten waken; en Brandt had moed en geduld genoeg, om zijn eens genomen besluit
kloek te volvoeren.
Al had Vondel Suzanna niet bezongen als een paerle, ons haar schoonheid niet
doen kennen als den klaersten

1

t.a.p.
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diamant verdoovende, deze trek in haar leven teekent haar toch als eene vrouw van
rijp verstant, voor wie het ‘dulces ante omnia Musae’ met recht tot zinspreuk zou
kunnen strekken. Heeft Suzanna van Baerle aan die spreuk beantwoord?
Die eene ‘hoogdravende’ dichteresse in haar meent te zullen vinden, overspant
zijne verwachtingen; Tesselschade's geest en gaven schijnen haar niet bedeeld te zijn
geweest. Men stelle zich haar liever voor, ook in hare gedichten, als een echt huiselijke
vrouw, als een degelijke huismoeder, die, toen hare kinderen de gestadige
moederzorgen voor 't grootste gedeelte ontberen konden, de genegenheid harer
vriendinnen op hooger prijs stelde dan de kwinkslagen en de vernuftige, veelal tot
valsch vernuft afdalende, gezegden der schoone geesten van haar tijd. Daarom zal
zij in de schatting van velen niet minder zijn. Het hier volgende gedicht toont haar
als eene oprechte vriendin, de feestdagen van hare dierbare bekenden op bijzondere
wijze gedenkend, maar tevens geheel onder den indruk van de droeve gebeurtenissen,
die de eerste verjaring van den 20n Augustus 1672 haar voor den geest brengt, toen
't opgeruide volk sloeg, met de Moord, de handen
Aan Hollands steunpilaar, het heil der vrije landen,
Aan d'onbevlekte Wit, dien Cato van den Raad.1

Doch hooren wij haar zelve, hare verzen wijdende
AEN MEJOFFROUW
JOHANNA VAN DER HOUVE,
HUISVROUW VAN DEN HEER

CORNELIS CLOECK,
SCHEEPEN DER STAD AMSTERDAM,

op Haar Ed. geboortedagh.
Wanneer de soete slaep, die ons ontlast van sorgen
Verdween en dat de Son weer braght een nieuwen morgen,

1

Uit ‘het eerste deel van 't swart toneel-gordijn’ enz. 1677.
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Gedacht ik aen mijn plicht, en aen dien blijden tijdt,
Mijn waerde Hertvriendin, toen gij geboren sijt:
Toen dacht ik aen 't geluk, hier door aen mij gegeven.
D'oprechte vrientschap, die de siel is van het leven,
Die door geen aertsche ramp of tegenspoedt verdween,
Genoot ik door uw gunst veel jaeren achter een.
Ach! quam dees tijdt, en dagh, in Godes vollen segen,
Gelijk weleer, toen wij, als met een dichten regen,
Van sijne gunst besproeit, genoten sachte rust,
Soo saghmen 't oorlogsvier verteert en uitgeblust.
Ach! was 't onschuldigh bloet der twee doorluchte helden
Niet op dees dagh geplengt, toen sij haer leven stelden
En gaven voor 't gemeen: toen met haer droeve doodt
De gulde vrijigheit haer mondt en oogen sloot;
Soo sou mijn hert en mondt van aengename dingen
Op uw geboorte dagh met blijde sangen singen.
Doch Godt, d'Almachtige, de Heer, die eeuwigh leeft,
En somtijdts in sijn gunst ook droeve daegen geeft,
Die lichtlijk tijdt en jaer en daegen kan veranderen,
Geef, dat als dese dagh weêr keert, wij dan elkanderen
Ontmoeten mogen met meer blijschap en in vreê,
Het wenschelijkst op aerdt. Dus is mijn wensch en beê,
Dat gij noch lang geniet 't goet dat u Godt wil senden,
En gij uw laetste tijdt in eeuwigh heil moogt enden.
1673, den 20 Augusti.
SUSANNA VAN BAERLE.

In Joffrouw Johanna van der Hoeve1 leeren wij niet alleen een zeer intieme vriendin
van Susanna kennen, zoo als uit het gedicht blijkt, maar tevens een zeer oude vriendin.
Immers reeds den 15n November 1651 schrijft onze dichteres aan Geeraerdt Brandt,
haar verloofde: ‘den dagh van gisteren ben ik met mijn lichaem bij de Joffrouen van
der Hoevens geweest, maar met mijn sinnen en gedachten omtrent u. Monsr van der
Hoeven, die even thuis gekomen was, verhaelde mij het leven dat hij met zijn
companjon geleit

1

Men spelde nu eens v.d. Houve, dan weer v.d. Hoeve.
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hadt.’ enz. En dat bezoek was op den huidigen verjaardag 22 jaar geleden, en nog is
Johanna, Suzanna's waerde hertvriendin. Ook Brandt vereerde, op haar
daaropvolgenden verjaardag, Johanna van der Hoeve met een gedicht1
Maar voor de innige vriendschap dier beide vrouwen staan ons nog andere bewijzen
ten dienste; om die echter aan te voeren, maken wij eerst kennis met Joffrouw van
der Hoeven's echtgenoot, Mr Cornelis Cloeck.
Mr Cornelis Cloeck, ‘een man, niet min voortreffelijk in effenheit van zeden,
onberispelijk leven, en overfraeien geest, dan in achtbaerheit van afkomste,’2 was de
kleinzoon van den burgemeester Cornelis Pieterzoon Hooft, uit het huwelijk van
diens dochter Jannetje met Mr Pieter Cloeck. Geboren in hetzelfde jaar als onze
dichteres, namelijk in 1622, bekleedde hij omstreeks 1653 den post van advokaat,
later dien van president-schepen, raad en bewindvoerder der Oost-Indische
Maatschappij te Amsterdam. Verder was hij Schepen van deze stad in 1660, '64, '69,
'76, '77, '81, '82; een der ‘Heeren XXXVI’, of Raad, in 1681; Commissaris voor
huwelijkszaken in 1665, '72, '73, '74; voor de Bank van leening in 1666, '67, '68, '79;
voor desolate boedels in 1670, '71, '75, '80, '84.
Reeds lang voor zijn huwelijk had Brandt een innige vriendschap met Cornelis
Cloeck aangeknoopt; maar in die dagen van hevigen godsdienststrijd was slechts een
gering verschil van meening voldoende, om van vrienden hevige tegenstanders te
maken. Toen Brandt tot predikant te Nieuwkoop beroepen en kortelings gehuwd
was, werden hem door zijn vriend Cornelis Cloeck eenige vragen voorgelegd, over
het al of niet geoorloofde om de Remonstrantsche gemeenschap te verlaten en tot de
publieke kerk over te gaan3. Na Brandts ontkennend antwoord gaf Cloeck zich nog
niet gewonnen en verdedigde zijne stellingen op nieuw. Niets zou

1
2
3

Poëzy III. 6.
De Haes.
Zie uitvoeriger: G.M.C. Loeff's Geeraerdt Brandt. Utr. 1864. blz. 13. seq.
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de vrienden eerder verdeeld hebben dan kerkelijke oneenigheid; doch hun genegenheid
bleek te hecht. Na een nieuwe wederlegging van den predikant, gaf de advokaat zich
gewonnen, en bleef de Remonstrantsche broederschap getrouw. De vriendschapsband
werd nu vaster geknoopt; Brandt droeg aan Mr Cornelis Cloeck zijn Historie der
Reformatie op in 1671, bij de verschijning van het eerste deel, en wijdde hem een
gedicht, 28 Januari 1681, bij zijn benoeming tot Raad, en den 20sten September van
het volgende jaar, op zijn 60e geboortefeest.1 Ja, meer dan ooit waren zij reeds door
een hartelijke genegenheid vereenigd geworden door Cloeck's huwelijk met Suzanna's
vriendin, Joffrouw Johanna van der Hoeve, ‘vrouw van uitnemende begaeftheden,’2
Daer mijn vriendin haer lust in heeft,
Haer lust, haer wellust en haer weelde,
En 't beelt der deugt dat vrintschap teelde.

Met deze en nog hartelijker woorden wordt Johanna door Brandt begroet in zijn even
genoemd gedicht, en ons een maatstaf gegeven van de groote en innige vriendschap,
die de beide jeugdige echtparen onderling verbond, en die ons, na zoo vele jaren,
nog herinnerd wordt door de namen die Suzanna's gedicht bijeen brengt. De
gehechtheid der moeders kwam ook den kinderen te stade. Johanna trad op als
doopgetuige van Suzanna's dochter Cornelia, geboren 6 October 1663; en de zoon
dezer laatste, Joan de Haes, vermeldt ons, dat zij aan haar petekind ‘menigvuldige
teekenen eener gunstige genegenheit gegeven heeft.’ Suzanna bleef de ‘heusche
trouwe en gedienstigheit’ van haar vriendin ‘in gezontheit en ziekte, maer
voornamelijk in haren jongsten noodt tot den lesten snik toe, smaken’.3
Voordat wij deze korte aanteekeningen op Suzanna van Baerle en haar gedicht
eindigen, komt het mij voor dat ik

1
2
3

Brandt. Poëzy III 19 en 306.
De Haes.
Caspar en Johannes Brandt in de opdracht van de gedichten huns vaders aan Johanna van
der Hoeven. Dl. II.
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nog iets heb op te helderen. Het geldt nog eene andere jonge vrouw, slechts even in
deze schets genoemd. Suzanna spreekt, in den gezegden brief aan Brandt, met een
eigenaardig meervoud van de Joffrouen van der HoevenS; de eene is ongetwijfeld
Johanna, en de andere meer dan waarschijnlijk haar zuster, en ik meen gerust te
kunnen aannemen een jongere zuster, Maria, die later in 1655 de vrouw werd van
Aernout Hellemans Hooft. Met Monsr van der Hoeven kan Suzanna dan ook niemand
bedoelen dan den Leidschen geneesheer Robbert van der Hoeven,1 die dus ook
Cloeck's schoonvader moet geweest zijn.
Uit hetgeen onmiddellijk volgt in den brief, lees ik, dat hier ook werkelijk van een
geneesheer sprake is. Men veroorlove mij deze woorden hier nog in te lasschen.
‘Monsr van der Hoeven, enz. (zie hierboven) verhaelde mij het leven dat hij met zijn
companjon geleit had en vraegde wat mij daeraf dogt. Ik antwoordde zijn E., dat
men zoo met kalkhoenen en andere beesten leeft, wanneer men die de keel afsteken
wil. Want wij weten doch wel dat lui lekker leven des menschen verderf is Ik vraegde
of zij niet gedaen hadden als eten en drinken, en 't scheen zijn E. mijn gedachten kon
zien als hij met veel woorden mij gingh verzekeren dat zij geen vrouvolk gezien
hadden, daer ik dapper om lachte, maer dit zij aen UE. alleen geschreven en niet aen
de Hagenaers.’
De heeren schijnen een vroolijk konsult gehad te hebben; of is aan deze woorden
een andere verklaring te geven?
Welke dan ook, zeker blijkt ons uit haar briefje, in deze schets vaak aangehaald,
dat Suzanna een geestigen, vroolijken aard bezeten heeft.
Onder dezen brief vind ik nog in het handschrift2 van Joan de Haes van Brandt's
leven, een doorgestreken postscriptum, dat, wellicht onwillekeurig, op rijm is gesteld,

1

Van Lennep noemt hem nu eens Robbert (Vondel III. 730 en VI. 367.) dan weer Matthijs
(V. 692 en in het register. XII Dl.).

2

Mij door de firma Fred. Muller & Co. welwillend ten gebruike afgestaan.
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en een bewijs geeft van Suzanna's lieve bezorgdheid voor haar Geeraardt: ‘een dinck
versoeck ick op UE., - dus eindigt zij, dat gij u niet licht op het meer
begeeft in dit onstuymich weer.’

Brandt was toen, als wij zoo even zagen, bij de Hagenaers, en de kortste overtocht
naar Amsterdam was in die dagen over het Haarlemmermeer1.
De dichterlijke gave van deze vrouw is met haar dood niet uitgestorven; twee
geslachten voorbijgaande, is haar vernuft herboren in de kleindochter van haar zoon
Johannes: Lucretia Wilhelmina van Merken.
Amsterdam, Februari 1884.

1

Zie ook Huygens, Korenbloemen. Amsterd. 1672. I Dl. bl. 482.
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Anecdota van
P. Joan. Phil. Roothaan S.J.
I.
Oratie ‘de Praestantia hominis.’
In den Volks-Almanak voor Nederlandsche Katholieken A.D. 1884 hebben wij onder
de aanteekeningen op de levensschets van P. Joannes Roothaan een afschrift mogen
opnemen uit het Album discipulorum Gymnasii Amstelodamensis, waaruit o.a. blijkt,
dat de jonge Joannes Philippus, van het begin des schooljaars 1796 tot den aanvang
van dat van 1800, aan het Amsterdamsch Gymnasium de zes Latijnsche klassen met
de grootste onderscheiding doorliep. Wij bezitten in handschrift, op stevig
oudhollandsch schrijfpapier, met telkens in blanco gelaten tegenkant, eene
Redevoering over ‘de Voortreffelijkheid van den mensch’, welke, blijkens het
bovenschrift, door den jongen Roothaan moet gehouden zijn, terwijl hij nog student
was aan het Gymnasium; waarschijnlijk wel - de stof en hare behandeling geven er
allen grond voor - bij het plechtige eindexamen, waarop hij, in den herfst van 1800,
na voltooiden cursus, de lagere voor de hoogere ‘Schole’, het Gymnasium voor het
Athenaeum ging verwisselen. Ziehier den korten inhoud dezer om stof en vorm,
vooral echter om den persoon des jeugdigen, immers nog geen vijftienjarigen, sprekers
belangrijke Oratie.
EXORD. Uitdrukking van vrees, getemperd door de welwillendheid der hoorders en
de te behandelen stof: de voortreffelijkheid van den mensch.
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A. Voorrang van den mensch boven de overige schepselen in het algemeen. Ieders
geweten en ondervinding getuigen van dien voorrang, daar zij leeren hoe alleen
de mensch begaafd is met verstand, zoodat hij kennen en oordeelen kan, en
besluiten tot het bestaan van een goddelijken Schepper en Bestuurder der wereld.
De mensch is tot koning der overige schepselen aangesteld, welke alle om hem,
tot zijn nut, zijn geschapen. Schijnt deze voorrang reeds niet uit bij 's menschen
schepping, waar God als tot zich zelven spreekt: ‘Laat ons den mensch maken
naar ons beeld en onze gelijkenis’? Deze voorrang ligt wel is waar vooral in 's
menschen beste deel, de ziel, maar zelfs ook naar het lichaam is hij boven de
dieren verheven. Ik zal daarom spreken
B. Over 's menschen voortreffelijkheid in het bijzonder:
I. Naar het lichaam, II. Naar de ziel.

I. Naar het lichaam.
a) Heeft het lichaam, om te leven, de ziel, de ziel heeft wederkeerig, om te kunnen
werken, het lichaam noodig: eerste voortreffelijkheid des lichaams.
b) Het menschelijk lichaam overtreft bovendien dat der overige wezens
α. door zijn rechte houding, zijn hemelwaarts gericht hoofd, 't welk
hem, zoo als Ovidius zingt, aan zijn oorsprong en einddoel herinnert,
en hem vergunt een ruimeren blik om zich heen te slaan ter
aanwending van wat hem dienstig, afwering van hetgeen hem
schadelijk is;
β. door zijne met spraakvermogen begiftigde tong;
γ. door het gebruik zijner handen.

II. Naar de ziel.
Wij beschouwen hier de ziel in zoover zij redelijk is, de zetel der drie geestelijke
vermogens: geheugen, verstand, wil, en in zoover zij een beeld is van God.
a) De ziel heeft een zelfstandig bestaan; zij is geest; zij is onsterfelijk.
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b) De ziel is Gods beeld, want zij is geest als Hij; bovendien in hare drie vermogens,
geheugen, verstand, wil, vertoont zij eenigermate een beeld van de drie
goddelijke Personen.
c) De ziel is voortreffelijk door hare drie vermogens in zich zelven beschouwd:
α. Door het verstand kent de mensch en maakt hij zich dienstbaar heel
de schepping, brengt hij alle wetenschappen en kunsten voort.
β. Door het geheugen bewaart hij de vergaderde kennis; roept hij voor
zich wat hij wil; stelt hij zich het verledene en afwezige
tegenwoordig.
γ. Door den koninklijken wil beheerscht hij zoowel ziel als lichaam.

PEROR. Toonen wij dan voor zoo uitmuntende gaven den Schepper onze dankbaarheid
door ze wel te gebruiken, tot ons eigen nut en dat van den evenmensch; maken wij
er geen misbruik van, verhoovaardigen wij er ons niet op, want gedenken wij het: in
alles zijn wij afhankelijk van onzen Schepper!
Ziehier de redevoering zelve:
Iis PHi ROOTHAAN
ORATIO DE PRAESTANTIA HOMINIS.
Quibus rerum publicarum gubernatio mandata est, viri amplissimi!
Gymnasii nostri curatores, viri honoratissimi!
Pervigil scholarum nostrarum visitator, vir clarissime!
Quarumvis artium ac doctrinarum professores, viri celeberrimi!
Oraculorum divinorum Interpretes, castitatis, pietatis atque doctrinae laude
conspicui!
Scientiarum ac disciplinarum Doctores sagacissimi!
Doctissime Rector, mihi meisque commilitonibus plurimum venerande, colende,
amande!
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Conrector, caeterique praeceptores, optime de me meriti!
Quotquot praeterea hic adestis, omnis ordinis ac loci auditores exoptatissimi!
Tu denique scholasticae Juventutis corona, Gymnasii decus, Parentum amor!
Verissime ego cum Chrysalo apud Plautum dicere mihi posse videor: ‘Insanum,
magnum molior negotium metuoque, ut hodie possim emolirier.’ Namque ego
adolescentulus, vix illarum artium jactis fundamentis, quibus imbecilla haec aetas
ad humanitatem informari solet, in ornatissimum hunc suggestum ad dicendum
conscendi, non inter aequales et commilitones meos, sed in florentissimâ
amplissimorum et eruditissimorum hominum coronâ. Magnus honor hodie mihi sane
conceditur, sed tamen sanctus quidam terror animum meum percellit, nec temere.
Quis enim hunc metum ac sollicitudinem vanam atque inanem dicet, qui cogitaverit,
quam arduum, et quam difficile sit, res dicendas invenire, inventas recte disponere,
aptisque vocabulis ac locutionibus exornare, denique voce ac gestibus decoris
pronunciare? Certe non fugit me de Cicerone, Theophrasto aliisque summis oratoribus
memoriae proditum esse; quanta cum trepidatione animi saepe dicere exorsi sint,
quantoque stupore correpti, haud raro obmutuerint, etiam in medio orationis cursu.
Et Crassus inquit apud Ciceronem, ipsos optimos, ac eloquentissimos oratores sibi
fere impudentes videri, nisi cum terrore ac pavore dicere incipiant. ‘Tametsi, inquit,
id accidere non potest; quo magis enim quis eloquentiâ excellit. eo magis timet
difficultatem et orationis varium eventum et hominum exspectationem.’ Sed
cogitationibus hisce anxiam mentem recreat quodammodo vestra illa, Auditores,
humanitas ac benevolentia, quâ vos hujusmodi tyronum exercitia prosequi soletis:
ipsa praeterea solatur materia, quae meo quidem judicio non admodum sterilis, neque
juvenili ingenio incongrua videtur; dicam enim: de Praestantia Hominis.
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Quod dum agere instituo, vos, Auditores, ut vestrum alumnum me dicentem vestra
prosequamini benevolentia ac favore, etiam atque etiam rogo.
Certum est, hominem caeteris animantibus longe praestare: quis est, qui id non sentiat;
qui id nesciat, qui id non manifeste intelligat, et illius praestantiae clarissima
documenta quotidie in natura perspectissime effulgere non videat? Solus enim homo
divinâ quadam inspiratione rationis et ingenii praeditus est; quibus quidem praecipue
caeteris antecellit, et ab illis distinguitur. Solus homo omnia hujus mundi negotia
internoscere, et discernere potest. Solus est homo, qui omnia pulchra atque jucunda,
quae in naturâ sive in aëre, sive in terrâ, seu etiam in mari inveniuntur, mirari, et ex
illis concludere atque animadvertere queat, necesse esse, ut summus sit quidam
prudentissimus Creator, ac Gubernator horum omnium, qui est Deus Optimus
Maximus. Hunc mundum Deus ut magnificum opus protulit, quod sua sola prudentia
excogitare, quod sua sola potentia perficere, atque instruere posset; Hominem in eô
posuit, ut illo uteretur atque universam adeo naturam, ut ita dicam, hominis potestati
subjecit, ut ille eam ad suam utilitatem adhiberet. Audiamus hîc poëtam de hac re;
rogatur:
Dic mihi, cui fini coelestia corpora lucent,
Cui terra exsistit nullis innixa columnis?

Homo ad haec ita respondens inducitur:
............ mihi cuncta ministrant,
Et natura mihi genitrices provida vires
Explicat, et virides jubet efflorescere campos,
Et mihi nectareas quoquô annô fertilis uvas
Vitis, et eximios rosa florida gignit odores.
Pro me parturiunt latitantia viscera terrae
Thesauros, pro me gemmarum millia promunt;
Pro me servat aquas, mihi fluctus undulat aequor;
Sol oritur, lux ut mihi demittatur, et aestus;
Coelum illustre mihi tecto, mihi terra scabello est.

Hoc loco poëta fortasse nimiae superbiae accusandus possit videri: at vero cui alii,
nisi homini illa creata putemus? an
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Deus illa sibi ipsi creavisset? at non opus est illi his omnibus; an Angelis? at hi etiam
iisdem non indigent; an fortasse animalibus brutis? verum est, haec quoque quibusdam
ex illis fruuntur, sed ipsa amimalia homini utilitatem afferunt, atque inserviunt.
Nemini alii igitur, nisi homini omnia haec naturae bona creata sunt.
Nec satis, Deus etiam cum hunc mundum, et omnia quae in eo sunt, creabat,
hominem omnibus caeteris rebus praeposuisse videtur; nam cum caetera creabat,
tamquam imperans, fiant, dicebat: antequam vero hominem creavit, consultasse
videtur; dicebat enim: ‘hominem faciamus secundum imaginem, ac similitudinem
nostram.’ Praedictis rebus homo certe caeteris animantibus longe praestat, et super
illa extollitur. Praecipue vero praestantia ejus in animâ1 sita est, praestantissimâ illa
Hominis parte, quâ corpus movetur, et sine qua illud immobile ac mortuum est.
Corpus morti obnoxium; anima vero, corpore etiam mortuo, nunquam moritur, sed
semper vivit: anima igitur longe corpori praestat; antecellit autem et corpus hominis
cacterorum animantium corporibus. Hominis praestantia est ergo duplex: 10 Praestantia
corporis; secundo: Praestantia animae. De unaquâque autem harum duarum partium
singulatim dicemus; et prius quidem de corporis, tum vero de animae praestantia
exponamus.
Certum est, corpus sine anima mortuum esse, ideoque nihil efficere posse, sed etiam
anima sine corpore suas detectiones ac cogitationes in lucem edere2 non potest. Si
enim anima altas quasdam et praestantes cogitationes formavit, corpus certe, corporis
lingua, inquam, eas verbis producere debet; sic etiam si anima quandam ideam alicujus
rei mente concepit, corpus, manus corporis, inquam, sunt, quae opus illud efficere
ac peragere debent: sic tamen, ut ipsa sit anima,

1
2

Anima is in het handschrift door den corrector als doorloopend te veranderen in animus
aangeduid. Wij behouden ook Roothaan's eigen punctuatie.
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cujus ope lingua loqui, manus operari queant: et cujus unius auxilio omnia corporis
membra moveantur.
Sic est igitur anima corpore longe praestantior ac excellentior, est tamen corpus
etiam excellens, et, uti vidimus, animae aeque corpore, ac corpori animâ opus est,
ita uti illa sine hoc, et hoc sine illâ nihil efficere possit, sed ambae hae partes
conjunctae esse debeant ad quid producendum.
Sed praeter hanc excellentiam corpus etiam longe praestat, ut modo dicebam,
ceterorum animantium corporibus, id vero amplius consideremus.
Prima autem praestantia, quam in hominis corpore aspicimus, est, quod caput
excelsum ac sublatum habeat, erectus incedat, et coelum aspiciat, quod nulli alii
animali nisi homini datum est. Quanta haec quidem praestantia, quod coelum aspiciat,
et inde cogitare possit: Inde veni, et illuc etiam redire debeo, ibi, sursum meus finis
situs est!
Audiamus Ovidium de Homine in Libro Primo Metamorphoseon loquentem: qui,
postquam locutus est de caeterorum animalium creatione, hoc modo pergit:
Sanctius his animal, mentisque capacius altae
Deerat adhuc et quod dominari in caetera posset.
Natus homo est: sive hunc divino semine fecit
Ille opifex rerum, mundi melioris origo:
Sive recens tellus, seductaque nuper ab alto
Aethere cognati retinebat semina coeli:
Quam satus Japeto mistam fluvialibus undis
Finxit in effigiem moderantum cuncta Deorum.
Pronaque cum spectent animalia caetera terram,
Os homini sublime dedit, coelumque tueri
Jussit et erectos ad sidera tollere vultus.

Haec autem hominis praestantia non modo facit, ut coelum aspiciat, sed et alias
homini affert utilitates; efficit enim etiam, ut possit plura videre; et ut possit melius
videre, et ut eo minus illi noceri ac malefieri possit; sicut Socrates inquit apud
Xenophontem.1

1

Memorabil. L. I § 4 n. 11.
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Sed praeter hanc praestantiam, quae certe valde excellens est, inveniuntur et aliae in
hominis corpore non minus excellentes praestantiae, quae etiam hominem ab
animalibus brutis secernere ac distinguere possunt. Jam ergo nobis in hominis corpore
observandum est, illud linguam habere, quâ omnia caetera animantia quidem praedita
sunt, sed hominis linguam inter alias hanc praesertim facultatem, ac dotem habere,
ut eâ homo loqui et suas cogitationes aliis impertiri queat. Quanta haec est praestantia,
quod lingua animi interpres, sicut a poëtis vocatur, aliorum sententias, ac cogitationes
aliis notas facere possit! Quanta felicitas hominis! quanta bonitas ac benignitas
Creatoris! At, quemadmodum, teste proverbio, rerum pretia eo melius agnoscuntur,
si rebus illis indigetur, sic et nos perpendamus, quantum infortunium homini esse
necesse sit, illâ praestantissimâ dote egere, et facultate, cogitationes ac animi sui
inventiones verbis producendi. Hac igitur linguae facultate, qua caetera animantia
carent, homo valde super illa extollitur, iisque praestat. Sed dicetur fortasse: sunt et
alia animalia, quae loqui queant, psittaci exempli gratia, et alia: Verum est, talia
animalia etiam loqui vel potius dicam, quasdam voces, quas magnâ, et diuturnâ operâ
ac labore edidicêre, dicere queunt; homini autem soli data est articulate, et distincte
loquendi facultas, unde etiam Graeca vox: ν
ωπος, quod latine hominem
significat, orta esse videtur.
Jam ergo in homine consideravimus, illum erectum incedere, et caput excelsum
ac sublatum gerere, et etiam illum articulate distincteque loquendi facultatem habere,
quibus dotibus longe super caetera animantia extollitur, et ab iis distinguitur: Jam
vero demum nobis observandum est, illum etiam longe praestare, quoniam, cum
caetera animantia solos pedes habeant, quibus incedere queunt, homo praeterea etiam
manibus praeditus est, quibus omnia, quae ingenio suo, et intellectu cepit, et animo
effinxit, perficere potest. O quanta haec praestantia, quod homo omnia, quae mens
excogitavit efficere, ac peragere queat; quod omnia quae modo mente, et cogitatione
concepit, facere possit! Quam praestans ergo corpus hominis caetero-
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rum animantium corporibus! cum tot ac tantis facultatibus sit praeditum. quibus
omnibus caetera animalia carent!
At quantumvis haec corporis praestantia tanta sit, hanc vero animae excellentia
longe etiam superat, sine illâ enim, sicut diximus superius, nulla corporis membra
moveri possunt.
Egimus igitur cum prima orationis nostrae parte, scilicet cum praestantia corporis:
Jam transeamus ad secundam partem, ad animae praestantiam, eamque consideremus.
Si loquimur de excellentiâ animae hominis, animâ proprie illam non intelligi
volumus, quae corpori vitam praebet; et quâ oculi vident, aures audiunt, lingua gustat
et loquitur, quâ pedes ambulant, manus operantur, et cuncta corporis membra
moventur; hanc animam, inquam, hoc loco non intelligi volumus: his enim facultatibus
ac viribus caeterorum animantium animae etiam praeditae sunt, sed hoc loco animam
intelligimus, quoad ratione, et ingenio praedita est, quibus dotibus homo longe caeteris
animalibus praestat. Jam ergo mihi loquendum est de praestantiâ animae rationalis,
quae Dei imaginem in se complectitur, et tribus potissimum facultatibus praedita est,
ingenio scilicet, et memoriâ, et voluntate.
Priusquam vero ipsam animae praestantiam aggrediar, breviter de verâ ejus
substantiâ loqui debere mihi videor. Nemo mortalium posse esse mihi videtur, cui
non omnino persuasum sit, se ex anima subsistere, et corpore. Sentit enim quisque
satis in suo corpore, et praecipue quidem in capite aliquid habitare, quod omnino a
corpore differat; aliquid scilicet, quod cogitat, quod cupit, quod meminit, et cogi
[non] potest. Sentimus id in ipsâ arctissimâ quiete et sine ullâ cooperatione ac
agitatione corporis, quando somniamus. Inde provenit illa voluptas, quam in nobis
sentimus, quum bonum quoddam factum peragimus, et etiam inde illa exprobratio,
quum malum quoddam committimus. Id est, quod judicat de rebus, quas oculi vident;
quas aures audiunt; quas nares oderantur; quas lingua gustat; et quas tactus tangit:
id est, quod judicat, utrum illa, quae oculi viderunt, pulchra sint, an aspectu informia:
utrum illa quae aures audivere, dulcia
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sint ac decora, an auditu injucunda; utrum ea, quae nares odoratae sunt, bene oleant,
an male; utrum ea, quae lingua gustavit, suavia sint, ac delicata, an contra amara, ac
ingrati saporis; utrum denique illa, quae tactus tetigit, gravia sint an levia, utrum
mollia, an dura sint, et aspera tactu: ita ut sic omnes sensus sint modo tanquam
instrumenta animae. Eodem modo autem et omnnia corporis membra illi inserviunt.
Quomodo igitur fieri potest, cum tot, ac tam clarissima in nobis habeamus animae
documenta, quî fieri potest, inquam, ut quis adhuc inveniatur, qui hujus animae
substantiam in dubium vocare audeat?
Itaque diximus de verâ animae substantiâ; jam pergamus, et animam spectemus
tamquam omnino a corporibus differentem, et ex illâ re etiam immortalem.
Constat, A.H. animam omnino differre ab omnibus rebus, quas videmus, audimus,
vel sentimus, ac tangimus, et omnes illius qualitates corporum qualitatibus dissimiles
esse. Omnia corpora dividua sunt; anima, vel cogitatio animae ipsa non dividi potest;
omnia corpora habent quandam magnitudinem, ac extensionem; de animâ, vel de
cogitatione idem nec dici, nec fingi potest; omne corpus originem suae motionis in
aliâ re sitam habet, alioquin immobile manet; anima vero ipsa, et in seipsa fontem
habet omnium suarum exercitationum: per se operatur, et est origo ipsius operationis
corporum. Anima ergo omnino alius generis est atque corpora sunt. Id vero clarius
etiam patet, si consideramus, animam omnino liberam esse in omnibus suis actionibus;
illam in se ipsâ posse operari, videlicet cogitare; illam non esse devinctam tempori
praesenti, sed praeterita futuris adjungere posse, praesentia excludens; illam
cogitationibus suis vestigio temporis ex unâ regione in alteram, quinimo a terrâ in
immensam altitudinem ac amplitudinem coeli ire posse. Itaque ex his omnibus rebus
clarissime patet, hanc animam non esse corpoream; at, quum non est corporea, spiritus
est, et quum sit spiritus, etiam est immortalis. Et quis hanc immortalitatem denegare
auderet, cum tam clare pateat ex ratione ipsâ; ipsi
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enim gentiles, solo rationis lumine illustrati, quidem intellexerunt, animam
immortalem esse, et noverunt quidem necessitatem vitae secundae, in quâ bonum
rependeretur, et malum puniretur, nam hinc provenerunt tot fabulae de Elysiis et de
Tartaro.
Quum secundam hanc orationis partem, de animâ scilicet, aggrediebar, dicebam:
mihi jam loquendum esse de animâ rationali, quae Dei imaginem in se complectitur.
Jam ergo hanc non exiguam profecto animae praestantiam breviter perstringamus,
et cursim videamus, quo pacto anima hominis Dei imago, ac similitudo esse possit.
- At hoc loco fortasse dicetur, hanc rem esse, quae magis ad Theologiam pertinet; id
libenter concedo, sed quoniam haec praestantia tanta sit, ut hominem longe super
caetera animantia extollat, et propterea quod hominis praestantia totum propositum
orationis meae efficiat, concedite mihi, quaeso, ut hâc de re breviter loquar.
Prima similitudo igitur, quam animam cum Deo habere videmus, est, quod illa sit
spiritus, nam aeque ac Deus corpus non habet, sic et illa non est corporea: *1 deinde
sicut tres personae unum modo Deum efficiunt, ita tres praecipuae animae facultates
unam modo animam efficiunt: ac, quemadmodum sanctissima Trinitas fontem Deitatis,
thesaurum vitae et cognitionis habeat, quem Patrem vocamus, ex quo Filius ac Spiritus
sanctus jugiter hauriunt, sic anima rationalis etiam habet thesaurum fertilem: omnia,
quae sensus illi extrinsecus apportant, ille intrinsecus colligit, ac inde collectionem
facit, quam nos memoriam vocamus: et perinde acsi Pater aeternus, ille thesaurus
infinitus, verbum suum producat, quod Filium vocamus, ita anima rationalis, pulchris
ideis exculta, illud internum verbum profert, quod cogitationem aut intellectum
vocamus. Et reverâ nonne sentimus, nos, quando quandam rem mente percepimus
intrinsecus ejusdem
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rei facere imaginem? Hanc imaginem denique producentes, quam cognitio nobis
affert, delectamur illâ cognitione, deinde candem consequenter amamus, et ita ex
illo thesauro, qui est memoria, et ex cognitione, quam illa producit, tertia res provenit,
quam amorem vel aliter voluntatem vocamus, in quâ omnes animae nostrae actiones
finiuntur: Sic ex Patre, qui Thesaurus est, et Filio, qui ratio est ac cognitio, infinitus
ille Spiritus provenit, qui amborum operationis et amborum amoris limes est. Et sicut
Pater, infinitus ille Thesaurus, alios suae cognitionis ac prudentiae participes facit,
nec exhauritur; ita ille internus Thesaurus, quem nostra anima in se habet, nihil perdit
se effundendo: nostra enim memoria non exhauritur perceptionibus, quas producit,
sed semper manet aeque fertilis, quemadmodum Pater Divinus semper fertilis est.
Attamen semper in promptu habendum est, hanc imaginem, quantumvis sit
nobilissima, et valde excellens, infinite tamen inferiorem esse dignitate ac perfectione
Originalis. *
Ecce nunc hâc in re promissis satisfactum, agite! jam quam brevissime tres illas
praestantes animae facultates consideremus, ingenium, memoriam, et voluntatem.
Et quidem a primâ parte, ab ingenio scilicet ordiamur.
Quis est, qui non maxima admiratione magnas illas detectiones conspicit, quas
hominis ingenium fecit in occultissimis naturae obscuritatibus: illas tam pulchras
artis inventiones, ut illae nostro usui inservirent? Homo formam terrae paene mutavit:
sagax ejus ingenium animalia domuit, quae illum longe viribus superabant; cohibuit
ac refrenavit feram eorum indolem, atque dissolutae eorum libertati terminos
constituit. Ipsa inanimata etiam solers illius animus sibi subjecta reddidit; nonne ejus
sagacitas terram tanquam coegit, ut illa illi melius atque aptius alimentum produceret?
nonne effecit, ut mortiferum venenum illi salutari foret remedio? Ipsa elementa sibi
subjecit; ignis et aqua, duo illi terribiles inter se inimici, conjungunt tamen vires suas,
ad utilissima, et saluberrima effecta homini producenda. Nec satis: usque in ipsa
astra penetravit: ne in aridis solitudinibus, et in inviis mari-
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bus erraret, coelestibus luminibus mandavit, ut sibi viam monstrarent, et solem sibi
cursus sui rationem reddere jussit, ut menses, et annos aequaliter demetiri posset.
Quot artium et scientiarum hominis solers ingenium inventor est! Quis aptus ad has
omnes enumerandas? Nos frequenter miramur animalia quaedam, quando hominum
opera tam lepide imitari conantur; nonne vero et natura, si posset, miraretur, quoniam
homines picturâ seu aliâ quâdam arte illam tam pulchre atque artificiose aemulantur?
Sed desinamus ingenii facultates ac inventiones enumerare, jam de hac re sufficiat;
nunc vero ad secundam partem, ad memoriam scilicet transeamus.
Quantumvis excellens sit ingenium, non minus autem praestans est memoria;
quaevis magna, pulchra aut utillissima ingenium etiam excogitasset, nihil juvarent,
nisi adesset memoria quae ea servaret; quid enim juvaret ingenium bonum quiddam
producere, si statim oblivioni traditum foret, nec memoria illa teneret? Tunc omnia,
quae solers ingenium protulisset, nil forent, nisi ventus, aut fumus, qui cito praetereunt.
Memoriae ergo facultas est negotia retinendi. Quomodo autem homo memoriae
facultate praeterita vel etiam alia recordetur, pulcherrime auctor quidam ita describit:
memoriam proponens, tamquam latum et amplum conclave, in quo omnia, quae illuc
sive per januas sensuum, sive quovis alio modo intrarunt, servantur; hoc modo
loquitur: ‘Si intro voco illud quod volo mihi appareat; et interea, quae voco, sunt
quaedam, quae statim apparent; alia vero diutius demorantur, perinde ac si e longinquo
quodam loco citarentur. Sunt et, quae, quando quid omnino aliud peto, gregatim
apparent, quasi dicere vellent: an nos sumus fortasse, quae quaeris? Sed illa omnia
tanquam manu spiritus mei repello, et ea memoriâ meâ exire jubeo, ut ita illud, quod
quaero, possit apparere, et ex latebris suis exsistere.’ Et reverâ nonne cuique nostrum
persuasissimum est, hoc ita fieri, quoties quaedam velit recordari, vel etiam recitare?
Non autem sunt res ipsae, quae in hoc conclavi servantur; sed sunt modo rerum
imagines. His imaginibus in spissis tenebris video in
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meâ memoriâ omnes, quos placet, colores, et album a nigro colore optime distinguere
queo. Possum autem et eodem modo sine ullâ motione linguae vel gutturis omnia
mecum canere, quae placet, et sine quâdam re odorandâ, dignosco odorem lilii odoratu
violae; et quamquam nihil gustans, suavi amarum secerno. Scio quoque quamvis
nihil tangam, mollia a duris ac asperis internoscere.
Quam pulchrae ergo memoriae facultates! at deest mihi tempus dicendi plura de
hâc re; transeamus ergo jam breviter ad postremam orationis partem, ad voluntatem
scilicet, eamque quam brevissime consideremus.
Voluntatem non minorem esse caeteris animae facultatibus, clarissime patet. Certe
enim nihil in hâc vitâ agimus, cui voluntas non consentiat, et nullum certe opus
unquam factum, cum quo voluntas non sit conjuncta. Ex illâ tot ac tantae animi
motiones ac affectiones, ex illâ tot appetitiones proveniunt. Nullus denique fervor,
nulla cupiditas inveniri potest, quin operetur voluntate. Nec satis, corpus et anima,
duae illae partes hominis, voluntati subjectae sunt, atque obsequuntur. Ingenium est
tanquam oculus animae, ad videndum, et cognoscendum; et rationis lumine illustratum
et adjutum, voluntati ostendit, quid sit bonum, quidve malum, ut illa id amplectatur,
aut fugiat. Ingenium optime comparari potest, cum sapiente et justo Philosopho aut
Consiliario; et voluntas cum caeco Rege. Consiliarius ille regem longe sapientia
superat, Rex vero Consiliarium illum potentiâ superat. Et, quemadmodum populus
subjectus, si rex propositum Consiliarii accepit, et de illo legem tulit, obedire debet;
sic etiam, si voluntas ea, quae ingenium proposuit, bona judicavit, corpus proposita
exsequi debet. Ita clarissime constat, et manifeste apparet, omnes aeque corporis ac
animae facultates omnino pendere a voluntate. Quam praestans igitur est voluntas,
quae tot ac tantas facultates superat!
Cum autem, (ut ad finem perveniamus) hominis tam corporis quam animae praestantia
tanta sit; cum homo hâc
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praestantiâ tam longe omnia caetera animantia superet; et cum Deus Optimus
Maximus hominem magistrum ac possessorem omnium caeterorum creaverit; illum
animâ donaverit, quae ingenio, memoria, et voluntate praedita est; quinimo imaginem
ac similitudinem sui ipsius in eo collocaverit; quas, quas, inquam, homo gratias Deo
pro talibus donis agere potest? quid ille prae amore mutuo Creatori suo debet?
Nostrum est, commilitones optatissimi! omnibus his, quas accepimus a Deo
facultatibus ad nihil aliud uti, nisi ad illum magis magisque colendum, et ad maximas
utilitates non modo nobis ipsis, sed etiam proximis nostris praebendas. Nec solum
haec hominis praestantia nos incitare debet, ad Deum magis, magisque colendum,
et exaltandum, sed etiam ad amorem erga proximos nostros; quando meminerimus,
illos ejusdem Creatoris manibus esse formatos, iisdem facultatibus ac dotibus eos
praeditos esse, et illos, aeque ac nos, Dei imaginem ac similitudinem in se gerere.
Vitam igitur, tantâ nostrâ praestantiâ dignam, degamus, nec iis tam magnificis ac
grandibus donis, quae nobis tam benigne a Deo donata sunt, abutamur, nam idem,
qui nobis ea dedit, etiam eadem iterum adimere potest. Nec superbiamus hâc nostrâ
praestantia, sed putemus, nos semper esse subjectos summo et omnia gubernanti
Numini, et dependere ab illo, et omni tempere, ac in omnibus casibus, tam in adversis,
quam in secundis rebus memores simus hujus tam boni, ac salutaris praecepti poëtae
cujusdam:
........... Tibi nil persuasius esto
Quam quod in illius, qui prospicit omnibus, et qui
Cuncta regit, manibus sita sit tua sorsque salusque.
Dixi.

In eene volgende aflevering hopen wij de vriendschapsbetrekking te bespreken, welke
bestaan heeft tusschen P. Roothaan en D.J. van Lennep; en hierbij een en ander van
hetgeen Mr Jac. van Lennep in het ‘Leven’ zijns vaders daarover mededeelt, nader
op te helderen en aan te vullen.
Mariëndaal, 27 Sept. '84.
J. ALB. THIJM. S.J.
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Het bibliografisch museum van den heer Klemm.
De bibliografische verzameling van den zelfs in Duitschland weinig bekenden heer
Heinrich Klemm te Dresden; is allerwaarschijnlijkst de belangrijkste bijzondere
verzameling kostbare boeken van het vasteland van Europa. Haar bezitter heeft zijn
geheele leven besteed aan het verzamelen van de verwonderlijke schatten, opgesloten
in zijn huis, No. 14 Forststrasse, en haar aard en waarde kunnen gemakkelijk uit de
volgende opsommingen blijken. De heer Klemm bezit niet minder dan 140 drukken
van de eerste persen van Mentz, beginnende met den zoogenaamden 42-regeligen
Bijbel van Gutenberg en eindigende met de voortbrengselen van de familie
Fust-Schöffer in 1555, het jaar waarin zij uitstierf; hij bezit ook 160 drukken van de
eerste Straatsburgsche drukkers; in aanmerking nemende het ontvoeren der eerste
schatten naar Parijs door den eersten Napoleon.
Deze en andere incunabelen van 1450 tot 1470 zijn in dit museum chronologisch
gerangschikt, beginnende met Mentz en eindigende met het eerste te Parijs gedrukte
boek van 1470; de boeken na dien tijd zijn volgens plaats van uitgave gesteld. Van
de acht bekende pergamenten exemplaren van Mazarin's Bijbel, bezit de heer Klemm
het beste. Men zegt dat het aan Keizer Karel den vijfde heeft toebehoord, en het is
het eenige versierd met miniaturen. Het is rijk gebonden in den
vroege-renaissance-stijl, en de platten bestaan uit verschillende houtsoorten, die
kunstig te zamen gevoegd zijn door zilveren beslag en sloten. De bladen zijn alle
van het fijnste pergament, met breede witte randen en elke regel van de 641 bladen,
met uitzondering van de laatste blz. van het eerste deel, is onderstreept met roode
inkt en omgeven van een dubbele roode lijn. Elk boek van den geheelen Bijbel
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begint met een groote gekleurde en rijk met echt goud opgelegde initiaal; aan elke
initiaal is zelfs een heerlijke randversiering verbonden loopende over de geheele
lengte en breedte van de blz. Er zijn er niet minder dan 104 van deze in den Bijbel,
alle nog zoo frisch en schoon als waren zij zoo even vervaardigd. De twee deelen
bevatten niet minder dan 1334 versierde hoofdletters, enz de eene nauwelijks op de
andere gelijkende. Klemm's ex. is zelfs eenig, omdat het, in plaats van houtsneden
op afzonderlijke bladen, zoo als men die gewoonlijk aantreft in de boeken van de
opvolgers van Gutenberg, zeer schoone illustratiën bevat op den zeer breeden
ondersten rand van de blz., die rijk versierd zijn met arabesken in goud en kleuren.
Indien dit boek niet aan Keizer Karel den vijfde heeft toebehoord, valt er toch niet
aan te twijfelen dat het voor een ander vorstelijk persoon is gemaakt, daar niemand
anders in dien tijd in staat zal geweest zijn het te betalen. Men heeft er den heer
Klemm reeds fl. 60.000 voor geboden; maar hij wil het niet afstaan. Men vindt ook
in zijne verzameling een zuiver en compleet ex. van Gutenberg's Catholicon, een
pergamenten druk van Fust en Schöffer's Bijbel van 1462 en ook den Bijbel
uitgegeven door Schöffer alleen in 1472. Van de Straatsburgsche drukken, is
misschien de Biblia Germanica, de eerste in het duitsch gedrukte Bijbel - gedrukt
omstreeks 1466 door Heinrich Eggestein - de voornaamste; en de negende druk van
dit boek, vervaardigd in het jaar van Luther's geboorte, ontbreekt bijgevolg ook niet
aan des heeren Klemm's boekenplanken.
Van de uitgestrekte hoeveelheid van andere bibliografische rijkdommen kunnen
wij slechts eenige voorbeelden aanhalen. De heer Klemm bezit het eerst gedrukte
plantenkundige boek, den Hortus Sanitatis van Mentz, 1484 met gekleurde
houtsneden; het eerste reisboek van Breidenbach, Heilige Reysen gen Jherusalem
(1486?), den eersten kompleeten duitschen kalender, gedrukt in 1481 te Augsburg,
het eerste gedrukte boek over sterrekunde, Neurenberg, 1472; in 't kort,
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de eerste gedrukte boeken van bijna alle takken van wetenschappen en letterkunde
zijn in het museum van den heer Klemm te vinden. Hij heeft een ex. van den laatsten
druk van het Psalter van Mentz (voor het laatst gedrukt met die vervaarlijk groote
letter in 1516) waarvan zooals men zegt nog slechts twee ex. bestaan, beide in de
Bibliothèque Nationale te Parijs. Hij heeft bijna al de incunabelen van de saxische
steden, waar de boekdrukkunst eerst in het begin der zestiende eeuw werd uitgeoefend,
te Meissen in 1520 en te Dresden in 1524. Onder de curiositeiten van zijn verzameling
vindt men een gebedenboek, gedrukt door den Hertog Frederik Willem van Thuringen.
Andere niet minder belangrijke bijzonderheden zijn een druk van de Pauselijke Bulle
in het latijn en duitsch, die door Luther in 1520 te Wittenberg verbrand werd, en de
oorspronkelijke houtsneden van aflaatbrieven. De catalogus van het museum is een
waar monument voor de boekdrukkunst, alsook voor den onvermoeiden ijver van
den verzamelaar.
ANT. M.
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‘Gruwzame verhalen’.
Onder den titel Contes cruels heeft de Graaf de Villiers de l'isle-adam, bij Calmann
Lévy, een bundel opstellen uitgegeven, die ik heden met de meeste belangstelling
gelezen heb.
't Gebeurt ons weleens, in 't maatschappelijk verkeer, dat een gezelschap ons in
aanraking brengt met den een of anderen vreemdeling, nooit te voren ontmoet, doch
wiens uiterlijk ons terstond een bizonderen, een buitengewonen indruk geeft, wiens
optreden ons een gevoel inboezemt, geheel en al vreemd aan dat, wat we gemeenlijk
bij het zien van andere gewone stervelingen ondervinden, wiens oog een ongemeene
ziel voor ons verborgen schijnt te willen houden, wiens zwijgen ons meer schijnt te
zeggen dan het spreken van anderen; die zijn gemoed schijnt te willen omsluyeren;
over wiens gantsche wezen een waas van geheimzinnigheid gespreid ligt, even merk-,
als ondoordringbaar. In het gezelschap houden die personen zich meestal op den
achtergrond en openen zelden den mond. Spreken wij ze echter aan, trachten wij hun
geest zich te doen ontmaskeren, willen we een blik slaan in hun hart, door hun 't
woord toe te richten, dan blijkt hun zwijgen van zoo even geenszins hun innerlijke
onbeduidendheid, veel meer hun nadenkenszucht tot oorzaak te hebben. En de
andwoorden, waarmeê ze ons thands tegenkomen, blijken zoo ongewoon mogelijk
te zijn, zoo al niet vol wijsheid, toch vreemdsoortig, tot het onbegrijpelijke toe, en
de diepzinnigheid, die er in heerscht, staat in de schaduw van het bizondere, dat ons
vóor al treft.
Ik weet niet of mijne lezers zijn gelijk ik, maar nu en dan heb ik dergelijke
individuën aangetroffen en heeft mij de nauwere gespreksbetrekking, waarin ik mij
met hen begaf
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zelden berouwd. Laatst nog ontmoette ik zoo een Heer op een muziekuitvoering,
waar een talrijk publiek tegenwoordig was. Hij had weinig, lichtelijk krullend, gitzwart
haar, hij was van een doodelijk bleeke gelaatskleur, en een lichte knevel bedekte zijn
bovenlip. Zijn profiel was regelmatig, met scherpe neus; zijn oogen lagen diep onder
het vooruitspringende voorhoofd verscholen en wierpen een somberen gloed van
zich af. Overigens was hij geheel kalmte en matigheid in zijn houding en gebaar. Hij
was alleen, hij groette niemand en sprak geen enkel woord. Door een toevalligheid
kwam ik daar met hem in aanraking en zijn ijskoude oppervlakte trof mij te midden
dier menigte vol kleurenschittering en juichende tonen. Aan 't einde der soirée, nadat
wij lang hadden gepraat, namen we afscheid en ik heb hem nog niet weêrgezien,
maar toch een blik in zijn duister gemoed geslagen, te midden van ons lang gesprek.
Hij was mij een soort van wijsgeer gebleken, een denker, die zich aftobde over de
oorzaken der dingen, daarbij ietwat een ziener, een eenigszins mystiesch personaadje,
alles behalve een gewoon, onnoozel sterveling. Hij bewees een stil water met een
diepen grond te zijn en zijn gedachtegang was ten minste gelukkig geen alledaagsche,
maar een kuriëuze stof voor studie en bepeinzing.
Dergelijke personen ontmoet men niet elken dag en de stad, die ons omringt, is
vervuld van zooveel onbeduidendheden, die allen elkander napraten en zich gelukkig
gevoelen bij het gemis van welke nieuwe of frissche gedachte ook, dat men zich
gelukwenscht eens een niet banaal wezen te ontmoeten.
Dergelijke verschijningen, die 't dagelijksch leven ons een enkelen keer in vleesch
en been te aanschouwen geeft, tref ik ook tusschenbeide aan in de boekenwereld, te
midden van een heirleger nulliteiten. Vooral Frankrijks drukwerkenmarkt wordt, in
de sferen, waar die minores het hoogste woord voeren, overstroomd door
marktschreeuwers van het vervelendst allooi, die elkander wezenloos aangapen en
na-
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bootsen op de walgelijkste wijze die allen op dezelfde grove speeltuigen de zich
eindeloos herhalende melodiën afdoedelen, doodend om aan te hooren, afmattend
en zeeziek makend door hun eentonig en klankeloos geroep. Iemant, die eens een
nieuw, een ongekend deuntjen doet hooren, is in die wijken een uitzondering en men
herademt bij 't eerste geluid zijner stem.
Zoo een persoon is de Comte de Villiers de l'isle-adam (wiens naam ik hier voor
't laatst gebruik, daar het brein der lezers te recht zoû verklaren: ‘nous n'avons pas
de place pour tout ce monde-là’, en die ik dus slechts ‘de schrijver, den auteur’ enz.
zal noemen).
Zijn Contes cruels schijnen mij een der merkwaardigste boeken, die het laatste
paar jaren in Frankrijk heeft voortgebracht. Een studie op den schrijver loont driewerf
de moeite. In zijn werk aanschouw ik een gantsch bizondere vrucht van den tijdgeest
onzer dagen. De auteur is een oorspronkelijk, hoogst eigenaardig mensch. In hem
zie ik een krachtige openbaring van het vertwijfelingsoogenblik, dat de krizis van
heden ons noodzakelijk doet beleven. Hij uit een der sterkste smartkreten zijner eeuw;
hier hebben wij de uitdrukking van een gefolterd menschelijk verstand, dat niet
vermag zich door den chaos heen te slaan en nu de angst van zijn vergeefsch pogen,
van zijn benauwde droomen, vertolkt.
Ik zal u den inhoud dezer verhalen en ontboezemingen en beschouwingen niet
meêdeelen. Kent gij Jules Barbey d'Aurevilly? Kent gij hem, met zijn zwarten blik
en in de satanische hopeloosheid zijner kunstenaarsziel? Ik zal u zeggen, wat het
groote onderscheid is tusschen Barbey en dezen de Villiers, oogenschijnlijk elkaâr
zoo gelijk in levensbeschouwing, in bedoeling.
De eerste is een pessimist, een kunstenaar, die alles met zwart krijt teekent: de
parti pris. Eer hij aan 't werk gaat, neemt hij zich vóor alles nu eens recht donker in
te zien; dit vindt hij mooi. Hij vermaakt zich door met zijn
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penceel in de sombere tonen rond te woelen. Hij is fatalist. Hij duldt geen licht; hij
vermeit zich in het spelen van den doodmarsch van het menschlijk geslacht; hij duldt
geen volkslied, geen militaire hymne, geen zachten wiegezang, geen vroolijk
drinkdeuntjen meer. Hun tijd is, volgends hem, voorbij. Maar. ik herhaal, hij wenscht
dat zoo. Hij kon wel anders; zoo hij wilde, zoude hij opwekkende tonen in menigte
aan zijn harmonika ontlokken. Doch hij vindt beter dat 't zoo is, hij neemt zich voor
zwartgallig te wezen in zijn arbeid; hij bepaalt zulks in lange overweging. dagen
vóor hij de pen op 't papier zet. Met de Villiers is het een gantsch ander geval. Dat
is heel en al een wezen, schrijvende volgends de ingeving van het oogenblik. In zijn
geest wordt, onwillekeurig, een eigenaardig proces gevoerd door twee schakeeringen
van de wijsbegeerte der 19e eeuw. Ik zal trachten dit duidelijk te maken.
De Villiers is een katholiek; dus een aanhanger der metafyzika, van geboorte. Zijn
werk is vol van de nachtmerries van het bovennatuurlijke, die hem kwellen. Nu heeft
hij zich echter in kennis gesteld met de wijsbegeerte van Comte en Littré,
hoofdzakelijk met de wijze, waarop Taine die heeft geformuleerd. Hij ziet het heelal
voor zich, als éen ontzaglijk raderwerk, waar alles aan-éen-sluit, alles aan
onvermijdelijke wetten gehoorzaamt, die wederom uit andere wetten voortkomen
en waarvan de eerste oorzaak onbekend, waarschijnlijk zelfs onkenbaar is. Alle
verschijnselen, alle bewegingen, al de dingen, die bestaan, hebben invloed op elkaâr,
maken elkaâr wederzijds noodzakelijk, kunnen niet buiten elkander, alle oorzaken
hebben bepaalde gevolgen, die wederom als oorzaken voor verdere gevolgen dienst
doen. De menschelijke handelingen, de werkingen van den wil blijken dus slechts
zoovele noodzakelijkheden, zooveel tikjens van het groote uurwerk. Deze wetenschap
bezit de Heer de Villiers, als objektief denker, wanneer hij zich buiten zijn
menschelijke sympathiën en anti-pathiën plaatst; wanneer hij zijn eigen bewegend
en handelend ik even aflegt, dan ziet hij de
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waereld aldus als een legkaart vóor zich en weet zich op deze wijze haar bestaan te
verklaren, of liever, dat bestaan te omschrijven. Wat doet hij nu echter? Daar roept
hij dat objektieve bewustzijn wakker op 't oogenblik, dat hij zelf aan 't daden
verrichten is, daar past hij genoemde leer toe op zijn eigen bestaan en handelen. En
ziedaar, dat dit bestaan hem ondragelijk wordt.
Hoe? Hij bemint een meisjen, hij noemt haar zijn liefste, terwijl zij 't hoofd tegen
zijn schouder vlijt. Dan herinnert hij zich plotseling, juist op dat oogenblik, hoe hij
en zijn meisjen hier slechts van zekere krachten voorziene atomenverzamelingen
zijn, onderdeelen van de groote natuurmachine, hoe 't slechts (ja slechts!) de
onbewuste, onpersoonlijke en noodzakelijke wetten zijn, die hier, in den vorm van
hem en zijn verloofde, op elkaâr werken... Dat bewustzijn, die wetenschap is hem
een gruwel en uit is 't met zijn geluk. Het objektieve bewustzijn belet hem in vrede
voort te leven en dringt hem voorstellingen aan de verbeelding op, die zijn subjektieve
genieting onmogelijk maken. Hij peinst en peinst al voort en, daar hij een machtige
behoefte gevoelt om vrede met het leven te sluiten, komt hij tot de gevolgtrekking,
dat de wijsbegeerte, die het heelal tot een machine maakt, toch de ware niet zijn kan,
dat men het recht heeft, zoo lang het alléen-bestaan van een aantal wetten met een
aantal gevolgen nog niet bewezen is, en de waarschijnlijkheid van deze hypothetische
filozofie zich slechts grondt op de onbewijsbaarheid der metafyzische, dat men het
recht heeft, dit alleen-bestaan te ontkennen en een onontsluyerbare vrijheid in de
verhouding van verschijnselen tot verschijnselen aan te nemen, welke gelegenheid
geeft tot tijdverdrijvende fantastische bespiegelingen. En ziedaar, dat de oude
metafyzische herinneringen zijner jeugd zich sterk openbaren, dat de liefde tot het
geheimzinnige en geestenrijkachtige weêr de bovenhand krijgt in zijn hoofd en dat
hij, afkeerig toch steeds van een vast dogmatiesch bovennatuurlijk leerstelsel, zijn
vermaak schept en zijn heil zoekt in het
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verondersteilen van allerlei mystische, dat is uit hun aard ondoorgrondelijke, banden,
die tusschen verschillende individuën zouden bestaan, in het omschrijven van
geheimzinnige en spiritistische gevallen, die de wereld zoû doen zien.
Van den eenen kant ontmoeten wij in deze Contes cruels de walging van het leven,
ontstaan door het denkbeeld der machineriën, van den anderen de hoopstraal, die de
twijfel aan een dusdanig leven in een gemoed, dat behoefte heeft aan kippenvel, doet
geboren worden.
De Heer de Villiers is een dichterlijke droomer, die te-rugschrikt voor de
werkelijkheid, welke hij zich zoo afgrijselijk voorstelt. Wordt hij wakker en richt hij
't hoofd even buiten 't bedgordijn dier illuziën, dan siddert hij van de koude en
vervaardigt een hekeldicht op dat ongenietbaar ware. Hij droomt gaarne voort, hij
houdt wel van akelig- en onbegrijpelijkheden, maar heeft én voor de werkelijkheid
én voor de droomen een juist uit de boven geschetste gesteldheid zijns geestes geboren
bleeke, teêre, ironische, oorspronkelijke, matte, kwijnende dichtgaaf tot zijn
beschikking, een stijl van bitter sarkasme en fluisterend godsgeloof, die eene
kennismaking met hem tot een navertelbare levensontmoeting maken.
v. DEYSSEL.
Am., 12 Okt. '84.
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De rederijkerskamer van Bergen op Zoom.
Historische schets uit haren bloeitijd van 1441 tot 1561.
Door Frederik Caland.
‘Al was Rhetorica eertiits seer verheuen
In Griecken, Italien ende Frankkriik mede
Godt danck, sij is oock commen beneuen
Ons Belgische (Neerlandsche) Landouwen.
Boomgaert der Belgischen Poeterieën. 1581.
Geenszins zal de lezer hier eene geleerde en doorwrochte verhandeling over het
ontstaan, het bestaan, den bloei, het verval en den ondergang der rederijkerskamer
van Bergen op Zoom, vinden.
Haar ontstaan zal zij wel gemeen hebben met al of althans met vele dier kamers
der vervlogen eeuwen in andere plaatsen, reeds menigwerf door bekwame pennen
voor den weetgierigen lezer geschetst1; haar verder bestaan wel te danken hebben
aan de velen, die begeerig waren er deel van te maken, of lid er van te zijn, aan de
instemming, die het volk voor hare instandhouding toonde en aan de medewerking
van geestelijken en overheden; haren bloei aan den vurigen ijver, de dichterlijke
talenten, de groote gaven en niet minder de groote

1

Dr G.D.J. Schotel. Geschiedenis der rederijkers in Nederland. Amsterdam. J.C. Loman, Jr.
1862. Wij verwijzen naar dat werk, ook voor de verklaringen eeniger voorkomende vreemde
uitdrukkingen. In dat werk worden verscheidene andere schrijvers genoemd, die de weetgierige
lezer verder kan raadplegen.
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welsprekendheid van eenige leden en aan de gunsten der Heeren, later Markiezen,
en Vrouwen der stad; haar verval aan vrees voor de vervolgingen, aan
onverschilligheid, veelal ontsproten uit de veranderingen, die de geest der kamers
in verloop van tijden onderging, aan daaruit voortvloeijende tegenwerking en eindelijk
haren geheelen ondergang aan de wetten, die haar zoo wel als alle andere kamers
hebben getroffen1.
Neen, we willen liever eens nagaan, wat het ‘gezelschap van goede mannen’ later
de broederschap van rethorika, voor de Bergen op Zoomnaars geweest is: de bron
hunner uitspanning, de leider van een deel hunner genietingen.
Jaren lang dorpsbewoner, waar de oogen wat tooneelspel betreft, al bitter weinig
te zien krijgen, waar kunstgenot, onder welken vorm ook, tot de zeldzaamheden
behoort, 'tgeen ook wel het geval zal geweest zijn te Bergen op Zoom over vier
eeuwen, kunnen we ons levendig voorstellen, hoe de oprichting van een gezelschap,
dat de oude ‘mysteriën’ weer in 't leven ging roepen, onmiddellijk veler goedkeuring
heeft weggedragen en velen bereid waren en zich hebben beijverd om die onderneming
door raad en daad te steunen.
Het spijt ons den juisten tijd niet te kunnen aangeven, wanneer eenige burgers
begonnen, wat de geestelijken na hunnen kerkdienst vroeger hadden gedaan, doch
daarvan waren afgezien, althans niet langer deden, namelijk het vertoonen van heilige
personen, bekend onder den naam van ‘mysteriën.’
De indruk, dien het vertoonen van handelende, stomme personen, wier geschiedenis
men zoo dikwijls uit den mond

1

Bij plakaat van 26 Jan. 1559 werd verboden ‘het verspreiden, zinghen ofte spelen van eenighe
camerspelen, staende spelen, loven, liedekens, figuren ofte batementen.’ - Dit plakaat werd
vernieuwd in 1597.
De rederijkerskamers in de XVII en XVIII eeuw, beschouw ik als heel iets anders dan die
der XV en XVI. Den 22 Dec. 1615 wordt den stadssecretaris van B.o.Z. gelast ‘de nijeuwe
geconcipieerde keure van 't gilde van Rethorica alhier begonst nijeuwelijk opgericht te zyn,
te registreren, daer 't behoert.’
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der predikers hoorde, had te weeg gebracht, was steeds groot geweest zoowel als het
zien optreden van zijn beschermheilige, dien men dáár, als 't ware, nu met eigen
oogen, in levenden lijve handelende en wandelende zag; met gretigheid werd steeds
naar de verhalen dier nog in 't geheugen liggende vertooningen geluisterd, met
vurigheid daarnaar weer verlangd, zoodat eenige ‘goede mannen’ van Bergen op
Zoom, besloten, om de taak der geestelijken op te nemen en te trachten het vertoonen
der ‘personaigien’ weer in het leven te roepen.
Wij behoeven niet te vragen of dat voornemen en de latere uitvoering den Heeren
en Vrouwen van Bergen op Zoom, den magistraat en den geestelijken heeft behaagd;
in 't tegenovergestelde geval hadden zij machts genoeg de uitvoering te beletten;
integendeel wij merken alle medewerking op; het werd den ‘goeden mannen’
veroorloofd om hun spel uit te oefenen op de markt, bij de kerkelijke feesten en
vooral bij den plechtigen ommegang of theylich cruystocht genaamd1.
Bij het doorzoeken der nog bewaarde stadsrekeningen van Bergen op Zoom, lezen
wij wel in de oudste van 1412-1413, dat er eenig geld verantwoord werd aan Willem
de Wolf, die ‘Sente Xxtophle’ (St Christoffel) was (vertoond had), doch durven niet
bepalen of hij reeds tot een gezelschap behoorde van ‘den goeden mannen’, die de
geestelijke spelen uitvoerden, dan of hij alleen maar bij den omgang als bizonder
persoon, tegenwoordig was.
Slechts door de rekening van Maart 1441 - Maart 1442 weten wij met zekerheid
dat het gezelschap bestond, doordien het een ‘spel speelde’ en wel dat van de Heilige
Barbara, wier dag den 4 December gevierd wordt. Bij gebrek aan vroegere geschriften
kunnen wij dus het tijdstip van het ontstaan van de broederschap van rethorike niet

1

Wij hebben niet gevonden dat de broeders van Bergen op Zoom in de kerk gespeeld hebben,
zoo als in andere plaatsen wel eens het geval was. In de stadsrek. van Hulst, die ons veel van
de broeders mededeelen, lezen wij: 1476-77 bet: ‘Eerste kersdach den rethorycken, die in
de kercke een spel spielden’... II cannen wijns................... II Schell.
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vaststellen, doch door de aanwezigheid van bovengenoemde rekening weten wij
toch, dat het burger- of leekengezelschap van ‘den goeden mannen’, die geestelijke
spelen uitvoerden, in 1441 reeds bestond. Het is aan geen' twijfel onderhevig, of dat
gezelschap heeft den grond gelegd voor de later voorkomende rederijkers, broeders
van rethorika, of retrosynen, die zich in hunne vrye uren wijdden aan de ‘edele conste
van rethorycke’.
Voor het spelen van bedoeld geestelijk spel van de Heilige Barbara ontvingen de
broeders uit de stadskas dertig Schellingen,1 doordien zij hun best gedaan hadden,
om de heilige zoo schoon en luisterrijk mogelijk te vertoonen en dus den goeden
poirters, den magistraat en de voorname Heeren en Vrouwen een groot genot hadden
verschaft; wij vinden daaronder Joffrouw Genoveva van Bergen en onsen gheduchten
joncheer van Bergen, wiens ‘blijde coemst’ van wegen onsen ghenedighen Heer (den
Hertog) men met een maaltijd bij Pieter de Rouck had gevierd, en wien men met
twee amen en vier vierendeelen wijns beschonken had; deze gelden strekten tevens
ter gemoetkoming voor de gemaakte kosten ‘ende voor de juweelen’2, die zij der
‘stede lieten’ (overlieten).
In datzelfde jaar had te Gent eene luisterrijke prijsschieting naar de gaai (papegaai)
plaats, dat geliefkoosde spel onzer voorvaderen, thans nog van onze zuidelijke
broeders In vele plaatsen had men uitnoodigingen gezonden om aan den prijskamp
deel te nemen. Ook de schutters van Bergen op Zoom3 behoorden tot de genoodigden,
en zijn er heen ge-

1

2
3

De ondernemer, die in groote plaatsen thans zijne medestadgenooten het genot verschaft
tooneelvoorstellingen te kunnen bijwonen, krijgt ook vergoeding uit de stadskas; 't wordt nu
wel onder een vreemd woord subsidie aangeduid of verbloeuid, doch 't is toch hetzelfde als
over vier eeuwen. Hierin dus ook geen nieuws onder de zon.
De juweelen zullen hier de sieraden en misschien de prachtige kleederen zijn, die men tot
opluistering, had aangekocht.
In de oudste rek. van 1412 vinden we reeds de verschillende schutterijen vermeld: de
voetboogschutters kregen toen van de stad 4 lakenen; de hand eenig geld ter hulpe hunner
kleeding, zoo ook de jonge voetboogschutters.
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togen, denkelijk wel met het gezelschap ‘der goede mannen’. Een post uit de rekening
van dat jaar zegt ons dat Michiel Panneman d'opperste juweele won: ‘item gegeven
Michiele Paneman, omdat hij een scamel (schamel, arm) man was ende hij d'opperste
juweele te Gheent gewonnen heeft’.... een pond oud1. Of nu Michiel dien prijs
gewonnen heeft in het schietspel of in het vertoonen van ‘eenre personaige’ blijkt
niet; genoeg zij het te melden, dat de magistraat, ja de geheele stad zulk een' prijs
stelde op de onderscheiding door een der medeburgers, al was hij arm, in eene zoo
groote stad behaald, dat hem dat pond oud ‘bij der stadt tsijnen live ghedurende
geconsenteert is’2.
Dat pond oud vinden we verantwoord tot in 1446-47, waaruit we kunnen opmaken,
dat de oudste ons bekende boogschutter of voorlooper-rederijker van Bergen op
Zoom, Michiel Panneman, toen overleden is.
In het volgend jaar 1442 vertoonden ‘die goede mannen’ het spel van Susanna,
denkelijk wel op haren feestdag den 11 Augustus, en dat der ‘Sielen’ denkelijk in 't
begin van November, als wanneer men op den 2 alle geloovig gestorvene zielen in
gebede herdenkt.
Bij den plechtigen ommegang of heiligen kruistocht op Maria Hemelvaartsdag
(15 Augustus) 1469, vinden wij ‘de goede mannen’ niet meer, maar wel bij name
genoemd de gesellen der vruechdeblomme.
Het gezelschap der ‘goeden mannen’ moet dus steeds vooruitgegaan zijn; de leden
moeten dus steeds zoo wel hunne meerderen als hunne minderen aan hun spel hebben
kunnen boeijen, zoodat het de goedkeuring van de goede poirters wegdroeg; hierdoor
aangemoedigd en stouter geworboogschutters

1
2

Een pond oud deed in 1441 twee ponden en tien schellingen.
Zoo ver heeft het, meen ik, nog geen onzer hedendaagsche tooneelspelers gebracht, dat zij
van de stad zoo lang zij leefden, eene jaarlijksche toelage kregen. Zoo ver gaat de
kunstwaardering nog niet.
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den zullen zij de stomme groepen allengs hebben veranderd ‘in verzen sprekende’,
tot zij eindelijk in niets meer verschild zullen hebben met de, in andere plaatsen
aanwezige zoogezegde ‘kamers van rethorike’.
De tijd dus om het gezelschap van ‘den goeden mannen’ te veranderen in een
‘geselschap van rethorike’ was gekomen; sterk in getal, niet minder sterk in bekwame
medespelers, gesteund door de Heeren der stad, door den magistraat, geestelijkheid
en door de goede poirters, was daartegen geen bezwaar, zoodat we van nu af aan het
gezelschap der vreuchdebloem ontmoeten, als het gezelschap der rederijkers onder
de zinspreuk liefde maakt eendracht.
Hun blazoen vertoonde ‘de gloriose maghet Maria Onse Lieve Vrouwe met het
kindeken Jhesu op haeren schoot’, zoo als bijgaande afbeelding te zien geeft1,
overgenomen uit ‘de Schadt-kiste der Philosophen2,’ waarin het verhaal over het
beroemde landjuweel voorkomt, door de kamer der Violieren te Antwerpen in 1561
‘opgeset’.
Doordien de broeders hunnen feestdag vierden op den 15 Augustus, zijnde Maria
hemelvaart, wordt ‘de gloriose maghet’ voorgesteld als in eene ten hemel zwevende
schelp te zitten; deze, versierd met groen, zal eene bloem moeten voorstellen en
doordien nu daarin de ‘vreugde der geloovigen’ heeft plaats genomen, wordt zij eene
‘vreugdebloem’.
Het wapen boven, is dat van de Heeren van Bergen op Zoom uit het huis van
Bautershem, met de keten van het gulden vlies, dus denkelijk van Jan den derde van
Glymes, overleden in 1539, deken dier orde, raad en kamerling van Keizer Karel V;
de twee wederzijds aangebrachte wapens, zijn die der stad Bergen op Zoom en het
onderste dat van een regeerenden hoofdman of prins der kamer, genaamd de Rouck.3.

1
2
3

Gewoonlijk zijn de borden décoratief behandeld; het eigenlijk blazoen is op doek geschilderd
en met den binnenrand afzonderlijk daarop bevestigd.
Gedrukt te Mechelen bij IIendrick Jaie. 1621.
In 1544 was Gregorius de Rouck, buiten-burgemeester van Bergen op Zoom, tevens hoofdman
of prins der kamer van Rhetorica. - Op den grafsteen der familie de Rouck in de kerk van
Bergen op Zoom, en waarvan nog een stuk aanwezig is, komt het wapen voor, zoo als op
het blazoen is aangegeven. Over het geslacht de Ronck te Bergen op Zoom, zie men ons stuk
in ‘de Nederlandsche leeuw’, jaargang I, bl. 13-15, 77, 78. De Heer Schotel leert ons in zijne
aangehaalde geschiedenis over de rederijkers, welk een gewigtig man zulk een prins was en
welk een' eerbied men hem betoonde. Zijn wapen werd op het blazoen der kamer geschilderd
(zoo als hier het geval is); de facteur maakte nooit een referein zonder het hem op te dragen,
en hij, die in een gedicht zijn' naam noemde, moest zijn baret ligten tot teeken van eerbied.
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Op den plechtigen 15 Augustus van het jaar 1469, den dag der hemelstijging hunner
patrones, zetten die van rethorika den omgang, waarin Onze Lieve Vrouw met ‘nyewe
cleydere’ verscheen, veel luister bij; in hun gezelschap bevond zich iets nieuws, iets
vreemds, iets dat de goede poirters van Bergen op Zoom nog nooit hadden
aanschouwd, namelijk een trommel; de rederijkers dansten met Teuncken den
bomslaghere1 voor het gulden kalf. In 1471 dansten wederom de broeders der
vruechdebloem met hunnen pijper, bij Mozes om 't gulden kalf; in een' anderen groep
bevonden zich een broeder, ‘die men got hiet synder moeder kroonende’, terwijl vier
engelen, die de vier evangelisten zullen hebben voorgesteld, dáár rondgeschaard
waren en liederen zongen.
Doordien daarvoor twaalf paar schoenen betaald werden, zouden wij er uit
opmaken, dat de rederijkers toen twaalf spelende leden telden.
Bij dezen omgang ontmoeten wij verder achter het heilig sacrement, Willem den
‘Sangmeestere’ met zijne koralen; vóor St Antonie de stadspijpers en in eene andere
groep den beroemden ‘Cantoir’ (zanger) Jan van Oudenhoven.
Op vastenavond van 1474 vertoonden de broeders rederijkers het geestelijk spel
der zeven weeën van Maria en ontfingen voor hunne gemaakte kosten de som van
dertig schellingen.
Uitdrukkelijk wordt het niet vermeld, doch we kunnen wel nagaan dat, toen den
27 September van dat jaar Mijnheer

1

Deze rek. spreekt ons het allereerst van een trommel, toen bom genaamd, ongetwijfeld naar
zijn geluid. Dewijl het muziekinstrument zoo bij name wordt genoemd, meen ik der waarheid
niet te kort te doen, door te stellen dat dit instrument toen voor het eerst te Bergen op Zoom
verscheen.
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van Contey1 ons liefs heeren van Bergen zwager (schoonzoon) en Mijnheer den
prothonotaris van Bourbon op het stadhuis onthaald werden, de broeders rederijkers
wel een spel zullen vertoond hebben ter eere van dat hooge bezoek. Even als in andere
plaatsen zal ook in Bergen op Zoom, het gezelschap der ‘edele conste van Rethoriken’
bij alle plechtige gelegenheden en feesten, zoo wel burgerlijke als kerkelijke,
tegenwoordig zijn geweest, alles doende om hunne wereldlijke en geestelijke
overheden en medeburgers van tijd tot tijd eenige aangename en vrolijke uren te
verschaffen en door hunne tegenwoordigheid de plegtigheid verhoogende van de,
onder het volk zoo gewilde, kerkelijke omgangen.
In 1475 kwamen de batementers van eene der zusterkamers van Antwerpen2 alhier
de broeders der vreugdebloem bezoeken; op St Sacrementsdag de batementers van
Reimerswaal3, die 's namiddags op de markt een esbatement uitvoerden even als op
den avond van den 14 Juni de rederijkers van Bergen op Zoom op het stadhuis
speelden, toen van stadswege een maaltijd geschonken werd aan ‘mynre vrouwe van
Contey ons lieffs heeren van Bergen dochter met haar geselschap’, waaronder wij
Mevrouw v. Ravestein en ‘den Suffrigaan van Ludick’ (Luik) willen rangschikken,
die hier gekomen was om het altaar in de kerk der Observanten te wijden. De dag
vóor de hemelvaart van hunne patrones was in dat jaar voor de broeders niet minder
ge-

1

2
3

Adriaan de Mailly, ridder, Heer van Conty in Picardie was geh. met Jenne van Bergen,
dochter van Jan van Bergen, Heer van Glymes.
Zie ‘eenige bizonderheden over de oude Heeren van Bergen op Zoom, ontleend aan de
rekeningen dier stad’, in het tijdschrift voor Noordbrabantsche Geschiedenis, Taal- en
Letterkunde, onder redactie van Aug. Sassen, archivaris van Helmond.
In Antwerpen had men de kamers de Violieren, Wt jonsten versaemt; den Olyftack, Ecce
gratia; de Goutsbloem, Groeijende in duechden; 't Lelyken van Calvarien, In liefde groeyende.
Te Reimerswaal heette de kamer de Drie korenbloemkens, In minnen versaemt.
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wigtig; de gezellen van Leuven1 kwamen te land en die van Goes2 te water als 'twaar
tegelijk om hunne broeders met een bezoek te vereeren en een battement te geven;
na zulks ieder afzonderlijk gedaan te hebben 's middags op de markt en 's avonds in
de vergaderzaal, werd besloten om, ter eere der H. Maagd, den heiligen kruisomgang
van den volgenden dag met hunne tegenwoordigheid op te luisteren en later te zamen
een batement uit te voeren. Ongetwijfeld zal men het spel van Onze Lieve Vrouw
opgevoerd hebben; de overgekomen broeders werden door de stad beschonken met
vijf brabantsche schellingen.
Op Maria Magdalenadag (22 Juli) speelden de broeders het spel dier heilige, door
de stadsspeelluiden daarin bijgestaan. De stad gaf toen een gelag op het stadhuis aan
den Heer van Walheim ter presentie van ons lieffs Heeren van Bergen. Het was het
zoo genaamd galgenmaal van dien heer, want hij bleef in den slag voor Nancy.
In 1476 vertoonden de gezellen op ‘vastelavont’ het spel der zeven weeën van
Maria; deze uitvoering was den poirters en poirtersen zoo bevallen, dat tot bevrediging
van aller verlangen het spel ‘tote twee reysen’ moest vertoond worden.
Alhoewel er dit jaar te Goes, ‘zeken prijs te winnen was’, aldaar dus een landjuweel,
groot of klein, gehouden werd, vinden we niet gemeld dat de broeders van Bergen
op Zoom den prijs magtig geworden zijn.
Op Onser Lieven Vrouwedag annunciatio [Maria boodschap 25 Maart] van het
jaar 1478 werd ons lieven Heer van Bergen met zijne vrienden op het stadhuis een
gelag van ‘froyte ende wijn’ aangeboden, toen zij terugkeerden van het spel dat de
gesellen der ‘vruechde blomme’ speelden ‘over ons heen ende onss vrou gheboorte.’

1

2

Te Leuven had men de kamers: het Roselaar (de rozenboom), Minne ist fondament; het
Kersauken; de Peterseliewortel; de Meluite (de Mesuyta Consolida minor); de Lelybloem;
de pensee (viooltje) (Viola flummea).
Te Goes heette de kamer De nardus bloem Met ganscher herten of minne baert solaes.
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Op Onser Lieven Vrouwendag Hemelvaart (15 Augustus) van 'tzelfde jaar speelden
‘de gesellen’ weder op de markt ‘om der goede tijdinghe wille dat onse ghenedighen
Heere (den Hertog) hadden tegens den Coninc’. Hiervoor ontvingen zij negen
schellingen en acht grooten. 's Avonds was er ter eere dier overwinning een
vreugdevuur op de markt gemaakt en gaf men op het stadhuis aan ons lieven Heer
van Bergen en zijne vrienden, waaronder we Mijnheer den abt ons lieffs Heeren zoon
van Bergen, Mijnheer van Ravestein, mijner Vrouwe van Vere, een aartsbisschop,
door ‘ons Heiligen vaders en ook des keizers weghen,’ als legaat hier in den landen
gezonden, een klein banket, dat opgevrolijkt werd door een kamerspel der rederijkers,
aan wie hiervoor drie schellingen vier en eene halve groot gegeven werd, benevens
‘wijn ende froyte’, alles te betalen uit de stadskas. Toen den 29 Augustus van datzelfde
jaar de broeders Jonker Cornelis van Walheim van Zevenbergen en Mr. van Walheim
(Jan, Heer van Bergen) in de stad terugkwamen, ‘na de bataille gedaen was tegen de
franchoysen’, werd hun op het stadhuis voor rekening der stad een maaltijd
aangeboden, dat door hunnen heer Vader met zijne tegenwoordigheid werd vereerd,
vertoonden de rederijkers een stuk, ongetwijfeld op die zege betrekking hebbende1.
Door deze zoo spoedig op elkander volgende uitvoeringen, door het uitmuntend
slagen daarvan, door de vereerende bezoeken van leden van vreemde zusterkamers,
kon het niet anders of de gezellen der vreugdebloem waren het onderwerp

1

Eenige dagen vroeger was ook aan Michiel, zoon van ons lieffs Heeren van Bergen een
maaltijd geschonken; of de rederijkers daarbij tegenwoordig waren wordt niet gemeld. In
het zelfde jaar wordt nog gewag gemaakt van de terugkomst van Antony, bastaard van
Glymes, die in de ‘batallle der franchoysen’, kapitein geweest was der Soudeniers van Bergen
d.i. van de krijgslieden, die in soldy der stad stonden.
Wij hebben ons eene vrijheid veroorloofd, die niet altoos met d e historie overeen zal komen.
Eenige merkwaardige personen, die in de rekeningen op onbekende tijden voorkomen, hebben
wij laten tegenwoordig zijn bij de spelen der rederijkers; zij worden aldus der vergetelheid
ontrukt terwijl deze schets er te belangrijker om wordt.
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aller gesprekken; een ieders oogen werden op hun gevestigd en een ieder, die zich
bekwaam en in staat rekende mede te spelen, wilde lid van de broederschap worden.
Dat vermeerdering niet altoos tot bevordering van bloei strekt, ja soms achteruitgang
na zich sleept, schijnen de Heer van Bergen, alsmede de burgemeesters, schepenen
en raad der goede stad van Bergen op Zoom ook begrepen te hebben; het gezelschap
onder hunne bescherming willende stellen, het voor alle gevaar willende behoeden
en tevens een blijk willende geven hunner genegenheid en begeerte om de
broederschap in stand te houden, gaven zij het eene wet ‘ofte kuere’, die het getal
der gezellen zou vaststellen en het tot eene meer geregelde broederschap zou vormen
onder één hoofd, benevens eenige andere noodige bepalingen, die strekken moesten
om de vreugdebloem meer en meer te doen bloeijen en in kennis te doen toenemen.
Den 23 Februari 1478 (1479) na schrivens hoofs van Brabant, werd hun, in
vereeniging met burgemeesters en schepenen der stad, eene keure gegeven door
hunnen heer Jan van Glymes, bijgenaamd met de lippen,1 zoon van Jan van Brabant,
Heer van Glymes en van Johanna van Bautershem, vrouw van Bergen (op Zoom),
Grimbergen en Walheim, dochter van Hendrik III en Johanna van Gruithuizen, zoodat
de broederschap der rederijkers van Bergen op Zoom nu voortaan onder bizondere
bescherming zou staan

1

Deze Jan met de lippen, aldus genaamd naar de buitengewone dikte dier lichaamsdeelen,
wiens beeldtenis nog in de raadzaal te Bergen op Zoom hangt, en ook voorkomt bl. 317, in
den nederlandtschen herauld ofte tractaet van wapenen en politycken adel door den Bergen
op Zoomschen burgemeester Thomas de Rouck, was gehuwd met Margaretha de Saint-Simon,
de schoonste vrouw van haren tijd en daarom la belle blanche de St Simon genaamd. Hij had
bij haar tien kinderen. Doordien onder zijne beeldtenis staat dat hij vijftig kinderen had,
waarvan wij er enkele hebben ontmoet en nog zullen ontmoeten, had hij er veertig bij andere
vrouwen.
Heer Jan mette Lippen, is hier
Naer het leven ghestelt seer fier,
Had vyftich kinders, 'twas mans ghetier, (n.b.)
Sterf duyst, vierhondert, tneghentich vier.
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van zijn' machtigen heer en onder die van den magistraat hunner zoo gewichtige
koopstad.
Van die keure laten wij hier de voornaamste punten volgen:
‘Wij Jan, Heer van Berghen op ten Zoom, tot Glymes, tot Brechtere, enz, wij
burgm (eesters), scēp (schepenen) en raide der stadt van bg en (Bergen) voirs.
doen cond ende kenlic allen luden, dat wij wt (uit) goider affectien (genegenheid)
ende begheerten, die wij hebben ende draghen tot der v gaderinghen ende geselscape
van der gulden der vruegden bloeme in der voirsz. stadt, voortgestelt ende gemaict
ter eeren ende weirdicheyt der glorioser maghet Maria ons liever Vrouwen den voirsz
geselscape ende den ghenen, die nu in de voirsz. gulde zijn en namaels comen
zullen wt onser gracien verleent hebben ende gegondt, vleenen hen ende gon en
(gunnen) mits desen alsulcke rechten ende koeren (keuren), de voersz. gulde minlic
ende bruederlic mede te reg e n (regeeren, besturen) altyt op onser weten, minden
(minderen) ende meerden (meerderen) gelyc hier na volgt.
I. In den yersten (eersten) gonnen wij hen ende verleenen dat de dekene ende
gezworene van der voirsz. gulden alle jair eens op ten v zworen maendach zullen
overbringhen in gescrift den Schouthet, burgm r . ende scep. tien gesellen, de acht
uten ghenen, die onder de wedden van de stad zijn ende de twee van den
ledichgangers1, wten welcken men hen ordinen (kiezen) sal eenen deken ende vier
gezworene, d af (daaraf, waarvan) de deken ende drie gezworene zullen genomen
worden wten ghenen (uit hun), die onder wedden staen ende de vierde gezworenen
vten ledichgang s , dewellic alle tsamen eed doen sullen, gelijc ande(re) dekenen
ende gezworenen, die dan oic gemaect worden.
II. Item wellic deken ende gezwoen (gezworen) aldus

1

In Vlaanderen noemt men renteniers, lediggangers. In Reimerswaal had men zelf een gilde
van lediggangers.
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gemaict zijnde, zullen de gemeine gesellen onder wedden staende, metter meest
menichten (met de meeste stemmen) uten voirsz. vier gezworene moghen kiesen
eenen die rentmeester zijn zal ende oic gezworene. Ende zullen voirt kiesen v ten
gemeyne geselscape eenen hooftmeestē (hoofdman) en dien zij willen van buite den
gulde voersz. eenen knaep (bode) metter meest menichten.
III. Item wie gecoren worde rentmeestere ofte hoofmeestere te wesene ende dair
tegens zeide (daartegen opkwam of zulks niet wilde aannemen) soude staen ter
correctien van deken ende gezworen voirscrē (voorschreven).
IV. Item zullen de voirz. deken moigen mane (berispen) ende den gezwore n
wijsen (vonnissen) ende alle saken berechten den gemeynen geselscape aengaende,
na wtwijsen deser koeren behoudelic van vonnissen, die zij niet wijs en zijn oft van
appellacien dairaf, zullen zij come te houde(n) aen burgmr ende sce p van bge n
(Bergen).
V. Er zullen in voirsz gulden wesen bij tijde 20 geselle, die zullen staen onder
gaigen ende wedden van der stadt en die in al tghene des in dese koeren begrepen
staet gehouden wesen zullen, ende tot hen (zal) wesen noch acht guldebrueden oft
ledichgang s , die in gheenen stucken voorde gehouden en zullen wesen dan de
gulde bruederen van de voetbooge ende hantboghen.
XV. Item wanneer de gesellen enige groote spele spelen willen ende men stellaigen
ende thoon en (tooneelen) dair toe behouft te makene, dair sal eenyegelic moeten
comen ter gestaecter (?) (bestemde) uren, daer den deken gelieven sal, om gereetscap
te helpen makene ende die gereetscap, stellaige ende thonen also gemaect sijnde,
moigen zij vteeren op tghemeyn geselscape
IX grooten brab.
XVI. Item van eenighen batamenten (tooneelstukken) te spelen ende den waghen
te maken, dair sal eenyegelic moeten comen helpen maken, ten wair, (ten ware) dat
zij oirlof hadden van den dekene oft gezworene op te boete van
1½ groot brab.
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XVII. Item zoe zal de deken bij tijden wesende alle rollen aenvaerden met zijnen
gezwoern ende die er nut toe zijn ende die sal ze leeren tegen dat men spelen sal.
XVIIJ. Item als iemand der gesellen brudegom worde ende huwelic dede, dair
sullen de gesellen gehouden zijn een batement te spelen en als zoo verre als hij hem
laet weten ende zij tleeren moegen; ieder gesel moet hem geven zesse grōn (grooten),
dies moet de brudegom hen besorgen een maeltyt, dair zij zullen gaen teeren.
XX. Item als iemande der gezellen op ter cam e n (kameren) ofte bynnen der
vierschaēn oncuysse woirden sprake sonder oirloff, verbuert
VI groot brab.
XXI. Ende die van de gesellen op ter came n quade eede zwoeren oft den
anden (anderen) toedroncken bij maten, verbuert
IX miten brab.
XXIJ. Item als een der gezellen sterft oft dien huisvrouwe, zullen de geselle(n)
gehouden zijn ten grave te comen op te boete van IIIJ grooten; des zal de guldebrueder
gehouden zijn te geven den gesellen de leste palluere ofte XXX gron (grooten) en
voor zijne wive twelve gron , ende als een kind ook sterft item twelve gron .
XXIIJ. Item of yemant van de gesellen ghaet in onbehoirlicke ende slechte
plaetssen, dairt hem niet en bedient te zijne, tot ledegen (ligte) vrouwen ofte om
droncken te drinckene, verbuert
XX grooten.
XXIV. Item niemand zal op ter camere tegens een ander met teerlinghē spelen
ofte verbuert
XIJ grooten.
Om vriendscap te toonen ende malkander te bewijzen, soe sal elck gesel telken
twee jaer laeten maeken eene nieuwe palluere metten devisen dairop staen (staande).
Gegheven 23 Februari 1478 (1479) na scrivensshoofs van Brabant.’
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Toen Heer Jan van Bergen de gildebroeders die keure geschonken had, kwamen zij,
ongetwijfeld om hunne erkentelijkheid te betuigen, reeds spoedig ten tooneele; op
palmzondag van 1479 speelden zij in hun nieuw gewaad gedost zeker spel; hierover
was men zoo tevreden, dat den broeders drie en eene halve schelling gegeven werd;
onder de toeschouwers vinden we zoo wel den magistraat als ‘ons lieven Heere van
Bergen’ met zijne vrienden, zoo mede Mr Jan van Watermale, Pieter van Voerendale,
uit den raad van Brabant, toen in de stad aanwezig.
In 1480 schijnt te Bergen op Zoom een landjuweel plaats gehad te hebben; althans
de broeders rederijkers schijnen toen een prijskamp uitgeschreven te hebben, want
in de stadsrek. van Hulst vonden wij dat op den 2n paaschdag van het jaar 1481 de
rederijkers op de markt speelden, ‘de materie’, die zij te Bergen (op Zoom) om prijs
gespeeld hadden; zij ontfingen daarvoor 2 kannen wijns1.
In 1482 vierde men den 9 Februari den vrede met Frankrijk (vrede van Kadzand).
Deze lang gewenschte en blijde gebeurtenis mocht niet ongemerkt voorbij gaan; zij
moest plechtig worden gevierd, zoo wel in de kerk als daar buiten.
Den armen werden 30 vtelen (vierde deelen) terwen uitgedeeld; het stadhuis
versierd met groen laken; Toon Nelle kreeg voor het luiden der groote klok drie
schellingen; de rederijkers vertoonden op de markt ‘eenre personaige’, en 's avonds
aan het banket, waar men ‘Ypocras van zeleye’ (gelei) dronk en ‘prumen van
damascus’ at, waaraan de Heer van Bergen, de prelaat van Mons St Marie, ons lieffs
heeren zoon van Bergen en de graaf van Nassau, die in de zwane gehuisvest was,
alsmede de oude en nieuwe magistraat aanzat,

1

Door gemis der rekening van Bergen op Zoom van 1480 is niets van dezen prijskamp ter
onzer kennis gekomen. Als eenmaal de oude stadsrekeningen van iedere plaats onderzocht
zullen zijn, zal ongetwijfeld hier en daar nog veel merkwaardigs over de oude
rederijkerskamers bekend worden, zoo als nu reeds deze prijskamp (landjuweel?) door de
rekening van Hulst.
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werd de feestvreugde nog vermeerderd door ‘een scoen spel’ der fraai uitgedoste
rederijkers.
Hebben wij gezien dat de rederijkers bezoeken kregen van broeders uit andere
plaatsen, de rekening van 1481-82 geeft ons het bewijs dat de broeders rederijkers
van Bergen op Zoom op hunne beurt ook andere broeders gingen bezoeken.
Den 5 Mei 1481 trok Jan van der Heyden, denkelijk de hoofdman, met de broeders
naar eene der kamers van Brussel, ‘tot eenre spele van Rethoriken’; wij twijfelen
niet of dat bezoek is alleen geschied uit vriendschap of kameraadschap; wij vinden
althans in onze bronnen niet dat een der kamers aldaar1 toen eenigen prijskamp of
een landjuweel had uitgeschreven; mocht het echter later blijken, dat zij toen naar
opgehangen prijzen hebben medegedongen, dan kunnen wij toch verzekeren, dat de
broeders geen' prijs hebben gewonnen; zonder twijfel zou zulk eene gewigtige zaak
wel gemeld zijn in de verantwoording der tien schellingen, die voor dit uitstapje in
de rekening zijn uitgetrokken.
- In de stadsrekening van Hulst van 't zelfde jaar, vin den wij, dat den 3n paaschdag
de zangers van Bergen op Zoom, in de kerk kwamen zingen en den dag na St
Sacrementsdag (28 Mei) de ‘gesellen van rethorike’ van Bergen op Zoom, het spel
van de H. Geertruida op de markt te Hulst speelden, waarvoor hun twee kannen wijns
geschonken werden.
- Bij gelegenheid van de ‘brulochte van Marien ons lieffs heeren van Bergen
joncwijf,2’ in 1482 hadden eenige feestelijkheden plaats; geenszîns twijfelen wij of
de broeders zullen hunnen ijver als ‘ordonnanciers’ van het feest wel hebben getoond
en ten einde deze gebeurtenis zoo genoegelijk

1
2

Te Brussel had men de kamers: het Boeck, Om beters wil; de Coorenbloem, Jeucht sticht
vreucht; 't Marien cransken, Minnelyck accoort; der Veltbloemen; de Lelie en de Olijftak.
In den nederlandtschen herauld, ofte tractaet van wapenen en politycken adel, reeds genoemd,
vinden wij bl. 316 de jongste dochter van Heer Jan, Maria genaamd, doch niet, dat zij gehuwd
geweest is. Kan zij bedoeld worden? met wie huwde zij dan?
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mogelijk te maken, tevens hunne gaven wel op de markt hebben laten hooren, toen
de bruidsstoet zich van de kerk naar het hof begaf; ook zal hunne tegenwoordigheid
wel gevorderd zijn geweest, toen op ‘dertien avont’ (4 Jan. 1483) ‘mher (Mijnheer)
de Stadthoudere van Hollant ende Zeelant’, de stede bezocht en hem twaalf gelten
wijns van harentwege geschonken werd.
Op den algemeenen grooten ommegangsdag van het heilig Sakrement in 1483,
werden de broeders vergezeld door die van de rethorike van Reimerswaal; deze waren
met de handboogen voetboogschutters en pijpers dier, nu verdronken stad,
overgekomen om deze ‘theylighe cruystocht’, waarin men het groote kruis
ommedraight, op te luisteren en verder den dag met hunne broeders door te brengen;
aan een gezamenlijk esbatement op de markt in den namiddag moeten wij niet
twijfelen.
Hoe plechtig de groote ‘theylighe cruystocht’ op H. Sakramentsdag te Bergen op
Zoom gevierd werd, leeren ons de uitgaven in de rekeningen; wij willen er thans wat
meer van mededeelen. Er werd in 1483 aangekocht goutfoelgien, zilverfoelgien,
vermilgoene, ½ pond oprimens, ½ pond rosen, 1 pond meniën en menicherhande
andere stoffen voor het verwen van wagens, huysen1, de zeven speeltuigen, het zadel
der vier heymskinderen, die zelf ook hersteld en gekleed werden; schoenen en
handschoenen voor de dansers rond het gulden kalf, tgeen de rederijkers steeds deden,
nu in gezelschap van die van Reimerswaal; er werden negen Septrômen gemaakt en
een prēte (prente); aangekocht zes joodsche hoeden met vier wappers; vier bonnetten
voor de

1

In de ommegangen te Axel was steeds het huis van Beddeleen (Betlehem) vertegenwoordigd;
ook kwamen daarin soms wagens en sleden voor, waarop tafereelen uit de bijbelsche
geschiedenis werden vertoond zoo als in 1549, verjaging van Adam en Eva uit 't paradijs;
het zitten van ons heer over de dooden; ons heer in 't hovekin; daar Judas zich in verhing;
de geeseling onzes Heeren; daar Pilatus ons Heer den volke vertoonde: daar ons Heer en
joden loopen metten cruce en ons Heeren verrijzenisse. Zie de, door ons medegedeelde
‘oudste rekening van Axel, 1492-1493’, in de werken van het Hist. Genootschap te Utrecht,
1868. 5e Serie, 4e deel.
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vier heymskinderen, vier paar kousen voor hun en een wapenroxken, alsmede een
bonnet voor den leider van het paard; een kleed voor St Jorispaard, alsmede vier
boekranen.1
De zon (stralenkrans) rond het hoofd van O. Lieve Vrouwe werd geschilderd; het
kalf verguld en twee nieuwe kinderen gemaakt voor Salomo; vier pijpen werden in
den draak en drie in de keizerskroone gestoken; roode franje, lint en zijde aangekocht
voor de baniere der stadspijperstrompette en voor het stofferen der broekskens van
de pijpers, alsmede voor de stadshandboog- en voetboogschutters en voor het stofferen
van St Anthonis, dien men omme draagt; vier taergien voor de heymskinderen van
gulden blecke.
Begeleid door de geestelijken der hoofdkerk, die der kloosters en overige
geestelijken en broeders, die zich in de stad bevonden, door de kloosterbroeders van
Huibergen, die een ‘refuge’ of huis in de stad hadden,2 door den drossaard, schout,
burgemeesters, schepenen en secretaris der stad door den Heer van Bergen met zijn'
stoet van geestelijken en wereldlijken, door de vreemde kooplui in hunne nationale
kleederdracht, door de voornaamste bewoners van Bergen op Zoom, allen met
brandende waskaarsen in de hand, moet zulk een' omgang (processie) wel indruk
gemaakt hebben op het volk, en verklaren wij wel te begrijpen waarom uit andere
plaatsen zoo veel personen en dikwijls gilden kwamen om aan dien optogt deel te
nemen.3
1
2

3

Zekere geweven stof.
1490-91, 6 April, geschonken de Heēn van Hebg en, als sij hadden haer capittel genāl eene
ame rijnwijns.
II X sch III gr.
1496-97 wordt gesproken van een borreput in de oude Schoolstraet aen ‘thuys van Huberghen’
(Heibergen). Misschien is naar dat huis de Huibergsche straat genoemd. Men vond vroeger
in die straat de cellezusterskapel, dus ongetwijfeld ook het klooster, terwijl in de rek. van
1506-07 van eene stadskamer neffens die kapel gesproken wordt.
De rekening van 1483-1484 leert ons de uitgaven van ‘der Cruystochten’ kennen: Ander
wtgeven der voorz rentmrs van costen bynnen dēs huer l rekeninghe gedaen als men
tcruys om edraight in de genoemde processie en van tghene des dair aencleeft in manieren
nae verclaert.
In den yersten Adriaen de beeldeverwere voor zijne loon van der processie te ordineren, de
personaigen en huysckens te repe r en ende van eenige costen by hem bereid op ten
selven dach voor de gene die personaighen hebben gethoont, nader ouder costume, bet. XIIIJ
philip schilden, tstuck XIIIJ st., maect IJ IX sch. en voor een vat byers VI sch. comt. IJ
XV sch.
Denselven van sekere nyeuwen werke by hem gemaakt aen de voorsz omganck zoe van
pson , zoe van huysekens en andersins mits dat den omganck in de merct (tydens het markt
of kermis was) quam, bet. na wtwysen eener cedullen by hem daeraf overgegeven.
IIJ IJ sch.
Cornelia van Gageldonk van goutfoelgen, zilverfoelgen, vermilgoene en menigherhande
andere stoffen thaen (aan haren) huyse gehaelt en aen de voorsz omganck verbezigt,
na wtwysen eener cedullen bet. IIJ & VIIJ sch. IX½ gr. denghenen die person hebben
getoont in 't voorsz p cessie als blijkt by eener cedullen int lange daer af gemaekt tsamen
bet. XXIJ sch. XI gr. En dengenen die om tgulden calf dansten met huēn schoenen en huēn
pijpen tsamen XXIIJ sch. VI gr., loopt in al
IJ VI sch. V gr. Van den wegen alomme buyten de stadt te effenen bet. in diverschen
dachhuren XXVIIJ sch. IIJ gr. en noch IIIJ speelhuyzen om e te vueren IIJ sch. maect
tsamen
XXXJ sch. IIJ gr.
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Janne Matheus die gewrocht heeft aen de voorsz omganck ende aen de huyskens 32½
daghen, ende Nelen synen cnape van 34½ daghen, tsamen
IJ IX sch. VJ gr. XVIIJ miten.
Cornelis Phlipen van 5 daghen, en Coppen van Wesel van 16½ daghen, maekt al tsamen
XVJ sch. 1½ gr.
Engel den stry makere van IX septrom en en een prēte, die hy gemaekt heeft aen den
omganck en Jan de Loevene voor 6 joedsche hoeden en 4 wappers, maekt XVIJ sch. IIJ gr.;
den 4 hemskinden bet. elck voir een bonet, en elc een paer cousen, enden den ghenen
die tpert leide maekt met gegeven den beeldeverwere van Antwerpen om den zadel van de
4 heymskinden en 4 wapenrocken te leenen al
X sch.
Noch bet, voir negen wapenrocken te naeyen en van der cometuēn (?) van Sente Jorijs p de
te naeyen en Willem de schildē(re) van 4½ dag werkens compt tsamen in al
XI sch. 1½ gr,
Van 4 boecranen bet. van elc stuc 29 st., van den zelven en 10 ellen lijnen lakens lopen tot
XC ellen toe. bet. van figuren van elker ellen 5 st. en van denselven lijnwaet bet. van der
ellen 2½ st., tsamen VIJ VIJ sch. IX gr.
Peter Zwijnairt van 40 ellen grof lynnen lakens aen den voorsz omganck verbesigt, noch
van 36 ellen; van denzelven gheel te verwen en elce elle te figuren en van een cleede dwelc
op Sinte Jorijs peert lait te figuren bet. al tsamen
IV VIJ sch. IX gr.
Jan Mattheesz van IIIJe borts, 10 kercksperren, 3 wagenschots, noch van 1½ wagenschote
en 2 cleyne sperren, van Sinte Jorys speer, noch voor 1 wagenschot en 2 sparren, tsamen
XX sch. XIX gr.
Jan Martinsz van 6 dagen gewrocht thebbene IIJ sch.
Mr Jan Beeldverwers wedewen van 2 bussen te verwen en hairen bouck van den omganck
te leenen, geg. ten bevele van burgemrs en scēp VI sch.
Bet. Jac. Mijs van 1½ hondert borts, noch een hondert, noeh van 37 voeten en van 200
berts van den jaire verleden, toen niet gerekent, tsamen
XXVIJ sch. IX gr.
Jan de Beeldverwere van onzer Vrouwen Zonne, een gulden calf en 2 kinderkens van Salomon
te makene en Heyndrick Bruynbaert van 4 pijpen in den draeck en 3 pijpen op skeyzerskrone
en van 4 taergien van de heymskinden van gulden blecke, tsamen
XVIIJ sch. X½ gr.
Bet. Adriaen v. der Heijen, van 5 dagen aen den omganck gewrocht, Adame de Balmakē
van smere, dair die wagenen mede gesmout zijn
VI sch. X gr. XVIIJ miten.
Marga Jacob Roefzoens dr. van dat zy jaerlijkx des crucen en de Onze Vrouwen cleeden
en ander lynwaet in rehe houdt van naeyen
VI sch.
Der stadspijpers dienen voer de wethouden , 4 pijpers van Reimerswale en 2 anden
pijpers dienen voir de voetboge ende hantboogschutters IJ VIIJ sch.
Herrende (?) Jan Mertensz. van 4 nieuwe tortijsen, die op de voorsz dag gedragen worden
voer de oude gezworen voerboog en hantboogschutters met stocken en eenige kerssen
voir onze vrouwen, tsamen
IJ IIJ sch.
Van denselven tortijsen om e te dragen op voorsz dag en op Sacrementsdag, op St
Antonisdag, mitsgaders Adriaan de beeldverwere van seecker stoffen; den oude gezwōn
voet- en hantboogschutters op den omganck geschonken, mits dat huer geselscap van de
ledighgangers vermeerdert is, elc 24 gelten rijnwijns maekt tsamen
IV XVIJ sch. IIJ gr.
Op den zelfden dagh naer ouder costume geschonken de priesterschap in der kerken van
Berghen, in handen van den vicedeken 3 gelten wyns, ende Sente Michielsgulde ook 3 gelten,
den observanten 9 gelten en den cellebroers 3 gelten rijnwijns.
De kerckmrs ter fabryken behoeff van tscrucen ende O.V. cleedē, die men elc jaer van de
stedeweghen pleegt te vernieuwen en van der stadweghen te bekostigen, bet. nu als in andere
voorg . rek., want de kerck de voorsz cleed aen haer selve hadde
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In den ommegang op H. Sakrementsdag van 1484 vinden we weder 3 pijpers, alsmede
de gesellen van rethorica van Reimerswaal, de schermers van Antwerpen, terwijl wij
den stoet verder gevolgd zien door den kapitein en eenige kooplieden van Schotland,
den gouverneur en eenige kooplieden van de Engelsche nacie, door Janne Pascail,
coipman uit Cataloingen, mher de Zegelere van Ludic, Henrico de Vinario,

VJ IX sch.
Van zeven speelhuysen om te voeren in voorsz omganck, van diverse ijzerwerck; voir der
heēn Innebyt (ontbijt) op ten cruysdach, voor wijn, spijs en andersints; Jan Peck tenghietere
voor teenen (tinnen) croon , weg. 25½ pont en 7 pont rolloets; van roode frange, lint en
zyde aen de baniere van der stadspyperstrompette en de broecken der pijpers te stofferen.
Som der uytgaef van de cruijstocht LIJ XVIJ sch. X½ gr. XVIIJ miten.
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door den burgemeester en de gedeputeerden van Antwerpen, door Antonie de Witte,
secretaris van ‘ons heeren den coninck’, door Mijnheer den ‘biscop van Leons uit
Britanje’ en door een' ambassadeur van ‘mijnsheeren shertogen van Orlyens’, toen
allen in de stad.
Den 3 October 1486 was het groot feest en allerwege
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blijdschap in de stad. Wij zien den hoofdman Jan de Boc met de broeders rederijkers
in hunne bontgekleurde kleeding allerwege in groote drukte het feest ‘ordinancieren’
en nog een' laatsten blik slaan naar de, op hunne plaats gestelde gilden en de
geordende schaar burgers, want ieder oogenblik kon men ‘de allergnedigste Hertog’
binnen de muren van hunne koopstad Bergen op Zoom verwachten; wedijverende
met de, ook in feestelijken tooi gedoste poirters, plaatsten de rederijkers zich, toen
Toon Notten door het luiden der groote klok, de komst des vorsten aankondigde, op
hunne gedrapeerde stellingen, hier en daar langs den weg, dien de vorstelijke stoet
moest volgen, opgeslagen om hem welkom te heeten, terwijl zij in bijbelsche
voorstellingen den vorst en het volk den lof zullen verkondigd hebben van deugd en
burgertrouw.
De ‘allergnedigste Hertog’ was vergezeld van Mr van Molenbais, Olivier de la
Marche, zijne archiers (boogschutters), met hunnen coninck, de wageners, voetloopers,
toomhouders, meester Lenaert de lutenslagē(r), den tambourijn en den bode1; 's
avonds was er algemeene verlichting door ‘menichte tortsen ende wassekersen,’
zoowel op het stadhuis, dat met rood laken en groen en nieuw geschilderde wapens
prijkte, als op het St Danielshuysken,2 het stadhuis3 en op het ‘Oxale’ in de kerk,
terwijl op de markt gevierd werd door de nacie (gilde) der sciplieden en op andere
plaatsen in de stad door die der timmerlieden, hudevetters (leerlooyers), bontwerkers,
bakkers, vleeschhouwers, wevers en comans (kooplieden).

1

In het gevolg van den hertog was ook Mevrouw van Halewijn ‘ende de jonckers van onsen
genedighen hertog.’

2

Christoffel de beeldverwere van de wapens te maken voor tstadhuis ende St Danielshuysken
(dat we niet kennen) 12 schell. 9 gr. Claas Zorge voor 4 voeren meye (groen) 18 gr. H. van
Stapele voor 12 ellen rood laken, dat men van 't stadhuis hing als de hertog kwam, elke el 3
schellingen.
Aan den hertog werd nog een stuk wijns geschonken en aan Mevr. v. Halewyn met de jonkers
negen gelten; doordien er staat maakt 36 gelten, moeten er drie jonkers zijn geweest.

3
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In het zelfde jaar werd een banket geschonken aan Mevrouw van Walheim met haeren
geselscepe, bestaande uit onsen Lieven Heer van bg e n, Mynheer van Walheim,
zijne broeders, Mevrouw van Hūbercourt en anderen.
Het banket, waarop we vinden, wijn, en wijn waar men ypocras van maakt, bier,
zwanen, ganzen, wulpen, cleine vogelkens, braetverkens, twee cappuynen, cleyne
hoenderen, drie schapen, lammeren, patricen, conijnen, hazen, tornesoil, lardeersel,
verckensvoeten, merchde (merg), coeccruyden, oranjeappelen, pastijen, gebak, azijn,
room enz., werd opgevrolijkt door de muziek der stadstrompers en pijpers, afgewisseld
door het spel der rederijkers.1
Toen in 1488 de stad 10 schell. schonk aan prijzen, ‘die opgehanghen waeren,
om e te wyn nen metten colveners te schieten’ zullen misschien de heeren
rethorikers voor de vreemdelingen wel ‘eenre personaige’ vertoond hebben. Wij
lezen echter van geene uitgave daarvoor; maar wel van groote sommen voor
verdedigingswerken.
Den 19 Februari 1488 (1489) werd er aan den Heer van Bergen, Heer van Walheim
en ‘zijnre vrouwe,’ toen men den ‘payse (vrede) van Inghelant’ vierde, een klein
banket op het stadhuis aangeboden; alvorens daar aan te zitten hadden de hooge
gasten ‘een abatement’ der rederijkers bijgewoond.
In het volgend jaar werd ‘te Vastelavont’ aan twee gezellen, die voor ‘mijnre
vrouwe van Wallheim’ op ter stadhuis, een esbatement gespeeld hadden, uit de
stadskas twee schell. en zes grooten betaald; ongetwijfeld zullen deze een tweespraak
gehouden hebben over den aanstaanden plegtigen Vasten.
In Antwerpen schijnt dit jaar door eene der kamers van rethorike een wedstrijd
gehouden te zijn; volgens onze

1

Dit feest had plaats in het Engelsche huis. Bet. van der tapiceryen daer de sale van der
Engelsche huys ende 3 kamers mede behanghen was van onkosten tot Antwerpen te halen,
hier te brengen en weer weg te voeren 6 7 sch. 9 gr.

Dietsche Warande. Nieuwe reeks. Deel 5

92
gegevens zijn de broeders van Bergen op Zoom daarbij tegenwoordig geweest, althans
zond men Janne Boydens berduerwerke(re) met brieven naar die stad ‘aangaande de
rethoryken aldaar gehouden.’ Hij ontfing voor zijne moeite 5 schell.
Op Vastelavont van 1490 werd ‘den gesellen der vruechdebloem’ vier schellingen
en zes grooten geschonken voor een ‘abatement’, dat zij op de markt speelden.
Toen bij een' plegtigen omgang van 8 Mei 1490, de abten en prelaten van St Truyen
en van Egmond tegenwoordig waren, alsmede de rentmr-gen van Holland Thomas
de Bockeler (Beukelaar), Thomas Tack, Coipman van der Hanzen, vertoonden de
broeders ‘eenre personaige’ en dansten rond het gulden kalf; de pijpers van
Antwerpen, Leiden en Reimerswaal namen daaraan deel.
Dat de broeders de landjuweelen of kampstrijden door de zusterkamers in andere
plaatsen uitgeschreven, niet altoos vruchteloos bijwoonden, en zij niet altoos
ongelauwerd uit den prijskamp te huis kwamen, den roem, die van hunne kamer
uitging, niet altoos door anderen hebben zien verduisteren, getuigt verder de rekening
van 1491-1492.
Den 20 September 1492 was oud en jong op de been; een ieder haastte zich naar
het veerhuis op het havenhoofd, want de versierde schuit, die de broeders ‘retorisinen
ende gesellen van der vruechden bloeme’ die een prijskamp te Leuven waren gaan
bijwonen, van Antwerpen terugbracht, was reeds in 't gezicht.
Toen het bij aan wal stappen bleek, dat zij ‘seke(re) prijsen’ gewonnen hadden,
was de vreugde algemeen en van stadswege werden hun ter verwelkoming en tot
erkentenis vier gelten wijns geschonken, alsmede eenig geld ter bestrijding der
gemaakte kosten.
Wat die prijzen geweest zijn staat er niet uitdrukkelijk bij gemeld; de meer of
mindere waarde er van doet ook niets ter zake; de roem, van in eene stad, waar de
geleerdheid zetelde, een prijs gewonnen te hebben met de ‘edele
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conste van rethorike’ was meer te rekenen dan de stoffelijke waarde dier prijzen.
In het jaar 1493 ontmoeten wij de broeders weder in den ommegang; zij ‘maicten
de figuere ende de personnaigen van O. Heere te crusene’; de pijpers van
Reimerswaal, Hulster-ambacht, Mere1 en Dordrecht sloten zich bij den stoet op
verschillende plaatsen aan, even als de broederschap van Jeruzalem, aan wie twaalf
gelten wijns gegeven werd.
In 1494 werd de Heer van Bergen op Zoom met groote plechtigheid bij zijne
vaderen in de St Geertruidakerk ter ruste gelegd2; onder de vijftig personen, die bij
zijne begrafenis toortsen droegen, zullen wij wel de broeders rederijkers vinden,
even als op den 26 September bij den kerkgang van hunnen nieuwen heer, die den
17 September gehuldigd was.3
Na het regelen van den stoet, stellen wij ons zoo voor, dat zij met andere gilden
op hunne ‘stellaiges’ hunne gaven zullen hebben doen hooren, toen hun ‘lieven heer’
zich met zijn gevolg, den prins van Chimay, graaf Filips van Nassau,

1
2

Doordien Mere onmiddellijk volgt op Hulster-ambacht, meenen wij te mogen aannemen,
dat met dit Mere bedoeld wordt Moere, vroeger in den omtrek van Axel (Zuiddorpe) gelegen.
Bij de begrafenis werden 28 dozijnen wapenschilden gebruikt; waarvan er 19 dozijnen aan
de waskaarsen prijkten; in de stad Antwerpen was geen zwart laken meer te verkrijgen; alles
was voor deze plechtigheid opgekocht. Op zijne kist vond men in 1699: ‘Hier legget Heer
Jan van Glymes, Heer van Berghen op ten Zoom, die geregeert heeft alhier LXIIJ jaer, sterft
op ten sevenden dagh van September MCCCC XCIIIJ.’ Daar onder stond:
Ce corps du Seigneur Jean de Glymes a été remis dans ce cercueil pourque le premier estoit
tout brisé en le transportant du lieu de sa première sepulture, l'an XVe LVIIIJ selon Brabant
le XXIIIJ jour de Mars.
Zijne vrouw was hem in 1469 voorgegaan. - Bij het opruimen der puinen van de St

3

Lambertuskerk (2e cercueil?), in 1699 vond men het familiegraf der Heeren van Bergen op
Zoom. De aanwezige kisten werden in een' kelder van het markiezenhof gebracht. Toen in
1795 de Franschen het hof tot eene kazerne deden inrichten, brak men den toegemetselden
kelder open en roofde wat te rooven was. - De mond van la belle blanche de S. Simon was
nog voorzien van zeer schoone welgeregelde witte tanden. - Thans rusten al die overblijfselen
in de R. Cath. kerk. (Handschriftelijke aanteekeningen van B.o.Z.)
17 Sept. verteert bij burgemr s enz. als onse voirsz. lieve Heē vā bgēn gehuldt wart.
IJ XVIIJ sch.
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Mijnheer van Beveren, van Kruiningen, van Borsselen, de la Mouche, Jan van
Poelheim, de proosten van Luik en Tricht, den audencier Mijnheer Gerard Numan,
de burgemeesters van Bergen op Zoom Servaas de Rouck en Jan van der Meere,
Graaf Hendrik van Vorstenborch, Mijnheer Charles de St Simon, den raadsheer van
Brabant Filips Vilain, uit de kerk, waar eene zingende mis gevierd was, naar het
stadhuis en later naar zijn hof begaf.1
In 1496 werd er eene intrede te Antwerpen gehouden door de kamer de Violieren,
sedert 1481 vereenigd met het beroemde schildersgilde van St Lucas; de kronieken
dier dagen beschrijven dat feest als buitengemeen luisterrijk; acht en twintig kamers
uit Brabant, Holland, Vlaanderen en Zeeland waren tegenwoordig om op de
voorgestelde vraag te antwoorden: ‘dewelck die meeste mysterie is, die Godt ooit
brachtte totter menschelijcke Salicheit’.
Onder de te water aangekomen kamers ontmoeten wij die van Bergen op Zoom;
het is ons niet gegund een blik te slaan op den intocht der broeders, doch nagaande
hoe die geschiedde van het St Joris gilde van Bergen op Zoom, dat een jaar later ook
te water ten schietspele naar Antwerpen toog, kan men zich eenigzins verbeelden
hoe luisterrijk ende ‘scoen’ de rederijkers binnen Antwerpen kwamen.
Van die schutters luidt het: ‘Berghen quam chierlijc in te watere met twee schepen
als creveelen met roode lakene becleet met St Joris wapenen behanghen; zeven
standaerden van dien heilige, roode toortsen haddense barnende (brandende) ende
der stadt wapene hiel een wiltman2; zes zilveren stoopen stonden in dien schip op
een berch vol conijnen ende daarbi eene schoone maecht. Int tweede schip waren
zes

1

2

21 Sept. bet. de zangers van der kercken van de missen van den H. Geest, die zij zongen als
men mijnheer hulden zoude 6 gelten. VI sch. IX gr. it. van luyen en den organiste van spelen
XVIJ groot. Den nieuwen Heer van Bergen werden op den dag der uitvaart, twee amen
rijnwijns geschonken voor de som van zes ponden.
Het wapen van Bergen op Zoom heeft als schildhouders twee wildemannen met knodsen
gewapend.
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standaerden ontwonden; had drie stoopen en elleven barnende toortsen; haer coninc
sadt in een' troon boven (bekleed) met gulden lakene; elc (schutter) hadde een pijl
in die hant.’
De gezellen der vreugdebloem trokken het 22ste lot om te spelen en brachten als
antwoord op de gedane vraag de mysterie voor: ‘dwoort’, dat is het woord, het
evangelie, Jezus Christus is het meeste mysterie, dat God tot zaligheid van den mensch
gebracht heeft. Zij ontvingen voor hun antwoord echter geen' prijs, maar wel een,
bestaande uit drie schalen, voor het schoonste inkomen te water en een van drie
schalen en een' rosenhoed voor het schoonste vieren.
Men kan levendig nagaan met welk een vreugde de rederijkers zullen ontvangen
zijn geworden bij hunnen terugkeer uit Antwerpen, toen het bekend werd dat zij
zooveel prijzen gewonnen hadden.
Den 3 februari 1497 speelden de gezellen der vreugdebloem op hun stellage vóór
het stadhuis; zij werden door de stad onthaald op twee potten rijnwijns; onder de
aanschouwers op het bordes van het stadhuis bevonden zich ‘den heere, de scepenen
ende sekere juffrouwe’; aan die bevoorregten werden twee gelten rijnwijns
geschonken, die ze onder het spel der rederijkers, ongetwijfeld ten nutte van het
algemeen, uitdronken.
Ook in den ommegang van dat jaar vinden wij de gezellen vermeld, denkelijk wel
in gezelschap van Mr Jacobe den Sangmeestere van Antwerpen, Graaf Ymbrecht
van Nassauwe, Boudewijn en Filips, bastaarden van Bourg (ondie), aan wie
‘schenkwijnen’ gegeven werden, even als aan de zangers van Hertog Filips' Capelle.
In art. 5 der keure staat dat 20 gezellen zullen staan onder ‘gaige ende toedoen’
der stad. In 1497 vinden wij tien ponden verantwoord ‘mits dat zij nu cleedinghe
hebben gemaict.’ Uit deze woorden meenen wij te mogen lezen, dat de beëedigde
broeders, van nu af aan geld krijgende, om hunne eigene kleeding te laten maken,
nu bij hun spel en optochten voortaan allen gelijkvormig voor den dag zullen gekomen
zijn;
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hoe bontkleurig die kleeding echter nog bleef, zal ons later de beschrijving van het
landjuweel van Antwerpen, in 1561 gehouden, doen zien.
Wij merken dan ook op hoe fier en trotsch zij daarhenen stappen in den omgang
van dat jaar, toen ze ‘sekere persoinagie’ vertoonden, ‘onse heer metten cruse leidden’
en vóór het gulden kalf dansten, alsmede in den heiligen cruystocht, waarin wij ook
den beroemden Mr Jacob Obrecht ontmoeten, met eenige zangers van buiten en de
vier stadspijpers Joost Nijs, Hendrik Joos, Jan en Willem van Welsene, vóór het gilde
van St Lukas gaande.
In de eerste week van April 1498 maakte Engel de scrijnwerckere ‘eenre stellagien’
op de markt; in den namiddag van palmzondag zien wij haar betreden door de broeders
rederijkers, om voor den goeden poirters van Bergen op Zoom en mijnre vrouwe van
Betrucien (?) ons lieffsheeren van Bergen zustere, nog eenmaal het spel der zeven
weeën van Maria te vertoonen; zes gelten rijnwijns ontvingen zij voor hun heerlijk
spel, terwijl aan Engel den schrijnwerker vier schellingen en zes grooten betaald
werden.
Den 31 Mei heerschte eene andere drukte in Bergen op Zoom; ‘mijn ghenedighen
heer den eertshertoghe met mijner ghenediger vrouwe der onderprincessen’, waren
in de stad gekomen om te Wouw1 het kind van ons lieffsheeren van Bergen te heffen
(ten doop te heffen); de stad schonk deze hooge gasten twee vaetkens rijnwijns groot
drie amen. Onze bronnen spreken niet uitdrukkelijk dat eenige feestelijkheid heeft
plaats gehad; we mogen echter wel onderstellen, dat men toch wel iets zal hebben
gedaan ter opluistering dier gewichtige gebeurtenis; waarmede kon men in dien tijd
zoo'n heer en zulke dames al beter bezig houden dan ze te vergasten op een stevig
maal en een esbatement van de rederijkers? Wij meenen wel te mogen zeggen, dat
de rede-

1

Het kasteel van Wouw, bij het dorp van dien naam, eene bezitting der Heeren van B.o.Z., is
thans eene hofstede. Van de oude kasteelpoort stond bij ons bezoek nog een stuk muurs.
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rijkers dien dag op de markt of op het stadhuis een esbatement zullen gegeven hebben
ter eere van de doorluchtige gasten en op de redenen hunner overkomst.
Overtuigd van hunne vorderingen, fier op reeds verkregen kennis en roem, besloten
de broeders retorikers dit jaar om in gezelschap der handboog- en voetboogschutters
het in Gent uitgeschreven schiet- en rederijkers spel bij te wonen.
Hun bekwame en ijvervolle fakteur Jan Ingels had reeds eenige bizondere stukken
voor die gelegenheid gereed gemaakt en den broeders met den besten uitslag
ingestudeerd, toen, om welke redenen ook, verhindering kwam en de broeders te
huis bleven; of nu het spel te Gent niet doorging, of daar slechts alleen een
schietwedstrijd zou plaats hebben, dan of de verhindering bij de broeders bestond,
weten wij niet, er staat daarvan alleen aangeteekend: ‘gegeven Jan Ingels facteur van
sekeren spelen bij hem gemaect, die men te Gent in 't schietspel gespeelt soude
hebben’, twintig schellingen.1
Wij hebben gezien dat de broeders rederijkers reeds van de vroegste tijden af het
voorrecht hadden, vóór en rond het gulden kalf te dansen.
Allengs schijnen zich voor dat liefdewerk meer liefhebbers opgedaan te hebben;
de broeders echter geene mededinging gedoogende, schijnen zich daarover aan
burgemeester en schepenen, beklaagd te hebben waarop deze den 8 April 1498 een
artikel voegden bij de twintig jaren vroeger gegeven keure, luidende:
‘Item aengaende den spelen ende dansen van den ommegange als om tgulden calf
te dansen ende anderen, zullen dāf (daar af, daarvan) tregiment, bewint ende tprofffjt2
heb-

1

2

De voetboogschutters kregen dit jaar van de stad een zilveren croest, wegende twee onsen
en twee engels, kostende zestien sch. negen gr. Adriaan Hughenzoon hun koning won ‘mette
voghele af te schieten’ op den dag der koningschieting eene zilveren schale, wegende vier
onsen; ook de koning der handboogschutters won zulk eene schaal.
Zuiver liefdewerk schijnt het dus ook al niet geweest te zijn.
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ben, de gesellen van de voorsz. gulde der vruechdebloem ende nyemant anders’.
Op H. Sakrementsdag van 1500 vertoonde de deken der rederijkers Servaes
Scollaert, in den ommegang zeker personaige, te weten ‘onsen heere metten cruse
te leydene, als pilatus en andere’; de andere broeders gingen al zingende achter
den stal van Betlehem, gekleed als ‘scaepherderen’; weer anderen dansten rond het
gulden kalf; zij werden voorafgegaan door de stadspijpers, voor wie de stad nieuwe
‘pipen, floyten ende scalmeyen’ had laten maken1, en door vier pijpers van
Reimerswaal, tgeen de stad bekostigde met twee ponden, vier schellingen en zes
grooten, zonder de zes gelten wyns, die den Suffrigaan van Cameric, commissaris
der aflaten, voor zijne tegenwoordigheid in den omgang, aangeboden waren.2
Den 18 Mei van dit jaar was de ‘ghenedighe heer’ de aartshertog weder te Bergen
op Zoom; in zijn gezelschap bevond zich Filips, de bastaard van Bourgondië, admiraal
der zee, Boudewijn, ook een bastaard van Bourgondië, Cornelis van Bergen, Heer
van Zevenbergen, en de Heer van Lutzemburch. Doordien dit jaar de rederijkers
dikwijls voorkomen, zullen zij misschien ook wel gespeeld hebben bij gelegenheid
dier overkomst.
Op den jaarlijkschen feestdag der Vreugdebloem, op Onze Lieve Vrouwe
Hemelvaart (15 Aug.), tevens de wijding van het nieuwe Godshuis der Cellebroers,
werden den broeders 12 gelten rijnwijns geschonken, om dien dag in gepaste
vrolijkheid door te brengen; den volgenden dag een geestelijk

1
2

Dit vorderde eene uitgaaf van tien gouden rynsgulden of drie ponden, tien schellingen.
24 Mrt. Gez. Pauw Claeszn tot Breda, sHertogenbosch, enz., voort in der stede van der Grave
om den grooten aflaet alhyer wesen , aldaer te doen condighen.
VIJ sch. VI gr.
27 Mrt. Ontv. sekere brieven van geleide als de saufconduite van onsen ghenedighen heē
voer alle, die hier ten aflaet quamen.
XXX sch.
25 Apr. Gesonden Pauw Claeszn., bode van der stadtweghe, met een amandement van den
gheleye op ten aflaet, verleent tot Breda, Bosch, Grave, Diest, Leeuwe, Thienen, Loeven
enz.
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spel op de markt spelende, werd hun eene gelte gegund; ongetwijfeld zal dat geestelijk
spel wel betrekking hebben gehad op hunne beschermheilige, de koningin des Hemels.
Op Onze Lieve Vrouwe geboortedag (8 Sept.) werd op het stadhuis ‘een banket’
geschonken aan Jonker Lodewijk van Montfoort, mijnre joncfrouwe van Buren,
myns heeren kinderen van Bergen en andere vrienden; vóór dat de hooge gasten zich
‘des achter noens’ naar het stadhuis begaven, woonden zij een esbatement der broeders
rederijkers bij.
Op den ‘grooten vastelavont’ van 1505, speelden de broeders op de markt ende
voir de joncfrouwen, die daar waren ‘ende quamen sien spelen opder stadthuys’, in
gezelschap van Jonker Heilwich van Bloys, meester Adriane van Vuytrecht, doctoir
in de Godheyt1, meester Janne Lettin, griffier van den hoogen raad; den abt van St
Bertin (Anthonis van Bergen), en van Mher van Wesemale; den broeders werden
twee gelten rijnwijns geschonken.
In den loop van den zomer ontfingen de broeders een bezoek van de gesellen der
rethorike van Axele2, die met hunnen prins Mr Jan Picans een esbatement speelden;
ten einde die vreemde gezellen behoorlijk te kunnen onthalen, gaf de stad zes gelten
rijnwijns
In 1497 zagen wij dat voor de uitvoering van het spel der zeven weeën nog ‘eenre
stellaige’ op de markt opgeslagen werd, waaraan volgens artikel 15 der keure ieder
broeder helpen moest; in de rekening van 1507 wordt van den wagen gesproken, die
later onder den naam van blauwschuit voorkomt; eerst werd hij gedragen, later op
wielen gezet, zoodat een verplaatsbaar tooneel verkregen werd; ongetwijfeld was
zulks tot voordeel en groot gerief voor het gezelschap; men was van de onkosten af,
steeds aan het

1
2

Later Paus Adriaan VI.
In Axel heette de rederijkerskamer de vier melcteelen en had tot zinspreuk broederlycke
liefde. Bij het landjuweel van 12 Juni 1539 te Gent door de kamer de Fonteine gegeven,
komt voor: Axele, zinspreuk: God ont, commer elcx herte. Onder dien naam of zinspreuk
hebben wij haar nooit in de stads archieven ontmoet.
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opslaan eener stellage verbonden, en den wagen kon men plaatsen waar men van
zins was te spelen, op het geschiktste punt, uit den regen, tocht en wind.
Om deze nieuwigheid te bezien en te gaan bewonderen, zien wij dan ook op den
dag, gewijd aan Johannes den Dooper, de poirters van Bergen op Zoom, zich naar
de plaats spoeden, waar de broeders rederijkers, onder hunnen hoofdman Jan
Coelgenszoon Junior, die van de stad een tabbaert gekregen had, en hunnen deken
Michiel Andries1 voor het eerst op den wagen het spel zouden spelen van dien heilige,
wiens noodlottig eind in herinnering werd gebracht. Het was heden een ernstig spel,
doch de broeders rederijkers waren de vrienden van het volk, ze konden het aantrekken
en boeijen, zoowel door ernst, als door boert, door een zinnespel of door eene zotte
‘klucht’. We moeten echter niet vergeten dat men den zot van het gezelschap wel
een groot deel dezer aantrekkelijkheid moet aanrekenen, hij toch stemde door gebaren
en woorden tot vrolijkheid en wist de lachspieren steeds in beweging te brengen.
Dit jaar werd door de kamer van rethorike van Reimerswaal, de drie
korenbloemkens, een landjuweel uitgeschreven, dat ook door de gezellen van Bergen
op Zoom werd bijgewoond; wij ontmoeten de broeders van Reimerswael dikwijls te
Bergen op Zoom; konden wij de bronnen van Reimerswaal doorzoeken, ongetwijfeld
zouden we even dikwijls de rederijkers van Bergen op Zoom dáar ontmoeten, totdat
de stad allengs door het water verzwolgen is. Dat de gezellen van B.o Z. er een' prijs
wonnen gelooven wij niet, althans onze bronnen zeggen daar niets van.
De uitmuntend geslaagde voorstelling van Johannes den Dooper was laatst zoo
zeer bevallen dat de broeders dit jaar 1507, den dag na hun patronessefeest, ‘de
hystorie van St Jans decollacie’ op ‘vereerend verzoek’ nogmaals zouden vertoonen;
het ernstige spel werd vereerd door de hooge

1

Pieter Noyts was hoofdman der Colveniers, Jan Coelgenszoon de oude, hoofdman der
voetboog- en Willem Brac die der handboogschutters.
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tegenwoordigheid van Mijnheer en Mevrouwe van der Vere en eenige vrienden, aan
wien na afloop der voorstelling een banket op het stadhuis gegeven werd, tgeen de
stad negentien schellingen en negen grooten kostte.
In den avond van 23 Juni 1508 werd een banket op het stadhuis aangeboden aan
den admiraal der zee Filips, bastaard van Bourgondië,1 Mijnheer v. Bergen, Heer
van Beveren, mijner vrouwe van Hymbercourt2 en anderen, toen zij het St Jansvuur,
op de markt ‘ter begheerten van Myn hē vā Berghē’ aangestoken3, hadden wezen
bezien; de rederijkers speelden om het hooge gezelschap te vermaken alstoen een
‘scoen’ spel. Na de herstelling van den wagen of blauwschuit, was men nu bedacht
om hem voortaan in een' goeden staat te houden; ‘den prince ende de hoefman’
verzochten daarom aan burgemeesters en schepenen om eene geschikte plaats, ten
einde hem onder dak te brengen; er werd hun ‘tegen sthof’ eene ledige erve
aangewezen waarop zij eene ‘loedzie’ (loots) mochten plaatsen, mits ten minsten
schaden van derzelver plaetse en tot weder opzegginge der heeren. Deze plaats
beantwoordde volkomen aan het doel en was tevens nog al in de nabijheid van de
kamer der broeders rederijkers. Deze was in het huis genaamd Engeland waarvan
we in de rek. van 1478-'79 lezen ‘dat het gelegen was naest der stadshallen aen de
marckt’.4

1

2
3
4

Aan diens lacaye werd een rinck ende keten gesconken, wegende 2 onsen silvers, kostende
XVJ sch.
Aan mijner vrouwe van Hymbercourt werden nog 2 stukken houts geschonken, waarmede
zij haren orsbar dede maken.
Bet. voir seker ingels hout, dāff tselve vier gemaict was, noch van IIJ pectonnen, compt XI
sch. V gr.
In eene rekening van den heilige geest of armen van Bergen op Zoom van 1 Oct. 1563 tot
paschen 1564 las Heer P. Cuypers van Velthoven (Navorscher XIII bl 43): ‘ontvangst van
renten binnen de stad Bergen en allereerst aan de grote markt - op rethoryke caemere genoemt
Rengelant’. Wij kennen die rekening niet, doch doordien we reeds in de stadsrekeningen
lazen van rente op het huis Engelant, naast der stadhallen aan de markt, onderstellen we eene
misschrijving in de heilige geestrek. of eene mislezing van wijlen den geachten inzender.
De stadshalle van toen is tegenwoordig de hoofdwacht van het garnizoen op de markt; in
1594 wordt reeds gesproken van de halle als corps de guarde.
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In 1513 vinden wij weder de rederijkers met hunne blauwschuit op palmzondag vóór
't stadhuis een spel spelende; onder de toeschouwers wordt Mijnheer Filips van
Bergen ‘metten geselscepe’ genoemd.
Toen men den 24 Juli ‘tkindt kersten dede van mynen heē vā Beveren’, waarbij
de stad 32 tortsen schonk, zal vermoedelijk ook wel eenig feest gegeven zijn geworden
en de hulp der broeders rederijkers wel zijn ingeroepen.
Belangrijker echter werd dit jaar nog hunne taak als ‘ordinanciers’ der feesten
door de stad gegeven, toen in de laatste week van Augustus de bruiloft gehouden
werd van Graaf Filips van Nassau met de oudste dochter van ons lieffsheeren van
Bergen, Adriana genaamd.
Van heind en ver stroomden oud en jong, rijk en arm, te water en te land naar de
stad, die door het bestuur en de poirters met laken, groen, bloemen en tapijten
allerwege versierd was, terwijl de hoofdkerk in al haren kerkelijken dos prijkte. Den
24 Augs. was de toevloed van vreemdelingen te voet, te paard, te water aangekomen
buitengemeen; en geen wonder, thans zouden veler oogen iets prachtigs en zeldzaams
aanschouwen; vóór het huis des Heeren van Bergen, later het markiezenhof, thans
de infanterie kazerne, had men reeds dagen achtereen zand aangevoerd en geslecht,
ten einde daar het uitgeschreven ‘steecxspel’1 te houden, gegeven ter eere der jong
gehuwden, die door de

1

De weinige ruimte, die de Steenbergsche straat of het vierkant pleintje, nu nog vóór het hof
aanwezig, waarop het steekspel dan moet gehouden zijn, aanbiedt, in aanmerking nemende,
kan dat steekspel o.i. niets anders zijn dan eene z.g. ringrijderij. In de rek. van 1516-1517
vinden we het vierkante pleintje bebouwd, en wel door eene beurs, waarvoor dat jaar honderd
en twee , een sch., vijf gr. en acht en eene halve miten betaald werlen; was dat pleintje,
tijdens het steekspel, reeds door de in aanbouw zijnde beurs in beslag genomen, dan schoot
voor dat steekspel, niets dan de steenbergschestraat over, waarin o.i. geen steekspel maar
wel eene ringrijderij kon plaats hebben. - Daarenboven hebben wij gelezen dat tegen,
misschien over het hóf, op dat pleintje, de rederijkers eene loods mogten opslaan tot berging
der blauwschuit.
Wanneer is bedoelde beurs verdwenen? in 1561 wordt gesproken van 't schoonmaken der
Ingelsche borse bij de markt. -
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stad op dezen dag beschonken werden met drie amen en acht schreven rijnwijns,
terwijl de stad Mechelen den vader der bruid bij deze gelegenheid een os en een stuk
rijnwijns ten geschenke aanbood en de stad zijn' heer een ame.
Des avonds kwamen de zangers met der stede speelluiden in de kerk bijeen en
zongen voor 't heilig kruis met organen, (onder begeleiding van het orgel); hun werden
zes gelten wijns geschonken en den zangmeester nog eene buitengewone gift van
zeven sch. zes gr.; de schoolmeester speelde met zijne schoolkinderen op het stadhuis
eene comedie in 't latijn voor de Heeren genoodigden, terwijl de broeders rederijkers
zich ook wel zullen hebben doen hooren.
Op palmzondag van 1516 speelden de broeders rederijkers, weer op hunnen wagen
op de markt, onder hunnen nieuwen deken Peter Engels. Wij betreuren het zeer dat
er niet altoos bij staat, wat zij speelden.
Bij den ‘heyligen cruystocht’ op sakrementsdag van dat jaar speelden de broeders
een ‘scoon miracle van Heilige Sacremente’; alhoewel zoo'n omgang ieder jaar plaats
had zoo waren zij toch niet allen aan elkander gelijk; altoos werd wat nieuws bedacht
om de plechtigheid te verhoogen en des te aantrekkelijker te maken; zoo had men
dit jaar honderd bellen aangekocht voor de duivelen; bij Jan Peck de tingieter, eenige
tinnen kroonen doen maken; vier trommelslagers gingen vóór de kolveniers; twee
mannen vóór 't heilig kruis met ‘ruyspipen’ en twee voor theilig sakrement met
‘veelen’ (violen); van de stadsspeelluyden gingen er eenigen vóór de gildebroers der
‘ramers’, eenigen vóór die der ‘cordewagenkruyers’; bij de zangers der kerk voegden
zich ‘eenige zangers, die van buten quaemen’; Eugenius Crieck ‘beeltsnidere’, die
ook een stadstabbaert droeg, had een nieuw ‘duvelshooft’ gemaakt; de tien paarden
kregen nieuwe dekselen, elk negen ellen lang; de sibillen reden ook op hunne paarden;
de schepen Cornelis de Heere droeg een griffioen; seker man liep op schaetsen
(stelten) drie mans lengte hoog; ‘mij jonckere van Gansendries een dwaes’ was

Dietsche Warande. Nieuwe reeks. Deel 5

104
ook tegenwoordig, even als Cleercken de sottinne, die van stadswegen een keurst,
een geschakeerde tabbaert van wit en zwart laken, een doek, schoenen en kwispelen
aan hare mouwen, waarop het stadswapen geborduurd was, gekregen had, alsmede
nog een zot geheeten Zwager, die ½ el zwart en ½ el wit laken kreeg om daarvan
een geschakeerde camproen (kaproen) te maken, alles tot opluistering van den
plechtigen ommegang.1
In 1517 was er oproer onder de poorters van Bergen op Zoom. Eenige
kwaadwilligen hadden gedreigd de stad in brand te steken en veel gemeen volks was
op de been. Om het rumoer te stillen en een groote ramp te voorkomen, deed de
schout alle moeite om de belhamels in handen te krijgen; hiertoe werden alle stads
bedienden opgeroepen om een handje te helpen; den vreedzamen afloop er van
kunnen we nagaan, doordien we niet lezen dat de stad toen verbrand is; het is echter
misschien om deze redenen dat we dit jaar in de rekeningen geene melding vinden
gemaakt van giften of schenkingen aan de broeders rederijkers, alleen werd er iets
betaald voor het onderhoud van de blauwschuit.
Toen in 1524 de tijding Bergen op Zoom bereikte, dat keizer Karel V ‘victorie
hadde op den coninc van Frankrijk’, heerschte er eene algemeene blijdschap; in de
groote cruystocht bezong Mr Hendrik de zanger met zijn gezelschap deze gebeurtenis,
alsmede de gevangenschap van dien koning, terwijl verder voor dien dag eene
algemeene viering

1

De mode een zot te houden was toen al tot de hooggeplaatste burgers doorgedrongen. Zoo
vinden wij ‘een sot wonende tot tdrossaten (bij den drossaard Gysbrecht de Hertoghe), die
door de stad gekleed werd. Hij kreeg 2 ellen zwart laken, 4 ellen ‘wit storcks’, vier ellen geel
voerlaken, een paar kousen en een paar schoenen.
Aan den zot van ‘mijner genedigher vrouwe van Savoye’, werd een' zilveren ring en dito
ketting, wegende 1½ ons geschonken; eene sottinne van Antwerpen kreeg 2¼ el wit laken
en 2½ el zwart dubbel kruis; voor eene innocenter sot (krankzinnige) geheeten Neelke
Cornelisse, liet men een' geschakeerde tabbaard maken van 2 el 1½ kwartier zwart, 2 ellen
wit en 4 ellen voerlaken; zij kreeg nog 3 ellen ‘roseyt susein’ tot een wambuis en 4 ellen
kanefas. Aan eene sottinne van Gent, die in 1506 in den ommeganc ginck van de wet, werden
gegeven VJ sch, IIJ gr.
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was uitgeschreven. Voor hen die het ‘schoenst, thoegst, ende eerlicxt’ (heerlijkst)
vierden, werden prijzen uitgeloofd; het gilde van den voetboog had den eersten, 2
5 sch., dat van den handboog den tweeden, 2 2 sch., de broeders rethorikers den
derden, 33 sch. en de colveniers den vierden prijs, 30 sch., terwijl Mathijs den ludere
in zijn vuistje lachende, om den prijs van 30 sch. kwam voor het hoogste vieren,
tgeen hij op den trans van den toren gedaan had.
Op den gewonen feestdag van hunne patrones in 1525 vertoonden de broeders
rederijkers, wier wagen door Jan van Campen op de markt gebracht was, zeker
‘personaige te peerde, te voete, te harnassche ende oock te waghene’; in den
ommegang ontmoeten wij den kettermeester met twee doctoiren in de godgeleerdheid,
gelogeerd in de Valke, aan wien zes gelten rijnwijns geschonken werd, den bailluw
van Middelburg François de Quesnoy,1 alsmede de speelluiden van Antwerpen,
Leiden, Axel, Delft, Gent, drie jongens van Mechelen en twee paar vreemde
trommelslagers, den nieuwen stadspijper Joos Zoeting, alsmede Willem Buyse der
stads kolfdrager en Lucas de grafmakere, die ‘de armeluyden vuyter kercke doet
gaan om d(air) nyet te moghen bidden,’ ende als hondenmeyere de honden vuyter
kercke jaeght.
Bij de viering der uitvaart van wilen ons Heeren van Walheim, Heere Phè (Philippe)
hoogte memorie op 20 Oct. 1525 zullen de broeders rethoricijnen ongetwijfeld ook
wel tegenwoordig zijn geweest.
Des Zondags vóór ‘Vastelavont’ van 1527, toen mijn geduchte Heer van Bergen,
met den Heer van Wackene, die een zijner bastaard dochters (zusters) gehuwd had,
zich bij Jan Stranghe bevond, speelden de rederijkers onder hunnen facteur Mr Willem
van Wemelinge een kamerspel, en werden daarvoor op drie gelten wijns onthaald.
Bij de tijding, die men dit jaar ontfing dat ‘onsen ghenedige heer de

1

Smallegange maakt van dezen geene melding.
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Keyser een jonghe zone’ geboren was, werd onder andere festiviteiten eene viering
voor ‘elcx gulde’ uitgeschreven, terwijl de speelluiden voor tstadhuis speelden en
de rethorikers des avonds bij het banket, dat den heer van Bergen aangeboden was.
In dit jaar echter wachtte den broeders nog een' anderen taak, toen men ‘de jonghe
zone’ van ons heer van Waelheim ‘kersten dede’ (doopte).
De luisterrijke kerkplechtigheid afgeloopen zijnde, begon al vroeg in den avond
het burgerlijk feest door het ontsteken van een groot vreugdevuur, dat de timmerlieden
op de markt opgericht hadden, en waarvoor gebruikt waren 4 opgaande houten, 1200
fasceelshouts, 6 tonnen tijras, 100 mutsaerts, 2000 torcken,1 7500 ongeteerde en 100
geteerde turven, terwijl aan het gilde van den handboog de zorg toevertrouwd was
van de, op de markt ‘tot eender truephe’ (triomphe) gestelde fontein, waaruit poteau
wijn spoot en waarvoor een halve aam en een halve schreve bestemd was; s'avonds
moesten de broeders rederijkers door hun spel het banket opvrolijken, dat ons Heer
van Walheim en mijner Vrouwe van Marquis, den Heer van Wackene, die ons Heeren
van Berghen bastaerd dochter hadde en andere edelen werd aangeboden en dat door
den pasteibakker Hendrik Bouwenszoon voor 4 19 sch. 9 gr. ruim voorzien was,
zoo als ons de spijskaart doet zien, waarop voorkomt allerlei soort van suycerije,
gileye, tregie, brusselsche gesuikerde koeken, dito wafelen, anijs, geconfeyt,
eyerlombaert, ypocras, orangie geconfeyt, vijgen, rosijnen, vice-vasen, gepelde noten,
dubbele puppinghen, platte keesen, witte - roode - en geele ypocras, eene partij
enichoen ancheroysen, oostersche hammen, gerookte tongen, dito hancken,
cabeljaauwsooghen, daye, pruimen, pynee, peeren, rijnwijn en beane en wat ‘met
deser anecleeft’.
In 1528 kwam de speelwagen vier malen op de markt;

1

Torken = fransch torches, tortsen, gedraait piktouw om te branden, vindt men in L. Meyers
Woordenschat.
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den 24 Aug. vierde men den vrede van Kamerijk; in den morgen van dien dag hielden
de schuttersgilden1 hunnen schietwedstrijd naar opgehangen prijzen; Wouter Janszoon,
goudsmit had de breuken der speelluyden, die zij dragen hersteld voor 28 sch.; des
middags speelden de rederijkers een spel en voor den avond was er eene algemeene
viering uitgeschreven; de schiplieden hadden den hoogsten prijs bestaande uit eene
ame rijnwijns; het gilde der timmerlieden den tweeden met 31 gelten, dan volgden
de bakkers en peltiers met 22 gelten, de meersse (mercerie, koopmans) met 12 gelten,
de poorterie, de kleermakers, de ramers, de gezellen van den voetboog en de
kolveniers met 6 gelten, de broeders van den handboog met drie gelten en eindelijk
de broeders van rethorike met 8 gelten, 'tgeen alles te samen VIJ XVJ sch kostte.
Ongetwijfeld zullen de rederijkers dit jaar ook nog gespeeld hebben, toen men het
kind van den Heer van Waelheim kersten dede, bij welke plechtige gelegenheid in
Bergen op Zoom weer wel eenige vreugdebedrijven zullen hebben plaats gehad.
Den 20 Maart van het volgende jaar speelden de rethorikers onder hunnen deken
Klaas van Risinghe of Riseghem een spel van zinne, terwijl later van hun gemeld
wordt, dat zij ‘op te zweerde gesprongen’ hebben.
In 1532 vinden we de broeders weder als ‘ordinanciers’ van het feest ter inhuldiging
van Anthonis den nieuwen Heer en eersten Markies van Bergen op Zoom, graaf v.
Walheim, ridder van 't guldenvlies, Gouverneur van Luxemburg en Namen, raad en
kamerling van keizer Karel V; de stad vereerde hem met eene, toen koninklijke gift
van 30,000 karolus guldens van 20 stuivers het stuk.2 Toen des avonds

1

2

Corn. de Rouck was koning van den voetboog; Cornelis Pietersz. koning van den handboog
en Geert int Vlasch koning der kolveniers. In dit jaar komt het jonge gilde van den handboog
voor.
Later werden de hofmeester en Mr Martē, sekretaris van ons genadigen Heer den markies
van Bergen op Zoom, ‘genoot ende gefestiert’, dewijl zij op ter stadthuis brachten en
presenteerden een zilveren bekken en lampet.
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de markies1 op het stadhuis aan het hem aangeboden banket gezeten was, deed Hendrik
‘de Sangmeestere’ zich met zijn gezelschap hooren, afgewisseld door het spel der
rederijkers. Op dat banket zal de Antwerpenaar Gregorius de Aijala die een huis in
de stad had,2 wel genoodigd geweest zijn, even als Jeronimus van der Noot, ridder,
kanselier van Brabant en Charles van der Noot, Heer van Rijt, toen in de stad
aanwezig. Door het ontsteken van 25, in Antwerpen aangekochte, teertonnen, het
verlichten van het stadhuis en misschien van eenige bizondere gebouwen, heerschte
er 's avonds door de geheele stad eene algemeene vreugde en een licht of het gas
reeds ontstoken was.
In 1544 vinden we Pieter Spotten Claeszoon burgemeester van binnen, hoofdman
der vreugdebloem en Mr. Willem van Wemelinge nog facteur genoemd, doch, niet,
dat zij dat jaar eenig buitengewoon spel gespeeld hebben.3
Den 19 Sept. 1548 zullen de broeders rederijkers wel weder dienst gedaan hebben
als ‘ordinanciers’ van het feest, dat de stad gaf bij de blijde inkomst van ‘den prinsche’
(Filips II), in gezelschap van den president van den Secreten rade;4 twee ‘arcken
triomphale kostelick ende simpelick’ gemaakt en geschilderd, werden opgericht; de
schilder Cornelis van Zurendonck was uit Antwerpen ontboden zoowel voor die
eerepoorten als voor het schilderen van ‘diversche

1

2
3
4

De koperen plaat, op zijne kist gevonden leert ons den juisten dag van zijn verscheiden:
‘In het jaer vijftien hondert een en veertig met den zeven en twintigsten dag Junij saemen,
Sterft Heer Antonie van Berghen de eerste marquis van Berghen op ten Zoom, graeve van
Walheim tot deugdelijke faemen,
Gouverneur van Lutzenburgh ende van Naemen ende Heer van de ordere in syne jeucht
Wiens zie'e moet rusten in de eeuwige vreucht.’
Handschriftelijke aanteekeningen van B.o.Z.
In 1558 was Jan de Aijala, burgemeester van B.o. Zoom.
De drossaard Heer Ransbeeke (Cornelis, bastaard van Bergen) was hoofdman der kolveniers
en Claes van der Merre (Meere) hoofdman der handboog.
Filips II logeerde ten huize van Mevrouw Waermey(?). Misschien Waelheim en dus in het
markiezenhof.
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schilderiën en wapens’, terwijl zijn ambtgenoot Aart de schildere uit Bergen op Zoom
de blauwschuit der broeders rethorikers met zijne kwast opknapte en versierde met
wapens in heerlijke couleuren, ten einde bij den blijden intocht des vorsten, hem
waardig te kunnen ontfangen en hem van hun vervoerbaar tooneel eene beeldsprakige
welkomst toe te kunnen roepen;1 bij de inkomst deed Pieter Sorij ‘de beyaert’
(klokkenspel) hooren.
Des avonds was de stad verlicht, niet door teertonnen, doch door het vieren om
het schoonst, niet om het hoogst, der verschillende gilden, waarvoor prijzen uitgeloofd
waren.
Nog eenmaal komen de broeders dit jaar voor als gesprongen te hebben op de
zwaarden.
In 1550 werd de Hoog Mogende Heer Jan IV van Glymes, ‘marcquis van Bergen
op ten Zoom’ ingehuldigd. Den 8 Juli van dat jaar, werd hij met de geheele
geestelijkheid, al de wereldlijke regeerders en officiers, van stad en markiezaat,
fabriekmeesters, allen gekleed in hunne pallure van zwart laken,2 de burgerij met
harnas, bussche, spies en hellebaarden gewapend, de vliegende vendels, bijna tot op
de helft van den nieuwen Burgvlietschen3 weg, krijgsgewijze te gemoet gegaan en
welkom geheeten. De markgraaf zat op eene spaansche jenette, tusschen de heeren
Robbrecht, coadjutor van het bisdom van Luik, zijn broeder en Jan van Lannoy,
ridder van het gulden vlies, Heer van Molenbaix zijn schoonvader en was vergezeld
van eene menigte andere edelen.4

1
2
3

4

Als hoofdman der vreugdebloem vinden wij vermeld Jan van Crompvliet, burgemeester en
als deken Rochus Hendrikszoon.
Doordien de stad in den rouw was, droegen de regeerders zwart laken; anders gebruikten zij
steeds rood.
Burgvliet. - Vroeger eigene heerlijkheid ten Zuiden van Bergen op Zoom in het bezit van
het geslacht van der Dilft; Jan v.d. Dilft verkocht haar in 1467 aan Jan, Heer van Bergen (op
Zoom) en Walheim, wiens nakomelingen er een lusthuis stichtten en een wildbaan aanlegden
In de hervormingsberoerten is het lusthuis verwoest en het dorp geheel vernield bij de
belegering van 1747 door de franschen. Thans heeft men er weder eene kerk gesticht en daar,
rond een dorp beginnen aan te leggen (zie v.d. Aa. art. Burgvliet).. In 1873 leefde nog te
Brussel Graaf Antonie van der Dilft van Borghvliet, de laatste afstammeling van dat geslacht.
Zie reeds aangehaalden nederlandtschen Herault, bl. 326.
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Hem werd door den drossaard der stad Cornelis van Bergen, ridder, Heer van
Ransbeeck enz. een blanck rijckelijk verguld zwaard aangeboden; door Antonius
Lemssen1 de roede van Justitie; door den burgemeester Pieter Spotten Klaaszoon de
sleutels der stad; daarna door den koordeken en kanoniken in ‘ponteficolis gehabiteert,
dbouck van de heylige Evangelie’, waarop de markies van zijn paard kwam,
nederknielde en het boek eerbiedig kuste.
In de stad komende begonnen de klokken te luiden en Pieter Sorry te beyaerden;
de gilden tot zestien in getal alsmede de gewapende burgerij schaarde zich aan beide
zijden der straten van de poort (Bossche poort) tot aan het markiezenhof, waar de
stoet, vooraf gegaan door ‘muzieke’ moest doorgaan. - Na den dienst in de kerk
bijgewoond te hebben, ging de markies naar het stadhuis, deed daar zijn' eed2 en
werd gehuldigd.
Des avonds was de stad vol vreugde, de pleinen en havens waren verlicht door 36
pektonnen en wij twijfelen geenszins of de broeders rederijkers zullen onder hunne
deken Nikolaas Aarts òf op de markt, òf aan het banket wel gespeeld hebben.
In 1558 werd aan den voerman Bernard Adriaanszoon uit de stadskas vier kar.
gld. verantwoord, ‘van dat hij de speelluyden van de landtjuweele gebracht heeft
met hare instrumenten van Antwerpen’. - Den 6 April was de pensionaris van
Mechelen overgekomen ‘ter sake van de landt-

1
2

Onder de torens tot verdediging der stad, heette er een Symon Lemstoren, in 1553 werd er
een metalen haan opgezet.
De af te leggen eed luidde: ‘Wij zweren als markgraaf van Bergen te zullen zijn een goed
en getrouw heer der poorteren van Berge en haare goede luyden en dat wij alle haare
privilegien, charters, keuren, voorgeboden en regten sullen houden en doen houden wel en
getrouwelijk en niets verminderen.’ - ‘Soo moet ons Godt helpen.’ Deze Jan, tweede markies
van B.o.Z. geh. met Maria de Lannoy, stierf te Madrid 21 Mei 1567, slechts 39 jaren oud
zijnde. Zijn lijk werd naar B.o.Z. vervoerd en in 't familiegraf bijgezet, waar ook zijne kist
gevonden is met het opschrift reeds medegedeeld in de Navorscher XII, bl. 232 en te lang
om hier te herhalen. - Toen Jan overleden was, liet Margaretha op last van Filips II, het
markiezaat in bezit nemen en de stad door kap. Mandeville bezetten.
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juweele’. - Op het Stadhuis genoodigd, werd hem een klein banket aangeboden, dat
met een dozijn aangekochte frankforter roemers tien kar gld. en tien en eene halve
stuiver kostte, terwijl die rekening verder doet zien dat er veel dagen aan 't landjuweel
gewerkt werd. Doordien geen enkele bron iets zegt van een landjuweel te Bergen op
Zoom gehouden, zoo kunnen wij helaas! er ook niets meer van mededeelen, dan de
gevonden duistere posten; wij weten alleen dat den 25 Oct. de kolveniers van
Antwerpen te Bergen op Zoom kwamen schieten.
Anders was het echter met het landjuweel, dat de beroemde Antwerpensche kamer
‘de violieren, wt (uit) jonsten versaemt’ in 1561 gaf.1
Onder de genoodigde kamers behoorde ook die van Bergen op Zoom. Met 54 man
te paard, gekleed in taneiten2 kasakken, roode hoeden en wambuizen, zwarte kousen,
witte laarskens, witte en zwarte pluimen, roode en gele kransen, vergezeld van twee
antieke speelwagens met ‘personagien’ daarop en twaalf wagens ‘met huijven overdect
met taneyt laken’, met twee gildebroeders, die twee tortsen in de hand hielden op
elken wagen, waaruit van achter twee vuurpannen staken; de zot hield eene kat in
de hand en zeide: ‘Ick hebse vonden.’3

1

2
3

Zij had volgens Kok, Vaderlandsch woordenboek, tot onderwerp van een esbatement of
blijspel de vraag gedaan: ‘Hoe oirboirlyck ons syn die cloecke engienen cooplieden, die
rechtvaerdich handelen eenpaer? en van een zinnespel: wat den mensche aldermeest tot
conste verweckt?’
Taneite = tané = rood-geel. Deken der Vreugdebloem was toen Gerard Willemszoon.
Zie over dit beroemd landjuweel het reeds aangehaalde werk van Schotel I, bl. 238, alsmede
Eduard van Even, het landjuweel van Antwerpen in 1561, eene verhandeling over dezen
beroemden wedstrijd tusschen de rederijkerskamers van Brabant, bewerkt naar even tijdige
oorkonden en versierd met 35 platen. Leuven, C.J. Fontein, 1861. - Daarin lezen wij den
intocht der kamer van Bergen op Zoom:
‘Eenen sot heverecx te peerde sittende, eenen herault, eenen Mercurius te peerde. Daer nae
eenen waghen met drij peerden, twee wildemans daerop en twee Nymphen, d'een gheheeten
Bergen en d'ander Redene. Sevens manspersoonen, in tenneyte saeyette gheeleedt, te peerde,
twee in camelot; noch 18 tot den blasoen toe; 13 met tanneyt dammast ghecleedt, roode
carmosijnen wambeysen en hoeyen, de pluymen swert en wit. Daer op volghde noch een
waghen met 5 maechden daer op, waer de opperste ghesetene, namelijk Liefde hadde der
Gulden blazoen. Hier waren de personagien ghenoemt: Liefde, Rhetorica, Machtich,
Vreedsaemachtich, Vriendelykachtich; Gramschap en Rouwe liggen onder de voeten van
Liefde en Rhetorica. Naer desen waghen volgden twee met dammaste rocken; acht daer nae
met floveele, vier speellieden, ghecleedt gaende voor den Prince en Hooftman, een lackey,
een pagie te peerde, elf waghenen elck met 2 mans persoonen geladen, een waghen met een'
man, een waghen met drij manspersoonen. Alle dese persoonen, soo te peerde als te voete,
beloopen tot 59 toe en waren ghecleedt als boven en hadden de rocken oft casacken van
tanneyten coluere, de wambuy sen, hoeyen root, swert en witte plumagien, daer op swerte
cransen.
De waghenen waren alle overdeckt met tanneyten laken, de wagheluyden ghecleedt, en waren
de selve waghenen gheladen met oude en nieuwe cofferen.
Item, vóór op elcken waghen was een pampieren blasoen van hunder bloemen en op d' een
seyde van der huyven was de wapen van Mijn Heere van Berghen en op d' ander seyde de
wapen van Berghen, hadde voirts elcken waghen twee tortsen ende twee vierpannen.’
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De vreugdebloem was de derde in rang volgende op den olijftak van Antwerpen en
gaande vóór de pioene van Mechelen.
De broeders vertoonden den 8 Aug. 1561 eerst het spel van sinne ‘de liefde’; de
personaigen zijn: Hoog vermeten, Eigen eere, de Mensch, tBegeerlijk hart, Naarstig
onderzoeken, de Liefde en Goede kunst (wetenschap); daarna nog een waarvan de
‘personaigen’ zijn: IJdel begeerte, Menig gerust hart en Goede intentie en later nog
een stuk waarin de ‘personaigen’ genoemd worden: Ceres, Augustus als een huisman,
Menig huisman, Rijkdom, Geruste bate, Waaghals, Cleyn Schaamte, Montvliege,
Rhetorices beminder en vrolyk accoord. - Dit eindigde in een nieuw liedeken van
vier afdeelingen ieder acht regelen lang, waarna de prins het woord nam en zeide:
Reyn-princelijcke Heeren gent1
Dit is tot Uwer eeren
'T is liefde, die ons hiertoe went
Willet int beste keeren.

1

Het woord gent, gente hoort men in Vlaanderen nog als dsjent. Het zal wel overeenkomen
met gentil.
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'Twort van Tvruechden bloemken ghedaen
Rhetorica gheeft ons vermaen
Wilt dit van ons in danck ontfaen
Tot uwen dienste dat wy staen.

De broeders ontfingen geene prijzen noch voor hun spel, noch voor hun schoon
inkomen. Zij verkregen den tweeden prijs van den schoonsten ‘kerckganck’.
Toen den 6 Augustus al de zotten der tegenwoordig zijnde kamers bij den zot der
violieren op ‘tscena’ of speelhuis bijeen kwamen om den langsten teug te drinken
en belachelyke cluchten en boerteryen te bedrijven, ontfing de zot der vreugdebloem
van Bergen op Zoom den hoogsten prijs, doordien hij den langsten teug dronk en
het ‘innocentelijcst of onnooselijcst’ den zot gespeeld had en veel belagchelijke
kluchten en boerteryen verkocht had; al waren dan de broeders geen dichters, zoo
als de inhoud hunner stukken ons ten duidelijkste doet zien, dan moet toch hun zot
een echte kapoen, een echte rare snaak (clown) geweest zijn.
Verder gaan onze bronnen over de rederijkerskamer de vreugdebloem van Bergen
op Zoom niet; in 1591 lezen wij dat het gilde in den persoon van Pauwels Adriaansz.
als gezworen van Rhetorica in afwezigheid van den deken ‘na dancksegginge’ van
zijn' eed ontslagen werd, doordien de stad nu ‘swaerlick belast met groote garnizoene,
de vijf gilden niet anders beschouwde als ‘eene beswaringe’ te meer voor de gemeente.
Vroeger hebben we gezien dat in 1615 de keure van tnieuwe gilde werd
geregistreerd daar waar 't behoert.
's-Gravenhage, 1883/4.
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Nogmaals Reyer Anslo.1
In mijn opstel over Reyer Anslo, verschenen in den Volks-Almanak voor Ned.
Katholieken 1884, schreef ik op blz. 243: ‘Ware Six van Chandelier, Anslo's
bestendige en met hem briefwisselende vriend, niet zoo bitter protestantsch - 't blijkt
uit zijne gedichten - en bijgevolg zoo ijselijk onkundig in 't beoordeelen van alles
wat op Roomsche zeden, gebruiken en spreekwijzen betrekking heeft, dan wisten
wij met volle zekerheid dat Anslo te Rome k a n u n n i k is geworden. Immers in een
dichterlijken ‘Brief aan R. Anslo, te Rome’,2 toont hij zich bezorgd en beangst over
't lot en 't onzekere verblijf van zijn ‘goede kennis’:
Seeper! wist ik t' achterhalen,
Waar dat Anslo is belend
Maakte ik hier en daar bekend;
'k Moest de kennis, half begraven,
Doen verrijzen, somtijds laven
En gezonder dan te voor
Maken met een brieftrezoor.

‘Zie, daar komt me waarlijk een snaterbekkende spreeuw uit Rome te Amsterdam
aangevlogen, en
Spreeuwbek, doch wat twijfelachtig,
Snaterbekte3: hij in 't machtig
En trotsch Rome hield zijn woon
Bij den kardinaal Kappoon.
Hij had Menno uitgetrokken,
Ging in lange knunnikrokken,

1
2
3

Zie Dietsche Warande V, 476, VI, 258 en N. Reeks II, 468.
Poëzy, verdeelt in ses boeken, en eenige opschriften. Te Amsterdam, voor Joost Pluimert,
boekverkooper op den Dam, in Seneka. 1657. Blz. 600.
Versta: snaterbekte dat.
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Hong de zeilen naar den wind
Van den mijtergod1 bemind,
Welkers stoel hij kon verplichten
Met hoogdravende gedichten,
Als een oud of nieuw Romein
In uitheemschen ongemein.

In 't voorbijgaan teeken ik hier aan: gelukkig, dat er een s p r e e u w aan “'t
snaterbekken” is; anders ware de plagerij, hong de zeilen naar den wind!, een al te
grove onheuschheid geweest van het vriendschap.
Doch, volgt nu uit “de lange knunnikrokken” van onzen Jan Six, dat Anslo een
kanonikaat te Rome verkregen en bekleed heeft? Ik antwoord: gelijk niet zelden, ook
heden nog, ieder katholiek priester door de protestanten (zonder erg echter, en in alle
goede trouw) tot pastoor verdoopt wordt, zoo is 't zeer aannemelijk dat ieder, die
een koorhemd droeg, ook een eenvoudige klerk of clericus, door Six als een kanunnik
werd beschouwd: hij had er zoovelen op zijne reizen door Italië gezien! 't Is dus zeer
wel mogelijk, dat het alleen en uitsluitend dichterlijke vrijheid was, die de “lange
knunnikrokken” er heeft bijgehaald of liever bijgesleept, om ze te laten rijmen op
hem, die “Menno had uitgetrokken”. Toch geloof ik wel, dat Anslo in den geestelijken
stand is getreden, al was het misschien slechts door 't ontvangen der tonsuur of
kruinschering, en hoogst waarschijnlijk vind ik het zelfs, dat hij de bijzondere
geheimschrijver van den kardinaal Luigi Capponi geweest is.’
Zoo schreef ik tegen het einde van 't vorige jaar.
Thans heb ik de zekerheid, al blijft zijn kanunnikschap nog even twijfelachtig als
vroeger, dat de bekeerling R. Anslo in Juni 1667, twee jaren dus vóór zijn overlijden
(† 16 Mei 1669), nog slechts s u b d i a k e n was en geen p r i e s t e r - wat hij ook
later wel niet meer zal geworden zijn 'k Heb

1

De Paus.
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die zekerheid te danken aan de voorkomende hulpvaardigheid van den heer C.J.
Gonnet, adjunct-archivaris der stad Haarlem. De gedienstige man schreef mij den
25 Mei 1884.
‘Zeer Eerwaarde Heer,
Ik ben altijd een belangstellend lezer van de studiën, die gaandeweg van uwe hand
in de Studiën, Warande en Volks-Almanak verschijnen. Zoo maakte ik in 't begin van
dit jaar met veel genoegen kennis met uw opstel over Reyer Anslo, en had het gelezene
nog vrij wel in de herinnering, toen mij dezer dagen een brief in handen kwam van
25 Juni 1667. Hij is geschreven door Andries Triefne(?)1 en gericht aan (Willem)
van der Goes te Weenen, en bevat, onder meer andere mededeelingen, het volgende:
Mijn Heer Ansloo2 die woont hier nogh, te weeten in het
Huijs van het Hospitael van Vlaenderen bij Sint Andries de
l a Va l l e , h e b b e n o g h a e n h e m n i e t g h e s p r o o c k e n ; m a e r w e l
d o o r M o n s r J e a n M u v e m [v a n M e u w e n ?] M e e s t e r v a n h e t
Hospitael, bij de welcke hij in de koste is, hebbe ick hem
l a e t e d o e n g r o e t e n v a n M i j n H e e r (v a n d e r G o e s ) s i j n
t w e e g h e n 3, m o r g h e n o f t e o v e r m o r g h e n s a l i c k h e t p e r s o o n l i c k
d o e n ;d e z e l f d e H e e r A n s l o o i s m a e r s u b d i a c o n u s ,n i e t p r i e s t e r
g h e l i j c k a e n U l . h a d d e g h e s e y t .’
‘Willem Van der Goes, Hollandsch edelman en streng katholiek, was broeder van
Mr. Adriaan Van der Goes,

1
2

Zou het soms Kiefte moeten zijn, een lid der Amsterdamsche familie van dien naam? Daar
waren veel Roomschen onder die Kieften.
Ansloo - deze schrijfwijze van een tijdgenoot schijnt te bevestigen wat de heer J.G. Frederiks

3

in het Tijdschrift voor nederl. taal en letterkunde, 3e jaarg. blz. 255, schrijft: ‘Ansloo: de
spelling van dien naam is hier gevolgd naar de naamteekeningen van leden zijner familie,
en komt overeen met dien van het oudere stadje, dat nu Christiania heet.’ Men moet echter
niet te veel gewicht hechten aan de schrijfwijze onzer goede vaderen: groote spellersbazen
waren de brave lieden niet.
D.i. vanwege mijnheer Van der Does.
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over wien bij Van der Aa, Biogr. Woordenboek. Hij had het land moeten ruimen
wegens onwilligen manslag en zijne levensgeschiedenis is, dunkt mij, zeer belangrijk.
Ik heb op dit oogenblik de aan hem gerichte brieven onder mij, waar eene menigte
staatkundige bijzonderheden der 17e eeuw in voorkomen, een dossier, dat een zeer
lijvig boekdeel vullen zou.
Ik heb gemeend, dat de kleine mededeeling hierboven voor UZE nog eenige geringe
waarde kon hebben, en geef mij de eer, met de betuiging van oprechte hoogachting
en vereering, steeds te zijn
Zeer Eerwaarde Heer
uw dienstv. dienaar
C.J. GONNET’
Ongetwijfeld heeft deze vriendelijke mededeeling hare niet geringe waarde, als
nieuwe bijdrage ter ontwarring van R. Anslo's levensgeschiedenis. De heer Gonnet
ontvange mijn hartelijken dank.
Mr. Adriaan en Willem van der Goes, die hier te sprake komen, zullen de kinderen
zijn van Andries van der Goes en Machteld Doubleth. Of moeten wij nog eene
generatie lager dalen, en denken aan de zonen van Mr. Adriaan Andriesz. van der
Goes en Maria Dulcia Spiering?1 Dat kan ons niemand beter zeggen dan de knappe
Haarlemsche adjunct-archivaris.
Toen Anslo's beschermer en patroon, de kardinaal Luigi Capponi, in 1659 te Rome
overleden was, zal hij zich teruggetrokken hebben en metterwoon gevestigd ‘in het
Huys van het Hospitael van Vlaenderen bij Sint Andries de la Valle’. Welk dat huis
was, valt niet zoo licht met volkomen zekerheid te bepalen.
't Is van algemeene bekendheid, dat vóór de dagen der

1

Verg. S. Van Leeuwen's Batavia illustrata blz. 971, 972.
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Fransche omwenteling schier elke natie te Rome een eigen kerkgebouw bezat,
waarmede veelal een woon- en verpleeghuis, ospizio ed ospedale, vereenigd was,
bestemd ter herberging of verpleging van reizigers en pelgrims, die eertijds, vooral
gedurende het jubeljaar, de moeilijke reis naar de eeuwige stad ondernamen. Niet
zelden was eene begraafplaats daarmede verbonden. Een der oudste stichtingen van
dien aard is, na de schola Francorum, de schola Frisonum, op een der hellingen van
den Vatikaanheuvel gebouwd door krijgslieden uit Friesland, al is sinds eeuwen
herwaarts het nationaal karakter daarvan verloren gegaan.1 Zoo hadden ook later de
Franschen en hebben zij nog heden hun prachtigen tempel van St. Lodewijk S. Luigi
dei Francesi met toebehooren, de Duitschers hunne Santa Maria in Campo santo,
de Hollanders en Duitschers hun gesticht van Santa Maria dell' Anima, de Vlamingen
hunne kerk van St. Juliaan S. Giuliano dei Fiamminghi.
Bij den rector dezer kerk en der verdere daarmede verbonden inrichtingen zal,
vermoed ik, R. Anslo zijn intrek genomen hebben. Werkelijk waren die gebouwen
in de nabijheid van S. Andrea della Valle gelegen, zooals blijkt uit de Itinéraire de
Rome par le chevalier de Vasi2.
Over die belgische stichting deelt ons Cavaliere Gaetano Moroni de volgende
bijzonderheden mede3: ‘In de 8ste wijk van Rome of S. Eustachio bevindt zich de
kerk van S. Juliaan der Belgen, ook genoemd de' Cesarini, naar 't in de nabijheid
gelegen palazzo van dien naam. Piazza in zijn Eusevologio romano wil dat ze gesticht
werd onder 't pontifikaat van den H. Gregorius II, door de vlaamsche natie, die ze

1

2
3

Zie Dr. A. de Waal, Rector am Campo santo: Die Nationalstiftungen des deutschen Volkes
in Rom. Frankfurt a.M. 1880 pag. 78. ‘Neben der Ruhestätte der gegen die Sarazenen
gefallenen deutschen Krieger bauten friesische Soldaten eine Kirche und verbanden damit
ein Hospiz zur Aufnahme der Pilger aus ihrer Heimath. Die Kirche, allerdings umgebaut
und modernisirt, besteht noch heute mit ihrem schönen romanischen Glockenthurm.’
Rome 1820, II, pag. 311.
Dizionario di erudizione storico-ecclesiastica, Vol XXXIV, pag. 238.
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toewijdde aan den H. Juliaan, de arme bijgenaamd. Daarna werd er een belendend
ziekenhuis en hospitium bijgevoegd, bestuurd door eene broederschap, waarin ook
de pelgrims der aangrenzende provinciën geherbergd werden. Onder het pontifikaat
van Urbanus II, wanneer de vlaamsche graaf Robert II, met de zijnen ten kruistocht
naar Palestina, in 1094 door Rome trok, herstelde hij het gasthuis en begiftigde het
met inkomsten. Toen, na verloop van tijd, de kerk veel geleden had, werd zij in 1675
op kosten der natie in den toestand gebracht, waarin zij heden nog voortbestaat....
Op het oogenblik is die kerk in 't bezit der Belgen en versierd met tamelijk goede
schilderstukken. Daar aanschouwt men eene schoone graftombe der gravin de Celles,
gebeeldhouwd door Matthias Kessels van Maastricht, die in 1834 te Rome overleed.’
Deze gravin de Celles is de echtgenoote van den graaf De Visscher de Celles,
gevolmachtigde van koning Willem I bij den Heiligen Stoel tot sluiting van het
Concordaat van 1827.
Over den in zijn vaderland miskenden, in zijn eigen moederstad te laat erkenden
Matthias Kessels - heden echter heeft Maastricht hare Kesselskade - kan men een
warm woord van hulde lezen van Dr. M. Smiets in de Handelingen van het XIVe
taal- en letterkundig congres te Maastricht, blz. 248-255.
Uit de omstandigheid dat Anslo niet te Rome begraven schijnt te zijn - althans
zijn naam komt niet voor in Victor Gaillard's Epitaphes des Neerlandais enterrés à
Rome1 - kan men opmaken, dat hij te Perugia, waar hij stierf, ook ter aarde is besteld.
Uit den meegedeelden, in 1667 geschreven brief, blijkt ook dat Anslo, heeft hij al
een bestendig en vast verblijf te Perugia gehad, niet lang aldaar vertoefd kan hebben,
wijl hij reeds twee jaren later overleed.
H.J. ALLARD.
Maastricht, 30 Oktober 1884.

1

Gand, H. Hoste 1853.
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Sprokkels van het terrein der genealogie
door J.H. Hofman, Pr.
I.
Ondertrouw- en doopacten te Vianen.
Een verloren sprokkel, op zijn juiste plaats gebracht, kan menigmaal een schakel
worden, die eene gansch verbroken keten weer aan elkaar verbindt. Dit bewoog ons,
als het zoekend oog een nuttigen sprokkel ontmoette, hem op te rapen, om dien zelf
te gebruiken of aan anderen mede te deelen. Tot dit laatste biedt de ‘Dietsche
Warande’ welwillend hare omloverde ruimte aan. Voor heden het volgende, ontleend
aan een trouwboekje der stad Vianen:
Compareerden Joncker Balthasar van der Vecht ende Jonckvrouwe Theodora van
Wees, ende hebben nae voergaende geboden, voor den stadthuyse alhier gedaen,
malcanderen bij dese getrouwt ende beloeven den anderen nyet te verlaten, volgens
Godts insetten. Actum voor Michiel van Riemsdijck en Willem Pijll, schepenen, den
20 Julii 1604.
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Wouter Pijll, oudt-borgermr deser stede ende Joffer Helena Vogels van Emmerick...
hebben... naer behoeren malcanderen bij dese getrouwt... Actum... 2 Octob. 1604.
Op 25 Januari 1607 hebben ‘Joncker Johan van Schagen ende Jonckvrouwe
Wilhelmina van Camons... den anderen bij dese getrouwt.’
Joncker Jacob van Amstel van Mijnen heer van Londersloet ende Jonckvr. Maria
van Sparnwouw... hebben... den anderen getrouwt. Actum ten huyse der Jonffr. ende
Wede van Sparnwouw... den 24 Sept. 1615. (Zie van Spaen Historie der Heeren van
Amstel bl. 193/4.)
Den 17 Augusti 1626 sijn alhier op den stadthuyse getrouwt Rodolph van Suylen
van Natewisch jongman ende Elisabeth Speelvelt jonge dr.
Jor Jacob Haexen heer van Lewenberch ende Jonffr. Maria van der Vecht sijn in
den houwel. staet bevesticht... den 2 Mei 1631.
Jor Gerardt in gen Nulant, vendrich onder den Ed. Heer Oversten Duyck, ende de
Weledele Jonfr. Wellmegonda (?) van der Vecht sijn versocht hunne proclamatien,
omme haer in den houwel. staet te doen bevestigen; waer d'eerste proclamatie gedaen
is den 12 Febr. 1632, waerop d'andere ook gevolcht sijn en dat sonder eenige
verhinderinghe.
Mr Pijll, rentmr van Sijn Gen. van Brederode ende Jonffr. Gijsberta van Wede sijn
nae drie voergaende proclamatien in den houwelicken staet bevesticht.... den 2 Julii
1632.
Mr Herman Bolck lieutenant, geassisteert met Mr Jacob Roelofsz de Jong sijn
swager, [Com.?] generael over de convoyen en licenten van de Nederlanden, ende
Jonfr. Anna Pijll, geassisteert met de Here Mr Pijll, rentmr ende raedt van Sijn Gen.,
hebben op den 8 Januarij 1637 hare houwelixe proclamatien doen aanteeckenen.....
Op den 5 Febr. 1637 is attestatie dyenaengaende gedaen.
Op huyden, den 27 Sept. 1640 zijn Jor Augustyn van Teylingen ende Alitgen Jans
Deteren, beyde geboortich van Haerlem, haerl. houwelix-proclamatien vergost......
Op huyden, den 23 Decemb. 1640 sijn Mr Arnoldus Schadé, advocaet voer den
Hove Provinc. van Utrecht, binnen d'selve stadt wonende, ende Joffrouwe Elisabeth
van Vianen, wonachtigh tot Vianen, haerluyder houwelixe proclamatien vergost....
Op huyden, den 18 August. 1641 sijn Mr Anthonis van Wevelinckhoven, advoc.
voer den Ed. Hove van Hollant, ende Joffrou Maria van Vianen haerl.
houwelix-proclamatien vergonst.....
Op huyden den 23 April 1642 zijn den Well Ed. Gestr. Johan van der Vecht,
woonende tot Vianen, sullende sich begeven in
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den echtestaet met Joffr. Aleidis in gen Nulant, dr. van den Wel Ed. Gestreng.
Advocaet Arnolt in gen Nulant, haerl. houwelix-proclamatien vergost....
Huyden den 13 May 1644 sijn Jor Rogier van Leefdael en Jofr Hester van Leefdael
haer houwelixe proclamatien vergost. Getrouwt den 2 Julii 1644.
Onder de minuten en ingekomen stukken van hetzelfde archief der stad Vianen berust
een schrijven van het Bestuur der stad Utrecht, van 17 Sept. 1697, 'tgeen aankondigt
dat ter laatstgemelde stede ten huwelijk zijn afgekondigd ‘Mr Gerardus Lap advt. tot
Vianen ende Jor Theresia van Schuylenburch’, wonende te Utrecht.
Een doopboek der Roomsche gemeente van Vianen, thans berustende op het stadhuis
aldaar, zegt:
1707, 12 Martii, Hagesteyn in domo Nieuwesteyn baptizatus Josephus Joannes
Adamus Bernardus, filius Praenob. Dni Bernardi Wilhelmi Francisci van Bronckhorst
et Praenobilis Dnae Agnetis Dorotheae van Uyterwijck; suscipientibus Praenob. Dno
Joanne Georgio van Bronckhorst et Ottina Catharina van Bronchorst abbatissa abbatiae
Slenorste1).
1708, 8 Maji, Hagesteyn in domo Nieuwesteyn baâ Maria Aloysia Christina filia.....
(als zoo even); suscipientibus Praenob. Dno Ernesto van Bronckhorst et Praenob. Della
Aloysia van Vrede.
1709, 20 Decemb., in Hagesteyn in domo Nieuwesteyn bâus Carolus Wilhelmus
Josephus, filius.... (als zoo even); suscipiente Della Charlotta Wilhelmina van
Uyterwijck.
Voor getrouw uittreksel en eensluidend afschrift getuigt:
J.H. HOFMAN.

1) Sleenhorst, Sledenhorst, in 't oude bisdom Keulen.
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II.
De afstamming der laatste heeren van brederode.
Aanteekeningen op deel VIII van de eerste serie dezer ‘Warande.’
Onder bovengemeld hoofd gaf de Meester dezer ‘Warande’ voor een goed dozijn
jaren een dubbele bijdrage, welke voor den geschiedvorscher wel immer hare waarde
zal behouden. Eenige kantteekeningen hierop gemaakt, een paar bijlagen daaraan
toegevoegd zullen, om de beduidende waarde van het hoofdwerk, naar ons dunkt,
welkom zijn. Zij mogen zonder verdere inleiding volgen.
Het archief der stad Vianen meldt ons dat, de erven van het huis Batenstein, de echte
afstammelingen der Brederodes, die straks de stad en het land van Vianen voor
bankroetiers en dergelijke mannen welwillend zouden openstellen, met hunne
vrijheidsliefde in tweestrijd kwamen, toen zij in den persoon van Hans Wolpherd
heer van Brederode, op 15 Sept. 1622 te Vianen gingen ‘verbieden wel expresselijck
mits dezen d' exercitie van de voorscreven Roomsche Religie, de vergaderinge totte
selve.... (enz), op de peenen, straffe ende breucken, in de ordonnantie van de Ho.
Mo. Heeren Staten Generaal van date den 27 Martii 1612 begrepen....’ Niet alleen
werd dit in een uur van verbittering neergeschreven, maar het werd ook ‘voor den
stadthuize dezer stede ter presentie van de heer Drossaert ende Magistraet van Vianen,
ten aenhoren van veel omstanders den 22 Sept. 1622’ openlijk afgekondigd; ja bij
den aanvang
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van 1630 werd de nieuwjaarswensch van voornoemden Drossard gevolgd door een
nieuwe en nog verscherpte afkondiging van het plakaat zijns meesters. Wel een blijk
dat het den Heer van Vianen ernst was.
Daarentegen leert ons het archief der Roomsche kerk van Vianen, dat de laatste
heeren van Brederode, die op het huis den Bol tegenover Kersberg waren gevestigd
en zich heeren van Bolsweerd moesten noemen, wijl zij de echtheid hunner afkomst
voor het burgerlijk gerecht niet konden bewijzen, als edelmoedige beschermers der
verdrukte Katholieken der heerlijkheid Vianen optraden. Want een oud doop- en
trouwboekje in laatstgenoemd archief nog aanwezig zegt ons niet alleen dat er gekerkt
werd ten huize van den heer van der Noot, maar ook op den Bol, het kasteel der
Heeren van Bolsweerd, die destijds ook de drosten waren van Ameide en Thienhoven.
Op 8 Novemb. 1668 staat er een kind opgeteekend, van Cornelis Jacobs en Merrike
Diercx, gedoopt ‘in templo op den Bol.’ In Sept. 1662 gewaagt het trouwboekje van
een huwelijk, ingezegend ‘in domi Drossardi, in Sacello, post coetum coactum.’ De
drost van Vianen, die, zoo als wij boven zagen, ten Nieuwjaarsgeschenk slechts
bittere placaten voor de Roomschen had, kan hier niet bedoeld zijn; blijft dus alleen
de Katholieke drost van Ameide en Thienhoven, die wegens zijn hoogen stand de
geschikte man was, om zijn huis veilig te leenen tot vergadering der Katholieken en
ter viering der H.H. Geheimen.
Hetzelfde boekje leert ons meer in het bijzonder, dat Cornelia Mary, dochter van
Hendrik van Brederode v. Bolsweerd, die na eenige jaren Geestelijke Dochter te zijn
geweest, te Mechelen in het Karmelitesenklooster ging, dezen stap nog niet had
gedaan op 31 Januari 1655, wijl zij op dien datum zoo wel als op 25 Decemb. 1653
in het doopboekje voorkomt: ‘suscipiente Domella Cornelia van Brederode’. Een
Religieuse te Leuven kan moeilijk als pete zijn toegelaten; en zoo dit soms op minder
regelmatige wijze mocht geschied zijn, dan ware zij gewis niet eenvoudig ‘domicella’
= freule genoemd.
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Een gansche rij neven en nichten van freule Cornelia komen vervolgens in het
Vianensche doopboekje voor; het zijn de kinderen van haren broeder Frederik
Lodewijk Drost van Ameyde en Thienhoven, gewonnen bij vrouwe Theodora Anna
van Renesse van der Wulp:
1662, Octobris die 23 [baptizatus] Oswaldus Servatius Brederode, filius Domini
de Bolsweert; patrinus A.D. Proepositus Trajectensis D. Oswaldus Brederode. - De
opmerker ziet hier een stellig tijdstip aangegeven, waarop Jor Oswald Willem, op bl.
27 van bovengenoemd deel dezer Warande zonder bepaling van tijd als proost
vermeld, in het bezit der proostdij van Maastricht voorkomt.
1664, Joannes Ignatius filius Drossardi et D. van den Bol, suscipiente D. Praeposito
Trajectensi per sororem uxoris suae; - op den Bol; 30 Julii sive pridie S. Ignatii, quo
natus.
1666, 2 Septemb. Gertrudis Maria, filia Dni et Dnae van den Bol.... - in domo op
den Bol.
1667, 11 Novemb. Gertrudis Gerardina, filia Dni Frederici de Brederode de
Bolsweert et Dnae Annae de Renesse; suscipiente A.D. Praeposito Trajectensi Joanne
de Brederode; - op den Bol. - Met het oog op boven vermelde bl. van het voornoemde
deel dezer Warande wordt bemerkt, dat wij hier een stelligen datum hebben erlangd,
waarop Johan Adolf v, Br. v.B. aan zijn broeder in de proostdij van Maastricht reeds
was opgevolgd. Later zal ons blijken, dat hij op 7 Mei 1701 nog in leven en in het
bezit zijner proostdij is.
1669, festo S. Jacobi: Theresia filia Dni et Dnae de Bolsweert.
1670, 6 Septemb.: Maria Cornelia, filia Dni et Dnae de Bolsweert, suscipiente Dno
Praeposito Trajectensi et Domella Renesse, sorore Dnae; in domo Bolsweert.
1672, 22 Martii Josina Zara filia Dni et Dnae Bolsweert, suscipiente Dno Dijckgravio
[Hendrik v. Br. v.B. sedert 1663 Dijkgraaf des lands van Vianen] loco sororis; in
Bolsweert.
1674, 11 Aprilis: Theodora Jacoba, filia Dni de Bolsweert Frederici de Brederode
et Dnae Renesse van Vulp; suscipiente
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Dno Dijckgravio loco amitarum, Dominarum Theodorae et Jacobae; - in domo
Bolsweert. - De hier vermelde amitae = vaders-zusters die volgens de zegswijze van
het doopboekje de moeiën van den doopeling aanduiden, doen zien dat op bl. 26 e.v.
van meergenoemd deel dezer Warande niet alle kinderen van Jor Hendrik van Br.
v.B. zijn vermeld. Want dat gezegde Jonker het beter zal geweten en juister hebben
uitgedrukt dan de voor de H. Kerk verantwoordelijke schrijver van het doopboek,
valt bezwaarlijk aan te nemen. Er moet dan wel aan eene gaping in het H.S. der
‘Memorien’ van Jor Hendrik gedacht worden. Of zou men moeten aannemen, dat hij
het voorbeeld van zijn grootvader gevolgd en, na overlijden zijner gade, met de
linkerhand eene vrouw heeft getrouwd, wier naam hij verbergt, zooals hij hare
kinderen verzwijgt?
1675, 29 Sept. festo S. Michaelis: Clemens Walburga, filia Dni et Dnae de Bolsweert,
suscipiente Della van der Sande sorore Dnae de Bolsweert; - domi parentum. - Bij ons
zoeken om eene zuster der vrouwe van den Bol te vinden, die haren naam aan een
van der Zande ontleende, kwam ons niemand voor dan alleen Hester van Renesse
van Wulp getrouwd met Jacob van Hembyze, commandant van Heusden, die in Juni
1673 bij het geweldig beleg van Maastricht den dood vond. Zijn weduwe moet dan
kort daarna met een van der Zande zijn hertrouwd.
1678. 20 Januarii Josina Clara filia, Nobilis Dni Henrici(*) a Brederode van Bolsweert
et Theodorae Renesse; - in domo paterna.
Een jonger doopboek der kerk van Vianen thans op het stadhuis aldaar bewaard
zegt ons verder:
1699.... Augusti, in Lexmont, in domo paterna [baptizatus] Carolus Adolphus
filius Nobilis Dni Henrici a Brederode van Bolsweert et Annae Catharinae Corsaen;
suscepit Dna [Beatrix

(*) Hier is blijkbaar eene fout ingeslopen, misschien daardoor te verklaren, dat het doopsel is
toegediend in de dagen toen Pater Bouvaeus ging vertrekken, terwijl zijn opvolger Pater
Bernaerts, die, blijkens de aanmerkelijke verandering van hand, het doopsel aanteekende,
met den voornaam des heeren van den Bol nog niet goed bekend was.
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Adriana] Ram, uxor nobilis Dni [Joannis Georgii de Bronckhorst, Dni] van Vueren.
- Wij zien hier, dat Jor Hendrik Maxim. van Brederode na doode zijner eerste vrouw
een tweede huwelijk heeft gesloten met eene dochter van Noël Corsand de Bellecourt.
Bij zijn dood in Augustus van het jubeljaar 1700 had hij haar twee zonen doch tevens
meer schuld dan goed nagelaten, zoo als het volgend stuk ons doet zien:
RENUNCIATIE ENDE ACCOORD.
Compareerden etc Vrouwe Johanna Catarina Teresia Corsand de Bellecoert, douairiere
van den HoochEdelgeboren heer Hendrick Maximilian van Brederode, in sijn leven
heere van Bolseweert, voor haer selven ende mede als moeder ende tutrice van hare
twee onmondige kinderen, genaempt Hendrick-Antony, ende Carel-Adolph van
Brederode van Bolseweert, bij de voorn. haren overleden man aen haer in echte
verwect, - geassisteerd met d' heer Noel Corsand de Bellecourt haren vader, ter eenre;
mitsgaders de heeren Hilarius Theelen, canonick der collegiale kercke van H. Servaes
binnen de stadt Maestricht, ende Abraham van Ulenbroeck wonende tot Amsterdam,
als gemachtichdens van den Hoochedelgeboren Heer Johan Adolph van Brederode
van Bolseweert, hoochproost der gemelte collegiale kercke van St. Servaes, legitime
ende testamentaire voocht over de onmondige nagelatene voorkinderen van den
gemelten heer Hendrick Maximiliaen van Brederode heere van Bolseweert,
geprocreëert bij weilen Vrouwe Brigitta Nooms, in haer leven vrouwe van
Aerlanderveen sijne eerste huysvrouw zal., - geassisteert met den Hoochedelgeboren
Heer Jurriaen van Bronchorst, heere van Vueren, die in houwelijck heeft de
grootmoeder van de voorsecr voorkinderen ter andere sijden; - te kennen gevende
dat bij de houwlixe voerwaerden, opgerecht tusschen d'eerste Vrouwe comparante
ende voorn. haren overleden heer Man zal., was besproocken ende bedongen, dat,
bij vooraflijvicheyt van denselven haren heer Man, sij soude blijven in het volle besit
ende vruchtgebruyck van des overledens nagelatene goederen, - alsmede dat de eerste
Vrouwe comparante was behoudende de faculteyt omme te mogen renuncieren van
winstendeverlies, sonder in eenige schulden, 't sij voor date des houwelix, of staende
houwelijck bij den overledene gemaect, gehouden te zijn, - dat oock den overledene
bij testamentaire dispositie sijnen outsten zoon Jor Louis Peter van Brederode van
Bolseweert hadde geinstitueert in alle sijne nae te latene leengoederen, mits daertegens
dragende de lasten daerop
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gehypothequeert en aen yder van des overledens verdere kinderen uitkeerende jaerlix
een somme van hondert guldens; - ende aengaende zijne vordere goederen daerinne
heeft hij tot universele erfgenamen genomineert sijne samentlijcke kinderen. Maer
alsoe bij den staet ende inventaris, van de nalatenschap van den overleden gemaect,
bevonden is dat de lasten van de boedel verre surmonteren de effecten, daeronder
alle de leenen mede zijn gereeckent, sulcx dat het seer schadelijck soude wezen voor
den outsten zoon, die noch minderjarich is. de voors. leenen te accepteren op de last
van de voers. hondert guldens jaerlix aen yder van sijne broeders en susters uut te
keeren, ende mitsdien niet geraetsaem is voor hem ende oock niet voor de andere
kinderen de voors. boedel anders als onder beneficie van inventaris te adieren. Doch
evenwel om de eer van den overleden ende familie te conserveren, soo verclaerde
de eerste Vrouwe comparante, met assistentie als voren, soe voor haer selven als van
wegen hare kinderen te renuncieren ende afstant te doen van alle voordeelen, die
haer bij de voors houwelixe voorwaerden zijn besproocken, of die sij in cracht van
de ordonnantie soude konnen trecken, alsmede van de hondert guldens jaarlix op
yder van haer twee kinderen bij des overledens testamentaire dispositie gemaeckt
sonder in eenige winst of verlies te willen participeren, oft in eenige schulden 't sij
voor date des houwelix of staende houwelijck gemaeckt te sullen gehouden zijn.
Waerop de tweede comparanten in hunne voors. qualité verclaerden den nagelaten
boedel van den heere overleden te hebben aengenomen omme denselven te redden,
belovende mitsdien eerst d'Vrouwe comparante kost- en schadeloos te houden van
alle des boedels lasten ende schulden ende oock te betalen de kosten en salarissen
over d'affaires van den boedel gevallen en noch te vallen, sonder dat d'eerste Vrouwe
comparante daervan yets sal hebben te dragen; edoch op approbatie van den heere
principael der tweede comparanten, bij haerlieden uut te leveren binnen den tijt van
veertien dagen. Alles onder verbant als nae rechten.
Actum voor van der Laken ende ter Stege, den 7 May 1701.
Naar eene minute, bewaard in het archief der stad Vianen.
Tien jaren na doode zijns vaders trad de tweede der voorkinderen van heer Hendrik
Maximil, te Olst in den echt met Angelica Sybilla Josephine du Smit van 't huis
Randen; hun huwelijk staat in het trouwboek der katholieke statie van Olst
opgeteekend als volgt:
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Anno 1710, die 16 Decembris, Matrimonio juncti sunt legitime Praenobilis Dominus
Joannes Carolus de Brederode et Praenob. Domicella du Smit. Testes parentes
sponsae.
Van zijn ouderen broeder gewagen wij hier ten slotte nog bij de vermelding van
den schoon uitgehouwenen, voortreffelijk bewaarden zerksteen, die het graf dekt der
heeren van Br. v.B., dat op het koor der kerk van Lexmond ongeveer in het midden,
doch afwijkend naar den noordkant is aangebracht. Het hart van de zerk wordt
ingenomen door het wapen van de Brederodes van Bolsweerd omgeven met zestien
kwartieren. Ten opschrift staat er:
‘De kelder van de Heeren van Brederode van Bolsweert.’ Het onderschrift luidt:
‘Deze zerk is geleyt, om na te koomen d' uyterste wille van wijlen den H.W.G.
Heere Lodewijk Pieter van Brederode Heere van Bolsweert en Aarlanderveen, in
leeve Capiteyn ter zee ten dienste van zijn Allergetrouwste Majestijd Johannes de
5e, Koninc van Portugal, ridder van 't Kruys [van] Christus, aldaar gestorven den
(27) 29 November 1739, oud zijnde 55 jaaren en 7 maanden en begraven in de
parochie van Santos tot Lisbon.’
Moge het voorgaande strekken, om wat meer licht te verspreiden over de laatste
Heeren van Brederode.
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Een gedicht van Johan Boutesteyn,
medegedeeld door A.J. Servaas van Rooyen.
In een register, bevattende de protocollen van ‘Johan Boutesteyn notaris publ. bij
den hove van Hollandt geadmitteert, in 's Gravenhage residerende,’ houdende de
jaren 1654-1656, vond ik onderstaand gedicht, door hem geschreven en met zijn
initialen onderteekend, gebonden tusschen akten van den laatsten December 1654
en van 14 Januari 1655. Blijkbaar dus een nieuwjaars minnedicht, dat hij gereed
heeft gemaakt voor zijne Dulcinea. Het is te zuiver geschreven en zonder
doorhalingen, dan dat aan een klad te denken is. Het kan dus niet anders zijn dan een
afschrift in 't net naar een bestaand gedicht van een ander dichter, of wel een afschrift
in 't net naar een concept van zijn hand. De naam van zijn uitverkorene is wellicht
Margryeta vander Werve. Die naam is door een andere hand aan de achterzijde van
het vel schrijfpapier, waarop zich het gedicht bevindt, geschreven. Wellicht heeft
een onbescheiden klerk gemeend die inlichting aan het nageslacht niet te mogen
onthouden. Misschien was Boutesteyn rederijker. Aan de godenwereld, die hij ten
tooneele voert, zou men het haast zeggen.
STEMME NOVA
Liefde die mijn Sieltgen boeyt, en besnoeyt
daer int hert geen vreucht en groeyt
hoelangh blijft ghy onbewogen
rooft de smert van mijn hert
door u medogen.
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Off sall daer een Pluto zijn, die van mijn
sall ontschaecken Preserpijn
Preserpijn wiens aerdicheden
en wiens deucht van mijn jeucht
wort aengebeden.
Waerom benje vluchtich mee, Als een ree
denckt hoe dat de maecht Daphne
won Appollo's min met vieren
haer licham werd een stam
van Laurieren.
Phobi vont hem heel verbaest, en met haest,
heeft hier mee zijn siel geaest
dat hy van Daphne zijn schoone
heeft geweest (geroofd) van haer hooft
een lauwer Croone.
En het vluchtich onbehoeft heeft beproeft
Aretusa mee bedroeft.
die Alpheus niet wou horen
in een streeck van een Beeck
most zy versmoren.
Heeft de vlucht Siringa niet, tot verdriet
doen veranderen in een riet
die de min van Pan verachte
daerom moet vlees en bloet.
tot straff versmachten.
Ick swem in tranen van myn wee, als een See
daer u vrientschap goe ree
en u stversheyt zijn de winden
die mijn geest door tempeest
sall doen verslinden.
Ick smoor in vier van uw min, Harderin
Soo ghy mijn verliefde zin
en mijn vleyen wilt verachten
zall vuyt noot U oo doot
met vreucht verwachten.
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Studiën,
door L. van Deyssel.
Een Galliesch kunstwerk.
In de landen, wien de fransche beschaving ter harte gaat, wien het fransche leven
belang inboezemt, die ingenomen zijn met de fransche letterkunde, neemt men met
misnoegen waar, hoe de bende van luchtige, spottende, oppervlakkig lichtzinnige of
zinnelijk onbeschaamde, in den grond hunner ziel wanhopige en daarom over alles
grinnikende schrijvers nog volstrekt niet geneigd schijnt als bluffende trompetster
van den geest der hedendaagsche Franschen den aftocht te blazen, zelfs niet haar
snerpend giegelen te verminderen.
Wanneer twee personen, een man en eene vrouw, elkaâr trouw hebben gezworen,
wijl zij elkaâr beminnen en door een heiligen maatschappelijken band aan éen zijn
gehecht, en een der twee verbreekt roekeloos dien band (echtbreuk); - wanneer twee
personen zich door een willekeurige, onwettige verbintenis aan elkaâr hebben gegeven,
al of niet met belofte later tot een huwelijk over te gaan (konkubinaat); en de
hartstochten dier personen brengen botsingen in hunne verhouding te weeg; - wanneer
op deze of eenigerlei andere wijze het zoogenoemd geslachtelijk leven in hevige
openbaring zich voordoet, - dan treedt de kunstenaar op en smeedt die stof, voor hem
handelbaar geworden in den gloed zijner tragische Poëzie, tot een somber ijzeren
verschijning, die de harten der menschen aangrijpt en omschept; of wel: hij verwerkt
die
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stof in de melodiën, welke de snaren zijner humor van diepen weemoed trillen doen.
Wij hebben de ernstige Melpomene, de tragische Kunst, en naast haar de
hoog-humoristische, welke zich met de geheimenissen van het sexueele leven
gevoegelijk af kunnen geven; wij hebben Shakespeare en Molière. Eindelijk kennen
wij nog de cynische Kunst, zij, die zich schijnbaar vermaakt met de schandelijke
gevalletjens op te disschen en ze met kleurig penceel te verschetsen. Vaak ligt er
diepe spot en, hier naast, zin voor schilderachtige en ware levensafbeelding onder
haar zotskap: Boccaccio, Rabelais, Lafontaine.
Deze laatsten zijn door de onmachtige trottoir-dagblaadtjensschrijvers van 't
hedendaagsch Parijs tot hun patronen verkoren. Doch de allerkunstigste
ivoorbewerking van den stijl der luchtige meesters wachten zij zich wel na te volgen.
Zij plassen rond en verhalen oppervlakkig, zoo mogelijk zinnelijk, de straatdramaas,
die hun ter oore komen. Ik behoef niet verder over hen uit te weiden; men weet, wie
ik wensch aan te duiden. Gij aanschouwt, hoe de geënerveerde produkten van lusteloze
moêgeschrevenen, in geestigheid zich zelf uitpompende, Franschen ons land
binnendringen onder de spreuk van l'esprit gaulois, le rire gaulois, en 't is wel in
staat u mismoedig te stemmen. Le rire gaulois, hoe veel ladingen dekt deze vlag!
Men miskent totaal zijn wezen. De rire gaulois is breed en luid, hij klinkt in het
ronde in lustigen galm, al wat leven heeft vervrolijkende. Hij is rein en zuiver en
werpt een diepen blik in de natuur om zich heen, die hij zeer lachwekkend bevindt.
Maar de rire gaulois kan niet genoemd worden in éen adem met de schrille scherpe
gilletjens, die de fransche boelevaargangers van den dag uit de kelen krijten. Hij, de
echte, is ver te zoeken in de tegenwoordige fransche pers. Hij toch moet voortkomen
uit l'esprit gaulois, den ouden, krachtigen gallischen geest. En de rire latin, de
zenuwachtige lach van heden treedt meer op den voorgrond nog, dan wat van den
gallischen geest in Frankrijk aanwezig is. Een losse operette houdt meer hoofden
bezig dan een zuiver drama. Soms waant men dat heel Parijs in een café chantant is
vervormd.
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Daarom heeft men des te meer toe te juichen, telken male wanneer de ware, zoute
en kernachtige Gallische geest bovenkomt, men heeft er toe meê te werken, dat hij
zich doe gelden. Men heeft luide zijn optreden te verkonden en zijn verschijning lof
te prijzen. Den Gallischen zin nu, den goeden onvervaarden ouden, wij vinden hem
te-rug in het onlangs verschenen drama van Grangeneuve, Amhra. Dit is niet de
Gallische lach, dit is de Gallische strijdkreet, die ons tegenklinkt. 't Is waar, de
Gallische lach is verdwenen van de aarde. Zola heeft wel gelijk, wij leven in geen
tijd van lachen, wij leven in een tijd, die ernst eischt en moed, vóór alles. Vandaar,
dat wij onze harten kunnen ophalen, als wij 't snelvlietend bloed in de aderen van
den Amhra-schrijver zien bruisen. Hij is een broeder van de Paul Déroulèdes en van
de Henri de Borniers. Of hoort gij niet in de opdracht van Amhra de soldaten-liederen
des eersten dreunen: A mon père soldat, frère de soldat, de qui le père, soldat, eut
quatorze frères soldats, et qui, pendant la dernière guerre avait ses quatre enfants
soldats; of schijnt u niet het vlammend zwaayen van Flonkerstraal en Durendaal
tegen, uit De Borniers Chant de l'épée, als gij in Amhra de gesprekken van Gyptis
en Tarven nagaat of krijgshafte en minnende woorden des laatsten u elders
voorgehouden worden?
Tarven verwijt aan Gyptis, hoe ze een lafaard, die koning is, en niet hem, den
moedige, tot bruidegom nemen zal:
GYPTIS.
Tu l'accuses
D'être ami des Romains!
TARVEN.
Non! mais sans m'indigner,
Puis-je voir à ce choix Gyptis se résigner,
D'un époux qui, Gaulois et brenn, courba sa taille
Au niveau des Romains, hors d'un champ de bataille?
GYPTIS.
Gyptis sait que celui dont des guerriers Gaulois,
Pour le proclamer brenn entre eux tous ont fait choix,
Est le meilleur d'entre eux: au conseil, le plus sage,
Au combat, le plus fort.
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TARVEN.
Luern fort! - Le courage,
La force de Luern, sans plus les discuter,
Pour les juger, Gyptis, veux-tu nous voir lutter,
Le veux-tu, corps à corps, ou glaive contre glaive?
Je suis sûr qu'entre nous la lutte sera brève.
Mais il refusera....!

Zijn liefde verkondt hij elders:
TARVEN.
Essayant vainement d'excuser cet hymen,
Tu prétends que quelqu'un t'aime plus que Tarven;
Disant cela, tu mens, tu te mens à toi-même!
Je ne sais pas, dis-tu, te prouver que je t'aime,
La chaleur du soleil ou la clarté du jour
Ne se prouvent pas plus qu'on ne prouve l'amour.

Gyptis huwt den laffen Luern, op bevel haars vaders; Tarven zal ver heen reizen en
zich ook koning maken om harer waardiger te worden:
TARVEN.
Quand viendra jusqu'ici le bruit de mes combats,
Gyptis pourra se dire alors: ‘Tarven travaille;
Pour se hausser à moi, Tarven grandit sa taille.
......

Dat de krijg haar land berooven zal, vermoedt Gyptis; zij deelt 't hare moeder, Camna,
meê.
CAMNA.
Une guerre, grands Dieux!
Contre qui?
GYPTIS.
Je ne sais, mais les brenns sont joyeux,
Et quand les chefs de guerre en Gaule sont en joie,
Quand les lions sont gais, ils flairent quelque proie!

Tarven komt zijn afscheid nemen; hij raakt in een onaangenaamheid met zijn
medeminnaar Luern, ten huize van Celtil, den vader der bruid:
TARVEN.
Toi qui connais Tarven, Celtil, dis à ton hôte,
Dis-lui donc qu'au soleil mon glaive a la voix haute!
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Ziethier een drinklied:
MARIE.

Pour la lèvre gauloise,
Mieux vaut raisin que miel,
Hydromel que cervoise
Et vin blanc qu'hydromel!

En een zwaardlied:
MARIE.

De l'éclair qui passe
La trace est de feu,
Plus rouge est la trace
Du grand glaive bleu!
Grand glaive, travaille,
Creuse ton sillon,
Fais ton tourbillon,...
Bataille!

Eindelijk is het Amhra-lied, op bl. 52 53, levendig en klankvol. En noem ik nog de
regels, den Bard, ten laatsten tooneele, in den mond gelegd:
Pauvres bonheurs humains, et triste humaine gloire!
Combien faut-il de deuils pour faire une victoire,
Et combien de douleurs pour faire deux heureux!

Ik zeg niet, dat dit drama geschikt is voor ons tooneel van den dag; ook niet dat het
een kunststuk is, dat de eer van onzen tijd tegenover het voor- en nageslacht handhaaft,
maar ik zeg, dat 't goed is zich eens warm te maken aan die vaerzen van Grangeneuve,
welke aan Corneille herinneren, en van moed zingen en trouwe liefde, luide tusschen
de tonen der lachende magere wankunst door, en ik zeg, dat de Bornier zijn evenknie
in de versifikatie van gloed- en moedrijke dramadialogen heeft gevonden.
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‘Odin’.
Der Griechen Götter wurden laut gepriesen,
Egyptens Götzen grub man aus dem Staub.
Man wühlt und wühlt in Romas Marmorflieszen
Um zu entringen der Vernichtung Raub,
Was tausende von Jahren eingeschachtet, Germanengötter blieben unbeachtet.

Dit is het 1ste koeplet der inleiding, onder den titel Saga, en 't laatste luidt:
Lang klagte Saga, doch von ihrem Throne
Erhob Sie sich, seit Deutschland neu vereint.
Auf ihrem Haupt strahlt der Germanen Krone,
Klar sind die Augen, die im Schmerz geweint.
Von Neuem lasset ihre Sagen klingen,
Germanenruhm und Götterzeit besingen.

Aldus de inleiding van de Noord-Germaansche Godensagen, door Mevrouw A.
Kayser-Langerhannsz in krachtige en zuivere Duitsche vaerzen te boek gesteld, en
genoemd: Odin.
Ik hoop dat het werk dezer dichteres, die zoo een koperen taal schrijft, in Nederland
bij groote hoeveelheden verkocht zal worden. 't Is niet kwaad, als wij eens aan onze
Germaansche afkomst herinnerd worden en als gloedrijke lyriek in weemoedvollen
roerdompgalm de Keltische atomen onzer aderen zwellen doet.
De verschillende zangen, in de 1e afl. van Odin voorkomend, luiden: ‘Ginnungagab’
(Weltabgrund), ‘Sinflut und Erschaffung der Welt’, ‘Jördh’, ‘Tag und Nacht’, en
‘Thor’. Men herinnert zich den roman van Felix Dahn, Ebers konfrater, geheeten
Odin's Trost. 't Levert merkwaardige stof tot vergelijking den arbeid der dichteres
in rijm naast dien van den dichter in proza te leggen. Mevrouw Kayser toont ons den
inhoud der Edda hier in het looffestoen harer bevallige, vrouwlijke penkrullen, teeder,
waar zij wassende min, grootsch, waar zij 's aardrijks opkomst, vurig, waar zij strijd
en lijden en overwinning maalt. Daarbij liggen jaren van studie aan dit werk ten
grondslag, welke de bewonderenswaardigheid
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van den frisschen zwier, van de nieuwe vormen en kleuren dezer poëzie, verhoogen.
Een familieboek, om zich bij den haard aan te verkwikken, zal deze ‘Odin’, hoe
populair men hem uitgeve, nimmer worden. Ik heb een aflevering doorgelezen en
raad niemand aan het de 10, zoo ze eenmaal kompleet zijn, eveneens te doen, want
hij zoû er bij in slaap vallen. Wanneer men echter nu en dan een gedeelte langzaam
doorgaat, geniet men 't meest. Ook tot voorlezing aan een kunstlievend gezelschap
leenen deze vaerzen zich bij uitstek.
Ik wensch hun dan een goede reis, doch twijfel aan een uitwerking van dit mijn
pogen in ons land, dat trots zegt te gaan op zijn ‘ontwoekering aan de baren’ en dat
Hofdijks meesterlijk dichtstuk Aeddon toch zelfs niet twaalf uitgaven heeft aten
beleven.
Zoo bestaan wij nu eenmaal, arm kroost der trotsche hoog aan 't achterhoofd
samengeknoete Bataven.

Hélène Swarth.
Wie mag bewondren is geen vreugdelooze.
Blauwe Bloemen bladz. 40.

Op de ‘Eenzame bloemen’ dezer dichteres zijn er nu ‘Blauwe’ gevolgd. (Uitgave
J.L. Beyers, Utrecht). Ik zeg maar, dat in de gaarde van het gemoed van die onder
haar recensenten, welke toevallig menschen waren en er een ziel op na hielden, het
perkjen voor Hélène Swarth afgezonderd, zich heerlijk vult met bloemgewassen,
wier droevige gebroken kleuren zich in de teederste afwisseling samenrijen. Zij plant
ons hartetuintjen vol. En al is het niet een heete zon van jubelende, zegevierende
liefdeliederen, die er over heen straalt, de regenvlagen van haar geween en haar
zuchten maken er de aarde vruchtbaar; een blaauw-zilveren maanglans schijnt er nu
en dan, hel lichtend, tusschen door.
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Zoo is de indruk die op mij de nieuwe vaerzen maken.
Mijn doel is echter niet hier op deze wijze voort te praten.
Maar toch is het heel moeilijk een korte, duidelijke, beredeneerde en volledige
kritiek van dezen dichtbundel te geven. Van gedichten uit het verleden is dit veel
gemakkelijker te doen. Men overziet den tijd, waarin de dichter leefde, zijn opkomst,
zijn verval, zijn bloei-periode. Men ziet de invloeden, die op hem gewerkt hebben;
wat was zijn ideaal, wat zijn denkbeelden over schoonheid, welke was zijn
wijsbegeerte, hoe zijn stijl? Dit alles te ontleden en te noteeren, kan voor den
geoefende niet bezwaarlijk zijn. Doch hoe verandert de toestand, wanneer het een
tijdgenoot geldt! Lees eens allerlei dingen, die gij-zelf ook gevoeld hebt of bemerkt
te kunnen voelen, lees eens zaken, zaken van hart en ziel, van liefde en wanhoop,
waarin de levensadem van heel een tegenwoordig geslacht tintelt, lees uitingen die
het tegenwoordig gemoedsleven weêrgeven tot zijn opperste hoogte en fijnheid
opgevoerd, in zijn weelderigsten beeldenrijkdom uitgestort, lees liederen en klachten,
die u meer doen weenen en beven van weemoed en genoegen dan zij u dadelijk doen
denken, en zeg dan eens iets anders als: ‘zie, publiek, ik ween’, of: ‘zie, publiek, ik
beef’.
Hélène Swarth vangt dezen jongsten bundel aan met ‘Een sprookje van den
nachtegaal’ (in proza). Zij noemt het ‘Inleiding’. Wij worden er dus door voorbereid
op den aard der poëzie, welke den inhoud van het boek vormt. Eigenlijk geeft zij het
denkbeeld weêr, dat de dichteres in zich voelt van het begrip poëzie in het algemeen.
Het is de heilige hooghartigheid des dichters, die er zich in uitspreekt. Boven, in een
der hooge boomen van den hof, nestelde de nachtegaal en zong in de van
sterren-stralen doorschoten duisternis zijn heerlijk kwijnend en schallend, juichend
en fluisterend lied. En al de bloemen daar beneden waanden het gold hun, en twistten
onderling wie hunner wel de uitverkorene van den koninklijken zanger wezen mocht.
Toen de nachtegaal hun daarop verhaald had, dat zij het niet waren, wier aanblik
hem
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zulke hemelsche tonen ontlokte, maar alleen de gouden en zilveren rozen en leliën
daarboven, het fonkelend gestarnte hoog in het luchtruim, toen stak vol machteloze
woede de roos, aan wier boezem de uitgeputte zanger was neêrgezegen, haar nijdige
doornen in des vogels borst; ‘in purperen stralen vlood zijn bloed op de bleekroode
rozen, doch, de smart trotseerend, zong hij, gelijk een martelaar, zijn loflied aan de
eeuwigzwijgende sterren’.
Jacques Perk stootte ‘met een vaart de wereld weg in de eindeloosheid’, terwijl
‘de godheid troonde diep in zijn trotsch gemoed’. Hetzelfde dus zegt hier de dichteres
zeer vrouwelijk wat de dichter in forscher taal, met minder zachten beeldenpraal,
zeer mannelijk verkondigde. Het is den dienst van eigen ideaal, in het rijk van
droomen en illuziën, dat beiden zich hebben gewijd.
Gaf het vorige werk van Hélène Swarth meer éen machtigen éenstemmigen
eind-indruk, was het eenzelfde duizendvoudige kreet naar liefde en god, die van elke
bladzijde omhoog steeg, was het éen nameloos hopen en verlangen, dat zich alom
uitsprak en in de natuur millioenen echoos wakker riep, - de ‘Blauwe bloemen’
schijnen ons een verder gedeelte van den levensweg der dichteres bloot te leggen.
Ten eerste mist men hier die eenheid in de verschillende gedichten, die de ‘Eenzame
Bloemen’ tot éen gouden waterval van klanken maakte, en spelen hier de golfjens
en de waterstralen en schuimvlokken, meer links en meer rechts uit éen in talloze
kleine opmerkingen, vergelijkingen en uitstortingen. Ten tweede is het in de ‘Eenzame
Bloemen’ nog niet tot bewust-zijn gekomen, gevoel, dat er de kern van uitmaakte,
hier tot een formule geworden:
‘Natuur is God en God is Liefde!’ zingt
heel de aarde, zwemmend in een zee van liefde...

luidt het in het sonnet ‘Lentekus’ (blz. 14). Hiermede gaat, ten derde, gepaard, dat
der jonkvrouw, die in de ‘Eenzame Bloemen’ nog naar god en liefde wachtte, hier
de laatste
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hoop aan 't ontvallen is, terwijl met de vertwijfeling aan de vervulling der smachtende
maagdedroomen, ook het gevoel, dat een later stadium in het leven der vrouw
kenmerkt, het moederlijke element, de liefde voor kinderen, meer aan het woord is
gekomen. Heette het nog in de ‘Eenzame bloemen’:
O, Liefde! ik kan niet leven zonder Liefde!
O, God! ik kan niet leven zonder God!

en (tot den verwachten idealen minnaar sprekend):
Gelijk de stormwind zult gij tot mij komen!
Straks worden zorg en pijn door u verjaagd! -

de ‘Blauwe Bloemen’ zeggen wel:
Nog is het donker in mijn ziele.... Ik wacht! -

maar dit is een der eerste gedichten naar tijdsorde. En op menige bladzij verder
spreekt de wanhopige zielsovertuiging, dat liefde en god vruchteloos gezocht werd.
Zie ‘Godenbeeld’ (blz. 13). Het ideaal, door de dichteres zich gedroomd, bleef een
koud marmerbeeld:
Ik sloot hem, bevend, in mijn smachtende armen
en zocht mijn kille schepping te bezielen....
De levenlooze liet zich niet verwarmen.

Haar bleef niets over dan in tranen ‘van smart waanzinnig’ neer te knielen. Zie ook
‘De pop’ (blz. 60), een sonnet van zoo aangrijpende genialiteit, dat ik geloof, in
welke literatuur ook, er nog zelden zoo aangetroffen te hebben. Nooit was lach en
traan zoo schrikwekkend vermengd, nimmer de humor zoo verheven. Maar ik wilde
nu alleen zeggen, dat ook hier weder uitgeroepen wordt:
....‘Wee mij! ik heb mijn ziel verspild!’

Een dergelijke getuigenis geeft ook ‘Grafbloem’; de droom, het ideaal zal niet worden
verwezenlijkt:
Zoo klemde ik lang aan 't hart mijn droom, en schonk
den lieven doode gaarn mijn levensvonk.
Het mocht niet zijn.
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‘De ‘schipbreuk’ (blz. 61) zegt het laatste woord:
Doch lang is 't leven en 't gelooven kort.
Schier tot mijn lippen stijgt de golfslag al
der grauwe zee, die mij verzwelgen zal.

Wat nu de liefde voor kinderen aangaat, die ik boven noemde als de ‘Blauwe bloemen’
kenmerkende, hiervan getuigen b.v. ‘Een kinderhand’ (blz. 15):
Mijn hart schoot vol bij 't wonderlied der boomen;
ik sprak geen woord. - Nog voel ik, in mijn droomen,
de lieve warmte van die kinderhand.

Verder ‘Daisy’ (blz. 16), ‘Verlaten tuin’ (blz. 26), ‘De sluimerende’ (blz. 29),
‘Avondbede’ (blz. 36), ‘Slapen gaan’ (blz. 39), ‘Bange droomen’ (blz, 59),
‘Kinderkus’ (blz. 92):
Spring mij nogmaals op de knieën,
blonde kleine, en kus mij lang!
Lipjes, rein als rozeblaadjes,
koelt den koortsgloed van mijn wang!

Eindelijk ‘Bij 't wiegje’ (blz. 130).
De bundel ‘Blauwe bloemen’ geeft twee soorten poëzie, dezelfden, die in de
‘Eenzame bloemen’ eveneens op te merken waren, daargelaten dat hier overal de
form volmaakter en inniger de gedachten teruggeeft dan daar, dat m.a.w. het talent
der dichteres veel is vooruitgegaan.
De eene soort, de eerste, de hoogste, zoû ik die van het onbewuste effekt willen
noemen. De dichteres aanschouwt iets, een lucht, een woud, een afgebrand huis, een
maanlicht; zij voelt er iets bij en de inkt weent over het papier, terwijl ze 't opschrijft.
Van-zelf klinken de sensaties zich in zilveren vorm. Het gedicht schijnt voltooid,
vóor zij zelve wist, wat zij uitdrukken wilde. Ik zal geen aanhalingen tot voorbeeld
meer doen, maar eindigen met een der besten van de hier aanwezige gedichten.
Meestal zijn 't allergewoonste motieven, welke op deze manier het heerlijkst tot
onderwerp strekken. Zoo de herinnering aan een doode, zoo de blauwe lucht.
De andere soort, de meer tot het volk nederbuigende, de, zoo gij wilt,
begrijpelijkere, is de meer ‘kunstige’, die, waar het effekt werd g e z o c h t en
gevonden, die, waarvan men
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zegt: ‘hé, hoe aardig, hoe mooi, welk een fraaye vergelijking! hoe komt ze er op?’
Deze soort biedt meestal allerliefste gedichten, werkelijk allerliefste, te lezen, gene
echter grootsche. ‘Lentemorgen’ (blz. 17) is heel mooi, niemant zal 't weêrspreken,
maar het motief is melodramatiesch; een schoon bekoorlijk meisjen van zestien jaar,
dat sterft, terwijl de natuur zich rondom in verjongde pracht vertoont, is per se een
aandoenlijk onderwerp. De ‘Verlaten tuin’, waar de ‘bleeke moeder’ bij het ‘ledige
bedje’ komt weenen, insgelijks. (Blz. 26) Dit is zoo zeer geen poëzie, want het feit
zelf vraagt reeds tranen, en de poëzie verlangt er slechts om de wijze waarop het feit
werd beschouwd, beweend, bezongen. Aldus schijnt mij ook de ‘Avondbede’, (bl.
36) een te dankbaar sujet. Een kindtjen, de vreugde der jonge vader en moeder, dat
tusschen hen beiden in zijn avondgebedtjen doet, zoû ook als krantenbericht met
welgevallen worden ontvangen, wordt door een gewoon mensch ook lief gevonden.
De dichter nu doet slechts ontdekkingen; wat in het oog van ons, stervelingen, vaal
en grijs is, maakt hij hemelkleurig. Van het schijnbaar onverschillige en waardeloze
schuift hij den bleeken sluyer wech, en toont ons de tintenweelde, waarin het verkeert,
wanneer het zich in zijne ziel weêrspiegelt. Daarom is het bovenbedoelde enz.
eigenlijk geen poëzie.
De ‘Blauwe Bloemen’ bestaan uit: 1e Sonnetten, 2e vaerzen in verschillende maten,
onder den titel: Zang en droom, 3e Aquarellen.
Ziethier, want ik wilde kort zijn, een der fraaiste Sonnetten:

Liefdedroom.
O jeugdig beeld, verheerlijkt beeld eens dooden,
zoo vaak aanschouwd in zaalge weemoedsdroomen,
u blijf ik trouw, hoewel de jaren vloden,
de vluggewiekten, die niet wederkomen.
Nog voel 'k een tranenvloed mijn ziel doorstroomen,
wanneer ik peins aan u, en hoe de goden
u, ach, zoo vroeg, een koele wijkplaats boden,
melodisch door den wiegezang der boomen.
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Ik hoor uw stem in 't lied der nachtegalen,
ik zie, van milden zilverglans omgeven,
uw blonden kruin in blonde manestralen.
'k Zie aan den hemeltrans uwe oogen blauwen,
en 'k voel uw adem liefdevol omzweven
mijn handenpaar, aanbiddend saamgevouwen.

Is dat niet prachtig? De gedachte van het graf dat melodisch wordt door den
‘wiegezang der boomen’ is al mooi, en de laatste zes regels zijn wonderlijk, wonderlijk
vol van hetgeen iemant die een beetje voelt, de oogen vol tranen brengt. Gij moet
dat zoo voor u zelf opzeggen, in de maat van het vaers: ‘Ik hoor uw stem’... enz. 't
Is heerlijk! Dat Mejufvrouw Swarth voortga, dat zij vooral Sonnetten schrijve en zij
weet niet hoe zeer haar naam eens in Nederland zal gezegend worden.

Sciobéret.
Te Lausanne is een werkjen uitgegeven, onder het opschrift: Scénes de la vie
champêtre, par Pierre Sciobéret, dat ik hier gaarne in een paar regels wilde
aankondigen. De 4 novellen, die het behelst, beslaan 300 blz., terwijl er 30 zijn
ingenomen door de levensschets van den schrijver, welke professor Ayer als inleiding
vooraf doet gaan. Het boek is daarbij in een lichtbruinen omslag gehuld, en op den
titel vindt men een viniët gedrukt, een dorpstafereel voorstellende.
Hem, die gaarne een soort van ontdekking doet, nieuwsgierig is naar onbekende
zaken in de sferen der letterkunde, bezorgt het opensnijden van den arbeid eens
weinig verspreiden auteurs steeds een aangenaam oogenblik. Men hoopt het tableau,
dat men zich van de letterkunde gemaakt heeft, weêr met een eigenaardig figuur
meer bevolkt te zien, men komt wel gaarne in aanraking met nog onbekende talenten,
men wil er wel iets meer van weten, dan de gewone samenstellers der letterkundige
handboeken, die dezen naam onvermeld lieten. Vooral vindt men het denkbeeld
geenszins
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onaangenaam eene opinie, een gunstige opinie over zoo een schrijver uit te kunnen
spreken, door onze omgeving met verwonderde ooren vernomen.
Pierre Sciobéret is een bewoner van Helvetia. Een niet van belang ontbloot
studieveld is de stroom der Zwitsersche literatuur van het laatste tijdperk. In Holland
heeft men zich daar nog weinig meê bezig gehouden. Zelfs onze kritici, wier
wijsgeerige beginselen hen vele Zwitsers sympathiek moeten doen zijn, zwijgen ten
onzent over deze zaak. Men heeft ook zooveel anders aan zijn hoofd; onze nationale
letterkunde b.v. Ay, wie bemoeit zich daar ernstig meê?.... Maar laat ons hier niet
over uitweiden.
De nieuwe Zwitsersche letterkunde, ik bedoel wel te verstaan de
Fransch-Zwitsersche, behoudt haar eigenaardige kenmerken. Ik wil niet zeggen, dat
Kalvyns gedachten er steeds om den voorrang strijden met Rousseau, niet, dat men
in de hedendaagsche Zwitsersche auteurs slechts de onverjongde afstamming zou
kunnen bespeuren van afgetrokken anti- artistische en natuur godsdienstige beginselen.
Maar een zeker onvermogen om groote levende kunst voort te brengen, bezwangert
toch den dampkring van Génève, en het is, als belette juist Génèves roeping van
heden, om als algemeene stapelen vervoerplaats, als station, waar zich de sociale en
filosofische ideën, die Europa voortbrengt, ontmoeten, als belette deze bizonderheid
het welig tieren van rijk gezaaide en met zorg gekweekte kunstprodukten.
Een feit ondertusschen is, dat de Zwitsersche literatuur in den laatsten tijd meer
en meer op den voorgrond treedt. Ik spreek niet van Vinet en Töppfer, maar ziet eens
welk een rang Edmond Schérer onder de Fransche kritici inneemt, hoe Caro over
Amiel schrijft, hoe Cherbuliez en Marc-Monnier en Gustave Rod een uitgebreide
lezerskring vinden, hoe menigeen de Du Bois, de Oliviers, de Berthouds, de Louis
Favres, de Paul Feuillages en de Favrats met genoegen kultiveert.
Pierre Sciobéret behoorde tot nu toe in dit opzicht niet
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onder de gelukkigste zijner landgenoten. Hij was weinig gelezen, ook heeft hij zelden
pogingen aangewend om meer gelezen te worden. Hij drong zich niet op aan het
publiek, hij bleef bescheiden in een hoekjen en, daar hij geen groot talent bezat, heeft
die houding hem weinig vermaard gemaakt. Hij was ook geen schrijver in merg en
been; uit liefhebberij vervaardigde hij slechts nu en dan een novelletje, een gedichtje,
gemoedelijk en aardig, op enkele plaatsen min of meer fraai en lief. Hij was ook
meer een geleerde dan een dichter; hij maakte veel werk van de oude filologie, de
duitsche taal, de Fransche letterkunde, de wijsbegeerte. Hegel was hem gantsch geen
vreemdeling. En men begrijpt, dat iemant, die er prat op gaat het werk van Hegel tot
in zijn diepsten kern te hebben ontleed en overwogen, zijn tijd aan andere dingen
wel beter dacht te besteden, dan aan het schrijven van onnoozele en huishoudelijke
landelijke schetsjens, die toch het middelmatigheids peil niet overschreden.
Het boekje, waarvan ik hier eigenlijk - ik zie dat in - geen verslag geef, maar
slechts genoemd heb, bevat verscheiden sprookhistorietjens en zoete dorpsverhalen.
Het meerendeel is mij al onbeduidend; 't schijnt een school-leesboekje, of zoo iets.
Het mooiste verhaal moet het laatste zijn: Marie la Tressenn genaamd; hiernaar wordt
de auteur ook genoemd, gelijk Walter Scott naar Waverley.
Sciobéret heeft ook een gedicht geschreven, dat professor Ayer roemt in zijn
levensbericht en getiteld is: Bacchanale. Wanneer 't uitgegeven is, zal, om den wille
van het kontrast, het de moeite loonen, dit eens naast de nu reeds verschenen
sprookjens te leggen; laat ons dan daarop wachten om een kompleet oordeel over
Sciobéret uit te brengen.
Intusschen kunnen de Scènes de la vie champêtre reeds aan kostschoolhouderessen
aangeraden worden, en af aan zenuwachtige meisjes, die 's nachts van de hierin
beschreven geestverschijningen, à l'instar van Richardson, zouden droomen.
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De kritiek en ‘Sapho’.
Het is van algemeene bekendheid, dat Alphonse Daudet, wanneer hij een nieuwen
roman uitgeeft, in het buitenland minstens op evenveel belangstelling rekenen mag
als in Frankrijk-zelf. Ook ten onzent bezit hij zijn publiek. Een hem genegen aantal
recensenten is gewoon zijn werken op tijdschriftbladzijde en in dagbladkolom met
onder zekeren schroom half wechgedoken bewondering aan te kondigen, te
omschrijven en zoodoende lezers te verschaffen. Deze penvoerders willen wel, dat
Daudet hier te lande gelezen zal worden, maar zij weten niet zeker of zij het wel
mógen willen. Zij prijzen met een voorbehoud, dat geenszins gemeten kan worden
naar de hoogte hunner belezenheid en hunner schoonheidsliefde of naar de ruimte
van hun blik over de waereldliteratuur, dat volstrekt niet te toetsen valt aan het peil
hunner aesthetische ontwikkeling, maar dat gemotiveerd wordt door hun denkwijze
over verschillende toestanden der maatschappij, die tot onderwerp aan Daudets
studiën gediend hebben, en over sociale vraagstukken met die toestanden in verband
staande. Deze denkwijze, op hare beurt, ontspruit weêr veelal uit de omstandigheid,
dat de kritici in quaestie grootgebracht werden in families of hun opvoeding ontvingen
van meesters, bij wien zus of zoo te spreken b.v. over het huwelijk, over de vrije
liefde, over God, over den arbeidersstand, als onschendbare wet gold. M.a.w., de
Heeren, die ik bedoel, hebben voor zich zelf nog niet uitgemaakt, of het goed zal
werken op ‘de zeden’ van ons lezend volk, zoo dit, bij middel van Daudets romans,
bekend, althands meer gemeenzaam wordt gemaakt met zijden van het leven, die te
Parijs tot de meest in 't oog vallende, tot de meest gewone mogen behooren, doch in
Nederland nog slechts als in de schaduw zich vertoonende en bij wijze van
uitzondering duldbaar worden beschouwd.
De nederlandsche literaire kritiek aarzelt dus, en wat haar positie nog moeilijker
maakt is, dat het meerendeel harer leden, in dezen onzen tijd van wisseling en botsing
der gods-
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dienst- en zedelijkheidsstelsels, welke beroering natuurlijk in kleine zielen tot een
hopeloos gewankel en geharrewar leidt, volstrekt een moraaltheorie missen, om
tegenover de te schatten voortbrengselen der hedendaagsche fransche letterkunde in
de weegschaal te leggen. Zij oordeelen dus maar zoo wat op hun gevoelen van het
oogenblik af en hangen het publiek een dobberende en deinende balans voor. Fromont
jeune et Risler aîné, het eerste groote werk van Dauet, ja, daar werd wel een echtbreuk
in beschreven, maar altijd een echtbreuk van fatsoenlijken huize - en o, het ‘fatsoen’
staat zoo hoog in Holland! -, bovendien bekroonde de deftige Académie dezen roman,
dus werd hij in alle opzichten voortreffelijk genoemd. In Le nabab en in Jack werden
wel vrouwen afgebeeld, die lief hadden zonder gehuwd te zijn, maar blijkbaar was
de schrijver niet op hun hand en viel al het sympathieke licht naar de nette menschen
in het boek. Met Les rois en exil daalde Daudet merkbaar: tamelijk onomwonden
werden de handel en wandel van een koning-lichtmis geschilderd. Numa Roumestan
kon er door: al de achting van den lezer werd gevraagd voor de edele vrouw des
onkuischen ministers; en l'Evangéliste was eenvoudig prachtig; heel onze
liberaalprotestantsche kritiek vond dat uitmuntend, dat, terwijl er ook maar geen
zweem van sprake was van het minste zondetjen in ‘gedachten, woorden of werken’
tegen het 6e of 9e gebod, godsdienstwaanzin en duivelachtige vroomheid op deze
manier werden gehekeld. Maar verbeeld u nu de verbazing en het afgrijzen dier
Heeren, nu na, en nog wel onmiddelijk na l'Evangéliste, de meer dan erge Sapho
verschijnt. Wat te doen? Is Daudet plotseling niets meer geworden? Neen, het valt
niet te ontkennen, dat er ‘uitstekend gepenceelde tafereeltjes’ en ‘bladzijden, die van
fijne opmerkingsgave getuigen’ in het verhaal voorkomen, maar overigens...
verschrikkelijk! De vuilnispoelen, waar de schrijver u binnenvoert, de dierlijke liefde,
die u wordt voorgesteld, de totaal onzedelijke verhouding tusschen de
zeven-en-dertigjarige gevallen vrouw, waarnaar de titel Sapho heet, en den
twintigjarigen Jean
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Gaussin, welke het werk behandelt, dit alles brengt een groven wansmaak te midden
der meestertrekken van gevoel en verbeelding, waaruit het boek is samengesteld, dit
alles in-éen-woord, doet vernietigend schade aan het anders tot groote hoogte bereikte
‘esthetisch effect’. Ziedaar nu het oordeel; let wel: de schoonheid, die de schrijver
beoogde te geven, is verkregen, doch het onderwerp doet haar weêr te niet. Het
onderwerp is grof, ruw onzedelijk, walgelijk.
Hoort gij het, Daudet? Zoo denkt men thands over u in de ‘lage landen’. Men is
vergeten, dat gij éen-en-al fierheid en fijnheid zijt. Men weet niet, dat uw oog slechts
blinkt van mededoogen en ontferming, dat uw nog jong aangezicht slechts geteekend
wordt door aankomende rimpels van verontwaardiging en liefde, dat uw glimlach
alleen bestaat voor wat teêr is en argeloos, klein en onbesmet. Men weet niet, dat
men u, in den aanvang uwer loopbaan, zoo schoon vergeleken heeft bij een Arabiesch
ros, dat rondgaat met strak gekromden nek en golvende manen in den zonneschijn,
die nederdaalt uit Muzenoogen. Men vergeet, dat al put uw humor soms te Parijs uit
de stof, waar Dickens mijnen van ontdekte in Londens achterbuurten, uw handen
toch zelfs te blank zijn en uw gemoed te vrouwelijk is om meê te doen aan den zwaren
wetenschappelijken arbeid der naturalisten.
Ja, 't is beschamend. Onze kritici willen niet bedenken, hoe, ver buiten elk
godsdienstkrakeel en hoog boven alle zedelijkheidsgeschil, de schoonheid hen wenkt
tot haren dienst. Zij wenschen maar niet te vatten, dat zij geenszins geroepen zijn te
schrijven en kond te doen van nieuwe kunstwerken voor kinderen, voor onmondigen
en dienstboden. Door onkunde goed te zijn heeft nimmer een man of een volk groot
gemaakt. En waarom zouden wij ons dan door den Franschen schrijver Daudet niet
het leven van Parijsche menschen mogen laten voorschilderen, als wij wel op de
doeken van Italiaansche en Spaansche schilders mogen lezen wat er is van het leven
van Romes heuvelen en horizonten en van Kastiliëns boschaadjes en ruïnen.
En nu een enkel woord over den roman-zelf.
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Velen der groote Fransche romanschrijvers van heden hebben gedebuteerd in de
letterkunde met de liefdesgeschiedenis van een koertizane en een ernstigen, goeden
jongen man.
Aan de meesten dier verhalen leî een autobiografische kern ten grondslag: La
Dame aux camélias door Dumas, La confession de Claude door Zola. Vandaar dat
de direkt door het eigen gemoed ontvangen en door hun heftigheid en hun intensiteit
onverwerkbare indrukken, welke in deze verhalen werden meêgedeeld, hun meer
den stempel gaven van idyllische lyriek dan van groote objektieve waarheid. Eerst
moesten die kunstenaars nog éenmaal kind zijn en over hun eigen leven zingen en
weenen als voorheen, vóor zij het skalpeermes ter hand zouden nemen en zich zouden
bepalen tot zeggen, tot verklaren en konstateeren, en geen zuchten hun lippen meer
mochten ontplooyen en geen tranen hun bladzijden mochten verweeken.
Nog jongeling zijnde galmden zij hun eigen lijden uit, om daarna, als man, de
smart van hun eigen leven te geringe stof te achten voor hun kunst, die sterk was, en
slechts te spreken van waereldvreugden en waereldweên, van algemeene
verschijnselen, en beschouwingen te geven over rampen en heerlijkheden, waar
millioenen menschenlevens meê gemoeid zijn.
Het kan te recht verwondering baren, dat Daudet andere toetsen aansloeg, dat
Daudet, te midden zijner droefenissymfoniën over het verval der menschheid van
heden, waarvan hij de oorzaken opspoort en blootlegt, plotseling met een sonaatjen
voor den dag komt, dat al den schijn heeft een twintig jaar geleden te zijn geschreven
en, met verschil van nuancen altijd, slechts een herhaling bevat der exceptionele
liefdesgeschiedenis, die Dumas fils ons in zijn Marguérite Gautier te genieten gaf.
Ik vind geen enkele rustige schildering in dit boek. Snel wordt men van de eene
sensatie in de andere gevoerd, geen geleidelijkheid, geen klimax, - geen uitgewerkt
kunststuk. Het is, als had Daudet een hoeveelheid aanteekeningen bijeen-gegaârd
voor een groote liefdesgeschiedenis in zes deelen, en die, bij gebrek aan tijd of lust,
zonder ze te wikken en te wegen, zonder
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ze te besnoeyen hier en uit te breiden daar, publiek gemaakt.
Men heeft Sapho, juist, een boek in telegrammenstijl genoemd. Er wordt te weinig
stil gestaan bij hetgeen te roeren of te verblijden zou hebben, dan dat het werk een
machtigen indruk achterlaten zou. Het geheel maakt een indruk van met horten en
stooten te gaan. In éen woord de k o m p o z i t i e ontbreekt en Sapho is een goed
voorbeeld, hoe het gemis daaraan veel nadeel doet aan een roman.
Er valt dus m.i. niet met de grammatika der moraal maar met die der aesthetika
in de hand vrij wat op het werk af te dingen.

Geel leven.
Onder de talloze boeken, door de fransche chroniqueurs ter markt gebracht, waarin
ze hun dagbladartikelen, omgewerkt of niet, plegen te vereenigen, trok dezer dagen
er éen bizonder mijne aandacht, om het liefgeteekende plaatjen, dat de groene omslag
te aanschouwen gaf. Het werkjen was getiteld: La vie en jaune, par Jacques Lozère.
Het opschrift is, dunkt mij, aardig gekozen en doet heel een eigenaardig gekleurde
poëzie veronderstellen. In den geest zag ik reeds een gantsche waereld vóor mij, door
een nankijn of oker licht beschenen. Het geel is de kleur van de zure citroen, van de
vette kaas, van de slanke vermicelli. Het geel is de kleur van den nijd. Ik meende het
werk van een pessimist, van een spotter te zullen doorlezen; ik waande landschappen
en binnenhuizen, de natuur en den mensch geschilderd te krijgen, gelijk ze zich
voordeden in den van goud tot geel verkoelden zonnestraal, die de satirieke
verbeelding des kunstenaars er om heen wierp.
De titel was dus pikant gekozen, daar hij uitnoodigde tot kennisneming. Maar nu
ik het boek gelezen heb, begrijp ik echter, dat de auteur met zijn geel gantsch iets
anders bedoelde, dan ik had verondersteld. De kleur, waardoor Jacques Lozère de
waereld beziet, is het geel van de poudre-de-riz,
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van den koketten waayer en het boedwaar-behangsel, van de stofwolk der renbanen
en der dartele veranderlijkheid van het quart-du-monde. Dit is een bundel, waarin
22 novellen verzameld zijn, alle spelende in de waereld der Sportsmen, der
New-foundlanders, der jachten, mondaine dwaasheden en galante avonturen.
Dit is eenvoudig chronique scandaleuse, omstandig verhaald en hier en daar
gekleurd met een streekje romanschrijversverbeelding. De schrijver is blijkbaar thuis
te midden der doggs, clubs, aan de tafel van het rouge et noir, in de omgeving der
groote fortuinen, ras verspild, der lichtzinnigheden, der jachten, der zelfmoorden.
Indien men een denkbeeld wil verkrijgen van den cirkelgang der gedachten en
gevoelens der Parijsche boelevardiers, een juist denkbeeld van hun aard, dus ook
van hun oppervlakkigheid, van hun overheerschende sensualiteit, dan kan dit boek
inlichtingen verstrekken van belang. Daarbij mag de auteur zich in een onbetwistbaar
schrijfgemak, in een taal, geëigend aan zijn onderwerp, zonder plat te zijn of vies,
verheugen. Het geheel is licht verteerbare kost, van een pikante saus overgoten. De
stijl is vrij bevallig, hier en daar geestig in een juist gevonden uitdrukking, in een
woord, dat schildert. Daar Lozère's helden en heldinnen meest lieden zijn van
beperkten gezichts- en verstandskring, van een eng omgrensd hart, van klein
redeneervermogen en weinig gezond verstand, trekken zij den lezer weinig meer
aan, dan b.v. lieden, die men in den tram ontmoet, of in een koffiehuis, cigaren
rookend, aan tafeltjes ziet zitten. Het is niet recht duidelijk, of de schrijver dat stadium
van reporter-ontwikkeling is ingetreden, dat onverschillig maakt voor de droefenissen
en ellenden der menschheid en slechts een open oog borgt voor laag dramatische
feiten, de moeite loonend om nog in de sterk gekruide kolommen aan overgevoede
lezers te worden voorgezet. Het zou verklaarbaar zijn, indien hij werkelijk iets voelde
van de diepe treurigheid der gevallen, die hij mededeelt, zoo werkelijk het
vervaltijdperk der aristokratie in Frankrijk, waarvan hij de kenteekenen boekt, met
een maliciëuzen
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lach om de lippen, een traan uit zijn oog drukte. Het is weldoend, naast den mond
van Rabelais, een Molières oog te ontwaren. Daarom ware het wel te wenschen
geweest, dat de Heer Lozère, eenmaal met de inderdaad bestaande groote hoeveelheid
talent begiftigd, waarvan hij blijk geeft eigenaar te zijn, aan alles meer zoo een
weemoedigen, soms diep droefgeestigen glimp hadde gegeven, als die wij b.v. in
zijn verhaal Mort d'homme waarnemen. Zoo de Heer Lozère elders, ook waarlijk
wat zijn stijl aangaat, gelijkenis toont met het beeld, dat men zich van een
19e-eeuwschen Boccaccio zou kunnen vormen, hier is hij meer, omdat hij hier
bedroefd is en in de eenvoudigste en natuurlijkste termen, een dramatische gebeurtenis
heeft weten voor te dragen. Ziethier in kompendium die geschiedenis.
De Heer Bernard Muand en zijne gade Elise kunnen het samen niet te best vinden;
hij, wiens grijze haren als zoodanig hare jeugd niet afschrikten, behandelt haar op
weinig beleefde, op norsche wijze. Dat verveelt haar reeds eenigen tijd. Zij bewonen
buiten een goed, waar de jonge Charles Duprez nu en dan een bezoek aflegt. Na een
tijdje de jonge vrouw het hof gemaakt te hebben, ontvoert hij haar en vervolgt in
haar gezelschap zijn sports-leven van voorheen. Hij is een speler. Na een paar jaar
ruïneert hij zich. Tot de schromelijkste armoede vervallen, worden zij plotseling
verrast door de komst van den beleedigden echtgenoot in hun woning, hij, die al dien
tijd in stilte zijn smart heeft gedragen. Dat is te zeggen, zij, Elise, wordt er door
verrast, want Charles Duprez is niet te huis. Daar vindt hij zijne gade terug; hij heeft
haar toch wel lief gehad, al gedroeg hij zich, volgens zijn natuur, barsch tegenover
haar. Hij nadert haar nu in het ontmeubeld vertrek, terwijl zij het ten zijnent zoo goed
had kunnen blijven hebben! Door een onweêrstaanbare begeerte plotseling vervoerd,
grijpt hij haar aan, en maakt nog eenmaal gebruik van zijne hem zoo wederrechtelijk
ontnomen bevoegdheid. Na dat zijn lust bekoeld is, werpt hij een aantal bankbiljetten
voor de voeten der schuldige en ijlt heen, de wanhoop in zijn binnenste. Op zijn
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eenzame hotelkamer teruggekeerd, maakt hij, bij tweeregelig testament, zijne vrouw
universeel erfgenaam en vermorselt zich het hart met een juist gemikt pistoolschot.
In dit anders wel wat ruwe verhaal schuilt een melancholie, van geen alledaagsch
allooi.

Jules Bastien-Lepage.
Den 17den December 11. overleed de uitnemende fransche schilder, wiens naam
boven deze regelen prijkt, op zes-en-der-tigjarigen leeftijd.
Hier en daar is reeds door de dagbladpers, ook ten onzent, een woord aan zijne
nagedachtenis gewijd, maar voor hen, die meer intiem met hem, dat is met zijne
kunst, bekend waren, kan een nader woord van waardeering en spijt niet overbodig
genoemd worden.
Er bestaan echter heden ten dage zoo vele uitnemende schilders, die ieder op hunne
beurt sterven, en wien, volgens de noodzakelijke prozaïsche wet, elk een doodsbericht
moet worden nagestuurd; wij zullen dus slechts zeer in 't kort Bastien-Lepage mogen
gedenken.
Hij werd geboren in 1848. Alexander Cabanel, de weelderige populaire schilder,
die met zijn vermaarde ‘Naissance de Vénus,’ een schilderij waarvan het genre, het
idealistischzinnelijke, in deze eeuw niet overtroffen is, den overgang vormt tusschen
de manier der achttiende eeuw en die der fransche school van 1860, was Lepage's
leermeester.
Maar evenals Regnault, Benjamin Constant, Gervex en anderen, streeft ook het
talent van Lepage een andere, een nieuwere richting na dan de door zijn meester
gehuldigde, en is hij reeds met zijn eerste bekende doek, het ‘Portret zijns
grootvaders,’ in 1874 deel van het Parijsche Salon uitmakende, tot de volstrekte
realisten gaan behooren.
De Heer Quack heeft onlangs in een Gids-artikel het recente
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werk, waarvan Albert Wolff den tekst schreef, over ‘Honderd meesterstukken uit
Parijsche schilderij-verzamelingen’ behandeld en met vereering van moderne
realistische landschapschilders, als Millet, Dupré, Rousseau, Corot, Diaz, Daubigny,
Troyon, gewaagd. Welnu, wat deze voor het landschap waren en zijn, was in hooge
mate, naast anderen, Bastien-Lepage voor het portret en het personen-schilderij in 't
algemeen. Zooals hij in 1874 het portret zijns grootvaders maalde, en later de ‘Eerste
Communie’ voorstelde, maar vooral zooals hij in 1879 Sarah Bernhardt heeft
afgebeeld, en in 1880 Jeanne d'Arc, zoo deed 't er geen.
Het was bekend, dat Lepage, vooral in den laatsten tijd, impressionistische
voorstellingen van het plattelandsleven te schilderen de voorkeur gaf boven het
portret-schilderen, dat hij slechts enkele maanden van 't jaar te Parijs kwam vertoeven
om voor zijn brood portretten te maken en verder zijn leven buiten bij boomen en
bosschen, akkers en vee, sleet. Maar wanneer wij hem in deze laatste oefen- en
werkkring beschouwen, rijzen de beelden van een Millet en zoovele naast het zijne
op, en valt de voorkeur niet steeds gemakkelijk te bepalen.
Maar in zijne wijze van portret-schilderen, stond hij bijna alleen, in elk geval aan
de spits. Een zijner eigenaardigste kenmerken bestaat hierin, dat hij de geheele
omgeving, al het den voor te stellen persoon omringende, en alle bij-effecten, van
licht en van kleur, opofferde om de meeste intensiteit te verkrijgen in het individueel
leven, dat hij afbeeldde. Alleen dien persoon wilde hij geven, maar zoo nauwkeurig
elke trek en het geheele waas der fyzionomie, zoo getrouw de minste lichaamsbuiging
of de kleinste plooi van het kleed, dat alles, elk lijntje en elk schaduwtintje, slechts
dien persoon en dien alleen eigen kon zijn en karakterizeeren. Lepage is tot in de
diepste geheimenissen van het individu doorgedrongen en heeft die aanschouwelijk
weten te maken.
Zijn Sarah Bernhardt vooral is een meesterstuk, dat blijven zal. De moderne
Parijsche vrouw, tot in de geringste harts-
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tochten-trekjes van haar gelaat, tot in de kleinste grillen harer kleeding is er in
bestudeerd en weêrgegeven, trillend van leven, onherroepelijk w a a r .
Lepage's doeken, die den Hooi-oogst, en den Aardappelenoogst voorstellen, verder
zijn ‘oude Bedelaar’ en zijn ‘Houthakker,’ zijn allen pronkstukken, luisterrijk door
weemoed en waarheid. Wie eens dien houthakker, stenend onder den last der
takkebosschen, het hoofd ter aarde gebogen voorwaarts schrijdend, en naast hem
zijn aanvallig dochtertje, eene bloem plukkende, aanschouwt, die heeft ze voor altijd,
in hun sprekende houding, in zijn verbeelding meêgedragen.
Zijn ‘Bloemenmeisje’ en zijn ‘Commissionair’ op onze Intern. Tentoonstelling
van '83 geëxpozeerd, hoewel niet tot zijn beste werk behoorend, leven nog in veler
geheugen. Bastien-Lepage's naam zal leven als die van een der voortreffelijkste
vertegenwoordigers der fransche schilderkunst in de laatste helft der negentiende
eeuw.1)
Den H., 5. 1. '85.
M.S.

1) Het oordeel over Bastien, in deze bladzijden vervat, wordt niet geheel door mij gedeeld.
A.TH.
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Friederike von Sesenheim,1)
Door Mr. J.W. Spin.
I.
Goethe, van Straszburg naar Sesenheim.
In den herfst van 1879 kwam in Straszburg een Commissie tot stand, welke zich den
aankoop van de Friederikenruhe in Sesenheim ten doel stelde. Een priëel, zooveel
mogelijk in overeenstemming met dat, waarin eenmaal Goethe en Friederike
verwijlden, zou als blijvend aandenken hunner liefde op dit plekje worden aangelegd.
De talrijke bedevaartgangers naar het stille dorp, die eenmaal getuige waren van een
der liefelijkste épisoden in Goethe's leven, zouden onder schaduwrijk lommer de
herinnering kunnen verlevendigen aan schoone oogenblikken door den grooten
dichter genoten, en in hun ideale voorstellingen niet geschokt behoeven te worden
bij het aanschouwen van een bebouwden akker. Sic transit gloria mundi.
Evenwel - 't zij ter eere van even genoemde Commissie gezegd - gesteund door
welkome bijdragen, mocht zij er in

1) De Bestuurder der Dietsche Warande heeft weinig sympathie voor de vluchtige, egoïstische
verliefdheden van groote geesten, maar het verhaal der betrekking van Goethe tot Friederike
von Sesenheim, ons hier geboden, werpt een zoo eigenaardig licht op een der levenstijdperken
van den dichter van Faust, dat hij het een aanwinst voor zijn tijdschrift rekent.
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slagen, om aan de souvenirs, welke nog als uit de graven van Goethe en Friederike
oprijzen, een asyl te verleenen, dat voor het oog althans, grootere aantrekkelijkheid
aanbiedt. De plek, waar de ‘liefelijke landbloem’ eenmaal haar kortstondigen bloeitijd
had genoten, werd derhalve ter herinnering aan het verleden meer in overeenstemming
gebracht met haar persoonlijkheid en met die van haar beroemden zanger. Het
prozaïsche veld, waarin tot dusverre de ploegende landman zijn voren sneed ter
plaatse waar in de vroegere bosschages de zang der nachtegalen weêrklonken had,
ontving alzoo een meer poëtisch karakter.
Ten tijde waarin ons verhaal valt, studeerde Goethe te Straszburg. Men heeft reeds
zoo dikwijls stilgestaan bij een beschouwing van zijn omgeving aldaar, dat het niet
noodig kan worden geacht de mededeelingen, die omtrent deze bestaan, in 't breede
te herhalen. Goethe, die te Straszburg zijn rechtsgeleerde studiën zou voltooien,
maakte aldaar deel uit van een kring, aan welken groote geschiedkundige
vermaardheid ten deel zou vallen. Het middelpunt van dit gezelschap vormde de
griffier Salzmann, met wien ook de ongelukkige dichter Lenz zeer bevriend was.
Overigens kon men behalve nog vele anderen ook Herder, Stilling en Lerse onder
de leden tellen. Weyland, op wiens uitnoodiging Goethe het eerste uitstapje naar
Sesenheim ondernam, maakte mede deel van het gezelschap uit. Op een heerlijken
avond besloten Goethe en Weyland te paard naar Sesenheim te rijden. Goethe had
toen reeds menige ervaring opgedaan van verliefdheden, die op niets waren
uitgeloopen. ‘Gretchen’ zoo klaagt hij later, als hij een blik terugwerpt op zijn
vroegere avonturen, ‘Gretchen hatte man mir genommen, Annette hatte mich
verlassen.’ Bijna een geheel jaar was er verstreken sinds zijn verloving met ‘Kätchen’
verbroken was. En sedert dien tijd had, om zijn eigen woorden te gebruiken, zijn
hart ‘brach gelegen.’
‘Dat ik thans rustig leef,’ zoo schreef hij den 23sten Februari 1770, ‘is alles wat ik
U aangaande mij zelf kan mededeelen. Ik ben frisch en gezond en studeer veel, want
ik heb
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thans geen meisje in het hoofd.’ Dit uittreksel komt voor in een brief aan dat zelfde
‘Kätchen’ een jaar nadat het engagement reeds een einde genomen had. Het is
duidelijk, dat Goethe het met zekere vormen zoo nauw niet nam, of voor 't minst, op
het stuk van den omgang met vrouwen, een aan de thans gehuldigd wordende
begrippen tegenovergestelde zienswijze was toegedaan. Althans een mooi gezichtje
was voldoende, om het ‘braakliggende’ hart van den levenslustigen jongeling in vuur
en vlam te zetten.
Terwijl de twee vrienden, onder genoeglijken kout, zich op weg naar het stille
dorp bevonden, maakte Weyland zijn reisgezel eenigermate bekend met de bewoners
van het huis, waarin zij logeeren zouden. Een halve zuster van Weyland was gehuwd
met den heer Schöll, wiens zuster de echtgenoot van den predikant Brion te Sesenheim
was. Dat Weyland, door de betrekkelijke nabijheid waarin Sesenheim zich ten opzichte
van Straszburg bevond, vaak zijn schreden naar de gastvrije pastorie van
eerstgenoemde plaats richtte, wordt door de verhouding, waarin zijn familie met die
van den predikant Brion stond, genoegzaam verklaard. Zoowel de gastvrijheid der
bewoners als het daaraan gepaard gaande gezellig verkeer, dat in de pastorie te
Sesenheim heerschte, stond in hoogen roep. De predikant zelf, op den kansel een
verkondiger van steile begrippen, was niet afkeerig van de genietingen des
dagelijkschen levens. Zijn echtgenoot wordt beschreven als een voortreffelijke
huisvrouw, die alles aanwendde om haren kinderen een goede opvoeding te
verschaffen. Nadat hun echtverbintenis met vele dochteren was gezegend, werden
zij eindelijk door de geboorte van een zoon verblijd, die evenwel in dezen tijd niet
veel meer dan een aankomende jongen was. Van de hun overgebleven dochters was
ééne gehuwd en nog een drietal te huis. Van deze was Friederike de tweede in leeftijd.
Zoowel de aanwezigheid van twee bekoorlijke jonkvrouwen (de jongste, Sophie
genaamd, was nog een kind) als het aangenaam huiselijk leven zelf, waaraan door
deze nog een hooger aantrekkelijkheid werd verleend, scheen onzen
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beiden reizigers reeds van uit de verte het ‘Welkom’ toe te roepen.
Goethe had zich in een armoedig pak gestoken, want vermomming was van jongsaf
een zijner grootste liefhebberijen geweest. Hij had zich zoo vreemd toegetakeld, dat
Weyland onderweg vaak in lachen moest uitbarsten, welke vroolijke stemming niet
weinig werd verhoogd door de potsierlijke grimassen, welke hij te paard ten uitvoer
bracht. De goed aangelegde chausseeweg, het prachtigste weder, de nabijheid van
den Rijn droegen er het hunne toe bij om hun die genoeglijke gewaarwordingen te
doen behouden, tot zij het vriendelijke dorp zelf waren binnengereden. ‘Laat U’, zoo
liet Weylands stem zich bemoedigend hooren, ‘laat U door het uiterlijke van het huis
niet afschrikken. Van binnen heerscht er jeugd en leven.’

II.
Goethe in Sesenheim.
Het huis binnengetreden, vonden zij aldaar alleen den waardigen geestelijke, die hen
minzaam ontving. Middelerwijl Weyland zich naar het veld spoedde om den dames
zijn groeten aan te bieden, onderhield Goethe zich met den heer des huizes over
schetsen en plannen ten aanzien eener verbouwing van de pastorie. Hun, die dat
stokpaardje van den goeden heer Brion uit Wahrheit und Dichtung kennen, zal het
begrijpelijk genoeg voorkomen dat Goethe, aanvankelijk als geduldig toehoorder
naar de vaak langdradige voorstellingen des verhalers en later als gelukkig teekenaar
van een ontwerp van eigen vinding, al spoedig in de gunst des gastheeren kwam.
Laat ons met dezen wat meer van nabij kennis maken.
Ds. Joh. Jac. Brion, die sedert 1760 in dit dorp het leeraarsambt uitoefende, moet
klein van gestalte, vriendelijk in zijn
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voorkomen, aangenaam van vormen en van weldadige inborst geweest zijn. Van
dien laatsten karaktertrek is een treffend staaltje bewaard. Een oud vrouwtje in
Sesenheim verhaalde daaromtrent: ‘meer dan eenmaal heeft hij zijn winterjas
weggegeven en als zijn huisgenooten zich er niet tegen verzet hadden, dan zou hij
zich ook nog het hemd uitgetrokken en den armen hebben geschonken.’ Ook uit
andere mededeelingen mag men veilig opmaken, dat vrouw en dochters niet zelden
zijn vrijgevigheid moesten te keer gaan. Of hij een treffelijk prediker geweest is,
zouden wij haast geneigd zijn te betwijfelen. Minder omdat een roep zijner
kanselwelsprekendheid niet tot ons doordrong, dan wel omdat Goethe ergens zegt,
dat hij, aan de zijde van de bekoorlijke Friederike gezeten, ‘een ietwat droge preek
van den vader niet al te lang vond’. Maar hoedanig zou Goethe's oordeel wel geluid
hebben, wanneer zij daar niet gezeten had? Toch schijnt hij als geestelijk raadsman
zijner gemeenteleden, blijkens de vele opstellen nog in het kerkelijk archief
voorhanden, ijverig werkzaam te zijn geweest. Zijn zedelijke ernst, waarmeê hij de
kerkelijke tucht handhaafde, en de voortvarendheid, waarmeê hij alle geschillen uit
den weg trachtte te ruimen, toonen overigens duidelijk aan dat hij het in zijn
betrekking lang niet gemakkelijk heeft opgenomen. Dat hij in merg en been Lutheraan
was kan men opmaken uit het feit dat op zijn aanhouden verscheidene bewoners van
Sesenheim van de Hervormde tot de Luthersche kerk zijn overgegaan.
Gaarne stelde hij zijn pastorie open voor gezellig verkeer, waarvan vooral door
de familiebetrekkingen zijner vrouw ijverig werd gebruik gemaakt. De vriendelijke
herderswoning ontving zoowel officieren uit Fort-Louis als studenten uit de
academiestad Straszburg. Ja zelfs moet het wel wat opgewekte leven, dat van hier
uitging, nu en dan tot aanleiding hebben verstrekt van niet al te welwillende en
vriendelijke opmerkingen. Zoo heeft ‘der Straszburger Volksfreund’, die de vrijage
van Goethe met Friederike op niets anders laat uitkomen dan op de verleiding der
laatste, het den heer Brion nog al euvel
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afgenomen, dat hij in plaats van ‘als vader met den stok er tusschen te komen, zijn
oogen heeft dichtgehouden’. Maar deze en dergelijke uitstrooisels worden door geen
enkel feit bewezen en dienen uitsluitend op rekening te worden gesteld van den laster,
die voortijlt zonder zich door iets in zijn vaart te doen stuiten, en er zich niet om
bekommert of de mededeelingen, die hij verbreidt, eenig recht van bestaan hebben.
Nadat Weyland met de moeder was binnen gekomen, die, niettegenstaande zij
reeds elf kinderen gehad had, op een vrij jeugdig aangenaam uiterlijk mocht bogen,
terwijl haar regelmatige gelaatstrekken nog sporen van vroegere schoonheid
vertoonden, bleef Goethe vol verlangen de komst der genoemde dochters verbeiden.
De moeder maakt een zeer gunstigen indruk op den wachtenden gast. Hij vindt in
haar de waardigheid terug, welke den Vicar of Wakefield wordt toegeschreven. Men
kon haar niet aanzien zonder haar te eeren, maar ook tegelijkertijd te beseffen, dat
zij een meerderheid bezat, waarmeê men bij voorkomende gelegenheden wel zou
doen, rekening te houden.
Middelerwijl was de tweede dochter des huizes, Maria Salomea, binnengetreden.
Deze schijnt de moeder in de zorgen voor en de bemoeiingen aan de huishouding
verbonden, trouw ter zijde te hebben gestaan en in de eischen van het gewone
dagelijksche leven voor haar neigingen bevrediging te hebben gevonden. Moest zij
al voor ‘Olivia, die hooggeroemde schoonheid’ onderdoen, toch schijnt ook haar
uiterlijk verre van verwerpelijk te zijn geweest. Eerst twaalf jaren later, en wel den
24sten September 1782, huwde zij den predikant Marx te Diersburg, wien wij aan het
slot van dit opstel nog even zullen aantreffen.
Na eenig wachten, waardoor met het oog op Friederike's teedere gezondheid reeds
de bezorgdheid harer oudere zuster was opgewekt, trad de hoofdpersoon onzer
beschouwingen binnen. Omtrent haar uiterlijk zou, indien er geen beschrijvingen
daarvan voorhanden waren, der fantazie een ruim veld zijn overgelaten. Met de
beschrijving van haar bevallig beeld
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in de hand, waaraan zich een voortreffelijk hart paarde, begrijpt men dat de lieftallige,
bekoorlijke Sesenheimsche predikantsdochter een onuitwischbaren indruk op den
levenslustigen, ja hartstochtelijken Straszburgschen student moest achterlaten.
Daardoor laat zich tevens de weemoed, welken Goethe in veel lateren tijd, bij het
terugdenken aan die reeds lang vervlogen geneuchten zijner jeugd overviel, mede
gereedelijk verklaren. Zij was, toen Goethe voor het eerst in haar ouderlijk huis
verkeerde, omstreeks 18 jaren oud. Een zekere voorliefde schijnt er te bestaan, om
haar op dat tijdstip een jeugdiger leeftijd toe te schrijven. Maar zoo dit inderdaad het
geval geweest ware, dan zouden de ouders te eerder reden hebben gehad, om wat
strenger toe te zien.
Geen enkel portret evenwel heeft Friederike's uiterlijk voor de vergetelheid
bewaard. Een tweetal silhouetten zijn verloren geraakt, maar de hoop is niet vervlogen
dat zij nog te eeniger tijd te voorschijn zullen komen. De welbekende beeltenis in
Kaulbach's Goethegallerie voorkomende, behoort geheel en al in het rijk der
verbeelding te huis. Daarentegen is Goethe's schildering in Wahrheit und Dichtung,
die hij jaren later en ná haar verscheiden omtrent haar uiterlijk ontwierp, zoo
wegsleepend mogelijk. Naar waarheid zingt een dichter uit Mühlhausen haar toe:
‘Das ewig Weibliche, das ewig Schöne,
Du holdes Kind! lasz mich's in dir begrüszen.’

Ja, ‘ewig weiblich’ toonde zij zich én toen zij Goethe's liefde beantwoordde, én toen
zij door hem versmaad andere aanzoeken van de hand wees. ‘Ewig weiblich’ ook
toen zij jaren, na de verbreking van hun verloving, hem zonder eenig verwijt en vol
vergevingsgezindheid te gemoet trad. Anderen te beminnen, na Goethe's bruid te
zijn geweest, was niet mogelijk. Hem hard te vallen, dien ze eenmaal lief had gehad,
kwam niet in haar op. Zoo bleef zij van wie geschreven staat:
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‘Zu sehr wohl hast du ihn geliebt,
Der dich bis in den Tod betrübt,
Hast liebend, ohne leere Klagen,
Bis in das Grab den Schmerz getragen:’

door alle tijden heen een waardig vertegenwoordigster van het vrouwelijk Ideaal, en
schoon ook haar goede naam nog werd aangerand, nadat de grafsteen reeds over haar
stoffelijk omhulsel was gesloten, zal, en wel ook door toedoen van Goethe zelv',
zoolang zijn naam voortleeft, de aanminnige Sesenheimsche een niet oneigenaardige
plaats in de Goethe-litteratuur innemen. Goethe wist zich aldra in den lieven, landelijken kring hoogst aangenaam te maken.
Zijn levendige gesprekken, veelal door fijne soms wat spotachtige opmerkingen
gekruid, maakten dat het allen een lust werd naar hem te hooren. Zijn eerste
vermomming, ras door een tweede gevolgd, waarbij hij zich van de kleederen van
een boerenzoon uit het naburige Drusenheim bediende, wekte in hooge mate eerst
de nieuwsgierigheid en later de lachspieren van het toch reeds in vroolijke stemming
verkeerende gezelschap op. Zijn liefste bezigheid, die dan ook van de andere zijde
zeer werd gewaardeerd, bestond in voorlezen. Kortom de vroeger zoo rustelooze
jongeling kreeg iets huiselijks en haalde zijn hart op aan gezelschapsspelen, waarbij
telkens allerlei nieuwigheden werden uitgedacht. Friederike van haar zijde speelde
op een piano, die de schoolmeester reeds voorlang had behooren te stemmen, en
hoewel haar gezang in de kamer weinig te beteekenen had, wekte zij toch, door het
zingen van Elsasser en Zwitsersche liederen in de open lucht, Goethe's hoogste
enthousiasme op. Omtrent de ongunstige voorteekenen, die zijn liefdesplannen
voorafgingen, doet hij de volgende mededeeling. Eenigen tijd vroeger had hij zich
te Straszburg naar een dansmeester begeven, om van dezen onderricht te ontvangen.
Daar andere danseressen niet aanwezig waren, hadden beurtelings de twee dochters
des onderwijzers aan de oefeningen deelgenomen. Daaruit was een ‘liaison’ met een
dezer, Lucinde genaamd, ontstaan, die hij even-
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wel spoedig daarna eigendunkelijk verbrak. Zij toch behoorde naar zijne meening
tot de minder goede gezelschappen. Lucinde's zuster, Emilie, had, wel is waar, haar
hand en hart aan een ver verwijderden vriend toegezegd, maar niettemin gevoelde
ook zij voor Goethe meer dan men van een meisje in die omstandigheden zou
verwachten. De vader, aan wiens oog de min gewenschte toenadering niet was
ontgaan, acht het noodig, dat aan deze danslessen, welke een te verliefd karakter
verkregen, een eind kwame. Alvorens de leerling, die reeds voldoende vorderingen
in de danskunst maken mocht, het huis voor goed zal verlaten, heeft het volgende
voorval plaats. Emilie zegt o.a. tot Goethe: ‘Het zou mogelijk zijn dat uw
tegenwoordigheid ook voor mij een grootere beteekenis erlangde dan die zij tot
dusverre had en hoe zoudt gij u wel gevoelen tegenover twee zusters, waarvan gij
de eene door “Neigung” en de andere door “Kälte” ongelukkig zoudt hebben
gemaakt?’ Dat het met de verliefdheid van die zuster voor Goethe ook reeds tamelijk
ver gekomen was, bewijst het meer dan aandoenlijke afscheid. ‘Nehmen Sie,’ zoo
roept zij hartstochtelijk uit, ‘was ich Ihnen sonst versagen würde.’ En dadelijk na
het uitspreken dezer woorden, zoo vervolgt Goethe, ‘viel zij mij om den hals en kuste
mij zoo hartelijk mogelijk. Ik omhelsde haar en drukte haar innig aan mijn harte.’
De oudere, hoewel nog geen twintig jaren tellende Lucinde, die ongesteld de kamer
moest houden, heeft met den argwaan en de jaloezie der liefde, die er duizend oogen
op nahouden, het tooneel tusschen Goethe en Emilie vermoed. Nauwelijks slaat zij
de daareven beschreven omhelzing gade, of zij werpt haar zuster allerlei onwaardige
handelingen voor de voeten. Maar hoewel onuitputtelijk in haar verwijtingen, toch
kon Goethe ook van haar een laatste omhelzing niet ontgaan. ‘Ik weet,’ dus snikte
zij, ‘dat ik u verloren heb - ik maak dan ook geen verdere aanspraken op u. Maar
gij,’ zeide zij zich tot haar zuster wendende, ‘zult hem ook niet hebben.’ En Goethe
herhaaldelijk in de lokken streelende, waarbij het aan de gebruikelijke kussen niet
ontbrak, uitte zij
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de volgende verwensching: ‘Ongeluk en wederom ongeluk voor altijd valle haar te
beurt, die het eerst na mij deze lippen zal kussen.’
Deze vloek van Lucinde heeft zich bewaarheid in het levenslot van Friederike.
Hij heeft belangrijke diensten bewezen aan hen, die aan dergelijke voorzeggingen
geloof hechten en die dan ook niet in gebreke gebleven zijn den prozaïschen afloop,
dien Goethe's vrijage met Friederike genomen heeft, op rekening van het Noodlot
te stellen. In een' tijd toen het kaartleggen, de waarzeggerij en welke zwarte kunsten
er nog meer op nagehouden werden, aan de orde van den dag waren, kon het niet
anders of een verwensching als deze moest op bijgeloovige menschen indruk maken.
Goethe zelf schijnt onder den invloed daarvan te hebben verkeerd. Een der nachten
althans, door hem onder het gastvrije dak te Sesenheim doorgebracht, beschrijft hij
als volgt. ‘Nauwelijks had ik, gedurende eenige uren, een zeer diepen slaap genoten,
of mijn verhit en kokend bloed deed mij ontwaken. Het is in zulke oogenblikken en
in dergelijke toestanden dat zich de zorgen en het berouw van den daar weerloos ter
neder liggenden mensch meester maken. Mijn verbeelding tooverde mij alles in de
levendigste kleuren voor den geest. Ik zie Lucinde weder zooals zij, na die heftige
omhelzing, hartstochtelijk van mij scheidde, ik zie haar gloeiende wangen, haar
fonkelende oogen en hoor haar die onzalige woorden uitspreken. Ik zie ook, ontsteld
door haar blik, Friederike tegenover haar staan, bleek als een doode en als onder den
indruk van die verwensching, waarvan zij evenwel niets weet. Ik zie mij zelv' tusschen
haar beiden, evenmin in staat om de gevolgen van die noodlottige woorden te ontgaan
als om den kus, waaraan zooveel onheil verbonden is, achterwege te doen blijven.’
Maar toch werd de nadrukkelijke waarschuwing tegen het kussen door Goethe in
den wind geslagen. Het kwam tot een verloving, welke evenwel niet op de vervulling
uitliep van den wensch, in Goethe's eigen dichtregelen uitgedrukt:
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Schicksal segne diese Triebe,
Lasz mich ihr und lasz sie mein.
Lasz das Leben unsrer Liebe
Doch kein Rosenleben sein.

Helaas niet veel langer dan de bloeitijd der rozen duurde de verliefdheid van Goethe.
De plotselinge omkeer in zijn gedachten is in overeenstemming met zijn geheele
persoonlijkheid. Maar ook afgezien daarvan geeft hij in een paar brieven, waarvan
de eene aan een vriendin te Frankfurt of wel te Leipzig en de andere aan Friederike
zelf gericht is, vrij duidelijk zijn gevoelens terug. Hij althans was niet gewoon er
doekjes om te winden. In den eersten - 14 Okt. 1770 - heet het dat hij, tijdens een
verblijf op het land in aangenaam gezelschap, door de kennismaking met de
beminnelijke dochter des huizes de ingeschapen neiging om zich aan een vrouwelijk
wezen te verbinden, wederom voelde opgewekt. Schoone herinneringen deden daarbij
haar betooverenden invloed gelden. De tweede is een liefdesverklaring in optima
forma. Hij schreef dezen na zijn eerste vertrek van Sesenheim en wel uit Straszburg,
den 15 Okt. 1770. Naar de beschroomdheid, die hier en daar in de regelen doorstraalt,
te oordeelen en ook aan het zich niet bedienen van haar naam, zou men meenen dat
het beslissende woord van Friederike's zijde nog niet uitgesproken was, al waren dan
ook de voorbereidende maatregelen om tot deze bekentenis te geraken, tamelijk ver
gekomen. Het opschrift luidt eigenaardig: ‘Lieve, nieuwe vriendin.’
‘Ik twijfel niet U zoo te mogen aanspreken; moge ik anders ook slechts weinig
van de taal der oogen verstaan, zoo vond mijn oog, bij den eersten opslag, de hoop
tot vriendschap door den teederen blik van het uwe opgewekt, en ik zou wat onze
harten betreft, er wel op willen zweren dat gij, die de zachtheid, ja de goedheid zelve
zijt, mij, die U zoo hartelijk liefheb, ook wel een weinig liefde toedraagt!’
‘Lieve, lieve vriendin,
't Is waarlijk de vraag niet of ik U wat te schrijven heb -
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een andere quaestie is het om welke reden ik U reeds heden schrijf en wat ik u wensch
te schrijven; evenwel is mij, ten gevolge van zekere onrust, die mij inwendig verteert,
dit eene althans zeer duidelijk, dat ik gaarne weder bij U zou willen wezen. In zulk
een toestand is voor mij een stukje papier een ware troost, een gevleugeld paard in
deze gedruischvolle stad, zooals het voor U, in uw landelijke rust ook wezen moet,
waar gij de afwezigheid uwer vrienden wel diep zult gevoelen.’
Na te hebben verteld met welke ongelegenheden hij en zijn vriend Weyland,
gedurende de terugreis, op welke zijn gedachten bij het schoone verleden toefden,
te kampen hadden gehad, deelt hij ook mede dat de eerste wensch, dien hij in zich
had voelen opkomen, was geweest om Friederike terug te zien.
‘Waarlijk,’ zoo schrijft hij iets later, ‘waarlijk, Mejuffrouw, nooit is Straszburg
mij zoo ledig voorgekomen als thans. Wel hoop ik, als de tijd de herinnering aan
onze grappen een weinig zal hebben verflauwd, dat het dan beter zal worden en ik
ook niet meer gevoelen zal hoe goed en liefelijk mijn vriendin is. Maar hoe zou ik
dat kunnen of willen vergeten? Neen, liever dat harteleed gedragen en dikwijls aan
U geschreven.
En nu nogmaals veel dank en ook veel oprechte groeten aan uw dierbare ouders,
aan uw lieve zuster veel honderd........, die ik U gaarne teruggaf.’
Het kwam nu spoedig tot poëtische ontboezemingen. Van zijn innig verlangen om
de lieve pastoriebewoonsters weêr te begroeten legt hij in de volgende strophe
getuigenis af:
‘Ich komme bald, ihr gold'nen Kinder,
Vergebens sperret uns der Winter
In unsre warmen Stuben ein.
Wir wollen uns zum Fenster setzen,
Und tausendfältig uns ergötzen,
Und lieben wie die Engelein.
Wir wollen kleine Kränzchen winden,
Wir wollen kleine Sträusschen binden,
Und wie die kleinen Kinder sein.
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De bezoeken werden steeds van langer duur en ook na kortere tusschenpoozen
herhaald. De Paaschvacantie o.a. werd aan gezellig samenzijn dienstbaar gemaakt.
Van zijne toewijding voor de aangebedene geeft de gelukkige dichter in de volgende
schoone regelen uitdrukking:
‘Jetzt fühlt der Engel, was ich fühle,
Ihr Herz gewann ich mir beim Spiele,
Und sie ist nun von Herzen mein.
Du gabst mir, Schicksal, diese Freude,
Nun lasz auch Morgen sein wie Heute,
Und lehr' mir ihrer würdig sein!

Een weldadigen invloed op Goethe's levenswijze, die in veel opzichten met het
studentenleven van die tijden strookte, oefende de heerlijke landlucht uit en de
eenvoudige gewoonten aan het landleven eigen. Zijn gezondheid, die veel geleden
had, mocht hier herstel vinden. Het gebruik van het afschuwelijke ‘Merseburger’
bier bleef achterwege. Van de ‘schauerliche Jurisprudenz’ en den rooden tafelwijn,
die hem de keel als verschroeid had, bleef hij thans verschoond. Ja, in den zomer
van 1771 was het verblijf te land voor zijn toestand zoo noodzakelijk, dat hij langer
dan zes weken aan de zijde zijner Friederike toefde. Naar aanleiding van het
afscheidnemen stortte hij zijn gevoelens op de volgende wijze uit:
‘Der Abschied, wie bedrängt, wie trübe!
Aus deinen Blicken sprach dein Herz.
In deinen Küssen, welche Liebe,
O welche Wonne, welcher Schmerz;
Du giengst, ich stund, und sah zur Erden,
Und sah dir nach mit nassem Blick;
Und doch, welch Glück! geliebt zu werden,
Und lieben, Götter, welch ein Glück.’

Uitstapjes naar familieleden, op korter of langer afstand van Sesenheim woonachtig,
werden een volgenden keer ondernomen - in kleiner of grooter kring werden de
schoone Rijnoevers bezocht. Teekeningen op den verbouw van de pastorie, welke
den goeden heer Brion steeds door het hoofd maalde,
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betrekking hebbende, werden met de uiterste zorg door Goethe vervaardigd. Aan
dwaasheden was trouwens ook geen gebrek. Zoo stond in de schuur een koets, welker
uiterlijk in verveloozen toestand verkeerde De predikant, waarschijnlijk van oordeel,
dat een nette teekenaar ook wel een koets zou kunnen verven, verzocht Goethe zich
met dezen arbeid wel te willen belasten. Dat die evenwel deerlijk uitviel, blijkt uit
Goethe's mededeelingen zelve. Er kwam van het werk niets te recht. ‘Als wij,’ dus
verhaalt hij ‘zoo vlijtig mogelijk alles met bonte kleuren beschilderd hadden, kwamen
we tot de treurige ervaring dat wij ons van een slecht vernis bediend hadden, dat
maar niet wilde opdrogen. Ons bleef niets anders over dan de versieringen van den
wagen af te wrijven, wat ons nog grooter moeite dan het schilderen zelf veroorzaakte.
Het verdrietelijke aan dezen arbeid verbonden, werd nog grooter toen ons de meisjes
om 's hemels wil smeekten, om toch langzaam en voorzichtig te werk te gaan en
vooral de grondverf te sparen, die evenwel na deze behandeling haar oorspronkelijken
glans verloren had.’
Langzamerhand nam ook de weêrglans van Goethe's verliefdheid doffere tinten
aan. Reeds toen moeder en dochters, ter gelegenheid van haar oponthoud aldaar, bij
een bevriende familie in Straszburg in verschillende gezelschappen verkeerden,
vertelde hij van die ontmoetingen, o.a. dat zijn liefde daardoor aan een zware proef
werd onderworpen. Toen de vroeger zoozeer aangebedene weder met de haren
vertrokken was, viel hem een steen van 't harte. De ‘liefelijke landbloem’ scheen in
steedsche en voorname kringen niet welig te tieren. Een zekere eenvoud en naieve
ongedwongenheid, welke op het land zelf en onder den vrijen hemel aan haar doen
en laten een groote mate van bekoorlijkheid bijzetten, kwamen in de sierlijk
gemeubileerde kamers niet bijzonder uit. De tijden, in welke hij zijn vriend Salzmann
in Straszburg, een der eerste vertrouwelingen van het geheim zijns harten, opdroeg
doozen met suikerwerk, naar den smaak van jonge meisjes, te koopen, waren voorbij.
't Was gedaan met die heerlijke oogenblikken,
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toen hij zich, aan de zijde van zijn meisje grenzenloos gelukkig gevoelde. Weg was
zijn geluk, hij zelf wenschte duizenden mijlen ver te zijn. De teedere wensch, éenmaal
met smachtend verlangen geuit,
‘Reich mir deine liebe Hand,
Und das Band, das uns verbindet,
Sei kein schwaches Rosenband.’

kreeg meer en meer de beteekenis van een akelige satire. 't Mag zijn dat het
ouderenpaar met grooter zorgvuldigheid de waarborgen, welke een verbintenis van
Goethe met Friederike voor beider gelukkige toekomst aanbood, had behooren te
overwegen, de schuld van Goethe, die toch waarlijk geen nieuweling op 't gebied
van liefdesavonturen was, kan men door dergelijke beschouwingen niet
wegredeneeren. Men moge te groot vertrouwen in de onveranderlijkheid zijner
neigingen gesteld, te veel waarde gehecht hebben aan de standvastigheid zijns
karakters, men kan met het een noch met het ander zijn schuld doen verdwijnen.
De oorzaak van de vernietiging der tusschen Goethe en Friederike bestaan hebbende
verhouding wordt door verschillende uitleggers op zeer verschillende wijze verklaard.
Volgens sommigen stond Goethe veel te hoog om met een dusdanig heidebloempje,
hoe liefelijk overigens ook, in het huwelijk te treden. Ja, het heeft er wel wat van
alsof deze, in den wensch van Friederike om haar leven aan dat van een zoo begaafden
denker, die eens den roem van zijn Vaderland zou uitmaken, te verbinden, een
vermetelheid, ja een heiligschennis bijna meenen aan te treffen, waardig om zoo te
worden teleurgesteld. Volgens hen is er een hemelsbreed verschil aanwezig, tusschen
Goethe, in begaafdheden misschien onovertroffen, en Friederike, de eenvoudige,
ongeletterde domineesdochter.
Zeer billijk komt ons deze beschouwing niet voor.
Aan de eene zijde toch was Goethe in dien tijd een onbekende persoonlijkheid,
daar de zon zijner glorie eerst jaren later opging - aan de andere was het verschil van
stand, zoo dit

Dietsche Warande. Nieuwe reeks. Deel 5

173
in aanmerking moet worden gebracht, reeds aanwezig, toen zij zich verloofden. Toch
ligt de verklaring van hetgeen, waarvoor naar verzachtende omstandigheden gezocht
wordt niet ver.
Wijl Goethe in ieder lezer zijner geschriften (en wie bleef met de scheppingen
zijns geestes ten eenenmale onbekend?) een vereerder vond, stond de kans van
Friederike om er, bij de meestal partijdige meeningen der schrijvers, die hun
verbintenis aan een beschouwing onderwierpen, goed af te komen, bijzonder slecht.
En de éénige tijdgenoot, die in geschrifte voor haar in de bres springt, is de wel is
waar geniale Lenz, maar deze kon als naijverig op Goethe's geluk en als zijn
medeminnaar, terwijl hij daarenboven jarenlang krankzinnig voortleefde, niet als
onwraakbare getuige worden beschouwd.
Evenwel is Goethe's Clavigoosnatuur meer afdoende, om als beschutsengel van
Friederike's nagedachtenis op te treden dan een gansche drom van aanbidders. De
vereerders van Goethe meenden den meester van zijn voetstuk af te trekken, indien
zij den mensch eenig vergrijp ten laste legden. Voor hen verbleekte de stralenkrans
van Goethe's zeldzame gaven, als zij zijn persoon niet ongerept ten grave lieten dalen.
Zij deinsden er voor terug om een onderscheiding te maken tusschen den schrijver
en den mensch. Toch waar Goethe, zonder daartoe opgeroepen te zijn, ja onverplicht,
schuld bekent, daar wordt aan de pleidooien van verdedigers veel van hun kracht
ontnomen. Men moge het in Goethe berispen dat hij, die zich reeds op een reeks
veroveringen beroemen kon, met een edel, hem innig toegedaan hart heeft gespeeld,
nog aan den avond zijns levens is hij zich daarvan pijnlijk bewust.
Reeds met den dood voor oogen heeft hij het woord ‘boete’ uitgesproken, en
Friederike in Wahrheit und Dichtung een gedenkteeken opgericht, dat langer aan
den vernietigenden invloed des tijds zal weêrstand bieden dan een dat uit metaal
gegoten of uit steen gehouwen werd.
Een vertrouwelijk verkeer met de schoone sekse moge voor Goethe een aangename
afwisseling geweest zijn, de zucht naar
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aardsche grootheid kon daardoor niet uit zijn geest worden verbannen. De overtuiging
dat hij, eenmaal met een meisje als Friederike gehuwd, aan die zucht niet zou kunnen
botvieren, dat huiselijke zorgen zijn werkkracht licht een andere richting zouden
aanwijzen dan die hij zich gaarne koos, mag wel als de aanleidende oorzaak van de
verbreking der verbintenis worden aangemerkt. Hij, die reeds als kind van aardsche
glorie en aanzien had gedroomd, die bij voorkeur in poëtische sferen verkeerde, zou
dat alles voor een eenvoudig leven aan de zijde van Friederike ten offer brengen?
Met een enkel woord wezen wij er reeds op dat het verschil van stand ook wel krachtig
het zijne er zal toe hebben bijgedragen, om hem te bewegen den Sesenheimer kring
voortaan te vermijden.
Zij was schoon, geestig, opgeruimd ja wat al niet meer, zooals hij ergens van haar
schrijft, maar hem niet ‘ebenbürtig.’ Hoe zou zijn vader, de trotsche Frankforter
Patriciër het wel opnemen, indien hij hem als schoondochter een meisje van het land
medebracht? Hij, die zulke hooge verwachtingen omtrent de toekomst van zijn
eenigen zoon koesterde? Deze en dergelijke gedachten mogen wel zijn brein
doorwoeld hebben, toen hij voor 't laatst te Sesenheim als bruidegom vertoefde. Een-,
ja tweemaal zelfs zou hij aldaar nog terugkeeren, maar den eersten keer om een
afscheidsbezoek af te leggen - de tweede reize om boete te doen. Wel is waar deed
haar tegenwoordigheid de oude gevoelens opflikkeren, maar van haar verwijderd
trad de lust, om aan deze idylle een einde te maken, steeds sterker op den voorgrond.
Eenmaal in de woelige Universiteitsstad teruggekeerd, die hem vroeger zonder
Friederike verlaten en doodsch toescheen, week haar beeld steeds meer en meer op
den achtergrond. Het stille dorp had zijn aantrekkelijkheid voor hem verloren, hij
was vervuld van grootsche plannen, het veelbewogen leven in een groote stad, waar
Friederike's goede eigenschappen niet konden uitkomen, lachte hem verleidelijk toe.
Onder dergelijke gedachten scheen hem een haastig vertrek uit Straszburg een
verlossing. Niet rouwig dat zijn acade-
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misch proefschrift bij de Faculteit ingediend, hoe gunstig ook overigens opgenomen,
door den Decaan, als van te gevaarlijke strekking, ter uitgave hem werd ontraden,
promoveerde hij den 6 Augustus 1771 op stellingen; wat hem zeer licht van de hand
ging. Thans brak de tijd voor hem aan om naar het ouderlijk huis terug te keeren.
Toch kon hij niet nalaten om Friederike nog eenmaal te gaan zien. Het blijspel liep
op een treurspel uit. ‘Pijnlijke dagen’ doorleefden zij. ‘Toen ik haar’, zoo meldt hij,
‘van het paard af de hand tot afscheid reikte, stonden haar oogen vol tranen en was
ik zelf diep bedroefd.’ Toch, al gevoelden beiden ook dat voortaan hun wegen uit
een zouden loopen, in deze weemoedige oogenblikken althans bezat hij den moed
niet om het beslissende woord uit te spreken. Spranken van de oude liefde waren
misschien weder bij hem ontvonkt. Besluiteloos en wankelmoedig, wilde het woord
‘vaarwel’ hem niet over de lippen komen. Eerst na eenigen tijd in Frankfort te hebben
verkeerd, stelt hij zijn voormalige geliefde van zijn onherroepelijk besluit in kennis.
Een stukje papier ‘eens hem zoozeer ten troost’, bevatte nu de onheilspellende
mededeeling, die hij bij monde niet had willen uitspreken. Toen haar antwoord,
hetwelk niet meer voorhanden is, tot hem gekomen was, overviel hem een groote
neêrslachtigheid. Daaromtrent levert hij de volgende beschouwing: ‘Ik zag hetzelfde
schrift, ontwaarde denzelfden zin, bespeurde hetzelfde gevoel, dat ik altijd in haar
had mogen vinden en waardeeren. Nu eerst besefte ik ten volle, welk verlies ik
geleden had, en zag mij niet bij machte het te vervangen of zelfs te verminderen.
Altijd was zij om mij heen en toch gevoelde ik dat zij mij ontbrak, en wat wel het
ergste was, ik kon mijzelven den ongelukkigen toestand waarin ik mij bevond niet
vergeven. Hier was ik voor 't eerst schuldig, het edelste hart had ik in zijn heiligste
gewaarwordingen verwond.’
Helaas! ook zij, de lieve roos uit de pastorie, had maar al te zeer ondervonden,
welk een wanklank de schoone harmonie der tonen verstoren kan, en op haar zijn de
woorden van toepassing, ten aanzien van Goethe gebezigd:
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Nie mocht' er einem Weibe ganz sich geben,
Und die ihn liebten, sind geopfert worden!

III.
Lenz. Goethe en Friederike. Haar latere levensdagen.
Toen Goethe in Augustus 1771 Sesenheim verliet, deed zich aan zijn fantazie een
verschijning voor, waarin hij alleen een rol vervulde. Toen hij namelijk op de hoogte
van Drusenheim aangekomen was, zag hij zich zelv', op denzelfden weg maar in
tegenovergestelde richting, te paard rijden. Hij had een kleed aan, zooals hij nog
nooit had gedragen, grijs van kleur met goud afgezet. Maar spoedig verdween dit
visioen. Zonderling, dat hij juist op deze plaats, waar hij in vroegeren, zoo gelukkigen
tijd, om aan zijn lust ter vermomming bot te vieren, de kleedij van een braven
boerenzoon had aangetrokken, zich thans met de oogen des geestes als den lateren
Staatsdienaar zag. Het droombeeld werd in elk geval werkelijkheid.
Van tijd tot tijd deed hij door tusschenkomst van zijn trouwen Salzmann Friederike
kleine geschenken toekomen. Zoo zond hij haar o.a. door diens tusschenkomst zijn
‘Götz von Berlichingen’. ‘Stuur het boek toch aan de goede Friederike. De arme zal
eenigermate troost putten uit de ervaring, dat de trouwelooze vergiftigd wordt.’
Droeve troost voor de verlatene!
Niet langen tijd daarna scheen het of de zon van geluk Friederike's leven nog
eenmaal beschijnen zou. In den persoon van den reeds genoemden dichter Jacob
Michaël Reinhold Lenz, eertijds Goethe's vriend en een tafelgenoot van het door
Salzmann gepresideerde gezelschap, dat bij de juffrouwen Lauth in de Krämergasse
No. 13 te Straszburg bijeenkwam, zou, doch slechts voor korten tijd, de pastorie te
Sesenheim een nieuwen
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bezoeker welkom heeten, onze Friederike een nieuwen aanbidder vinden. Voelde de
arme verlatene den druk der eenzaamheid zwaar, toch was Lenz niet in staat haar te
troosten. Zij kwijnde destijds weg en haar niet reeds sterke gestel werd door een
ziekte nog meer ondermijnd. Welk een contrast bood Goethe's leven aan, met het
hare vergeleken! Hun levensbanen, die ineen hadden kunnen loopen, verwijderden
zich steeds meer en meer van elkander. Eer en aanzien verzelden zijn schreden, haar
zon was reeds ondergegaan toen het nog dag was. In zulk een toestand trof Lenz haar
in 1772. Hij was in de aartsvaderlijke familie welwillend opgenomen. Veel had hij
reeds in Straszburg van Goethe's geliefde gehoord. Een en ander schijnt zijn
opmerkzaamheid en, wat nog meer zegt, zijn belangstelling tot zich te hebben
getrokken. Welke de aanleiding tot zijn bezoek en later tot zijn oponthoud is geweest
is niet recht duidelijk. Of nieuwsgierigheid dan wel toeval hier in het spel was, ligt
in het duister. Eenmaal evenwel ter plaatse, waar Goethe voor nog zoo korten tijd
aan de zijde van Friederike heeft rondgedwaald, blaakt ook hij weldra van liefde
voor de vroegere aangebedene zijns vriends. Ook in zijn verhouding tot Goethe kwam
een groote verandering. Of deze ook al op rekening van zijn verblijf in Sesenheim
moet worden gesteld, is een vraag die niet gemakkelijk schijnt te kunnen worden
beantwoord. Misschien hebben zij 't wel bij het rechte einde, die beweren dat de
roem, dien Goethe achtereenvolgens behaalde, den naijver van Lenz opwekte. Hoe
het ook zij, Lenz schijnt het Friederike vrij lastig te hebben gemaakt. Althans in een
brief uit een later tijdperk vermeldt Goethe, die Friederike nog eenmaal zien en
spreken mocht, dat hij haar met liefdesaanzoeken bestormde en zich vooral omtrent
haar verhouding tot Goethe zeer nieuwsgierig betoonde. Het onophoudelijk vragen
naar diens brieven wekte haar argwaan op. Toen hij, na het afslaan van al zijn beden,
vertrokken was, kon hij toch Friederike niet vergeten. Met dat al pleit voor Lenz, die
ergens den klaagtoon aanheft, dat hem nooit een ‘gelukkige liefde’ te beurt mocht
vallen, de warme belangstelling, die
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hij nog jaren later de roos van Sesenheim blijft toedragen. Toen zijn eigen hoop
teleurgesteld was, wendde hij pogingen aan om Goethe, wien hij overigens geen
goed harte toedroeg, wederom aan Friederike's zijde te doen terugkeeren. Daartoe
gaf hij in de ‘Iris’ een gedichtje uit, onder den titel van ‘Freundin aus der Wolke’. 't
Teekent, dat in datzelfde deel van de ‘Iris’ ook van Goethe's hand verzen voorkomen
en wel aan ‘Lili’ gewijd. En deze Lili was minstens de tweede, misschien wel de
derde opvolgster van Friederike. Was evenwel Lenz' versje, in overeenstemming
met den titel ietwat onbepaald en zwevend, vrij wat duidelijker drukt hij zich uit in
een zeer fraai gedicht, dat tot opschrift voert, ‘die Liebe auf dem Lande’. Dat hier al
het licht op de verlatene valt, dat hij haar beeltenis met de schoonste kleuren afmaalt,
vereert den dichter evenzeer als haar aan wie deze verzen zijn gewijd. Want dat hij
zijn eigen lijden vergat om haar, die daarvan de oorzaak was, in gevoelvolle zangen
te huldigen, kan slechts een goede opvatting omtrent zijn karakter doen ontstaan.
Een theol. candidaat, waarmeê Lenz zich zelf bedoelt, komt te gast bij een
dorpsgeestelijke, ten einde een Zondagsbeurt voor dezen waar te nemen.
Der hatt' ein Kind, zwar still und bleich,
Von Kummer krank, doch Engeln gleich:
Sie hielt im halberlösch'nen Blick
Noch Flammen ohne Maasz zurück,
Sie ist in Andacht eingehüllt,
Schön wie ein marmorn Heil'genbild.
War nicht umsonst so still und schwach,
Verlaszne Liebe trug sie nach.

Om aan de verbeelding ruim spel te laten, komt het weldra tot een echtverbintenis.
Maar als zeer ongelukkig wordt ons deze afgespiegeld. Geen vroolijk uur valt der
jonge vrouw meer ten deel, de indrukken van het gelukkig verleden werpen een
schaduw over alles wat haar omringt, altijd en altijd weêr staat de gestalte aan haar
zij van den man
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der kam
Und ihr als Kind das Herze nahm:
Fast ausgelöscht ist sein Gesicht,
Doch seiner Worte Kraft noch nicht,
Und jener Stunden Seligkeit,
Ach, jener Träume Wirklichkeit,
Die, angeboren Jedermann,
Kein Mensch sich wirklich machen kann.

Of Lenz behoefte gevoelde om zich met een dergelijke voorstelling van den loop,
welken een echtverbintenis tusschen hem en Friederike misschien zou hebben
genomen, te troosten?
Niet onwaarschijnlijk. Toch schijnt hij zich op den duur in een dergelijke berusting
niet te hebben kunnen vinden. Althans in 1778, toen hij een speelbal van de meest
onbetoombare razernij was, achtervolgden hem onophoudelijk herinneringen aan de
bekoorlijke Sesenheimsche. Hij vertoefde toen eenigen tijd bij den waardigen pastoor
Oberlin, die in het Steinthal zijn standplaats had. Nu en dan beklom hij den kansel
en legde van zijn redenaarstalenten geen ongunstige proeven af. Maar de vlagen van
waanzin, die tot dusverre zijn verstand slechts bij tusschenpoozen verduisterden,
deden zich gaandeweg al krachtiger aan den ongelukkige gelden. Het einde was, dat
hij ook hier geen rust vinden mocht en er naar een ander verblijf voor hem moest
worden omgezien. Pogingen tot zelfmoord waren nu en dan de uitingen van zijn
treurigen geestestoestand. Weêr eenigen tijd later begaf hij zich naar Straszburg.
Welk een terugkeer. Toen hij in 1772 in de pastorie, die thans voor hem gesloten
was, aan Salzmann, zijn goeden Socrates, de nog voorhanden brieven omtrent zijn
verwachtingen schreef, was hij vol goeden moed voor de toekomst. Thans, een
schaduw van zich zelv', spreekt de ongelukkige slechts nu en dan den naam van
Friederike uit. Een drietal jaren vroeger, op het einde van 1775, kon hij nog al zijn
gaven wijden aan een gezelschap ter ontwikkeling der duitsche taal, waarvan hij een
der ijverigste en talentrijkste leden was. Dat alles was nu voorbij en zijn geest
ongeschikt voor wetenschappelijke onderzoekingen. De andere leden maakten
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opgang en kwamen steeds meer en meer in aanzien. Lenz' leven daarentegen werd
slechts zelden meer door heldere oogenblikken gekenmerkt. Ook Straszburg, waar
hij éenmaal zulke grootsche verwachtingen omtrent zijn verdere loopbaan mocht
koesteren, moest hij verlaten. Het was het graf zijner illusiën! Hij begaf zich alsnu
naar Emmendingen, waar Goethe's zwager Schlosser predikant was. Door het
afsterven van Goethe's zuster, Cornelia werd hij ten diepste ontroerd. Ook in die
landelijke stilte was hij nu eens aan de meest sombere, dan weder aan de meest
onbesuisde vlagen ter prooi. Schlosser, wiens vriendschappelijke bemoeiingen en
zorgen door Lenz in een fraai gedichtje, overigens op hoogen prijs worden gesteld,
moest den armen man bij een schoenmaker uitbesteden. Hij hield zich met het
handwerk van dezen onledig en werd gaandeweg rustiger. Op 't innigst verbond hij
zich aan den zoon zijns meesters, Konrad genaamd. Het gezelschap, dat deze hem
verstrekte, was hem hoogst aangenaam. Toch moest deze zich ter uitoefening van
zijn beroep naar Basel begeven. De scheiding, die nu op handen was, baarde Lenz
veel verdriet. Lenz, die zich eenigen tijd in die stad had opgehouden, was daar met
een aanzienlijken heer, Sarazin genaamd, bevriend geworden. Van deze verhouding
maakt hij gebruik om Konrad in de welwillendheid zijns vriends aan te bevelen. Zeer
aandoenlijk is de toon van nog tal voorhanden zijnde brieven waardoor hij zijn lieven
Konrad in de gunst van Sarazin tracht te brengen. Welk een verschil wederom tusschen
deze en zijn vroegere aan Salzmann. In de laatstgenoemde is hij zich van zijn kracht
bewust - in de eerste doet hij de taal eens smeekelings verstaan. Toch ook is in die
brieven aan Sarazin een gunstig getuigenis van Lenz karakter bewaard. De grondtoon
is steeds dezelfde. ‘Wees toch goed voor Konrad. Zoo gij mij een genoegen, een
weldaad bewijzen wilt, strek dan mijn' vriend tot beschermer.’
En zijn dankbaarheid voor het door Sarazin aan dezen bewezen hulpbetoon is
onbegrensd. Hij geniet de vreugde van een kind, als hij verneemt, dat zijn schrijven
den gewenschten uitslag heeft gehad.
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Nog in dezen tijd deed hij keurige bijdragen op letterkundig gebied verschijnen.
Maar zijn gezondheid zou hij niet terugverkrijgen. Wel is waar was zijn woeste
waanzin in een toestand van dofheid en ijzingwekkende kalmte overgegaan, maar
de voortdurende zwaarmoedigheid, welke daaraan gepaard ging, maakte hem tot een
onbruikbaar mensch. Eindelijk werd hij door een ouderen broeder afgehaald om naar
zijn vaderland terug te keeren. Nog eenmaal wordt, maar thans niet door hem, over
zijn treurig lijden een verslag aan den trouwen Salzmann gedaan.
Daarin wordt een jammervol tafereel over zijn zielelijden vermeld. Straszburg
schijnt met opzet door hem vermeden te worden. Ook Sesenheim, waar de nog altijd
door hem beminde in treurige vergetelheid haar leven voortzette, werd niet door hem
bezocht. En of het nog niet genoeg ware, hij moest den bitteren lijdensbeker tot den
laatsten druppel drinken. De man, die aan den aanvang van een loopbaan, welke hem
de meest schitterende vooruitzichten scheen te openen, door een ongeneeslijke
gemoedsziekte werd aangedaan, welke de ‘vleugelen van zijn genie’ verlamde, moest
zijn latere leven in diepe afhankelijkheid doorbrengen. Hij stierf aan de tering, den
23sten Mei 1792.
Op een landgoed, nabij Moscou gelegen, Mârina-rôscha genaamd en aan een
edelmoedigen Russischen edelman toebehoorende, in wiens gastvrij huis hij langen
tijd een onderkomen vinden mocht, werd hij begraven. Hij had zich zelven en ook
zijn roem overleefd, wat voor hem, die van eerzucht had geblaakt, wel het treurigst
kon zijn wat hem overkomen kon. Zoo zeer was in 1792 de glans van zijn naam reeds
getaand dat in de ‘Allgemeine Literaturzeitung, Intelligenzblatt, 99,’ de indruk, dien
zijn afsterven te weeg bracht, door deze woorden wordt weêrgegeven: ‘hij stierf door
weinigen betreurd - terwijl zijn dood voor niemand een verlies kon worden genoemd.’
Zijn geschriften werden, voor een groot deel althans, door de zorgen van L. Tieck
in 1828 te Berlijn uitgegeven.
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In lateren tijd hebben enkelen zich tot taak gesteld biographieën van Lenz te
vervaardigen. En zoo viel ook hem, eerst lang na zijn dood, de eer ten deel om
bewaard te blijven voor de vergetelheid. Alleen in dit opzicht bereikte hij het doel
zijns levens. Het kenmerkende verschil tusschen Goethe en Lenz in hun handelwijze
tegenover Friederike is, dat Lenz standvastiger en getrouwer, waar hij overigens ook
moge gefaald hebben, zwaar heeft moeten lijden.
Maar ook Goethe zelf heeft zich vrijwillig een zoenoffer opgelegd. Nog eenmaal
heeft hij en wel geheel in overeenstemming met het droomgezicht, dat zich in
Drusenheim aan hem in wakenden toestand had voorgedaan, Sesenheim bezocht.
Van dit bezoek heeft hij in een brief, gedateerd den 28sten September 1779, geschreven
uit Emmendingen en gericht aan Mevrouw von Stein, een aandoenlijk verslag
gegeven, dat alleszins den stempel van geloofwaardigheid draagt. Bovenal is dit
schrijven van een verzoenend karakter. Aangenaam is het daaruit te zien dat Goethe,
die ditmaal den hertog van Saksen op een langdurige reis vergezeld had, eenmaal in
den heerlijken Elsasz wedergekeerd, behoefte gevoelde de liefste vriendin zijner
jeugd nog eenmaal weder te zien. Haar gestalte had hem, sinds die treurige scheiding,
te vaak omzweefd, dan dat hij het thans zou kunnen nalaten haar persoonlijk te
begroeten. Wel waren er thans geheel andere overwegingen in het spel dan bij zijn
vroegere bezoeken - toch dunkt ons dat Goethe door dit laatste blijk van genegenheid
eenigermate althans de droefheid der verlatene heeft verzacht. Daar vertoonde het
vriendelijke gehucht zich weer aan zijn oog - daar was de welbekende pastorie. Hij
had nauwelijks den drempel overschreden, of Friederike zelf kwam hem te gemoet.
Vriendelijk en hartelijk was de ontvangst. Hij schrijft daaromtrent: ‘Daar ik thans
zoo rein ben als de lucht, zoo is mij de tegenwoordigheid van goede en stille menschen
zeer aangenaam. Ik zag haar weder, die mij eertijds had bemind, meer dan ik wel
verdiende en trouwer dan anderen,
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aan wie ik veel liefde en hartstocht had ten offer gebracht. Ik verliet haar op een
oogenblik, toen daarmee bijna haar leven gemoeid was, slechts even zinspeelde zij
daarop door in het voorbijgaan te vermelden, dat zij de gevolgen van een gevaarlijke
ziekte niet geheel en al was te boven gekomen. Zij gedroeg zich allerliefst en betoonde
mij zooveel welwillende vriendschap, van 't eerste oogenblik toen wij elkander op
't onverwachtst ontmoetten, dat het mij uiterst wel aandeed. Tot haar lof moet ik
getuigen, dat zij ook niet door de geringste toespeling oude gevoelens bij mij trachtte
op te wekken. Zij leidde mij naar elk lievelingsplekje, naar elk prieeltje, ik moest
overal even toeven, en daarmee was zij voldaan. Wij genoten de prachtigste volle
maan, ik vroeg naar alles. Een buurman, die ons bij het knutselen de behulpzame
hand had geboden, werd geroepen en mij verteld dat hij nog voor acht dagen naar
mij gevraagd had - de barbier moest ook komen. Ik vond oude liedjes terug, die ik
geschreven, een koets die ik geverfd had - wij herinnerden elkander aan de oude
kluchten uit dien goeden tijd en mijn aandenken was zoo levendig bewaard of ik
nauwelijks een half jaar te voren vertrokken was. De oude lui behandelden mij met
veel deelneming. Zij vonden dat ik er jeugdiger uitzag. Ik bleef bij hen overnachten
en zei hun den anderen morgen bij zonsopgang vaarwel, door vriendelijke gezichten
omringd - innig gelukkig, dat ik nu weder met vrede aan dat plekje gronds terugdenken
en in gedachten verzoend met deze goede menschen voortleven mag.’
Dit zal wel het laatste levensteeken geweest zijn dat Friederike althans direct van
Goethe ontving. Toen Lenz' leven, ver van vroegere vrienden en vereerders en hem
dierbaar gewordene plaatsen ten einde liep, hadden de grijze predikant en diens
vrouw de oogen reeds lang gesloten. Had het veelbewogen verkeer in de door talrijke
geschriften verheerlijkte pastorie reeds na Goethe's oponthoud nog slechts eenige
flikkeringen overgehouden - toen Lenz eenmaal vertrokken was dienden die voorheen
zoo vrolijke wanden slechts zeer zelden meer tot de verzamelplaats van scherts en
vermaak.
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De plaatsen, eenmaal door den predikant en diens gezin ingenomen, waren alzoo
door anderen vervangen. En Friederike zelve, wier lotgevallen wel eenige
overeenkomst met het droevig bestaan van Lenz zouden aanwijzen, had reeds voorlang
een nieuwe woonplaats in Rothau gevonden. Toch onderhield zij, die nu in gezelschap
harer jongste zuster Sophie voortleefde, nog vele vriendschappelijke betrekkingen
met haar vroegere dorpbewoners. Dit blijkt o.a. uit een der schaarsche schrifturen,
welke nog van Friederike's hand aanwezig zijn. Zij draagt de dagteekening van 30
December 1798 en behelst een dankbetuiging aan een zekeren Heintz te Sesenheim,
voor van dezen ontvangen geschenken. De twee zusters, verre van bedeeld met
aardsche goederen, moesten naar middelen van bestaan omzien. Wel had de vader
haar een huis nagelaten dat nog in de filiaalgemeente van Sesenheim, Dengolsheim
nl. gelegen is, maar zoo zij dit al metterwoon hebben betrokken is haar verblijf aldaar
slechts van korten duur geweest. Haar verder levensonderhoud verwierf zij zich, in
gemeenschap met haar zuster Sophie, als handelaarster in porceleinen goederen.
Maar ook hierin ging het niet naar wensch, althans spoedig daarna maakten de
vervaardiging van handwerken en het aan huis nemen van jonge meisjes, die een
instituut in de plaats harer inwoning bezochten, de bronnen van haar bestaan uit.
Veel strijd is er gevoerd naar aanleiding eener verzekering, van den Heidelbergschen
Hoogleeraar Gervinus, volgens welke Friederike tusschen 1788 en 1793 te Parijs
zou hebben vertoefd. Zij zou daar niet alleen een vriendelijke verschijning geweest
zijn, maar zelfs in voorname kringen een zekere rol gespeeld hebben. Maar de
oorkonden tot staving dezer mededeeling werden nooit openbaar. Wel stonden ze
Gervinus in 1842 ten dienste en beloofde hij, wanneer het noodig zou zijn, tot de
uitgave daarvan over te gaan, doch dertig jaren later, dus in 1872, schreef hij, na zijn
leedwezen te hebben uitgedrukt dat hij niet dadelijk die uitgave het licht had doen
zien, in betrekking tot die oorkonden aan een belangstellende: ‘Darüber ist nun leider
so viele Zeit und neuestens so viel
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böses Schicksal vergangen, dasz ich nun nicht nur zweifle, sondern verzweifle, es
seyen die Papiere jetzt noch zu erhalten. Ich verspreche Ihnen Schritte darum zu
thun, leider verspreche ich mir nichts davon.’
Spoedig daarna stierf Gervinus, en het is maar te wenschen, dat het toeval in deze
goede diensten bewijzen moge. De eenvoud evenwel, welke een der grootste sieraden
van Friederike uitmaakte, en die toch een der klippen was op welke Goethe's liefde
schipbreuk leed, is in vrij sterke tegenspraak met deze mededeelingen omtrent haar
verblijf te Parijs. Goethe schrijft van haar dat haar gestalte en persoonlijkheid nooit
beter uitkwamen dan wanneer zij zich in het vrije, b.v. op een glooiend voetpad,
bevond; de aanvalligheid van haar houding scheen met de bloemen en de voortdurende
opgewektheid van haar wezen met het blauw des hemels te harmonieeren. Minder
gunstig luidt zijn oordeel over haar, toen zij, tijdens haar oponthoud te Straszburg,
in voorname kringen verkeerende, zich aldaar aan zijn oogen vertoonde. Immers
haar afreis wentelde hem een steen van het harte. 't Zou met dat al een ontdekking
van eenig belang voor de persoon, uit wier eenvoudig leven wij eenige passages
mededeelden, kunnen zijn, indien men omtrent de plaats van haar verblijf, gedurende
de bewuste jaren, tot zekerheid komen mocht. Want uiterst karig, onvolledig, ja niet
zelden met elkander in tegenspraak, zijn de mededeelingen afkomstig uit die plaatsen,
waar het vaststaat, dat zij haar levensjaren doorbracht. 't Schijnt zelfs dat zij, hoewel
steeds met de grootste vereering en hoogachting over Goethe sprekende, uiterst
behoedzaam was om zich, aangaande haar vroegere verhouding tot hem, uitdrukkingen
te laten ontvallen. 't Laatst treffen wij haar bij haren zwager Marx te Meissenheim
aan, waar zij de lieveling was van allen, die haar kenden. Zij stond daar bekend onder
den bijnaam van de ‘groote Tante’, in tegenstelling tot haar zuster Sophie, die als
kleiner van gestalte den naam van de ‘kleine Tante’ droeg. De bewoners van die
plaats beschrijven Friederike dan ook als slank en hoog van leest, met een langwerpig
gelaat, rijke,

Dietsche Warande. Nieuwe reeks. Deel 5

186
blonde lokken en vriendelijke, schoone oogen. Zij leefde stil en afgezonderd, door
aanzienlijken en armen geacht en bemind. Steeds stond zij ieder, die zich tot haar
wendde, met raad en daad ter zijde, en het was haar grootste vreugde anderen gelukkig
te maken. Zij deed dit vaak zonder rekening te houden met de kleine inkomsten
waarover zij be schikken kon. Omtrent haar zachte inborst, haar lief karakter, haar
hartelijke deelneming zijn veel herinneringen in wezen gebleven. In meer dan een
kring oefende zij een gezegenden invloed uit. De dochter van een Notaris, bij wien
zij de huishouding waarnam, getuigt jaren na haren dood dat zij uiterst liefderijk in
den omgang, door de kinderen als op de handen gedragen werd. ‘Nog lang na haar
vertrek’, dus schrijft deze, ‘stelde ik, als ik van een Engel hoorde spreken, mij tante
Brion naar den geest voor, in een wit kleed gehuld. Nog zie ik haar tranen vloeien,
toen zij ons huis verliet en mij herhaalde malen in haar armen sloot en kuste’.
En hierop komen de getuigenissen neder van allen bij wie men ter verneming van
eenige bijzonderheden omtrent haar latere leven aanklopt. Het prozaïsche, langgerekte
einde haars levens schijnt een voortdurende reeks opofferingen te hebben omvat,
scherp afstekende bij de glorierijke loopbaan, die Goethe toen reeds achter zich had.
't Eenzame dorpsleven zonk in 't niet, bij het schitterend hofgewoel waarin Goethe
een der hoofdrollen speelde.
Op een Saturdag namiddag, den 3den April 1813, hebben de kerkklokstonen van
het gehucht Meisenheim geluid, ter bekendmaking van Friederike's overlijden.
Heeft ook de laster niet gezwegen, zelfs lang na haar verscheiden, in de poëzie
des Duitschen volks neemt zij een eereplaats in om den wille van den zanger, die
haar in zijn geschriften een onverwelkbaren lauwerkrans vlocht. Haar, die hij was
toegedaan, ook na de droeve scheiding, bleef in het hart des dichters een plaats
verzekerd. Mocht haar het leven ook schier alles hebben ontzegd, na haar dood viel
haar voor 't minst onsterfelijkheid ten deel. In overeenstemming daarmede
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bevat dan ook het opschrift van Friederike's marmeren buste op het stille kerkhof te
Sesenheim deze woorden:
Ein Strahl der Dichtersonne fiel auf sie,
So reich dass er Unsterblichkeit ihr lieh.

September 1884.
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Iets historiesch en bibliografiesch, betreffende Tijl Uilenspiegel,
door A.W.M.
Onder de onafzienbare menigte sagen, waar het Noordelijk Europa op roemen kan,
is voorzeker die van Tijl Uilenspiegel niet de minst bekende en geliefkoosde. Zij
toch heeft zich meer dan vijf eeuwen staande gehouden, terwijl vele harer zusteren
in de Lethe gingen baden. En geen wonder! Wij behoeven hier geen omschrijving
van het verhaal te geven, het is een ieder genoegzaam bekend; wij wenschen hier
slechts eenige oogenblikken te wijlen bij zijn oorsprong en verdere lotgevallen.
De geschiedenis van Tijl Uilenspiegel heeft reeds lang opgehouden door te gaan
voor een verzinsel, in zooverre er althans in de eerste helft der XIVe eeuw werkelijk
een potsenmaker van dien naam geleefd heeft. Te Knittelingen, een dorp in
Wolfenbuttel, geboren, stierf hij in 1350, aangetast door de pest, die toenmaals geheel
Europa teisterde.1) Hij

1) Dit blijkt uit de Sassen Chronic, die in 1455 geschreven werd, zij verhaalt aldus:
Anno 1350. Eyne pestilencien was sere gruwelich over de gansche werlde, dat yt wert geheten
de grote Dot, unde sterft zo hefftigen dat me in velen steden de Doden moeste vören in andere
steden, up andere kerckhove, dat öre kerckhove te luttingk waren; to Bruns wiksterff dat
Bervoter klooster de Monicke al uth, up einen kleynen Monik na; de sterve wart zo grot, dat
me lovede des heiligen Cruces dages Erhogingh to vyren, do sulffest sterff Ulenspiegel tot
mollen unde de gheyselen Broder kemen an. (Scheller, Bücherk., § 224.)

Dietsche Warande. Nieuwe reeks. Deel 5

189
werd te Mollen begraven en zijn graf met een zerk versierd, dat in dien tijd van
besmetting en verwarring weinigen te beurt viel, waaruit men kan opmaken dat hij
reeds in zijn tijd eenig aanzien genoot. Eenige jaren geleden, misschien nog thans,
kon men daar dien grafsteen zien. Het was in 1754 dat de dichter Gessner er geen
opschrift betreffende den naam meer op vond, maar hij vond er den uil en den spiegel
op; zijn portret en een ouden mantel waren toen als reliquien opgesloten in een kast
te midden der archieven op het raadhuis aldaar.
Ook beroemden de Vlamingen zich langen tijd een graftombe van Tijl te bezitten.
Zij was aan den voet der groote kerk van Damme. Men zag er, of liever meende er
te zien een steen, waarop afgebeeld een uil boven een spiegel en het volgende opschrift
dat van Merlen onder het portret gesteld heeft, dat hij van Uilenspiegel vervaardigde:
Sta, viator: Thylium Ulenspiegel aspice sedentem, et pro ludii et morologi salute
Deum precare suppl. Obiit anno 1301.
Als men dit voor waarheid beschouwde, zouden er twee Uilenspiegels geweest zijn,
vader en zoon. Men heeft dit inderdaad meermalen beweerd om een akkoordje
tusschen de Duitschers en Vlamingen te sluiten. Men voegde er bij dat de vader in
Vlaanderen en de zoon in Saksen geboren was, en dat men van hun beider lotgevallen
een verhaal heeft gemaakt.
Paquot denkt er evenwel anders over en wij moeten volkomen met hem instemmen:
hij beschouwde het monument van Damme als den grafsteen van Jacob van Maerlant,
die in 1301 gestorven is. Van Maerlant zegt hij, is op zijn marmeren grafsteen
afgebeeld als een filosoof lesende van zijn lezenaar, den vogel van Minerva, het
zinnebeeld der schranderheid aan zijn zijde. Dit opschrift zeer afgesleten zijnde, zag
men den lezenaar voor een spiegel en genoemden vogel als uil er bijvoegende vormde
men het aardige idee van Uilen-
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spiegel's naam, het hier boven vermelde onderschrift er onder denkende.
Wat de geaardheid van Uilenspiegel betreft, hij was geen geleerde, noch dichter;
maar een eenvoudige vrolijke kwant, wiens aardigheden onder de bevatting van het
volk vielen. Die aardigheden heeft men van geslacht tot geslacht bewaard en zijn
eindelijk in 1483 voor het eerst door een leek in het plat duitsch beschreven, waarnaar
waarschijnlijk Thomas Murner een monnik in 1519 een hoogduitsche uitgave
vervaardigde die door ontelbare andere gevolgd werd.
In 1558 werd de historie van Tijl voor de eerste maal in Nederland uitgegeven en
wel een latijnsche uitgave in dichtmaat in 's Hertogenbosch door Joannes Nemius.
Men vermoedt dat in hetzelfde jaar ook een hollandsche uitgave verscheen, maar tot
heden is er nog geen enkel ex. van dien datum ontdekt. De eerste bekende hollandsche
editie is die welke in 1612 te Rotterdam door S.v.d. Hoeven werd uitgegeven. Evenwel
zijn er bewijzen genoeg om te bevestigen dat zij reeds vele voorgangsters telde,
waarvan de moeielijke opsporing niet te verwonderen is.
In Frankrijk beleefde zij menige editie. De eerste die daar het licht zag is niet die
van 1559 te Lyon gedrukt zooals geleerde boekenkenners meenden, er bestaat een
zeven en twintig jaar vroegere druk, wier ontdekking men aan een duitsch bibliograaf
te danken heeft.
Ook de Engelschen hebben menig boekdeel aan Tijltje gewijd; maar nergens,
uitgenomen Duitschland heeft hij zich beter staande gehouden dan in ons land.
De geschiedenis van Uilenspiegel komt in die herdrukken niet altijd onder
denzelfden vorm voor, somtijds heeft men haar vervelend verlengd en ook wel eens
zoo verfraaid dat men haar hier wel eens op de oude lijsten van verboden boeken
ontmoet. Men heeft haar alsdan gebezigd als satire op kerkelijk, politiek of wijsgeerig
gebied, waarover Tijl zich genoeg geërgerd zal hebben. Over het algemeen bezitten
zijn grappen niet alleen het nut van de lachspieren te prikkelen;
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maar zij kunnen dikwijls als waarschuwing tegen dergelijke gelukzoekers dienen.
Ook behoeft de historie van Tijl Uilenspiegel om haar te beschamen, geen Cervantes'
‘Don Quichot’, gelijk vele moderne buitensporige reisbeschrijvingen, romans of
komediestukken.
25/II 85.
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Eene nieuwe Latijnsche hymne op de HH. zeven slapers (feestdag
27 juli),
medegedeeld door A. Flament.
De zeven slapers waren in de middeleeuwen zeer populair, menig verhaal bestond
er van hen; nog in de laatste jaren werd er in Duitschland eene oude legende van hen
uitgegeven. Ten Kate gaf ons in Hollandsche verzen eene schoone bewerking dezer
legende. Volgens dezelve zouden deze heiligen, alle zeven zonen van één vader
(hunne namen zijn: Maximilianus, Malchus, Martinianus, Dionysius, Joannes,
Serapion en Constantinus)1) te Ephe sus om de vervolging der christenen te ontkomen
in een spelonk gevlucht zijn, onder de regeering van Decius, waarop de heidenen de
spelonk sloten, en na 177 jaren daarin geslapen te hebben zouden ze in het jaar 430
weder ontwaakt en opgewekt zijn ten leven.
Onder mijne papieren heb ik met 14e-eeuwsch letterschrift op perkament
geschreven de volgende hymne, die ik letterlijk overschrijf, slechts 2 lacunes vul ik
tusschen haakjes aan, men zal deze aanvullingen wel billijken; overigens laat ik
anderen over er commentaren op te schrijven. Men bemerke dat ae als e wordt
geschreven.
Ziehier de hymne:
Salvete, dormiendo vos
Qui celi regna capitis
Cum nos mortales strenuis
Vigiliis vix carpi[mus]

1) Aldus komen hunne namen voor bij Rosweyde: Generaele legende der heiligen.
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Dum circuit demon [rugiens]
Et querens quem ut devoret
Vos dormitis, nec vos timor
O viri sancti occupat
Date nobis quesumus semper
Pacate requiescere
Cum somno mentes afficit
Labores post cadens dies.

Ziehier de vertaling in eenigszins verouderd Nederduitsch weergegeven:
Gegroet, o gy die slapende,
Het ryk der heemlen inneneemt!
Terwyl wy armen nauwelyks
Met streng gewaak het nemen in.
Terwyl de duivel brullend waart,
Al zoekend wien zyn muil verslind',
Slaapt gy gerust, ja zelfs geen vrees,
O wondre heilgen, grypt u aan!
Geeft ons, wy bidden u, altyd
In vrede in te gaan ter rust,
Wanneer het vallen van den dag
Den geest met slaap bekruipen komt.
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Victor Hugo,
geb. 26 Feb. 1802, † 22 Mei 1885.
Aan Louise Stratenus, te Parijs.
Holland heeft wel ontbroken, toen de beschaafde natiën elkander om de lijkbaar van
den grootsten dichter der Eeuw ontmoet hebben, maar weinige dagen voor zijn
verscheiden, heeft toch nog een hollandsche stem hem van onze waardeering
gesproken. Daar dank ik u voor.
A.TH.
Ik heb het geluk gehad geboren te worden in een dampkring, vervuld van de zangen
van Alphonse de Lamartine1); en in mijn vroegste kindsheid verrezen de beelden,
geschilderd door Victor Hugo, reeds voor de verwonderde oogen van hen die mijn
wieg omringden2). Toen ik nog geen 10 jaar oud was, had de stichter der Romantische
School zijn Hernani reeds geschreven en de fatsoenlijke, maar ongelukkige Karel
de Xe had niet alleen eene eerste te-leur-stelling van het enfant sublime, zooals
Châteaubriand Victor Hugo genoemd had, trachten goed te maken, door hem aan te
bieden zijn jaarwedde (als genie, dat Frankrijk eer aandeed) van 2000 op 6000 francs
te brengen; maar had bovendien, geraadpleegd in het vraagstuk, of Hernani gespeeld
zoû worden, geandwoord: ‘Ik heb in dien strijd geen ander recht dan dat van elk
toeschouwer in het parterre.’ Met vuistslagen werd Hernani er dóor gesleept.
Voortaan had het Drama de plaats der Tragoedie ingenomen.
Natuurlijk! - Tragoedie en Komoedie waren evenredig aan een maatschappelijken
toestand, die in tweën te verdeelen

1) 1e Uitg. 1820.
2) 1822.
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viel: de Vorsten met hun omloop, de aardsche Goden; en de burgers, met hunne
vermakelijke eigenaardigheden. Tegenover die Godenwaereld stond het Treurspel;
tegenover die schilderachtige bekrompenheden stond de Komoedie.
Nu, de hoogheid der Vorsten had uit. Louis Philippe wandelde met een parapluïe
en een witten hoed. Daarentegen bood de maatschappij duizend schakeeringen aan,
die tusschen de Tragoedie en de Komoedie liggen. Het menschelijk hart spreidde
zijn duizend bewegingen ten-toon, of trachtte vergeefs ze te verbergen. De
tooneelvorm, die deze reflekteeren moest, was het Drama.
Men maakte de leer van Victor Hugo bespottelijk, door te zeggen, dat hij het
beginsel verkondigde: ‘Le laid c'est le beau’. 't Was aardig gezegd: Een cirkel is een
quadraat; zwart is wit. Neen, in de voorreden van Cromwell (1826) las men alleen:
‘dat al wat in de natuur is, in de kunst is; dat het Drama voortkwam uit de verbinding
van het verhevene met het groteske; dat het Drama de uitdrukking was van het Nieuwe
Tijdvak.’
Ik was vervuld van die begrippen. Ik zag wel in, dat de formule wat overdreven
werd, maar in den grond moesten de Romantieken het winnen. Ik had, onder mijne
vrienden, een jonkman van groote gaven, die een geregelde akademische opleiding
genoten had. Natuurlijk deed hij zijn best mij mijn literariesch radikalisme uit het
hoofd te praten. Maar het was vergeefsche moeite. De groote voorbeelden uit
Frankrijk, de Faust van Goethe, de balladen van Schiller en Bürger, de romans van
Walter Scott en strofische epopoeen van Byron, wapenden mij tegen het uitwijken
naar de zijde der klassieke konservatieven. Daar kwam bij: de taal- en stijlleer van
mijn meester Bilderdijk, die door en door liberaal, individualistiesch en tegen de
dwingelandij gekant was, aan de eene, de triomfen der katholieke zoogenaamde
archaeologie, of ekkleziologie, aan de andere zijde. Ik werd een warm bewonderaar
van Victor Hugo, niet slechts in zijn lyrische poëzie, maar ook in zijne Notre-Dame
de Paris en in zijn tooneelwerken. Ik
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zag, dat men hem belasterde en het met de feiten streed dat men dezen dichter een
eerzuchtige noemde, die, te weinig aangebeden toen hij een voortreflijk oden- en
balladendichter was, in koortsachtige roemzucht naar de prozaveêr gegrepen had,
en, nog niet te-vreden, het handgeklap der menigte was gaan bedelen op de
tooneelplanken. Zoo was het volstrekt niet gegaan. Zijne eerste Oden waren reeds
in 1823 door de woeste beschrijvingen van zijn roman Han d'Islande opgevolgd.
Bug-Jargal, een andere roman, behoorde, in hare eerste geboorte, reeds tot zijn
vroegste werk; in -26 kwamen de Balladen, en in -27 kwam dat niet voor het tooneel
geschikte drama Cromwell, in welks voorreden de nieuwe denkbeelden het duidelijkst
geformuleerd werden.
Tegen dat de omwenteling van 1830 werd voorbereid, begon de oppozitie-pers
hem weêr te prijzen en de ministerieele gaf hem geen lof meer. De staat- en
letterkundige konservatieven sloegen de handen in elkaâr om hem te bestrijden.
Het hoofd der romantieken in de schilderschool, Eugène Delacroix, schreef hem:
‘Apprêtez-vous, dans tous les cas, une bonne cuirasse sous votre habit. Craignez les
poignards classiques.’ 24 Juni 1829 voltooide de dichter zijn drama Marion Delorme.
Zelden had, bij de voorlezing, iemant geestrijker auditorium: Balzac, Delacroix,
Musset, Dumas, de Vigny, Sainte-Beuve, Villemain, Merimée, Soulié, Soumet, de
beide Devériaas. De Baron Taylor, toen Direkteur der Comédie-Française, aanvaardde
het stuk ter-stond; maar de censuur verbood de vertooning. Karel de Xe eerbiedigde
haar uitspraak, maar bood, als ik boven zeide, den dichter, in vergoeding, een nieuw
pensioen. ‘Daar zijn voor mij maar twee dichters,’ zeide de Koning, ‘gij en
Desaugiers.’
Victor Hugo weigerde 't pensioen, maar schreef, in zes weken, Hernani. De eerste
voorstelling had plaats 25 Feb. 1830 en de groote veldslag der romantieken en
klassieken werd geleverd.
Het publiek der ‘rue Richelieu’ zag, van éen uur af, den zonderlingsten
menschenhoop te-gader-loopen: barbaarsch was
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hun uitzicht, met baarden, die niemant droeg, lange vliegende haren, in de vreemdste
kleedij, in matrozenwambuis, met den Spaanschen mantel, met het vest Robespierre,
met de fluweelen muts Henri III. Théophile Gautier gaf het meeste ergernis, met zijn
scharlaken rood vest en de dikke haren, die reikten tot zijn middel.
Victor Hugo bezat nog maar 50 frcs. De 6000, die hem de uitgever Baudoin
betaalde, kwamen hem uitmuntend te pas.
45 voorstellingen lang hield het protest der klassieken en de toejuiching der
romantieken aan.
De Notre-Dame de Paris bewees, dat de Middeleeuwen levensvatbaarheid hadden,
om nog heden te worden afgeschilderd. Zulke stoute penceeltoetsen waren ongezien.
In 1838 schreef de dichter zijn dramatiesch meesterstuk Ruy Blas, dat in -43 van de
Burgraves gevolgd, maar niet overtroffen werd.
Intusschen had de beurtelings opgewekte en klagende harp niet gezwegen. Na de
Oosterlingen (1829) kwamen de Najaarsbladen (1831). Hij zal wel niet geweten
hebben, dat ook een Hollandsch dichter onder dien titel geschreven had; toen, de
Schemerzangen (1835); ook deze titel is aan die van Bilderdijk verwant; in -38 de
Stemmen des harten (Voix intérieures), in -40 Stralen en Schaduwen.
Men vergist zich, wanneer men denkt, dat Victor Hugo staatkundige1) overtuigingen
had, of socialistische neigingen koesterde. Het hart klopte hem hoog, het bleef vervuld
van monarchistische sympathiën, hoe warm het ook altijd voor ellendigen, voor
verdrukten en zwakken, voor kinderen geslagen heeft; hoe groot zijn verontwaardiging
ook was over

1) Met veel gezond verstand laten zich, in naam van den parti ouvrier, de Heeren Allemane,
Dr. Brousse, Labusquières en Marouck hierover uit, in een manifest, verspreid ter zake der
‘échafourrée’ op Père-Lachaise, terwijl het lijk van den dichter boven aarde stond. Zij
herinneren, dat Hugo zijn stem heeft uitgebracht tégen het recht op den arbeid, vóor de
afschaffing der ateliers nationaux; dat hij, in de Junidagen van 1848, zich aan 't hoofd der
bataillons d'ordre plaatste en in zijn ‘Année terrible’ hevig tegen de Communards is
losgetrokken.
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misbruik van macht. 't Was hem welkom, dat, na zich driemaal te hebben aangeboden
(zoo als het in Parijs gebruikelijk is), eindelijk in -41 de deuren der Académie
Française zich voor hem openden.
Nu kon de Koning hem tot Pair benoemen: dit gebeurde in 1845. Hij maakte van
dit standpunt gebruik om o.a d e o p h e f f i n g v a n h e t b a n v o n n i s d e r
B o n a p a r t e n te bepleiten.
Bij de Februari-revolutie schaarde hij zich aan de zijde der partij van het gevallen
gezach, maar nu en dan stemde hij met de linker zijde. Hij was niets minder dan een
staatsman. Zijn rechtvaardigheidsgevoel, zijn liefde voor de orde, maar vooral zijn
deernis met ongelukkigen, deed hem dan links dan rechts wenden:
‘Toujours la même tige avec une autre fleur.’
‘Steeds op den zelfden tak een bloem van andre kleur.’

Drie jaar lang schijnt hij, in de Wetgevende Vergadering, de woordvoerder van de
demokratische linker zijde; met zijn oud-medelid van de Kamer der Pairs
Montalembert hebben verschillende geweldige rede-duëls plaats. Men verweet hem
zijne royalistische en napoleontische oden. ‘Ik verdedig Italië,’ riep hij uit, ‘zoo als
de Heer de Montalembert Polen verdedigd heeft. Ik was toen met hem; hij is nu tegen
mij. Dit is licht te verklaren. Hij is overgegaan naar de zijde van hen, die
onderdrukken; ik ben gebleven aan de zijde van hen die onderdrukt worden.’
Toen hij Louis Napoleon naar het Keizerschap zag streven, deed hij hem een
vreeslijken oorlog aan. Hij gaf hem de bijnamen van Napoleon den Kleine en
Augustulus. Zijne prachtigste redevoeringen zijn van dit tijdvak. Toen hij eens 5 uur
gesproken had, tegen het herstel van het Keizerrijk, viel hij bijna van zich-zelf op
de tribune. Had hij in den Prins-Praezident een Karel den Groote, een Barbarossa,
een Karel den Ve kunnen herkennen, dan zoû hij hem ten hemel verheven hebben,
zoo als deze. Gebannen, werd hem tot twee maal toe,
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aangeboden naar zijn vaderland te-rug te keeren. Hij wilde onder het 2e Keizerrijk
niet leven. Hij bleef in de oppozitie:
‘Si l'on n'est plus que mille, eh bien j'en suis. Si même
Ils ne sont plus que cent, je brave encor Sylla;
S'il en demeure dix, je serai le dixième;
Et, s'il n'en reste qu'un, je serai celui-là!’

In Victor Hugoos latere werken speelt de filozofie een hoofdrol. Dit is dikwijls ten
nadeele van de poëetische klaarheid en gloed gekomen. Men heeft den dichter vaak
verweten de antitheze al te zeer tot een bron van dichterlijke elementen te hebben
willen maken. Dat streven naar het ongewone is, in zijn latere tijdperken, vaak bij
Victor Hugo herkenbaar.
In -56 verschenen zijne Contemplations, in -59 La Légende des siècles, in -62 Les
Misérables (10 deelen, ter zelfder tijd te Parijs, te Brussel, te Londen, te New-York,
te Madrid, te Berlijn, te St. Petersburg en te Turijn verschenen, in 9 verschillende
talen. Een volksuitgave van 150.000 exemplaren werd ter-stond geplaatst).
In -64 gaf de vertaling van Shakespeare, door zijn zoon François, hem aanleiding
een studie over de Avon-zwaan te schrijven: een romantist van 1590! In -65
verschenen de Chansons des Rues et des Bois, in -66 de Travailleurs de la Mer; in
-69 L'homme qui rit.
De omwenteling van 4 Sept. 1870 voerde hem naar Frankrijk te-rug. Hij
protesteerde tegen het om-ver-halen der kolom van de place Vendôme. Toch herbergde
hij te Brussel eenige communards. In het jaar -22 trouwens had hij reeds een jeugdig
samenzweerder, die tegen de Restauratie gekuipthad, een schuilplaats aangeboden.
Men wilde hem gevangen nemen. ‘Je connais ce jeune homme,’ zeide Lodewijk
XVIIIe, hij doet wèl, trouw aan zijn vrienden te zijn,’ en hij verdubbelde zijn pensioen.
Niets is redelozer, dan Victor Hugo tot eene der revolutionaire partijen te rekenen.
Men heeft hem den eersten burger van Frankrijk genoemd. Men schrijft: ‘Liberté,
fraternité,
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égalité’ boven zijn lijkkist. 't Is bizonder dwaas. Hij heeft zelf die leus wel eens
aangeheven: maar niet in den geest der revolutionairen. Hij haastte zich er ter-stond
bij te waarschuwen, dat men er het tweede lid: ‘ou la mort’ van af diende te laten.
Hij heeft ook menig-maal het begrip ‘vrijheid’ in vaerzen en proza gevierd, maar
buiten eenige verwantschap met anarchie en Godloochening. Hij is een dichter, een
kunstenaar - hij is een reus, met een kinderlijk hart. Wil men Michelangelo of Rafaël
opcieren met den naam van ‘de eerste burger van Rome’ - die geeft wat hij heeft, is
waard dat hij leeft: maar een dichter - zoo'n dichter of schilder - is nog heel wat
anders. Geniën moeten nu eenmaal toelaten, dat er met hen gesold wordt, als zij geen
staatslieden en geen Generaals zijn.
Zie, wat er onder onze oogen gebeurt. Victor Hugo is, helaas, niet katholiek
gebleven. Latere psychologische studies op dien dichter zullen ons verklaren, welke
oorzaken dit gevolg hebben gehad. Maar ondertusschen is zijn uiterste wil de
verklaring af te leggen: ‘Je crois en Dieu,’ en te fluisteren: ‘je demande une prière à
toutes les âmes.’ Men zoû zeggen, die woorden hebben maar éene beteekenis.
Daar gaapt in de waereld eene ontzettende klove. Aan de overzijde staan zij, die
het er voor houden, dat er eene kracht, die zich-zelve onbewust is, in al het bestaande
huist, en dat die kracht zich in verschijnselen van minder en meer samengestelde
natuur openbaart. De mensch, met zijn gedachten, zijn gevoel, zijne verbeelding,
zijn zelfbewustzijn, is een voortbrengsel van een minder edel georganizeerd wezen.
Uit het onorganische heeft zich allengs, van zelf, het organische ontwikkeld. Al wat
wij om ons heen zien, komt op, bloeit, en gaat onder. Maar daarom niet getreurd!
Niets raakt wech. Wij hebben den troost, dat wij, opgelost, voortleven in andere
stofverbindingen!
Aan déze zijde van de klove staan zij, die gelooven, dat gelijk het gedicht een
dichter onderstelt, ook de mensch voortkomt uit de hand van den schepper, die boven
hem staat:
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zijn type, het ideaal van al wat waar, schoon, goed is. Voor hen is de mensch niet
geïzoleerd: hij heeft een vader. Hij heeft ook, door dien vader, broeders, die samen
met hem, in hunne zwakheid en ellende, naar dien vader opblikken. Die broeders
hebben de behoeften en de macht offers aan dien vader te brengen en verkrijgen, ten
loon, het geluk hunner medebroeders, als zij het vragen.
Als de woorden een beteekenis hebben, als n i e t s en a l l e s twee verschillende
begrippen zijn, als wij ons hier niet in een groot gekkenhuis bevinden, - d a n
w e n s c h t V i c t o r H u g o , naar zijne eigene onverdachte getuigenis, g e r e k e n d
te worden bij ons, die aan deze zijde van de klove staan.
‘Wel neen,’ zeggen de pantheïsten: ‘hij hoort bij ons: liberté, égalité, enz.’
‘Zeker, zeker!’ zeggen de zich-zelf zeer vroom geloovenden: ‘Victor Hugo is een
godloochenaar, natuurlijk! Hij zegt dat wel, “je crois en Dieu”; maar hij is een dichter.
Men moet het met dichters zoo naauw niet nemen. En dan dat prière.... ja, het zal er
een prière naar zijn,’ enz. enz.
Er is met zulke lieden niet te redeneeren.
Paul Ferrier heeft een mooi vaers geleverd, dat van meer zin voor rechtvaardigheid
en waarheid getuigt.
‘La paix, il la portait en son âme sereine;
Il lui donnait son coeur pour temple et pour foyer,
Et s'il est à son luth quelques feuilles de chêne,
Il y mit plus souvent des branches d'olivier.
Demain nous reprendrons le harnois des batailles,
Puisque c'est notre sort de ployer sous ce faix:
Mais on a désarmé le jour des funérailles;
Et ce sera l'honneur du Chantre de la Paix!
Tant pis si cette mort réveille la vermine
Où la Commune croit retrouver un écho,
Si le rouge drapeau, flétri par Lamartine,
Ose étaler sa loque aux obsèques d'Hugo!
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Tant pis si les Brisson, les Floquet et leur bande
Accaparent ce mort par eux tous assailli,
Et, conduisant le deuil comme une sarabande,
Font autour du défunt leur foire de Neuilly!
S'ils volent son église à Sainte Geneviève,
S'ils arrachent nos Christs, s'ils blessent notre foi....!
Notre plus grand poète est mort! nous faisons trève,
Et que la haine dorme au jour de son convoi.
Que la paix, dont il fut l'apôtre, le protège
Et l'accompagne ainsi qu'un hommage pieux!
Qu'elle soit avec ceux qui suivront son cortège,
Et qu'elle soit avec son âme dans les cieux.

Den vrede lief te hebben, is niets vreemds in militante naturen. Men denke aan
Vondel.
Het vraagstuk, of de Praezident van de republiek het recht had de weinig in gebruik
zijnde kerk van Ste Geneviève (de parochiale is in de onmiddelijke nabijheid - St
Etienne des Monts) bij eenvoudig dekreet weder tot Pantheon te maken, is van
kerkrechtelijken aard. Uit het protest van Mgr. Guibert, Aartsbisschop van Parijs,
blijkt, dat dit recht zeer betwistbaar is; maar die de Pompadour-vormen van de door
Soufflot gebouwde Ste Geneviève en de behoeften der geloovigen in dat quartier
kennen, zijn van oordeel, dat, als morgen het Koningschap hersteld wordt en de
draden van het geschiedweefsel weêr worden aangehecht, die sedert den val der
Bourbons en Orleansen, buiten gebruik zijn gebleven, men het door Louis XV
gestichte kerkgebouw, waar men Voltaire en Rousseau in begraven heeft, rustig aan
zijn bestemming zal overlaten, om een soort van poets corner voor de Franschen uit
te maken. Dit laat natuurlijk de quaestie van het r e c h t geheel onaangeroerd.
Ik kan niet nalaten zeer te waardeeren, dat, op het voetspoor der oude Romeinen
en der beroemdste Pausen, een geheel land, al is het dan ook na het overlijden van
een groot dichter, hem als zijn laureaat proklameert. Al denkt men gunstiger over
Tasso dan waartoe Boileaus qualifikatie, ‘le clinquant du
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Tasse’, recht geeft, men behoeft niet heel veel rondgekeken te hebben, om te
begrijpen, dat de dichter van de Odes et Ballades, van de Notre Dame, van Ruy-Blas,
van de Quatre Vents de l'esprit over wat meer genie beschikte dan die van de
Gerusalemme liberata. 't Is troostend, dat, bijna 6 eeuwen na Dante, een dichter nog
zulk een geestdrift kan gaande maken, als de dood van Victor Hugo heeft opgewekt,
een dichter, wiens laatste woorden waren: ‘Je crois en Dieu. Je demande une prière
à toutes les âmes.’ Menig-maal is de orthodoxie van Dante in twijfel getrokken: wij
weten, helaas, dat Victor Hugo met alle kerkgezach gebroken had1) - maar, in het
groote vraagstuk der moderne tijden, staat hij aan den kant der geloovigen.
't Is wel jammer, dat het plan, om hem door les arts somptuaires te doen huldigen,
niet beter uitgevoerd is, en het was geen eer voor Nederland, te midden der volken,
die den romantischen Triumphator gehuldigd hebben, te ontbreken.
Een ooggetuige van wat men de ‘Uitvaart’ genoemd heeft, schreef mij het volgende:
‘De begrafenisstoet was prachtig. Ofschoon met snellen pas voortgaande, duurde
het geheele défilé 5 uur. De verciering van den sterreboog, die fr. 150.000 gekost
heeft, was monsterlijk. Voor zoo-ver de Heer Garnier, die het plan ontworpen en
geteekend had, verandwoordelijk voor de uitvoering is, verdient hij, dat men hem
overal dat wangedrocht nahoude. Om zes uur was het Lijk daar pas gebracht, en toen
ik er vóór achten, dus nog geen twee uren later in den morgen, kwam, was het krip
al overal in flarden; - en dan de monsterlijke portretten van Victor Hugo, in groene
kleuren op bordpapier geschilderd, die aan de vier kanten van l'arc de triomphe
hingen te bengelen, - de afzichtelijke oranje borden, waarop de werken van den
dichter geschilderd of liever geverfd stonden, - de gansche sarcophage van slecht
geschilderd wit

1) Volgends L'univers, Le Monde en Le Matin zouden de doktoren, die hem hebben bijgestaan,
erkend hebben, dat hij, op zijn sterfbed, om een Priester gevraagd had.
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hout, tot zelfs het allergemeenste, verschoten, violetkleurige katoenfluweel, dat den
achtergrond uitmaakte, - kortom, alles perste het gantsche volk een kreet van
verontwaardiging af. De stoet was echter prachtig, en de blijken van waardeering,
van Belgiën, Griekenland, Italië, Zwitserland, Amerika, Mexiko, Duitschland,
Schandinavie, Rusland, Engeland, kortom, alle natiën, waren allervoortreffelijkst.
Zeker zes-honderd Elzassers en Lotharingers volgden het Lijk, met een prachtig
muziekcorps, dat voortdurend speelde:
“Vous n'aurez pas l'Alsace et la Lorraine,
Et malgré vous nous resterons Français.”

Holland alleen blonk, als gewoonlijk, uit par son absence; het verbaasde mij alleen,
dat ons vaderland geen immortellenkransjen van een stuiver of tien gezonden had.’
De bittere ironie is niet onverdiend. De stichting van het Rijks-Muzeüm is waarlijk
een uitzondering op de koele gewoonten van het Nederlandsche volk; en dan nog het is de Vertegenwoordiging van het lijf gescheurd; zij schreeuwen wraak over
zulke buitensporigheid. Heel veel beter dan in de dagen, toen men met Hildebrand
een woordtjen over ‘Jacques Julin’ (Jules Janin) wist meê te spreken, is het nog niet
geworden.
Waar zal men een tweede land vinden, of het moest in de binnenlanden van Afrika
of Amerika zijn, waar een genie als Bilderdijk kon opstaan, spreken, en sterven,
zonder dat er iets wordt gedaan om zijne nagedachtenis te vereeren? wáar een tweede
land, dat een schandaal gedoogt als onze stadhuispaleistoestand? Schets dezen: toon
aan, wat het ‘achtste wereltwonder’ zich betoond heeft te zijn; spreek van het
Monument der eeuwig gedenkwaardige Munstersche Vrede, van de zinrijkheid en
den rijkdom van den bouw, van het barbaarsch gebruik, zulk een werk 358 dagen
van het jaar onbewoond, onbezield daar te laten staan. Wat zeg ik: onbewoond? Ontoegankelijk! Het is, noch in zijn geheel, noch in zijn deelen te genieten. Spreek
daar van! Men ziet u met
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glazige oogen aan, en glimlacht, alsof ge met de burgerij van Meerenberg te doen
hadt.
Er is iets overerflijks in de geestdrift; niet allen, die te Parijs de wandeling van
L'arc de l'étoile naar het graf hebben meêgemaakt, waren van een diepe overtuiging
vervuld; ik wil het toegeven. Maar hoe komt het dan, dat hier alleen de lummelachtige
gevoelloosheid zich aanstekelijk betoont, en dat men 't bij den nabuur ten minste van
de edelste geestdrift beleeft?
Het moet erkend worden, dat, in de redevoeringen van hen, die zich om het lijk
van den grooten dichter hebben geschaard, maar weinig weêrklank gehoord is van
de gewichtige laatste woorden door hem aan ons vermaakt; maar hoe komt dat? Het
komt hiervandaan, dat zij die van het recht hadden moeten gebruik maken om Victor
Hugo te erkennen in den glans, die die woorden verspreiden, terug zijn gebleven.
Dat is een fout; dat is een schuldige onthouding. De fiere gestalte, die tot den
sarkofaag is doorgedrongen, daar is neêrgeknield en, een kruis gemaakt hebbende,
daar voldaan heeft aan de zielebede van den grijzaart, heeft er zich niet over te
beklagen gehad. Men moet niet te-rug-blijven; men moet optreden. Overwinningen
op de publieke meening worden in geen binnenkamers bevochten.
De eer, Victor Hugo dezer dagen aangedaan, is een getuigenis van een groot volk
en van zijn stoutste denkers en kunstenaars, dat er in de kunst nog andere dingen te
leggen en te waardeeren zijn dan de kopie van het dagelijksch leven; het is een hulde,
die naturalisme en impressionisme brengen aan de onvergankelijke rechten van het
ideaal: het dichterlijke en het monumentale.
5 Juni, '85.
J.A. ALBERDINGK THIJM.
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Een bisschop der IXe eeuw.
Door Prof. Dr. Paul Alberdingk Thijm.
HINKMAR, Erzbischof von Reims. Sein Leben und seine Schriften von Dr.
Heinrich Schrörs. Freiburg im Breisgau, Herder'sche Verlagshandlung,
1884, 600 blz., 6 gulden.
Op bladzijde 469 en 471, Tab. LIV en LV van het werk De re diplomatica (Nap.
1739) van Mabillon ziet men de krachtige en sierlijke handteekening des beroemden
aartsbisschops van Reims, wiens leven door Schrörs is beschreven.
Zij is een zinnebeeld des mans die midden in de moeielijkste kerkelijke en
politische omstandigheden geplaatst met zijne geheele persoonlijkheid, onbuigbare
energie en hoogen, edelen zin moest instaan voor de belangen van kerk en staat in
het westfrankische rijk.
Hij zag toch van de eene zijde een koningschap dat naarmate het den alouden glans
had verloren, des te meer naar grootere heerschappij over de geestelijkheid streefde.
Van den anderen kant zag hij een pausdom daartegenover, dat des te machtiger werd
naarmate de heerschappij der karolingers in hare verbrokkeling te gronde neigde; en
waaraan hij geen enkel staatsrecht wilde opgeofferd zien. In de derde plaats had hij
in zijne onmiddellijke nabijheid eene opkomende partij van jonge bisschoppen, die
ondersteund door half wettige half onwettige kerkelijke voorschriften den invloed
des onafhankelijken aartsbisschops zochten te verkleinen.
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Het was eene zware taak tusschen zoo velerlei tegenstrijdig werkende krachten de
balans te houden, en de rechten des pausen te ontzien zonder aan de plichten des
onderdaans te kort te doen. Hoe zou een karakter, groot en onafhankelijk genoeg om
die moeielijkheden te boven te komen geene groote verdedigers en groote
tegenstanders hebben gevonden! Zoo was het ook! Die uiteenloopende beoordeelingen
hebben tot in onze dagen geduurd, nu door de algemeene studiën van Gfrörer,
Dümmler en anderen, en de bijzondere onderzoekingen van Sdralez, den Engelschman
Prichard, den Franschman Diez, Loupot, enz. doch voornamelijk door van Noorden
en nu eindelijk bijzonder uitvoerig door Schrörs al de grootheid, onafhankelijkheid,
de energie, en onbaatzuchtigheid des beroemden prelaats in 't licht zijn gesteld, zonder
dat onze schrijver daarom Hinkmars karakter als geheel vlekkeloos beschouwt.
Hinkmars ouders zijn onbekend. Zijn geboortejaar is onzeker. Het valt omtrent 800.
Als jongeling werd hij in de abdij van St. Denis door abt Hildecin tot het geestelijke,
maar ook tot het staats- en hofleven opgevoed. In 822 verscheen hij reeds in de
omgeving des konings. Door zijne groote bekwaamheid zocht Karel de Kale hem
voortdurend aan zijn hof te houden, en hem voor zijne politische plannen te winnen.
Toen Ebo, aartsbisschop van Reims in 845 afgezet was, besteeg Hinkmar met
koninklijke ondersteuning den aartsbisschoppelijken stoel. Het kon niet uitblijven
dat keizer Lothar II, in wiens gebied het aartsbisdom Reims gedeeltelijk was gelegen,
den aartsbisschop voor de keizerlijke plannen (tegenover die van Karel den Kalen)
verlangde te winnen. Dat Hinkmar aan dergelijke verlokkingen wederstand bood en
voortdurend in dit geval, zoowel als in alle omstandigheden zijn levens, het
rechtsbeginsel steeds in 't oog hield, is een zijner edelste eigenschappen. Doch daarom
had hij ook zijn geheele leven met vijanden van verschillenden aard te kampen, welke
hem van heerschzucht en eigenbaat beschuldigden.
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Hoe onafhankelijk hij het recht handhaafde bewees hij ook in het optreden tegen
zijnen eigenen neef bisschop Hinkmar van Laon.
Hij zette hem af wegens zijne ongerechtigheden. De jonge Hinkmar meende zich
achter de pseudo-Isidorische decretalen te kunnen verschuilen, die het recht der
afzetting eens bisschops uitsluitend aan den paus toekennen. Het baatte hem echter
niet. Hij werd zelfs gevangen gezet; korten tijd later werden hem op bevel des konings
als landverrader de oogen uitgestoken en de paus bevestigde de door den aartsbisschop
uitgesproken afzetting.
De aartsbisschop liet hem later weder vrij, doch den bisschoppelijken stoel
bekleedde hij niet weder.
Energisch was Hinkmar van Reims ook opgetreden tegen de geestelijken welke
zich door den afgezetten bisschop Ebo hadden laten wijden, Hij suspendeerde hen.
Doch, toen hij hen, na verloop van dertien jaren weder in genade wilde aannemen,
achtten zij die toelating niet, wendden zich tot den paus, wiens rechtbank door de
pseudo-isidorische decretalen in aanzien verhoogd was.
Eene andere nederlaag onderging Hinkmar door bisschop Rothad van Soissons,
welke door hem afgezet, maar door paus Nicolaas I in zijn bisdom werd hersteld.
Eene groote onafhankelijkheid, ja ruwheid zelfs tegenover den paus (Adriaan II)
bewees Hinkmar bij gelegenheid van koning Karels opwellende lust de hand naar
Lotharingen uit te strekken. Paus Adriaan had namelijk tegen dit onrecht
gewaarschuwd. Hinkmar schreef daarop aan den paus over deze zaak op eenen toon
die meer dan onwaardig kan heeten; Adriaan liet zich echter door Hinkmars
beweegredenen niet overhalen.
De pseudo-Isidorische decretalen zijn (hoe onwaarschijnlijk het ook zij) gelijk
men weet wel eens aan den aartsbisschop Hinkmar van Reims toegeschreven
geworden.
De mitropolieten ontvingen door de daarin verzamelde kerkelijke, of minder
authentieke uitspraken wel eene vermeerde.
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ring of althans eene bevestiging van hun gezag; doch, van den anderen kant
vermeerderde tegenover dezen ook het gezag des Pausen. Een geestelijke kon zich
volgens deze wetgeving in alle voorkomende gevallen, van de rechtbank des bisschops
op die des pausen beroepen. Daaraan is ook wel Hinkmars ontevreden en toornige
toon in zaken als de bovengenoemde toe te schrijven, waarin hij zich zelven voor
den bekwaamsten rechter hield.
Hij was een oprecht patriot. Dat hij een van Rome onafhankelijk patriarchaat zou
hebben willen stichten, is door niets te bewijzen. Daartoe bood hij aan de fransche
koningen bij vele gelegenheden ook te zeer het hoofd en was dus te weinig hoveling
of Herodiaan.
Ten opzichte der kerkelijke leer week hij nimmer van den rechten weg en
handhaafde tegenover de leer der praedestinatie, door den priester Gotschalck
opgesteld, heldhaftig die van St. Augustinus, al was hij ook geen godgeleerde genoeg
om deze in alle fijnheden te verstaan. Zijn geleerde strijd, zoo als alles wat hij deed,
moest een onmiddellijk practisch doel hebben, alle nieuwigheden in Kerk en Staat
waren hem een gruwel. Daarbij komt (zooals Gfrörer opmerkt) dat Gotschalck een
priester was die zich door eenen koorbisschop had laten wijden. Deze koorbisschoppen
stonden omtrent dezen tijd den diocesaan-bisschoppen eenigszins vijandig tegenover.
Reeds Karel de Groote had op hunne afschaffing gewerkt, omdat zij meer verwarring
aanbrachten dan dienst deden in de frankische kerk en hun daarzijn soms tot
voorwendsel diende der luiheid van de diocesaan-bisschoppen. Keizer Lothar had
ook zijn politieke plannen, toen hij Gotschalck tegen Hinkmar ondersteunde. Of wij
daarom Gotschalck van wezenlijke ketterij kunnen beschuldigen, is nog niet geheel
klaar (zie bl. 480 vlgg.).
Eene hoogstbelangrijke bijdrage voor zede- en rechtsgeschiedenis levert ons
Schrörs in zijne verhandeling over de echtscheiding van Lothar II, waarover voor
eenigen tijd de bijzondere studie van Idralek bij denzelfden uitgever verschenen is.
(verg. bl. 175-221). Daarover uit te weiden laat ons de plaats
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hier niet toe, en wij moeten daartoe naar deze beide werken verwijzen, alsmede naar
de studie door Rudolf von Scherer daarover geschreven in het tijdschrift van Vering,
Archiv für Katholisches Kirchenrecht, het 40e deel.
Onze schrijver verdient nog bijzonderen dank voor de bibliographische bijdragen
over Hinkmars werken, en het overzicht der door den prelaat bij zijne studiën
gebezigde bronnen. Of Hinkmar, gelijk Schrörs meent, van alle vervalsching van
actestukken, zoo dit in zijn voordeel was, vrij te spreken is, moge tegen Schrörs een
specialist nader onderzoeken. De schrijver heeft in elk geval de argumentatie van
Roth en van Noorden, ten nadeele des aartsbisschops, tot het minimum van waarde
teruggebracht.
Schrörs' werk is eene historiestudie van de eerste klasse. Zoowel de kanonist als
de geschiedschrijver zal daarin uitkomst vinden op alle punten die het leven van den
grooten prelaat betreffen. Bovendien verliest de schrijver zich niet in noodelooze
bijzonderheden, en houdt hij, bij 't bespreken van politische gebeurtenissen des tijds,
immer aan Hinkmar als de held in het middenpunt der geschiedenis vast en groepeert
deze als 't ware om zijnen persoon. De stijl is van dien aard dat het werk (bovendien
ook typografisch keurig uitgevoerd) zelfs voor den oppervlakkigen lezer altoos nog
eene aangename verstrooiing en kunstgenot biedt.
Wij hebben ten slotte slechts nog een enkel woord spijt te uiten, namelijk, dat er
een uitvoerig register ontbreekt. Hierdoor alleen is het mogelijk dat het werk algemeen
bekend worde en in alle kringen nut verspreide.
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Prof. Mr. G.W. Vreede.
Eene levensschets door Mr. J.W. Spin.
Voor ongeveer vijf jaren verscheen er van den schrijver van bovengenoemde
Levensschets, onder den titel ‘Piae Memoriae G.W. Vreede’ in dit Tijdschrift eene
bijdrage, welke geschreven onder den diepen indruk van het afsterven des
Utrechtschen Hoogleeraars, getuigenis aflegde van eene even warme als zeldzame
vereering van diens toenmaals als schrijver nagenoeg geheel onbekenden discipel
Mr. J.W. Spin.
Tijd zoowel als aard van dat stuk gedoogden niet, dat de schrijver het volle licht
kon laten vallen op wat Vreede als Geleerde, Vaderlander, Hoogleeraar, Schrijver
en Politicus voor ons land was geweest; doch klaarblijkelijk bedoelde de schr. zulks
in die dagen ook geenszins. Toen slechts was het hem te doen om hun, die Vreede
alleen bij name gekend hadden en minder met zijn streven bekend geweest waren,
een enkelen blik te doen slaan op diens beminlijk karakter en bovenal om hun te
doen gevoelen, hoeveel Nederland en der studeerende jongelingschap in Vreede
ontvallen was. En dat door die bijdrage dit doel volkomen bereikt werd, zal wel door
geen lezer in twijfel zijn getrokken.
Op eene der laatste bladzijden dier bijdrage sprak schr. den wensch uit, dat het te
eeniger tijd hem mochte gegeven zijn nog eens eene Levensschets van zijn
hooggeachten Leermeester en Vriend te ontwerpen, waarin het werken en streven
van dezen grooten Geleerde, over wien de meeningen zoozeer
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uiteenloopen, eenigermate althans tot zijn recht zou komen.
Vijf jaren zijn er verloopen sedert die verwachting werd uitgesproken, die door
de aankondiging van bovengenoemd werk door den uitgever Beyers te Utrecht in
vervulling wordt gebracht.
Hoewel geheel op zichzelf staande, maakt het werk het 1ste stuk uit van een
tweeden bundel, onder den algemeenen titel ‘Oudere Tijdgenooten’ waarvan de
eerste bundel voor nu ongeveer een jaar geleden bij Johs. Müller het licht zag.
Niettegenstaande bovenstaand werk reeds ter perse is, verscheen het nog niet in
den handel en is het aan bijzondere omstandigheden te danken, dat steller dezes,
reeds vóor de verschijning, in staat wordt gesteld de ‘Levensschets’ met enkele
regelen bij de lezers van de Dietsche Warande in te leiden, waartoe de hooggeachte
redactie wel de goedheid had hare kolommen open te stellen. Natuurlijk kan het
geenszins op onzen weg liggen de Levensschets aan eene grondige studie te
onderwerpen. Dit blijve overgelaten voor hen, die daartoe meer dan steller dezes met
de werken van Vreede en de kracht welke van hem uitging, zijn vertrouwd. Slechts
op enkele punten zij 't ons vergund de aandacht te vestigen, vertrouwende, dat straks
meer bevoegden zich opgewekt zullen gevoelen tot eene uitvoeriger beschouwing
dan de aard van dit Tijdschrift en de beschikbare ruimte toelaten. Het doel dat wij
ons voorstellen zal volkomen bereikt zijn, wanneer de aandacht van allen, voor wie
de persoon van Vreede geen alledaagsche verschijning ten onzent was, op den arbeid
des heeren Spin zal zijn gevallen.
Waar de litteratuur over den onvermoeiden schrijver, aan wien de schets gewijd
is (want eene schets is het zonder meer - trouwens de schr. zelf is de eerste dit te
erkennen -) voorshands nog zoo luttel is, daar verdient elke poging, om die uit te
breiden, toejuiching. Daarmede wil geenszins gezegd worden, dat het werk zelf
toejuiching verdient of ondervinden zal.
Zonder in dezen partij te kiezen, meenen wij geen voorbarig oordeel uit te spreken
met te beweren, dat de Levensschets
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zoo warme bewonderaars als felle bestrijders vinden zal. En dat kan niet anders,
wanneer wij in het oog houden, hoe innig de band was tusschen den schrijver der
schets en den man, wiens naam zij draagt. Van dien band vinden wij doorloopend
in het werk de sporen terug, zoozeer zelfs dat door schr., naar onze meening, meer
dan eens een zeer partijdig standpunt wordt ingenomen. Eén voorbeeld uit vele moge
hier eene plaats vinden. Laat hij in den strijd tusschen Thorbecke en Vreede, wat de
groote verdiensten van eerstgenoemde als staatsman betreft, aan deze alle recht
wedervaren, ons komt het bedenkelijk voor zonder meer te durven beweren, dat de
grond tot tweedracht tusschen beiden behalve in verschil van inzichten, ook voor
een groot gedeelte te zoeken is in het feit, om het eens triviaal uit te drukken, dat
Vreede Thorbecke te veel in de kaart gekeken zou hebben. Voorzeker, zij die
Thorbecke persoonlijk gekend hebben, leggen niet steeds een vriendelijk getuigenis
af van diens beminlijke persoonlijkheid, doch menig ‘n'est pas si diable qu'll est
noir’, en naar 't ons voorkomt wordt Thorbecke te veel in zijne verhouding tot Vreede
met zulke donkere tinten gekleurd, dat het licht, hetwelk schr. op Vreede vallen doet,
ons schel, wel wat al te schel, in de oogen straalt.
Eigenaardig is de hier geschetste verhouding tusschen Pieter Vreede, den vurigen
republikein, den eersten der vijf Directeuren der Bataafsche Republiek en zijn
kleinzoon. Belangrijk vooral wat de schr. over de laatste rustige levensdagen van
den Grootvader mededeelt, zoo zeer in tegenstelling met de woelige jaren, waardoor
zijn vroeger leven zich gekenmerkt had. En al trachtte men ook den kleinzoon van
zijn Grootvader, den geweldigen Staatsman van 1798, die het beginsel van ‘eenige
en ondeelbare Republiek’ had weten door te drijven, te vervreemden, schr. doet ons
de redenen aan de hand, waaraan het is toe te schrijven dat die toeleg mislukte en
hoe de bewondering, die Vreede voor zijn Grootvader gevoelde, niet zonder invloed
is gebleven op zijn volgend leven.
Wat in de Levensschets boven alles tot zijn recht komt is
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de heldere uiteenzetting van de warme, eerlijke, oprechte gevoelens van
vaderlandsliefde, waardoor Vreede te allen tijde werd bestuurd in alles wat hij schreef
en sprak. Bij Vreede stond het a priori vast, dat ons land, ook op het gebied der
Buitenlandsche Staatkunde nog iets meer te beteekenen had dan dat, waartoe ‘onze
tegenwoordige Staatkunde ons schijnt te veroordeelen.’ Met andere woorden,
Nederland moest (en volgens Vreede was het daartoe in staat) weêr trachten te worden,
hetgeen het in de dagen van Oldenbarneveldt en bovenal in die van de Wit en Willem
III was geweest. Met deze gegevens als uitgangspunt in de hand, worden door den
schr. Vreede's uitingen zoo mondeling als schriftelijk herhaaldelijk toegelicht en het
valt niet te ontkennen, dat, onder dit licht bezien, er in het dikwijls, het zij ons vergund
het te zeggen, schijnbaar verwarde optreden van Vreede, eene waarlijk verrassende
samenhang van gedachten en eene eenheid van handelen te vinden is.
Of de punten van verschil tusschen Thorbecke en Vreede, op pag. 35 en v.v.
gegeven, den toets der kritiek naar waarheid kunnen doorstaan, zij aan meerbevoegden
overgelaten ter beoordeeling. Dit laatste geldt ook, waar de Heer C. Busken Huet,
die eenmaal de meening uitsprak, als zou Vreede voor Thorbecke bevreesd geweest
zijn, door den schr. met een beroep op alle oud-leerlingen en hen, die over Vreede's
karakter kunnen oordeelen, tot de orde wordt geroepen.
Eene leemte in den arbeid des heeren Spin noemen wij het, dat enkele werken van
Vreede, welker titels (wij komen zoo aanstonds daarop terug) hij wel vermeldt, niet
de eer eener enkele bespreking zijn waardig gekeurd, wat bijv. uit een historisch
oogpunt van belang had kunnen wezen voor het tweede der geschriften, welke schr.
op pag. 39 mededeelt. Daar tegenover staat, dat de schr. aan zijn werk een Index
heeft toegevoegd, waarop de werken, die Vreede het licht deed zien, zijn vermeld.
Wij weten niet of die lijst volledig is, doch dat zij voor hen, die Vreede uit zijne
werken willen leeren kennen, van veel belang voor hunne studie is, ligt
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voor de hand. De schrijver deed daarmede een goed werk.
Het zij ons vergund het bij deze regelen te laten blijven. Overviel ons bij het
schrijven herhaaldelijk de lust, hier en daar te citeeren en te verwijzen, wij stelden
dat verlangen paal en perk, om niet te uitvoerig te worden, bovenal om ons doel niet
voorbij te schieten. Het was ons voornemen eene aankondiging te geven, geen kritiek
te leveren. Wij treden dan ook ten eenenmale niet in eenige waardeering van het
werk zelve, al erkennen wij gaarne, dat het geheele boek doorloopend getuigt van
eene even warme vereering als eene diep gevoelde piëteit en dat het waarlijk niet
aan den schr. te wijten is, als de lezers, die Vreede, gelijk steller dezes, nooit
persoonlijk gekend hebben, geen diepen indruk ontvangen van diens beminnelijk en
waarheidlievend karakter. Waar de Leermeester op den discipel zulk een indruk wist
teweeg te brengen, dat deze vijf jaren na diens afsterven, dezen nog in zulke bezielde
en bezielende taal weet weer te geven, daar moet van dien Meester eene kracht zijn
uitgegaan, die hem in de oogen van hen, welke hem vreemd waren, tot eene grootsche
persoonlijkheid stempelt.
Aan dien overweldigenden indruk nu danken deze regelen hun ontstaan. Dat in
onze materiëele eeuw zulk een boek in het licht verschijnt, achten wij inderdaad een
vertroostend teeken des tijds.
Wij meenden het onzen plicht daarop de aandacht te vestigen.
Moge het werk zelf weldra in veler handen zijn!
J.A.H. Rz
den Haag.
Mei 1885.
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Bladen uit het dagboek van een pelgrim in Italië,
medegedeeld door August van Daehne.
Niemands waardeering van spoorwegen mag men daarom in twijfel trekken, maar
wie Napels zien wil, dient haar van zeezij te naderen. Van Rome uit, kiest men 't best
de oude Appiaansche heerbaan, door de Pontijnsche moerassen, naar Terracina. Van
Terracina bezoeke men Gaeta, uit hulde aan de vlag, die Pius V aan Don Juan van
Oostenrijk, den overwinnaar te Lepanto vereerde; uit liefde tot Pius IX, die daar als
balling zijne aanvankelijke politieke toegeeflijkheid jegens de Revolutie boeten
moest; en uit bewondering voor het laatste napolitaansche koningspaar, dat te Gaeta
een onsterflijken, zedelijken triomf over het liberalisme verwierf. En te Gaeta ga
men dan scheep naar Napels.
't Was een heldere Julinacht, en lachend wiegde zich de maan tusschen de
opgestreken zeilen, toen wij te Gaeta 't anker lichtten. Ik had den matrozen het
stilzwijgen opgelegd, en het golven van de zilveren bandelier, die de sloep door de
baren trok, was 't eenige als eene ausonische stance gelijkmatige en zachte geruisch,
dat men hoorde.
O schoone kust van Groot-Griekenland! hoe deedt Ge in die ure mijne jeugd niet
herleven, toen ik aan de voeten der haagsche Minerva, mijne onvergetelijke
leermeesteres, als een
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naarstige bij, de pittige honig der oudheid vergaarde, waaraan ik later zooveel hooge
genieting op reizen, zooveel zoete vertroosting in alle omstandigheden des levens
zou danken! Gij, moeder der italiaansche en der europeesche beschaving,
Groot-Griekenland! Gij hebt de overwinnaars der wereld overwonnen door de liefde
der schoone letteren, die gij hun ingaaft:
Graecia capta ferum victorem cepit et artes
intulit agresti Latio. (Horatius)

die letterkunst, in welker roem zij u straks overtroffen, omdat de Latijnsche de taal
van het Evangelie moest worden, dat alle volken voor den Godmensch door de
Hebraeërs gekruisigd, zou doen knielen! Groot-Griekenland, heerlijk lustoord van
Rome's helden en wijzen, vaak ook de laatste rustplaats zijner edelste miskenden!
Ingrata patria, non habebis ossa mea! Ondankbaar Rome, mijn gebeente zult Gij
niet bezitten! Daar herkende ik Patria, Scipio's graf, waaruit die vloekkreet nog
opstijgt, der eeuwige wangunst tegen alle ware grootheid tot schand. Ook het hart
der natiën blijft niets dan boosheid. Lamoricière ontmoet te Parijs den toegejuichten
Abdelkader, omringd door den glansrijksten staf van zijn tijd; de trotsche muselman
werpt een verachtenden blik op den katholieken held, die hem eenmaal gedwongen
had ros en degen over te geven. Abdelkader wordt met de eerbewijzen der europeesche
wereld overladen, maar Lamoricière, die nu zelf te voet gaat, le plus brillant de nos
soldats, - als Montalembert hem genoemd heeft - de grootste figuur uit de
hedendaagsche fransche krijgsgeschiedenis, de pauselijke Bayard, ziet zich verplicht
in de ledigste ballingschap te gaan wegkwijnen! Gelukkig de fransche Scipio, die
boven zijn aardsch vaderland den koning van het eeuwig vaderland gediend had,
dien dankbaren koning, die naar Bossuets heerlijk woord: ‘qui vous comptera un
soupir et un verre d'eau donné en son nom plus que tous les autres ne feront jamais
tout votre sang répandu.’
Cuma, de oudste der grieksche koloniën, herroept voor den
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geest de schim der Virgo of Vates cumana, uit wier grot met honderd ingangen en
honderd uitgangen evenveel stemmen als antwoord van 't orakel weerklonken. Omtrent
de Sibyllen is nog 't laatste woord niet gezegd. Heeft God de heidenen door middel
van die orakels niet zonder getuigenis van Zichzelven willen laten? De Sibyllen, zegt
de H. Augustinus, zijn niet de profetessen van Christus, maar zij doen voorspellingen
aangaande den Christus; edoch 't is enkel op gezag van Virgilius, dat hij zoo zegt:
‘quod non facile crederem, nisi quod poetarum quidam in romana lingua nobillissimus
antequam diceret.’ Exp. quar. prop. ex ep. ad Rom. Maar éen ding is, volgens den
H. Kerkvader zeker: de Sibyllijnsche boeken getuigen op vele plaatsen zoo sterk
tegen de valsche goden en hun dienaars, dat het hem vergund schijnt, de Sibyllen te
tellen onder de zielen der stede Gods, der civitas Dei. Wat daarvan zij, en welke
roeping die der Sibylle van Cuma geweest moge zijn, 't is een onuitspreeklijk genot,
aan de hand van Virgilius, Cuma en omstreken te bezoeken. Mijne eerste liefde van
voor reeds meer dan vijf en twintig jaren ontwaakte en luid reciteerde mijn hart het
zesde boek der Aeneis.
En lag daar niet de oude haven van Cuma, de landingsplaats van Aeneas - 't is
Ovidius, naar ik meen, die hem dux Cumanus noemt? En 't meer Acheron, Acherusia
palus - thans het meer Fusaro - waarover de afgeleefde, in lompen gehulde,
langbaardige Charon al zuchtend de overledenen in zijn boot veerde, ten prijs van
een obool, hun bij de begrafenis in den mond gelegd?
Men herinnert zich ook hoe de laatste der Tarquiniërs te Cumae, in vergetelheid,
den smaad van de kuische Lucretia boeten moest, welke den ondergang van het
romeinsche koningschap te weeg bracht.
Daar zeilen wij de kaap Miseno om, een rots in de gedaante eens grafheuvels, die
zijn naam leende aan Misenus, heraut van den vromen Aeneas, en daarvoor ten dank
dien naam door alle eeuwen steeds ophoudt, ‘aeternumque tenet per saecula nomen.’
Misene heette ook de beroemde
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haven, waarin de vloot lag van den admiraal Plinius, toen deze in 79, bij eene
uitbarsting van den Vesuvius, zijn weetlust met het leven moest betalen.
Dan varen wij langs het dorp Bacoli, het graf van Agrippina. Als Nero zijne moeder
Agrippina in het meer Lucrino had pogen te verdrinken, liet hij haar, toen dit mislukt
was, in deze buurt vermoorden. De keizerin, de bedoeling des aanvallers radend, riep
uit: ‘ventrem feri,’ stoot dan toe in mijn moederlijken boezem!
Hier op de hoogte lag Caesars villa, dezelfde die later Augustus bewoonde en zijne
zuster de edele Octavia, om Cleopatra door haar tweeden gemaal, Marcus Antonius,
verstooten, en waarin haar veel belovende zoon Marcellus, door Augustus tot opvolger
benoemd, overleed. Het laat zich denken hoe gelukkige uren Augustus in zijne villa
smaakte, bij het lezen van Virgilius en hoe de fijn beschaafde vorst zich moet
verheugd hebben over zijne weigering om Virgilius' testament uit te voeren, naar
luid waarvan de Aeneas, ondanks de elf jaren arbeids, welke hij kostte, als een
onvoltooid werk moest verbrand worden! Die daad alleen voldoet om Augustus
onsterflijk te roemen. Zoo verzocht Tasso aan Cintio om de Gerusalemme liberata
te vernietigen! Van den christendichter verwondert die bede ons niet: wellicht heeft
hij berouw over ijdele glorie gevoeld! Maar Virgilius, welk een hooge moed vervoerde
u in die bittere ure? Hadt gij dan Homerus, die den onbedwingbaren strijdlust en de
lichaamskracht zijner helden bij voorkeur lofprijst, door de gerechtigheid en de
volharding in tegenspoed, waardoor uw aristocratische helden uitblinken, niet ver
overtroffen? Zou er ooit eenig later dichter dan opstaan, die beter dan gij het
menschlijk hart met zijn roerselen en zijn tranen moest kennen en zingen? En wanneer
gij, vermoeid van de ‘lacrymae rerum’, boven de schoone zon van uw Baja of de
vonkelende sterrenpracht zijner nachten, naar eene andere zon en andere sterren
uitzaagt, die niet verbleeken, ‘solemque suum, sua sidera norunt!’ waart gij geen
christen in 't verlangen? O gewis, hadt gij nog eenige jaren
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geleefd, uwe zangen hadden bij Paulus uw wensch gerechtvaardigd, gij zoudt den
apostel van het hemelsch Paradijs zijn te voet gevallen, en de ziener van Tarsus zou
den Vates Andinus omhelsd hebben. Aandoenlijk is zekere vrome legende, volgens
welke de H. Paulus, het graf van Virgilius bezocht, en bij die gelegenheid de vierde
Ecloga herlezend, zijn tranen niet bedwingen kon. Eertijds werd die legende herinnerd
door een sequentia, in de cathedraal van Mantua gezongen, en op des apostels lippen
gelegd:
Ad Maronis mausoleum
ductus fudit super eum
piae rorem lacrymae:
quem te, inquit, reddidissem
si te vivum invenissem,
poetarum maxime.

Iets verder varend, vindt men de bouwvallen van Baja terug, het beroemdste bad der
oudheid en, volgens Horatius, de bekoorlijkste golf der wereld: ‘nullus in orbe sinus
Baiis praelucet amoenis’. Ep. 1. 1. Alle keizerlijke, letterkundige en gastronomische
gloriën van het romeinsche rijk vierden hier hun aurea aetas, hun gouden dagen.
Maar ‘pulvis et umbra sumus’, thans stof en schaduwen! Hor. Carm. 4. 7. ‘Vos cinis
exiguus gelidaeque jacebitis umbrae.’ Metam. 8. 496. Voor hem, wiens hart in de
oudheid geleefd heeft, draagt heel de golf van Baja een stempel der verganklijkheid,
die zich in het geheugen nimmermeer uitwischt. Het was mij alsof al die gloriën als
schimmen daar rondzwierven en riepen: wat bleef van ons over, zie toch? Eenige
verminkte beelden, verwoeste wapenen en verteerde beenderen, welke de landman
met zijn ploege omwoelt, ‘grandiaque effossis mirabitur ossa supulchris.’ Georg. 1.
‘Omnia fui et nihil expedit,’ ik ben alles geweest en niets was de moeite waardig en toen de officier van dienst om het wachtwoord zich aanmeldde, antwoordde de
stervende keizer Severus, wiens levensslotsom ik daar verhaalde: ‘laboremus’, laat
ons arbeiden, en hij keerde zich om in de eeuwigheid. Helaas, die groote Romeinen,
zij hebben den levenden God niet gekend,
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hun hart heeft in Hem niet gerust, maar het heeft zich zelven gezocht en den lof der
menschen; en hunne werken ontvingen hun loon: ‘receperunt mercedem suam vani
vanam!’ (Augustinus in Psalm. c 18 serm. 12.), een loon ijdel als hun harten, ijdel
als zijzelven.
En na zooveel andere invallen van barbaren en van den oceaan liet, sints de 8e
eeuw, het zwaard der Saracenen van al die pracht te Baja geen steen op den anderen.
In dien éénen nacht doorleeft men alle droomen zonder zaligheid van het ijdele leven,
een onschatbaar voorrecht, eer men de Sirene Parthenope, het verleidelijk Napels
zal naderen.
Weldra bereikten wij het meer Lucrino, waarachter het meer Averno zich uitstrekt.
Averno of Aornos, zonder vogels, heette dit meer, omdat eertijds alle vogelen, die
er over vlogen, neerstortten in de giftige zwaveldampen, gelijk wij uit Virgilius
weten. De akelige strengheid en doodsche stilte der omgeving was oorzaak, dat de
ouden dat meer als den ingang der hel aanzagen, en de donkere kleurlooze nacht dier
dichte bosschen herinnerde aan het vaderland der rampzalige Cimmeriërs, altoos van
zonlicht verstoken, gelijk Homerus ze ons in de 11e odyssee voorstelt. Virgilius laat
hier door een spelonk den vromen Aeneas, onder 't gelei der cumaeische Sibylle, ter
helle dalen. Aan dien tocht ontleende Dante Alighieri het denkbeeld zijner godlijke
comoedie, door elken christen als het meesterstuk der gedoopte dichtkunst vereerd.
Maar eere aan Virgilius, onorate l'altissimo Poeta! Gij zijt mijn meester, mijn eenig
voorbeeld, roept Dante uit, van u heb ik ontleend als trouwe leerling dien schoonen
stijl, waarom men mij zoo eert!
Tu se' lo mio maestro, e 'l mio autore:
Tu se' solo colui, da cu' io tolsi
lo bello stile, che m' ha fatto onore.

En drie eeuwen later is het ook niet de Aeneis geweest, waarvan de echo op Tasso's
harp zou galmen?
Men vergeve den pelgrim, dat hij de ware dichters zoo onverflauwd bleef vereeren,
maar is de poezy, die onze gedach-

Dietsche Warande. Nieuwe reeks. Deel 5

223
ten verheft, is de muziek die de stormen des harten bedaart, geen godlijke gaaf tot
troost in de dorheid van 't eentonige leven, en niet de echo van den vorm der
Godsvereering in 't hemelsche Sion? Maar welaan, indien men als theoloog of als
jurist eene andere verontschuldiging van noode heeft, dan gelde een beroep op
Napoleon I, den praktischen geest bij uitnemendheid:
‘J'aime les sciences; chacune d'elles est une belle application partielle de l'esprit
humain; mais les lettres c'est l'esprit humain lui-même’. Die hulde uit den mond van
hem, die niet alleen de grootste veldheer des nieuweren tijds, maar ook een der beste
schrijvers geweest is, kan niet genoeg herhaald worden in de ooren onzer
stofvergodende tijdgenooten. Maar wat Bonaparte van de letteren in 't algemeen
roemt, geldt vooral van de letteren der oudheid. De dolle veelweterij, die den
jongelingen onzer dagen voor hun examen tot eisch gesteld wordt, dreigt de studie
der oude letteren als een overtolligheid van het ancien régime te verdringen: de
revolutie-mannen, door hun eerzucht gejaagd, verschrikken voor alle lange
voorbereiding, die van den echten wetenschaplijken roem de onafwijsbare voorwaarde
is; zij dulden geen degelijk nageslacht meer, in staat henzelve van onredelijkheid te
overtuigen door de lichtrijke wijsbegeerte der scholastiek; zij beven voor een
vergelijking tusschen den smaakvollen, eenvoudigen, klassieken schrijftrant en hun
onbeschaamde romantische vormen; maar vooral bezield door haat tegen de taal der
kerk, die hen veroordeelt, is de afschaffing van het latijn een der eerste nummers op
hun heilloos program. Daarom, doode talen! schelden zij de talen van Rome en
Athene! Neen, onsterflijke talen! antwoorden wij. Onsterflijk niet alleen, omdat wij
door haar ons in de maatschappij der oudheid, die de onze onder zooveel opzichten
in kunst en letteren overtrof, kunnen verplaatsen; omdat wij door haar alleen ons de
wijsheid van alle eeuwen die de onze voorafgingen, kunnen toeëigenen; door haar
alleen met de echte geleerden van alle natiën buiten onze grenzen kunnen omgaan
en bij de onderlinge nationale prikkelbaarheid
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het gemeenschaplijk latijn nog de eenige vorm blijft, die de hoogere denksfeeren te
saam houdt; maar onsterflijk bovenal omdat de oude talen de meest menschlijke
geweest zijn, geboren uit de frischste, oorspronkelijkste, objectiefste beschouwing
der wereld, gepaard aan de meest oprechte, argelooze en tevens grootste
hartstochtelijkheid, eer die zonderlinge botsingen van veelsoortige beschaving en
van geschiedkundige verwikkelingen het eenvoudig denken en reine voelen in gevaar
brachten en over 't algemeen bedierven. Daarom in die humaniores litterae, in die
oude talen, de eerste denkbeelden te ontvangen, die de jeugd tot het hoogere, ware
menschzijn verheffen, zal na het onderwijs van den catechismus, ons dierbaarst
voorrecht blijven uitmaken; en tegenover de babylonische spraakverwarring der
revolutie-mannen ons tot steeds strenge plicht stellen, dat we ook onder dat opzicht,
ons nooit den eeretitel laten rooven: ‘civis romanus sum’, ik ben burger te Rome en
spreek Rome's taal!
Weldra hadden wij Pozzuoli bereikt, 't oude Puteoli, ook Palaeopolis genaamd, in
tegenstelling van Neapolis, 't latere Napels. Eenmaal de beroemdste handelplaats
van Oud-Italie, in bloeiend verkeer met Egypte en het Oosten, waarvan de kooplieden
ook den marmeren tempelbouw en de eerediensten overbrachten. Wij lezen in de
Handelingen der Apostelen c. 28, dat S. Paulus, uit Malta komend, hier landde en
broeders aantrof, met wie hij zeven dagen in gebeden vertoefde, eer hij te Rome zijn
laatste levensbloed voor het Evangelie ten offer ging brengen.
Maar ook Pozzuoli heeft haar martelaren te roemen. Het was in 305, toen de keizer
Diocletiaan zijn bloedig edikt tegen de christenen uitvaardigde, tengevolge waarvan
Januarius, bisschop van Beneventum met zijn gezellen werden gevangen genomen.
De landvoogd van Campanië laat den Belijder in een vlammenden oven werpen,
maar de vuurtongen deeren noch de kleederen, noch zelfs een haar van den Godsman.
Woedend beveelt de magistraat, dat de beulen de ledematen van Januarius
ontwrichten, en hem daarna met zijn drie diakens,
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zijn lektor en twee leeken, in het amphitheater door de wilde dieren doen verscheuren.
Maar de tijgers en de hyenaas verloochenen hun natuur en werpen zich aan de voeten
van Jezus' vrienden. Helaas! geen wonderen treffen het hart der wellustige heidenen;
zij gillen, dat de christenen toovenaars zijn, en de landvoogd beveelt dat men ze
onthoofde. Plotseling slaat God de Heer den verstokten booswicht met blindheid, tot
ontzetting van allen die het aanschouwen. Ai mij! nog wil de vrijdenker de waarheid
niet huldigen, doch begint als een bezetene te vloeken. Januarius bidt voor zijn
vervolger en het gezicht wordt teruggeschonken. Op dat nieuwe wonder verklaren
vijfduizend heidenen het geloof der christenen te willen omhelzen; maar ach! hoezeer
blijft de mensch vrij de genade te verstooten - de landvoogd zoo even door Jezus
zelven ziende gemaakt, wordt nu razend en laat Januarius en zijn gezellen onthoofden,
den 19 September 305.
Het amphitheater, waarin Januarius wierd geworpen, was hetzelfde, waar Nero de
gladiatorengevechten ter eere van zijn koninklijken gast Tiridatus van Armenië liet
houden, bij welke gelegenheid hij zich niet schaamde zelf in het strijdperk af te dalen.
De plaats van den marteldood ligt nabij de Solfatara, rechts van het meer Agnano.
De bodem klinkt hier hol; heete zwaveldampen van alle kleur dringen door de spleten
en bij nacht moet men het onderaardsche vuur zien schemeren. In de omstreken
strekken zich tusschen witte heuvelen de Phlegraeische velden uit, rijk in vulkanische
brandstoffen en aarde, die als onverwoestbaar cement of puzzolana geroemd wordt.
Hier zoekt men een labyrinth, dat Daedalus vervaardigde, naar 't model van den
grooten doolhof, welken hij te Cnossus, op bevel van koning Minos van Creta,
aanlegde. Het verraad dat Daedalus pleegde, toen hij Ariadne den draad die door alle
kronkelpaden leidde overgaf, was oorzaak dat Minos hem wegjoeg, en hij met Icarus,
zijn zoon, op wassen vleugelen naar Cumae vluchtte. Maar alle grond is hier thans
eenzaam en verlaten. Men tast hier rond in de onderwereld, maar - o eenig Napels men ziet het Paradijs tegelijk!
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Op de heerlijke hoogte van Pozzuoli, waar nu een wijngaardje bloeit, lag eenmaal
de villa van Cicero, zijn Puteolanum, die hij in navolging van Plato ‘Accademia’
noemde, en waar hij gelukkig was van de beslommeringen der staatkunde en de
kronkelwegen der rechtspraktijk ‘insanumque forum’, in het overwegen van 's levens
einddoel te verademen. ‘Philosophia nos ad cultum Deorum erudivit’ Tusc. 1. 26.
Die voorbijvaart zendt ook U zijn mingroet, Jan Baptist Pergolese! wiens graf in
de cathedraal S. Proculus de smartelijke tonen van uw Stabat Mater omruischen,
sints Ge op 26jarigen leeftijd in 1736 uw oor voor de hemelsche citherakkoorden
ontsloot! De zachte treurharp is het bevoorrecht tonentuig van die jong sterven, en
bij tijds ontkomen aan het besef van wat de wispelturige hulde van ‘de ce public
blasé la foule indifférente’ beteekent! Weber en Bellini herinneren ons Pergolese.
Al zeilend sloeg ik rechts een blik op Nisida, het quarantainelazaret van Napels
en tevens een der talrijke bagnes van de moderne beschaving in Italie. Wat de
christelijke school verliest, wint de bagne. De tucht in de italiaansche bagnes, laat,
voor zoover men geen compagnie trappisten te hulp riep, veel te wenschen over.
Men kent het woord van Louis Veuillot, naar aanleiding der nieuwerwetsche formuul:
‘l'Eglise libre dans l'état libre’ - ‘on marche au bagne libre dans l'état libertin.’ Te
Nisida woonde Brutus na Cesars dood en ontving hij het bezoek van Cicero.
Eindelijk dagen van verre de hoogten van Posilippo, aldus genaamd naar de villa
‘Posilippo’, dat wil zeggen Sans-Souci, zorgvlied, van den vrijdenker Vedius. Een
zijner geestverwanten, Sejanus, vriend van Tiberius, en die zijn slaven aan de vette
karpers van zijn vijvers tot voeding voorwerpen liet, schonk zijn naam aan de grot,
die onder den Posilippo loopt en 900 meters of tien minuten lang is. Lucullus, niet
minder lettervriend en groot heer dan onvolprezen krijgsoverste, zocht te Posilippo
in het wijsgeerig genot zijner schatten de vergetelheid der kuiperijen, waarmeê de
wangunst en de middel-
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matigheid zijner landgenooten zijn verdiensten beloonden. Wie het doen kan, heeft
gelijk, de wangunst aan zichzelf over te laten, verhuize naar Posilippo en zegge
gerust: ‘Deus nobis haec otia fecit.’ 1 Ecloga. Evenals de oevers van Baja, waren de
heuvelen van Posilippo 't geliefde zomerkwartier van de groote wereld dier dagen,
gelijk heden de wonderschoone omgeving van Napels: Portici, Castellamare, vooral
Sorrento, de villegiatuur der voorname Napolitanen geniet. Van de buitensporige
weelde en 't verfijnd zingenot van de heidensche rijken kunnen wij ons ternauwernood
een begrip vormen, de weelde van Max van Beijeren met de weelde van Demidoff
verbleekt daarbij. - 't Walgt ons daarvan te verhalen.
En gelijk 't altoos gaat, qualis vita, finis ita, de dood beantwoordde aan zulk leven.
Wanneer een vermogend vrijdenker dier dagen zijn einde voelde naderen, liet hij
zich met rozen kronen, met welriekenden balsem bestrijken, en op wellustige klanken
van deze aarde vergaan. Toen met de fransche Revolutie de heidensche zeden
herleefden, kwam ook die wijs van sterven bij de mannen, die onze eeuw groot noemt,
in zwang. Wij lezen, bij den ijdelen apologeet der Révolution française, den
gevaarlijken Thiers, het verhaal van de voorbereiding van Mirabeau tot de eeuwigheid.
‘Le lit de mort le reçut et ne le rendit qu'au Panthéon.... Mirabeau fit ouvrir ses
fenêtres: Mon ami, dit-il à Cabanis, je mourrai aujourd'hui; il ne reste plus qu'à
s'envelopper de parfums, qu'à se couronner de fleurs, qu'à s'environner de musique,
afin d'entrer paisiblement dans le sommeil éternel. Des douleurs poignantes
interrompaient de temps en temps ces discours si nobles et si calmes. Vous aviez
promis, dit-il à ses amis, de m'épargner des souffrances inutiles. En disant cela, il
demande de l'opium avec instance. Comme on le lui refusait, il l'exige avec sa violence
accoutumée. Pour le satisfaire, on le trompe, et on lui présente une coupe, en lui
persuadant qu'elle contenait de l'opium. Il la saisit, avale le breuvage qu'il croit mortel,
et paraît satisfait. Un instant après il expire.... L'église de Sainte-Géneviève est érigée
en Panthéon, avec cette inscription,
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qui n'est plus à l'instant où je raconte ces faits1): Aux grands hommes la patrie
reconnaissante.’ Basta! Te Posilippo stierf ook in 476 Romulus Augustulus, de laatste
Roomsche Keizer. Een paar eeuwen daarna kwam het nieuwe Heilige Romeinsche
Rijk; het duurde duizend jaar, en ook daarvan slaapt de laatste Keizer den slaap der
eeuwen! Zal er ten derden male vóór den ondergang der wereld een Roomsch Rijk
verrijzen? Zoo ja, zal daarvan een roomsche Wilhelm de Caesar zijn?
Ik heb de lange grot van Posilippo reeds vermeld. Men verwarre die niet met de
grot van Pozzuoli, wier 690 meters lang gewelf de ingang is tot Napels. In die grot
zag ik later kleine kapellen, door capucijnen bediend. Wanneer men die betreedt
wijst u de monnik op een afbeelding van de grot van Bethlehem; ‘gedenk de
nederigheid van den armen Jezus’, zegt hij, ‘en geef een aalmoes aan arme kinderen’.
Merkwaardige ontmoeting! aan den eenen kant der grot ligt het dorp Fuorigrotta met
de kerk S. Vitale, waar de begaafde, jongste dichter van Italie, Leopardi, ruste vond
in 1837; aan den anderen kant bij Piedigrotta de koning Virgilius. De echtheid van
het graf, een romeinsch columbarium, valt volgens de bewering van den geleerden
kardinaal Bembo, die er in 1530 een onderzoek naar instelde, niet te betwijfelen. In
de plaats van het huidig opschrift, las men er liever de laatste woorden van den
grooten Meester: ‘discite justitiam moniti et non temnere divos’. Vrij vertaald: de
vreeze Gods is het beginsel ook der ware dichtkunst!
Terwijl een heir van gedachten, afwisselend met zooveel grootsche indrukken aan
Oud-Rome ontleend, ‘illustres animas magnumque in nomen ituras,’ Aen. 6.758
mijn gemoed overstelpten, was de zon reeds hoog aan de kim gerezen en tooverde
als 't ware de zoete sirene Parthenope, in haar wit marmeren rotskleed met groene
kanten, uit de blauwe, ideale golven te voorschijn. Hoe meer wij naderden, kreeg
die rots gestalten: een mozaïk van hangende huizen en wijnprieëlen, oranjetuinen

1) Sedert is Victor Hugo bijgezet, en het kerkgebouw der Patrones van Parijs op nieuw in
Pantheon der pantheïsten veranderd.
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en olijfwouden, - waarover de vlammende lava van den Vesuvius, als de wierook
van een altaar opstijgend, dan langzaam uitdoovend, zijn donkergrauwe, doorzigtige
lijst deed golven als een vlaggenwimpel, - glinsterde in duizend gouden stralen, en
amphitheatersgewijs in het midden vertoont zich Napels met zijn S. Elmo en S.
Martino, met zijn kasteelen en vuurtorens, zijn paleizen en 300 kerken als een godlijk
paneel in onbeschrijflijke majesteit aan mijn bewonderend oog.
Een uur lang baadde zich mijn blik in 't genot van dat tooneel, als een verbazend
geraas mij dwong omlaag te zien: wij gingen ankeren aan de kade der Immacolatella,
aldus naar het beeld van Jezus moeder, dat de Dogana of het tolhuis versiert, liefelijk
geheeten. Nergens zag ik levendiger, opgeruimder bevolking. De koraalvisscher, die
zich met zijn giek tegen uw sloep dringt, terwijl een zwerm havelooze guiten in de
zilveren golven duikelt, met hun schitterend, gitzwart oog al starend op uw cigaar;
de ambulante zangers en mandolienspelers, die u te gemoet zijn gevaren; de
pasteibakker, die u op de haventrap reeds zijn mandje aanbiedt; de fruitverkooper,
die met zijn meloenen en vijgen tegen een zuil leunt en zijn waren in uw oor vent,
zestigmaal in een minuut; de waterdrager, die u bijna omver loopt; de limonadier,
die op zijn karretje, versierd met citroenen en arabesken en sneeuwtonnetjes, al
schellend uw aandacht wil trekken; de halfnaakte mariniers met hun roode
anti-revolutionaire mutsen, die u aan Masaniello doen denken; de stoet bedelaars,
die u in naam der Madonna met een heilgroet verwelkomen; dat alles roept en woelt
om u heen, en laat niet af, eer een met schitterend koperwerk opgetuigd ros u met
vluggen zwier in zijn carrozzella noodigt te stappen en in volle vaart wegrijdt.
De napolitaansche koetsiers zijn uitnemend bedreven, na die van Weenen misschien
de vlugsten der wereld, maar niet minder zijn zij familiaar en spraakzaam. ‘Ge doet
wel, sinjeur, heden tot ons te komen: de Madonna van den Karmel treft altijd goed
weêr, en de Napolitanen zijn altijd bizonder blij op haar dag.’ Nu begreep ik al die
toebereidselen voor een
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feestviering: tapijten en gordijnen van schitterende kleuren hingen over balkons en
vensters, bloemkransen en groene festoenen, waaraan lampions van alle kleuren
gehecht waren, slingerden dwars over de wegen, heiligen-beelden werden uitgedoscht
en straat-altaren opgeslagen, te midden der pleinen. Maar vooral in de wijk der
Madonna van den Karmel is heel de bevolking in de weer, tot in de armste woningen
worden de vensters in Maria-altaarkens herschapen, door kinderen met kaarsen en
frissche bloemen in wedijver opgeluisterd. Is 't dan ook niet het feest van alle
Carmela's en welk gezin telt er geen onder zijn bevallige dochteren? En heeft men
niet een jaar lang alle Woensdagen ter eer der Madonna gevast? Nu kan men zingen
en blij zijn!
Na de Hoogmis en de processie, waarbij niemand ontbreekt, wordt het feestmaal
der armen aangericht. Een lange tafel in het midden der straat vereenigt de keur van
de hongerige broeders en zusters van Jezus uit de parochie, en de rijken die 't maal
voorzetten, rekenen 't zich tevens tot eer ook dien dag te mogen dienen. De stad telt
een vijftigtal parochies, en wijl elk haar patroondag zoo viert, kan men elken Zondag
gewoonlijk een dusdanig liefdemaal gadeslaan. En wanneer dan de avond invalt, en
als met een tooverslag de illuminatie ontvonkt, dichte rijen echte waskaarsen voor
de paleizen, eenzame petroleumlampjes voor de armen - elke kwâjongen zijn raket
en klappers knallen doet en u in een kruisvuur en onder een vuurregen verplaatst van
smaragden en robijnen, dan weerklinkt aan alle hoeken een vroolijke muziek, dan
ligt de tarantella op het ritselend maatgeluid des tamboeryns alle voeten van den
grond, en doet zich alle harten, van oud en van jong, verheugen, totdat een schitterend
vuurwerk te middernacht den altijd schoonen, altijd nieuwen feestdag besluit.
Meermalen heb ik die echte volksfeesten van harte meegevierd, nooit heb ik een
onvoegzaam woord, veel minder een ongepaste daad waargenomen; op elks gelaat
blonk een glans van vreugde, overal heerschte een geest van wellevendheid, geheel
vreemd aan de laaggeborenen in onroomsche streken.
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Metterdaad heeft het geloof heel het napolitaansch volksleven doortrokken. De
heiligen-feesten toch roepen ons de hoogste voorbeelden van deugd voor den geest,
en wanneer wij reeds hier op aarde de dienaren Gods zoo gevierd zien, dan gedenken
wij hun volle glorie in den hemel en worden daardoor geprikkeld hun deugden na te
volgen, om eenmaal ook hun roem te deelen. Zoo wordt God ter eere elk volksfeest
gewijd.
Vergeten wij het nooit, heeren en dames, de kerk is de eenige leermeesteres der
armen gebleven; zonder haar zouden dezen in de grofste onkunde hunner eeuwige
en tijdelijke bestemming omkomen van ellende. Maar spreekt nu eens met die arme
napolitanen, gij zult verbaasd staan over hunne beschaving. Hoort hen de geschiedenis
hunner patroons verhalen en merkt op, hoe belangrijk een deel van de lotgevallen
huns vaderlands zij daar omheen groepeeren. Het kerkelijk jaarfeest der heiligen is
waarlijk de beste populaire geschiedenis des vaderlands. Men kan veel, zelfs van de
geringste napolitanen leeren.
Maar ziet vooral, hoe God dat vertrouwen in Zijne heiligen beloont. Een voorbeeld:
de heiligen zijn de geneesheeren der armen! De rijken, als zij ziek zijn, zoo zegt men
te Napels, hebben hun dokters, maar wij hebben onze heiligen. Toen ik bij de Abdij
van la Cava woonde, zag ik dagelijks biddende groepen voorbijgaan naar het graf
van S. Alfons van Liguori, of naar 't heiligdom van Vincentius Ferrerius. Er riep zulk
een vertrouwen uit die pelgrims tot God, zoo iets hartverheffends, dat ik niet nalaten
kon mij meermalen bij hen aan te sluiten; en ziet, als wij terugkeerden, gebeurde het
wel, dat ons de boodschap tegemoet kwam: ‘O dankt nu den heilige; want die ziek
was is genezen.’
Eens vertoefde ik te Torre del Greco in de buurt van Pompeji. Mijn buren aan tafel
waren de familie van den rijken belgischen ondernemer der tramways te Napels.
Allen; vader en moeder, kinderen en dienstboden droegen een of meer kleedingstukken
bruinkleurig als een capucijnerpij. ‘Hebt Gij dat wellicht reeds opgemerkt, dan dient
Gij ook te weten’, - zeide mij eens de moeder, met ernstigen glimlach, - ‘waarom
wij zoo
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doen. Welnu 't zijn nu tien dagen geleden; ik lag hier stervend; de geneesheeren
hadden mij opgegeven; en ik dacht niet anders dan op aarde van de mijnen te moeten
scheiden. Daar herinnerde ik mij den heiligen geneesheer en kluizenaar van Portici,
wiens aandenken sinds anderhalf duizend jaar bij de bevolking van deze streken
voortleeft, en hoe velen door diens voorspraak hunne gezondheid terugkregen. God
is zoo goed - dacht ik - als ik Hem eens beloofde eene vromere moeder voor mijn
drie kleinen, eene ernstiger levensgezellin voor mijn man te zullen worden, wie weet
of Hij mij om de verdiensten van den heiligen monnik, ook niet zou verhooren. Laat ons dus bij dien heilige nog eens aankloppen en ter zijner eer een ex-voto
toewijden, - sprak ik tot de mijnen. Mijn gemaal die geen beslist christen was, lachte
weemoedig medelijdend. Ach! wat vermag zoo'n heilige tegen de wetenschap, zuchtte
hij. Wij zullen zien, antwoordde ik. God heeft de heiligen en onze onschuldige
kindertjes zoo lief! Zelf kon ik natuurlijk niet ter bede opgaan; nu zond ik de drie
kleinen, die gij daar voor u ziet, met hun ouderwetsch geloovige hollandsche
kindermeid naar Portici; en ziet, na een driedaagsch gebed met aalmoezen gesteund,
was ik plotseling hersteld. Den zelfden derden dag stond ik op, en sints herwin ik
dagelijks mijne krachten. Nu is ook mijn man bekeerd, en hij staat er op, dat wij allen
naar de gewoonte van dit land de voorspraak van den heiligen geneesheer vereeren
in een of meer kleedingstukken van de kleur zijner pij. Mijn man zelf heeft zich
voorgenomen voortaan liefst een bruin vest te zullen dragen. Ofschoon het minst
niet verwonderd natuurlijk, was ik toch door de openbare dankbaarheid der jonge
moeder zeer getroffen. Maar hoevelen heb ik later niet te Napels ontmoet, die aan
die ernstige kleur der onthechting uit dankbaarheid waren trouw gebleven!
Mijn eerste bezoek te Napels was aan het Hoofdaltaar, en dan aan de zijkapel,
waar de relieken van den H. Januarius de Hoofdkerk meê heiligen; en daarnaast aan
't aartsbisschoplijk Paleis bij den Kardinaal Sforza. Deze zalige prelaat leefde als
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een heilige, al wat hij bezat behoorde den armen; meermalen waren zijne dienaren
verlegen wat zij Z. Eminentie tot spijs konden voorzetten of tot lijnwaadwisseling
aanreiken. Er was soms niets in huis!
Z. Eminentie verwaardigde zich mijn bezoek te Napels te zegenen en was zoo
heusch mij een kanunnik toe te wijzen, die mij de heilige relieken van de kathedraal
zou doen vereeren. Aangrijpend tooneel: toen wij tot het altaar van S. Januarius
genaderd, neerknielden, las juist de beroemde abbé Moigno de H. Mis. Gij hebt allen
gehoord van dien grooten priester, zoo niet den vindingrijksten, zeker den geleerdsten
natuurkundige onzer dagen. Ja, nu zag ik waarlijk ‘les splendeurs de la foi’: de man
die alle natuurwetten, zoover zij bekend zijn, kende, smeekte hier Januarius den
wonderdoener, door de genade van Jesus Christus, zijn wonder tot aan 't eind der
eeuwen te herhalen, opdat 't openbaar zou blijven dat Hij die de natuurwetten
geschapen heeft ook de macht heeft, ze te onderbreken als Hij 't goed vindt. - Hoe
ootmoedig stond daar de groote geleerde, die de beide werelddeelen vereerden. Eens
heb ik hem in den kansel van S. Louis des Français te Rome de woorden des
Zaligmakers hooren uitleggen: ‘leert van Mij, dat ik ootmoedig en zachtmoedig van
harte ben’, en ik wist van zijn vrienden en uit zijn geschriften, hoe diep die leer in
zijn leven was gevestigd. Thans zijn geloof belijdend in het wonder van den H.
Januarius, wenschte ik dat alle halfgeleerden, die met wonderen spotten, daarvan
getuigen hadden mogen zijn. Welk een voorbeeld!
Alexander Dumas woonde eens het wonder bij, en gaf zich door de evidentie aan
de werkelijkheid gewonnen. Als men hem toen vroeg, of 't geen geheim kon wezen
door de kanunnikken van geslacht op geslacht van de IV eeuw tot onze dagen
bewaard, antwoordde Dumas: ‘C'est possible; mais dans ce cas il faut avouer qu'une
pareille fidélité à garder un secret serait encore plus miraculeuse que le miracle
lui-même. Je préfère donc croire tout bonnement au miracle et quant à moi, je déclare
que j'y crois.’ En voegde hij daarbij: ‘La
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philosophie du 18e siècle et la chimie moderne ont perdu leur latin. Voltaire et
Lavoisier ont voulu mordre sur cette fiole, et se sont brisé les dents.’
De hoogleeraar Pergola van de Napelsche Universiteit schreef de apologie des
mirakels van S. Januarius in een wetenschappelijk proefschrift. In 1880 nog liet prof,
de Luca, die de chimie aan dezelfde Universiteit onderwees, en eer een vrijdenker
was, het mirakel onderzoeken; hij belastte daarmeê zijn collega en leerling prof.
Pieter Punzo. Deze geleerde schreef een verslag van dat onderzoek, waarin hij
verklaarde op 't einde: ‘in den huidigen toestand der wetenschap is 't onmogelijk het
geheimzinnig probleem op te lossen.’
De kapel van S. Januarius draagt 't opschrift: ‘Aan S. Januarius, burger, patroon
en verdediger, Napels door de wonderdadige werking zijns bloeds, gered van
hongersnood, oorlog, pest en het vuur des Vesuvius’. Deze kapel dagteekent van
1608. Zij is gebouwd ingevolge eener gelofte gedurende de pest van 1527 gedaan.
De bouw vorderde 29 jaar en kostte 4.200.000 franken. Drie malen 's jaars heeft het
mirakel plaats, den eersten Zaterdag van Mei, den 19 September en den 16 December,
en duurt telkens eenige dagen.
Den 19 September 1879 begaf ik mij vroegtijdig met een vriend, prof. N. den
beroemden ichthyoloog uit Heidelberg, naar de Kathedraal. Eene dichte menigte was
reeds sints Zonsopgang vergaderd en had zich door de heilige Communie voorbereid.
Voor anderen waren de biechtstoelen ontoereikend; priesters hadden op gewone
stoelen plaats genomen en naast hen knielden de berouwhebbende zondaars. Dewijl
mijn vriend een ongeloovig protestant was, verzocht ik hem tot zelfovertuiging op
de bovenste treê van 't altaar te knielen. Een priester opende nu de talrijke deurtjes
des Tabernakels en nam een glazen fiool, die 't bloed van den Heiligen Januarius
bevatte. Hij hief dien op en vertoonde den ampul naar alle kanten aan de menigte.
Duidelijk zagen wij dat het bloed geronnen en zwart was; de priester keerde 't
vaasje onderstboven, dan weder recht op-
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waarts, en die manipulatie wierd om en om herhaald. Intusschen bad de menigte luid
de Litanie van den Heilige: na een half uur werd 't gebed steeds smeekender en
dringender, gelijk het geruisch veler wateren, want de napolitanen weten, dat als 't
wonder uitblijft, een groot onheil hun stad pleegt te treffen. Eensklaps roept de
priester: ‘het mirakel is geschied’. Vlak voor onze oogen zien wij nu het bloed
vloeiend en hoogrood als van een gezond kind; en de menigte prijst jubelend den
Heer der kerk, Almachtig als Hij was, en is, en blijven zal tot in alle eeuwigheid der
eeuwigheden.
Wij mochten nu de heilige reliek vereeren en mijn vriend was zoo getroffen dat
hij niet spreken kon, later zeî hij: ‘ik had zoo iets niet kunnen denken; 't gaat mijn
begrip te boven.’
Ik antwoordde Z. Hooggeleerde: mijn waarde, er zullen meer dingen zijn, die gij
niet begrijpt, en die toch waar zijn: het natuurlijk verstand is ook niet geschapen om
het bovennatuurlijke te bevatten; geloof in den Heer Jezus en Diens genade, dan zult
gij voldoende geopenbaard vinden, wat noodig is te weten en te doen, om zalig te
worden; later zult gij in de aanschouwing van God alles weten: postea scies.
Onderzoek de schriften; de harmonie tusschen natuur en genade, tusschen geloof en
wetenschap zal de kwellingen van uw geest bedaren: ongeloof is meestal
onwetendheid: ‘peu de science éloigne de la religion, beaucoup de science y ramène.’
Doch ik hervat geregelder den loop van mijn verhaal. Na den dag gewijd te hebben,
ging ik den 16 Juli van de Kathedraal met een aanbevelingsbrief van mijn vriend den
pater Benediktijn Simiani naar den markies Santangelo. Deze edele heer is een leider
der Katholieke partij, een ijveraar des geloofs, en zijne beide zonen zijn zoo gelukkig
huns vaders voorbeeld na te volgen. Van hun hartelijk onthaal maakte ik gebruik om
de eer te verzoeken van te mogen worden voorgesteld aan de hertogin van
Rovaschiera. Ik had die edele dochter uit den stam der Filangieri's leeren bewonderen
uit al wat ik te Rome vernomen had, niet minder dan uit de werken
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van Madame Craven-de la Ferronnays, vooral uit haar gulden boekske: Réminiscences
de Londres et d'Italie. Niemand meer dan gene hooge vrouw wordt geroemd als de
beschermster der armen en het toonbeeld der adellijke dames te Napels. Toen zij
haar eenig kind Lina aan den Heer Jezus had teruggeschonken, stichtte zij, van
aardsche vreugde wars en moede, een hospitaal voor kinderen in de Riviera di Chiaja,
en wijdde zich geheel aan den dienst der lijdenden. Haar ervaring en kennis heeft zij
ten gedenkteeken neergelegd in drie heerlijke deelen: ‘La carità a Napoli’, een
onmisbare gids tot de kennis van het ware Napels.
Ja 't ware Napels! De bevooroordeelde protestant en de haastig reizende katholiek
leert 't niet kennen, zelfs niet vermoeden. 't Ware Napels is een wereld vol
zielegrootheid, vol opoffering, bewonderenswaardig. En eere aan den adel, hij gaat
voor in al wat edel is. Men zou ter nauwernood een man of een vrouw van geboorte
aantreffen die niet behoort tot de dienende ridderschap van Christus. Ieder is lid van
eene congregatie, zich ten doel stellend het beoefenen van de zeven werken van
barmhartigheid, 't zij het bezoek der zieken, om die te troosten, met hen te bidden
en, moet het zijn, ze voor te bereiden tot den gelukzaligen dood; 't zij den gestorvenen
naar den laatsten kerkgang te vergezellen en te begraven; verlaten en verwaarloosde
kinderen uit de achterbuurten te halen, naar de scholen te voeren en te onderwijzen;
of tot in de kerkers af te dalen om de slachtoffers der zonde en der aardsche
gerechtigheid met God en met zich zelven te verzoenen. De vreemdelingen zien u
niet, edele Dames van liefde, Broeders van den zaligen dood, Broeders der eerzame
begrafenis; maar de hospitalen, de lazaretten, de kerkers, de scholen, de armenwijken
ze kennen U en zegenen U; en de Vader der armen en lijdenden heeft U opgeteekend
in zijn Boek des Levens. Op aarde moogt Gij U aan veler blikken onttrekken, naar
't voorschrift des Evangelies in 't verborgen trachtende wel te doen; eenmaal, ten
jongsten dage, zult gij schitteren met seraphynsche kroonen, o katholieke adel van
Napels!

Dietsche Warande. Nieuwe reeks. Deel 5

237
En wat moet men zeggen van die edele mannen en vrouwen die zich vrijwillig in 't
kleed der bedelarij hullen om in de geringste der maatschaplijke rangen te treden?
De moderne beschaving wenscht de bedelarij te straffen, omdat zij 't oor der
genotzieke wereldlingen wil scheiden van de zuchten der armoê en der ellende, en
Napels bewijst door zijn stichtenden ootmoed, dat de stand der met kerkelijk verlof
gedulde bedelaars een hooggeachte stand dient te blijven, die allen, zoowel gevers
als ontvangers met eeuwige verdiensten verrijkt, de eenen om hun barmhartigheid,
de anderen om hun geduld, naar de beloften des Zaligmakers. ‘Aut Christus fallitur,
aut mundus errat’, zeî de H. Bernard, maar indien de wereld dwaalt, dan is de
volstrekte minachting der bedelarij in onze noordsche landen een teeken van afval
van den armen Jezus, van eene verloochening der christelijke leer en van terugkeer
tot de hardvochtigheid des heidendoms. De heidenen doodden de bedelaars; de kerk
plaatst ze op haar altaren: bid voor ons H. Benediktus Labre! worden wij niet moe
te herhalen - bedel nu voor onze arme ziel, o groote Bedelaar! help ons onze ziel rein
te bewaren, door de verdiensten van uwe lichaamlijke onreinheid!
De moderne wereld zou, wie zoo spreekt, van zwakmoedigheid willen
beschuldigen. Zij wil betoogen dat de werken der christelijke liefdadigheid 't karakter
verslappen. O, welk een zelfbedrog! Zeker niet van wien ter eere Gods het medelijden
beoefent en aanmoedigt. Laat mij uit velen éen napolitaansch bewijs van dat tegendeel
aanvoeren.
Toen ik mij te Napels bevond, stierf juist eene zeer voorname freule, de dochter
van den prins Statella. Ofschoon tevens schatrijk en beeldschoon en eenige dochter,
had hare moeder ze van de prilste jeugd gewend hospitalen te bezoeken en zieken
te troosten. En 't meisje was zoo met genade gezegend, dat zij, volwassen geworden,
geëindigd was met dat verheven liefdewerk boven alle feesten der ijdelheid, waar
zij toch niets dan hulde ontving, te verkiezen. De onzuivere lucht van een ziekbed,
plag zij te zeggen, is mijn liefelijkste rozengeur, den

Dietsche Warande. Nieuwe reeks. Deel 5

238
Heer Jezus te dienen in Zijne ellende, mijne eervolste krone. Op haar negentiende
jaar had zij de hoogste trap der volmaaktheid bereikt, en 't behaagde den hemelschen
Bruidegom na Zijne aardsche ellende, thans aan de edele Gaetana Zijne hemelsche
glorie te toonen. Een smartkreet ging op uit het hart van Napels. Arm en rijk stortte
tranen. Nimmer zal ik die begrafenis vergeten. Ik had mij tusschen een onafzienbare
schaar van armen gevoegd, om het lijk der heilige naar de kerk te begeleiden. Daar
aangekomen gewierd mij voorts de eer nabij de familie geplaatst te worden. Toen
nu de H. Mis was geeindigd, en het laatste Requiem aeternam dona ei Domine! aan
de lieve doode toegebeden; zag ik weer op en onwillekeurig het eerst naar de ouders.
Een hemelsche glimlach van smart en vreugde tevens, bestraalde het moederlijk
gelaat; de vriendinnen der gestorvene stonden om haar heen en staarden haar aan.
Maar zou die moeder thans geen oogenblik spijt voelen, haars ondanks wel is waar,
maar toch welligt zelf oorzaak geweest te zijn van dien vroegen dood; en die jeugdige
bloedverwanten en vriendinnen zouden zij zich wel zoo spoedig over zulk eene
ontijdige scheiding kunnen troosten? Zoo zou menigeen uit den goeden, stijven
Amsterdamschen hoek wel kunnen vragen....
Nu zag ik tot wat grootheid de katholieke kerk de vrouwenziel, ja de kinderziel
vermag te verheffen. Oh la gloriosa! riepen die meisjes als uit éen mond, toen de
lijkbaar werd weggedragen, en de prinses hernam: si gloriosa Gaetana! aan U had
ik mijn kind van de ontvangenis af gewijd, o heilig Hart van Jezus, Jezus van mijn
hart! O cuor del mio Gesù, Gesù del mio cuore!...
Dat eene bevolking van zulk een zin en geest zich tevens moeilijk aan de nieuwe
orde van zaken wennen kan, is openbaar. Waar zijn de tijden als de koning en de
koningin met heel hun Hof en hunne regeering in stoet naar de Madonna van
Piedigrotta reden, onder de zegenkreten der toeschouwers? Waar de liefderijke
Ferdinand, die te midden der door aardbeving geteisterde calabreezen ijlend, zelf
meewerkte met den
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ijver van een koninklijken arbeider, die het hemelsch dagloon verdient, tot het herstel
der jammeren; en al dien tijd in een kale linnen tent gehuisvest was? Waar Frans II,
de vrome, die nooit eene kerk voorbij ging, evenmin als zijn vader zaliger, zonder
aan den Tabernakel te denken, en zich alsdan diep te ontdekken? Waar de edele
Elisabeth, die de heilige Maria Christina in 't openbaar en in 't bizonder leven tot
voorbeeld nam? Waar de heilige week der Bourbonsche jaren, als op Witten
Donderdag en op Goeden Vrijdag Hunne Majesteiten met den kardinaal te voet de
zeven kerken bezochten? Waar die geest van het Koningschap uit Gods genade, die
zooveel heiligdommen te Napels als ex-voto's, ter eere Gods, heeft doen verrijzen,
de schoonste gedenkteekenen van het land?
Aan een gastmaal te Torre del Greco had ik de gelegenheid mijne zienswijs over
den jammerlijken omkeer van zaken uit te spreken. Velen der aanwezigen waren
jonge adelborsten, uit het koninklijk Instituut Caracciolo, en ik verwachtte niet zonder
tegenspraak, ten minste pro forma, te zullen blijven. Integendeel. O, hoe bevalt ons
uw lofrede op de Bourbons, wij zijn allen de Leliën getrouw gebleven in ons
binnenste, de kommandant van het Instituut in de eerste plaats, wij dragen nu de
uniform der vaderlandsche marine, maar niet van den illegitiemen Savojard! Hoe
gelukkig is een land als 't Uwe, waar men grootsch gaat op de kleuren van zijn vorst!
En daags daarop had ik de eer bij die jonge edellieden ten gastmaal te zitten. Een
hunner zeide mij toen o.a.: ‘wij schamen ons, dat er te Napels jongelieden uit goeden
huize gevonden worden, die de revolutie dienen, maar 't zijn gewoonlijk zulke, bij
wie 't aan kennis of karakter hapert om onder hun standgenooten gezien te zijn, of
wel gemeene, eerzuchtige zielen, die niet begrijpen dat de hoogste voorspoed eener
zoogenaamde carrière, bij het voorrecht der geboorte, dat met eer gedragen wordt,
vergeleken, te minachten valt.’ Juist gelijk elders, dacht ik bij mij zelven: ik heb ook
van die tweekleurige sphinxen gekend, en ik herinnerde mijn buurman aan Bilderdijk's
wijzen raad, tot Louise gericht:
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‘Stel hoogen prijs op het voorrecht der geboorte; 't is het eenige van alle voorrechten,
dat ons wezenlijk eigen is. Geld, staat, wijsheid, kennissen, kunnen wij door de
wereldsche lotgevallen, door ongelukken, ziekten en dergelijken verliezen; maar het
bloed onzer vaderen behoort tot ons bestaan. Dit te verachten, dit op te offeren aan
wereldsche goederen of oogmerken is hoogst strafbaar voor God, Wiens
Voorzienigheid wij dat grootste aller voorrechten te danken hebben; en niets anders
heeft Esau den vloek voor zijn nakomelingschap doen betalen.’
In verband met die kwestie, heugt mij naar aanleiding van den strijd over de
afschaffing der majoraten en fideicommissen, uit den mond van een kundig
rechtsgeleerde te Napels, de volgende beschouwing gehoord te hebben, welke in
haar geheel, zoover zij waarheid bevat, moge gelden. ‘Wie voorrechten bezit, wachte
zich daarover ooit te spreken, of zich in bespreking in te laten. Daarmeê te pronken
is de allergrootste dwaasheid. Maar in onze democratische dagen meent men soms,
dat het nuttig kan zijn, om anderen, die onze voorrechten niet bezitten, door zachtheid,
door overreding, door overdreven nederigheid, daarmeê te verzoenen. 't Wil schijnen,
dat, zoo die pogingen gelukten, men zijn voorrechten rustiger en veiliger genieten
zou. Daar is geene grovere dwaling denkbaar. De vulgaire mensch - er zijn, Goddank,
vele edele uitzonderingen - is zoo van eigenliefde, hebzucht, nijd en afgunst
doortrokken, dat hij van anderen, die boven hem staan, nooit de voorrechten van
harte zal erkennen en eerbiedigen. De proletariër zal den burger, de burger den
edelman, de booze den deugdzamen, de onwetende den geleerden, de onschoone der
schoonheid nimmer vergeven een meerdere te zijn. De natuurlijke en de goddelijke
legitimiteit van die voorrechten zijn voortdurend van Caïn en Abel's dagen tot op
onzen tijd ontkend en bestreden, en zullen dien strijd, die belaging ondervinden tot
aan het einde dezer wereld. Die wereld nu behoort men te nemen, gelijk ze eenmaal
is en blijven zal, en niet gelijk ze wezen moest en men ze onmogelijk hervormen
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kan De rede en de geschiedenis leeren zulks. Het was de onherstelbare fout van het
Koningschap en van de bevoorrechte standen in 1789, dat zij zelven hun rechten in
ondergeschikte kringen lieten ter sprake brengen en betwisten. Zij waren daardoor
zelf schuld, dat men hun rechten ontstal en weggrondwettigde. Het proces der afgunst
begint altijd, als in de fabel van den vos en de raaf, met vleierij en,.. het kaasje wordt
losgelaten. Baat de vleierij niet, dan is de bedreiging aan de beurt, bedreiging die
men wel is waar van verre zelfs de macht niet hebben zou ooit uit te voeren, maar
bedreiging welke, als de meerdere begint te wijken, in dezelfde mate kracht ontvangt
ten voordeele des dreigers, als de bedreigde zelf daarvoor vrees toont; en is 't zoover
gekomen, dat de noodige toegegeven invloed van den bevoorrechte op den dreiger
overgegaan is, dan verandert de bedreiging altijd in geweld. En de vleier, de bedreiger
van straks lacht nu om de dwaasheid van zijn slachtoffer, rooft diens rechten, zet
zich in diens plaats, en dan “parvenu,” geeft hij tot philanthropischen dank, vaak “le
coup de pied de l'âne” toe, aan den ijdelen, onvoorzichtigen, die 't verdiend heeft, en
wien nu niets anders dan de rol van “çi-devant” te spelen, overblijft.
Daarom, van den eenen kant gedachtig aan het “Noblesse oblige”, behooren zij
die door Gods genade bevoorrecht zijn, 't zij door geboorte of door verstand, door
rijkdom of door karakter, door schoonheid of door huwlijksgeluk, aan hun
medemenschen, meer dan anderen, op Gods bevel hunne dienende liefde te bewijzen.
Dat is heilige plicht, dat is de voorwaarde van Gods hulp om die voorrechten te
mogen behouden. Maar omgekeerd, gedooge men ook nimmer, werke vooral zelf
daartoe niet meê, om door ijdelheid, vrees of onbedachtzaamheid, van de bevoorrechte
hoogte op de straat af te dalen. Elke transactie is eene uitglijding, die den val
voorafgaat. “Malo mori quam foedari”, liever sterven dan door eigen schuld de door
God verleende rechten op het spel zetten, en dus laaghartig weg te werpen.
Daarom is het slechts beleid en plicht, om den nijd en de
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afgunst zooveel doenbaar door terughouding, door verzwegenheid, te mijden; maar
kan men niet anders dan trede men die monsters ook niet dan gewapend te gemoet
met de toorts door rede en ervaring beiden ontstoken, gelijk de temmer met het
gloeiend ijzer het wilddierlijke in bedwang houdt. In dien zin: Sla geen acht op
afgunst; maar onderstaat zich uw mindere den afstand uwer voorrechten aan te randen
of te eischen, beduid hem dan terstond, dat, indien gij toegaaft, gij hemzelven zoudt
benadeelen, omdat dan op zijne beurt een nog minder bevoorrechte komen zou, die
van hem uw minderen, naar diens eigen voorbeeld, het verkregene of liever ontstolene
zou afeischen, en daar nog bijnemen wat niet ontstolen was, maar ook hem rechtens
toekwam. In den strijd tegen de socialisten bedenke de eerzame burger, dat door het
gemis aan besef van eigenwaarde naar Gods ordening, Bourbon plaats maakte voor
Orleans, Orleans voor de groote bourgeoisie, de groote bourgeoisie voor de kleine,
en de kleine burgerij voor het proletariaat, totdat men te Parijs in eenen bloeddorstigen
tijger- of natuurstaat te recht kwam. Waartoe men op nieuw zal terugkeeren zonder
de erkenning van het legitieme koningschap, en van al wat verkregen recht, en
geschonken voorrecht is en blijft door de wet der natuur en door Gods genade. Maar
de genezing der dreigende europeesche toestanden moet van boven beginnen, en dan
vatte wie 't kunne en wien het aangaat den wenk, - voor iedereen, met eenige wijziging
toepasbaar: Majestati major e longinquo reverentia. Of wilt ge liever een italiaansch
spreekwoord: dal rispetto nasce la stima, dalla stima l'amore: doe uzelven eerbiedigen,
dan zult ge u doen achten, en uit die achting zult ge ook liefde verwerven’.
Iemand die Napels goed kende, was mijn vriend Trede, predikant der
luthersch-duitsche gemeente aldaar sints vele jaren. Enkel tot herstel zijner gezondheid
gekomen, had hem stad en volk zoo goed bevallen, dat hij te Berlijn verzocht had
alhier te mogen blijven. Hij was een even hartelijk, gastvrij en oprecht, als geleerd
en kundig man. Menig belangrijk opstel is van zijne hand verschenen. Hij was van
de meeste
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vooroordeelen tegen de oude Moederkerk allengs losgeraakt. Hij was een bewonderaar
van den hechten bouw der kerk en van de wijsheid der Pausen. Vooral Gregorius
VII vereerde hij van harte: den grootsten der kerkvorsten noemde hij dien. De feitelijke
toestand van Napels had aldra zijn gezond verstand beduid, dat er voor
vrij-protestanterige proselietenmakerij niets te doen viel. Laat ons zoo iets aan
alleenloopende oude dames overlaten, zeide hij. Hij lachte over dergelijke pogingen.
Verbeeld u, zeide hij mij, hoe 't mij zelven gegaan is. Reeds sints eenigen tijd had
mijne rijke gemeente, op mijn aansporing, een prachtig gasthuis gebouwd,
hoofdzakelijk ten behoeve mijner landgenooten, maar ook katholieken konden er
des verlangende in worden opgenomen. De lichamelijke verpleging is uitnemend en
voor het geestelijke spannen diakonessen haar beste krachten in. Denkt gij nu dat er
ooit een Napolitaan, zelfs een arme zich daarin heeft laten opnemen? Daarover eens
verdrietig, liep ik langs het hospitaal heen en weer, en een groep arme luî bij elkaar
ziende, hield ik mij als vreemdeling, en vroeg op ons hospitaal wijzend, wat dat wel
voor een heerlijk gebouw was? E lo spedale di coloro che non bene credono in Iddio,
‘'t is 't hospitaal van wie niet, zooals het behoort, aan God gelooven’, antwoordde
men schouderophalend, povera gente, ‘arme lieden die zoo zijn’!
Overigens deelde mij de heer Trede meê, zijn er vier dingen te Napels, die eenig
in hun soort zijn. De Annunziata, de improvisatoren, de kerkhoven en de loterij.
Te zamen bezochten wij de Annunziata. Een jong russisch natuurkundige, zoon
van den Senator Merjekowski uit Petersburg vergezelde ons. Annunziata heet het
Huis der vondelingen aan Maria Boodschap toegewijd. De arme moeder, die dikwijls
geen brood voor zichzelve bezit, soms op het punt staat vertwijfelend de noodlottige
hand aan zich zelf of aan haar kind te slaan, of die andere redenen - waarover God
heeft te oordeelen - bezit, om haar kind aan de dochters van den H. Vincentius van
Paulo toe te vertrouwen, schelt aan. Eene liefdezuster,
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die waakt bij dag en bij nacht, rolt een steenen wiegje naar buiten door de muur naast
de hoofddeur. De moeder, zonder zelf gezien te worden, legt er haar kind in, en duwt
het wiegje een halven cirkel verder terug. Binnen 's huis neemt de zuster uit ‘le tour’
den reddeling op. Dag en uur worden in registers opgeteekend, en de kleederen
terstond tegen die van het Huis verwisseld, nevens die registers in groote kisten
zorgvuldig bewaard. Heeft het kind geen medaille om den hals, dan wordt er eene
met den datum omgehangen, opdat al die herkenningsteekenen later dienen, wanneer
de moeder terugkeert. Vervolgens wordt het kind, indien het geene verklaring van 't
reeds te zijn, bij zich draagt, gedoopt; en neemt zijn plaatsje in onder de
beschermelingen der H. Maagd. De meisjes krijgen met een naam die haar, des
onbekend, ook gegeven wordt, den bijnaam Annunziata; de jongens dien van Esposito.
Ik zal de opvoeding niet schilderen, men weet dat ze niet anders dan boven elken lof
verheven zijn kan. Ik heb examina bijgewoond, in tegenwoordigheid van leden van
den gemeenteraad gehouden, en bewonderd. Als de kinderen volwassen zijn, worden
zij in betrekking geplaatst of met een bruidschat uitgehuwlijkt. Menigmaal leest men
op een bloeienden handel den naam van den Heer Esposito, die met eene juffrouw
Annunziata, gelijk men te weten komt, gehuwd is. Een buitengewoon groot
madonnabeeld prijkt dan gewoonlijk in den gevel van het huis, of binnen den
gelukkigen winkel. Geloovige gezinnen kunnen soms een dier kinderen tot zich
nemen - onze landgenoot Wap heeft het gedaan, maar 't is ons, Nederlanders, toch
niet geraden die zonnige plantjes over te planten - op drie voorwaarden: 1o dat de
moeder zoo zij bekend is daarin toestemme; 2o dat het kind in de ware godsdienst
worde opgevoed; 3o dat het een uitzet zal ontvangen als 't huwt, of wel den
kloosterlijken staat aanvaardt. Maar er zijn ook kinderen, die het Huis nooit willen
verlaten, en dewijl personen wier afkomst ongeregeld is, niet in de orde van den H.
Vincentius van Paulo aangenomen mogen worden, is 't alleen op hunne bede om uit
dankbaarheid, op hunne
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beurt, hun kleine lotgenooten te mogen dienen. Maar dikwijls schuilt nog een edeler
motief in hun duurzaam verblijf in de Annunziata. Een motief, dat de vrucht is van
den nijpendsten zielstrijd. Daar komt een oogenblik, verhaalde mij de liefdezuster,
die ons rondleidde, daar komt een dag, die vreesselijk is voor die kinderen: als zij
tot bezinning geraken en naar hunne ouders vragen; en tot antwoord zelfs den naam
van die ouders niet kunnen te weten krijgen! Dan vaart een vloekkreet uit die jonge
harten tegen de verontchristelijkte samenleving, en ai mij! tegen die ontaarde ouders.
Er zijn kinderen, wier schaamte zoo doordringend is, dat zij van verdriet bezwijken;
anderen wier wraakgevoel zoo hoog stijgt, dat zij weg willen ijlen ter wreedste
wraakneming.
In zulke oogenblikken is alleen eene liefdezuster in staat die schepselen met
zichzelven, met de maatschappij, met God, met hun ouders te verzoenen. Engelen
op aarde, die de moeders der verlatenen geworden zijn, zonder op te houden maagden
te wezen! Met eene hand aan den rozenkrans, slaat de liefdezuster den anderen arm
om den hals van het vertwijfelend kind, en den blik naar Boven: ‘Annunziata,
benedetta figlia mia! dochter van genade! uw Vader woont in de Hemelen; sints Hij
u den levensadem schonk, verklaarde Hij zich uw God! Gij groeidet op en leeft onder
de hoede van de koningin der Hemelen! Gij zijt de Benjamine der heilige kerk! Gij
draagt den naam van Jezus op uw voorhoofd! Hij woont in uw hart als uw vleesch
geworden broeder, uw Koning, uw Zaligmaker, uw Vriend! En terwijl al die
voorrechten de uwen zijn, kermt ge over het oordeel der wereld!
Maar wat is dan toch de openbare meening op dien kleinen bol, welke door het
heelal zich wentelt? Dat oordeel van die wereld, met haar aan God ontstolen eer,
haar bedriegelijkheid, haar innige valschheid, welke Satan haar ingeeft? Dat alles
gaat met de gedaante der wereld voorbij! En wat voorbijgaat, bestaat eigenlijk niet!
't Is niet de moeite waard, dat men er aan denke! Zie Gij op 't Eeuwige, op de liefde
van Jezus, Gij zijt onschuldig en beminlijk in Zijne oogen! Wee hem die u
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een steen toewierp of zijn vuist tegen u balde! De Heer heeft dien man reeds
geoordeeld.
Wat u betreft, Gij draagt de sneeuwwitte kleedij des H. Doopsels; gij hebt slechts
éen ding te vreezen: die kleedij door de zonde te bevlekken! De zonde is het eenig
onheil, dat ons in deze wereld kan overkomen! Ga, wandel heilig, de onschuld leeft
in zielevrede! Houd moed en vertrouwen! Nog eenige korte, als een droom zoo
vluchtige dagen, en dan zonder eind zult gij gelukkig leven! O eeuwigheid! o
paradijs!’
De dochter van den H. Vincentius is haar Vader waardig.1) God bedient zich van
haar offerande om wonderen van liefde te verrichten. In hare stem trilt eens Serafs
snaar. Tegenover de boetende onschuld verandert de vloek in zegen en liefde. De
aarde verdwijnt, de hemel daalt neer.
‘Zeer eerwaarde moeder, spreekt het kind, met een glimlach van hemelsche
gelatenheid of liever van bovennatuurlijke vreugde, onder een bui van tranen - lieve
moeder, gij zijt alles voor mij geweest! Gij hebt mij ontrukt aan den dood! Gij hebt
mij 't recht gegeven van geboren te worden! Gij hebt mij in Jezus naam het eeuwig
leven beloofd! Welaan, voltooi uw werk: bid het Lam Gods aan 't kruis, die aan
Magdalena vergaf en van den moordenaar op Golgotha een heiligen maakte, bid
Hem, dat Hij van mij een lam, een offer make, voor het eeuwig geluk der gezegende
ouders, aan wie ik het leven te danken heb!’
En Annunziata wordt nu dienstbode in 't Liefdehuis; zij wordt zuster der Reparatie,
in navolging van die edele nonnen, die men de Orde der Reparatie noemt. Laat mij
met de woorden van Victor Hugo in de ‘Misérables’, u zeggen, wat die vrouwelijke
edelmoedigheid beteekent.
‘A tour de rôle chacune d'elles fait ce qu'elles appellent la réparation. La réparation
c'est la prière pour tous les péchés, pour toutes les fautes, pour tous les désordres,
pour toutes

1) Iemand zei tot Vincentius de Paulo: Je veux que le diable m'emporte! ‘Monsieur, je vous
retiens pour le bon Dieu!’ hernam de Heilige.
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les violations, pour toutes les iniquités, pour tous les crimes qui se commettent sur
la terre. Pendant douze heures consécutives, de quatre heures du soir à quatre heures
du matin, ou de quatre heures du matin jusqu'à quatre heures du soir, la soeur qui
fait la rèparation reste à genoux sur la pierre devant le Saint-Sacrement, les mains
jointes, la corde au cou. Quand la fatigue devient insupportable elle se prosterne à
plat ventre, la face contre terre, les bras en croix; c'est-là tout son soulagement. Dans
cette attitude, elle prie pour tous les coupables de l'univers. Ceci est grand jusqu'au
sublime.’ Annunziata bidt voor de zonde harer moeder en voor de zonde van den
verleider harer moeder! ‘Qu'ils font bien, ceux qui prient pour ceux qui ne prient
pas!’....
Treffend is het, dat alle huwlijksuitzetten in het gesticht der Annunziaten
vervaardigd worden. Geene napolitaansche bruid zou omtrent de bescherming van
haren engelbewaarder gerust zijn, wanneer die arme meisjes niets aan haren korf
verdiend hadden. Een weinig ijdelheid mag er zeker ook bijkomen. Men ziet in een
zaal kleedijen ten toon gesteld, welke de beste modemaakster te Parijs niet keuriger
zou gemaakt hebben. Arme kinderen, die met zooveel liefde, biddend arbeiden voor
de bruidsvreugden van anderen, uit wettig huwelijk geboren! Waarom mochten ook
zij de groene lentejaren, met blijden lach en minnend oog onder de ouderlijke hoede
niet gekend hebben? Men kan ter nauwernood een traan weerhouden, en zegent de
katholieke kerk, die zoo zij niet alle zonden en rampen kan tegengaan, ten minste
andere duizenden meisjes en knapen voor schande en wroeging bewaart, door het
begrip van eerbaarheid in de vereering der verheerlijkte Maria, Moeder Gods,
hemelhoog te verheffen, niet minder dan door haar ijzeren gebod: buiten het sakrament
des huwelijks zij elke vrijwillige begeerlijkheid vervloekt!
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‘Journaal van Jean Alexandre Flament,
op deszelfs reis van Amsterdam naar Lisbon in 1827,
met het kofschip “Hoop en Verwachting,” Capitein Obbe Hanssens,
alsmede eenige bijzonderheden van Lisbon.’
Uitgegeven met aanteekeningen en een levensbericht van den
schrijver, door Auguste Jean Flament, lid van de maatschappij der
Nederl. letterkunde.
De schrijver van dit journaal werd geboren te Amsterdam, in 1809. Zijn vader had
zich op het laatst der vorige eeuw (in 1795) uit Bergen (in Henegouwen) hier gevestigd
en was eenige jaren later als poorter der stad ingeschreven; zijne moeder Marie
Thérèse Lefébure was afkomstig van Rijssel, zoodat het niet te verwonderen is dat
de opsteller van ons journaal beter het Fransch dan het Nederlandsch machtig was,
hetgeen ook blijkt aan een ieder, die het - zelfs voor den tijd waarin het geschreven
werd - stijve Hollandsch van het journaal vergelijkt met de aanteekeningen in het
Fransch, ontleend aan een brief door hem uit Lissabon aan zijne familie geschreven,
en door mij hier en daar aan den voet der bladzij geplaatst om het verhaal te
completeeren. Maar is het Hollandsch eenigszins stroef en stijf, hoewel zuiver en
correct (men bedenke dat het journaal in 1827 werd begonnen), de schrijver droeg
het land en vooral de stad zijner geboorte een warm hart toe, gelijk men op meer dan
éen plaats van het journaal kan zien,
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o.a. waar hij zijne gemoedsstemming beschrijft, toen hij voor het laatst zijn stad en
de kust van zijn land aanschouwde, om in een vreemd gewest een vroegen dood te
gaan sterven, als ook uit zijne beoordeelingen van het leven en de gewoonten in
Lissabon. Hier vooral toonde zich de schrijver Amsterdammer, en bizonder een
burger van onze goede stad in dien tijd, toen de bewoners maar weinig verder kwamen
dan Haarlem of Leiden, en het gemakkelijke, de vermaken en het huiselijke leven
dat hun de hoofdstad van ons land (toen nog eene groote provinciestad) aanbood,
zóo waardeerden dat zij het in den vreemde nergens zoo goed vonden als te huis.
Alles werd dan ook be- en soms ook vèroordeeld naar den Amsterdamschen maatstaf;
wat te Amsterdam niet was, dat kon niet goed wezen. Men bedenke daarbij, dat de
schrijver een oprechte Kalverstrater was, toen vooral de gezelligste straat der stad.
Daar hadden zich vele Fransche en Italiaansche familiën, meest winkeldoenden,
gevestigd en hadden, vooral de Italianen, door hunne smaakvolle étalage de aandacht
der Amsterdamsche bevolking tot zich getrokken, en, het is opmerkelijk, in korten
tijd waren zij als ingeburgerd en hadden onder bijna alle opzichten de meeningen
van hunne nieuwe medeburgers in zich opgenomen, deelende in hun sympathiën en
ook in hunne vriendschap (wat bij de aankomelingen onder ons uit het groote Duitsche
vaderland bijna nooit het geval is). Na in zijn geboortestad een goed onderricht in
de moderne talen ontvangen te hebben, was Jean Alexandre aldaar eenigen tijd op
een handelskantoor werkzaam; zijn vrijen tijd wijdde hij aan de Fransche,
Nederlandsche en Engelsche letterkunde, later ook aan de Portugeesche, gelijk mij
blijkt uit een verzen-cahier dat nog in mijn bezit is; in deze laatste taal had hij het in
korten tijd ver gebracht. Ook in het teekenen van portretten was hij zeer bedreven,
gelijk zijne nog bestaande teekeningen bewijzen. Met de kunstlievende familie
Lurasco, waaronder ook lettervrienden en bibliofilen waren, verkeerde hij steeds in
vriendschapsbetrekking. Reeds vroegtijdig had onze schrijver de vriendschap en
genegenheid gewonnen van
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den bekenden Amsterdammer boekhandelaar, schrijver, dichter en tooneelspeler,
Maarten Westerman, bekend door zijne Hollandsche vertaling van Esther en zijne
opschriften van historieplaten, waarvan sommigen zeer fraai zijn. Daàr ten huize
vereenigden zich vele jongelieden, die de kunst en de letterkunde beoefenden. Als
kind reeds nam de auteur van dit journaal deel aan het samenstellen van een soort
pantheon-editie in miniatuur, met de zonen van den heer Westerman en anderen
zijner broers en zusters; welk pantheon bestaat uit eene menigte kleine boekjes in
18o. over vaderlandsche geschiedenis, natuurkunde enz. die bij Maarten Westerman
werden gedrukt en in een doosje met glas overdekt als echte miniatuur-boekjes
verkrijgbaar werden gesteld. Vooral met den WelEd. Zeer Gel. Heer Dr. G.F.
Westerman, den hoogverdienstelijken directeur van onzen Amsterdamschen
dierentuin, was hij zeer bevriend en van dezen heb ik ook menige bizonderheid
omtrent hem vernomen.
Helaas! twee uit dezen vriendenkring moesten al te vroegtijdig hun leven verliezen,
zij het ook op verschillende wijze! Frans Westerman, een der zonen van Maarten
Westerman, ook een goede vriend mijns ooms, sneuvelde als vrijwillig jager voor
Leuven, en hij zelf bekocht met den dood zijn wellicht onberaden ijver voor de eer
zijns vaderlands in den vreemde, ver van het tooneel des strijds; slechts zijne
bloedverwanten en vrienden vernamen zijn treurig einde. In 1827 namelijk, gelijk
men uit het reisverhaal zal zien, was hij naar Lissabon vertrokken en had daar eene
betrekking verkregen bij de firma F. en H. van Zeller en Cie1). Den avond van 16 Mei
1832, had hij met eenige Belgen geredetwist over den opstand der Zuidelijke
Nederlanden, toen voor Nederlanders de question brûlante; hij meende dat hij verplicht
was de eer zijns vaderlands, door de Belgen aangevallen, te verdedigen, hij deed dit
wellicht te heftig, vergetend dat zijn eigen familie uit België stamde, en geen rekening
houdend

1) Theodoro van Zeller teekende zich een der firmanten. Over de van Zeller's zie de
Gedenkschriften van Jan Sinkel de Jonge, in den ‘Volksalmanak voor Ned. Kath.’ van 1872,
door den heer der Warande.
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met de gegronde grieven die het Zuiden had, maar hij dacht alleen, en dat te recht,
dat opstand nooit geoorloofd is jegens den wettigen vorst. Hoe het zij: den volgenden
dag, toen hij, bij het verlaten van een schip, waarop hij als geëmploieerde der
cargadoorsfirma zijne bezigheden had verricht, in de sloep wilde stappen, viel hij,
daar men de trap niet goed had vastgemaakt met dezelve in de rivier; de kaptein en
eenigen van het volk waren juist degenen met wie hij woordenstrijd had gehad. Hetzij
deze nu, gelijk onmiddellijk na het voorval werd verhaald, de trap met opzet niet
goed hadden vastgemaakt, of geen moeite hebben aangewend om hem te redden,
wat naar deskundigen beweerden op dat uur op de Taag zeer gemakkelijk zou geweest
zijn, men zag hem vlak bij het schip jammerlijk verdrinken,1) zijne familie en vrienden
in droefheid dompelend. Het is niet het minst dichterlijk versje van Maarten
Westerman, dat hij op zijn gedachtenisplaatje schreef: Ik deel het ten slotte hier mede.
De hoop van 't moederhart, het sieraad van zijn magen,
De jongling, rijk aan deugd, elks achting waard gekeurd,
Wordt in den schoonsten bloei van 's levens lentedagen,
Te vroeg aan de aarde ontrukt, met diep gevoel betreurd;
Maar hooger magt beschikt voor ons in dood en leven;
En biedt ons 't uitzicht aan op beter vaderland.
Dáár woon' hij boven 't lot en dood en graf verheven!
Hierop rust onze hoop bij bede en offerand!

Ziehier nu het journaal, waarvan ik de spelling behouden heb. Om het eigenaardige
contrast van de reis naar Lissabon toen ter tijd, in een zeilschip, terwijl men een
maand op zee dobberde, hier uitvoerig beschreven, en die reis per spoor tegenwoordig,
ook om het karakteristieke der indrukken die het Lissabon van toen op een
Amsterdammer maakte, is het de lezing waard. Het typische der zuidelijke stad, waar
nu ook veel is gemoderniseerd, is goed weergegeven, beter dan

1) Die zijn dood bij den consul kwamen constateeren, waren dezelfde Belgische kaptein met
twee van zijn volk, en het relaas is zoo vaag, dat men eigenlijk nog niet goed begrijpt, hoe
de getuigen het voorval wilden voorstellen.
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in menig reisverhaal, in groot octavo, vol historische geleerdheden, die men in elk
geschiedboek kan vinden. Dit journaal deelt ten minste eigen indrukken, geen citaten
uit reisgidsen mede.
A.F.
Op Woensdag den 28 Maart 1827 om zes uur begaf ik mij aan boord van bovengemeld
schip1) en wij ligtten om acht uur met gunstigen O.N.O. wind het anker; om half tien
waren wij op Pampus2) en begon ik langzamerhand mijne geliefkoosde vaderstad uit
het oog te verliezen, waarvan ik om half elf reeds niets meer zag; de wind begon op
te steken en hief tot storm aan, waardoor wij verpligt waren om zes uur 's avonds
voor Enkhuizen het anker te laten vallen, in welken staat wij met slecht weêr en N.W.
ten W. wind bleven liggen zonder merkwaardigheden tot Zaterdag 31 dezer ten drie
uur 's nachts, toen ons door een voorbijzeilend kaagschip de kluiverpen werd afgezeild
en twee zware ijzeren bouten uit het dek gerukt, hetgeen best mogelijk werd hersteld,
toen wij op Zondag den 1en April laveerden van vier uur 's nagts tot op den middag,
toen wij wederom verpligt werden tot drie uur voor anker te liggen, waarna het ons
gelukte met Z.W. ten W. wind tot voor Wieringen te komen, en eindelijk op Maandag
den 2en April kwamen wij voor Texel, alwaar wij tot Woensdag 4 April bleven en
bij (kapitein) Flick die van Lisbon kwam, aan boord gingen. Op Woensdag den 4en
April 's nagts om twee uur ligtten wij het anker om naar zee te gaan, wind O.Z.O.
en Z.O. ten O., toen ik om vier uur den laatsten oogwenk aan mijn dierbaar vaderland
gaf. Donderdag den 5en 's nagts om drie uur kwamen wij met mooi stil weêr zoo digt
onder de Engelsche wallen dat de visschers bij ons aan boord kwamen, echter konden
wij 't land niet zien voor Vrijdag den 6en, wanneer de mist (dien wij, genoegzaam
het geheel kanaal door, hadden, zoodanig dat wij verpligt waren op den hoorn te
blazen, uit vrees door andere schepen overzeild te worden) eenigzinds opklaarde.
Zaterdag den 7en 's morgens praaiden wij de Abel Tasman en de Diana van
Antwerpen, beide met troepen naar de Oost, wind N.O. met stilte, en 's avonds zagen
wij de schoone kust van Noord en Zuid Voorland, zijnde krijtbergen, waarop de zon
scheen, en waar boven op en aan den voet steden en dorpen gebouwd zijn,

1) Het Kofschip Hoop en Verwachting, gelijk uit den titel van het journaal blijkt, door ons
letterlijk van het orgineel overgenomen.
2) Een zandbank in de Zuiderzee aan den ingang van het IJ.
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hetgeen een allerschoonst gezigt opleverde. Zondag 8 kregen wij weder Engelsche
visschers aan boord en zagen de zeven schoone krijtbergen van Beachhead, en waren
zoo digt onder 't land dat wij menschen konden zien loopen en schapen zien weiden.
Maandag 9 kregen wij Weight te zien, en bleven zonder bijzonderheden tot Donderdag
12, toen wij voor Neerlands Koningin met troepen naar de Oost de vlag heeschen,
en, Starpoint, zijnde schoone groene bergen op de Engelschen kust, alsmede de toren
op kaap la Hogue zagen. - Zaterdag 14 gingen wij het kanaal uit, en zagen de Lisbon
packet. - Maandag 16 zagen wij in de verte een schip. Dingsdag 14 kregen wij bij
kaap Finisterre Z.Z.O. en O.Z.O. wind, die tot Vrijdag met stormen aanhield, wanneer
de wind weder N. ten O. liep.
Zondag 22 's morgens ten negen uur zagen wij kaap Rocsint, zijnde zeer groote
steile rotsen in welkers valeien kloosters, dorpen en een vuurtoren gebouwd zijn, en
om twaalf uur zagen wij het waterkasteel St. Jiaô, een zeer groot, schoon, rond
gebouw op eene rots aan den ingang van de Taag, op eenen kleinen afstand gelegen.
Om vier uur kwamen wij voor Belem, een groot, schoon, vierkant kasteel (zeer
vervallen) en eene voorstad van Lisbon, dat is de plaats waar de schepen inklaren,
en kwalijk waren wij hier of de wind werd geheel tegen, wij klaarden nog Zondag
in, maar de dokter vergat zijn certificaat te geven, zoodanig dat wij verpligt waren
tot Maandag den 23en alhier te blijven liggen, toen wij 's morgens het certificaat
kregen.
Om zes uur 's morgens lieten wij ons aan land zetten (de captein en ik) terwijl het
schip tot Lisbon opvoer. - Hiergekomen kreeg ik grooten lust om te gaan ontbijten,
daar ik van 28 Maart tot 21 April geen versch eten had geproefd, en mij de scheepskost
verschrikkelijk tegen stond. Ik deed mij zoo goed verstaan, maar helaas! wat was
het ontbijt: een stuk droog brood, een glas koffij met een weinig brandewijn.
Hierna ging ik mijne papieren in order maken, waartoe men mij van zeven uur tot
tien uur liet loopen, en mij nog te kennen gaf mij spoedig geholpen te hebben,
waarvoor men mij dan ook ordentelijk liet betalen; hierna namen wij den weg naar
Lisbon, zijnde 2 uur gaans, maar Hollandsche reinheid werd door mij dadelijk gemist,
daar ik in de eerste straat de beste eenige krengen van honden en katten vond, en ja
zelfs die van een gevild paard, waarop ik zoo mismoedig werd, dat mij de tranen
over de oogen rolden, zoo iets had ik nog nooit gezien1).

1) Uitvoeriger verhaalt hij dit staaltje van Portugeesche ‘reinheid’ in dien tijd, in een brief den
3 Mei 1827 door hem aan zijne familie geschreven, en hierboven reeds aangeduid: les rues
y sont très sales, même quand il fait le plus beau tems du monde... aussi ne doit on pas
s'étonner de voir la charogne d'un chat, d'un rat et même d'un âne, d'un cheval ou d'un boeuf
au beau milieu de la rue et quantité de chiens qui n'ont point de maître à la croquer de belle
dent. Wat hij over het wasschen vertelt is ook al niet geschikt om ons een groot denkbeeld
van Portugeesche reinheid te geven. On lave ici d'une dróle de manière dans l'eau froide et
entre deux pierres, qu'on jette l'une sur l'autre, que c'est un plaisir à voir; ce qui use assez.
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Eindelijk kwamen wij om half twee in Lisbon, waar wij nog een uur omzworven en
mij eindelijk op de beurs door den Hollandschen Consul iemand werd aangewezen,
die mij tot aan huis zoude geleiden, waar ik door ongewoonte van gaan en
bergachtigen weg, meer dood dan levend aankwam, hebbende mij de veel te groote
beweging eene hevige heete koorts veroorzaakt.
Hier gekomen werd ik zeer wel ontvangen, middagmaalde en begaf mij dadelijk
naar bed. Den volgenden dag was ik hersteld en maakte kennis met den boekhouder
op 't kantoor, die mij sedert de allergrootste blijken van oprechte vriendschap heeft
gegeven. 's Woensdags haalde ik mijn goed van boord, maakte mijne papieren in
order, liet mij een vreemdelingspas geven (waarvoor ik rijkelijk betaalde) en hiermede
was ik in Lisbon als gevestigd.
Lisbon is eene der grootste steden van Europa, gelegen op zeven bergen (Santa
Clara, Monte do Castello, Nossa Senhora do monte, Painha de França, Sta. Catharina,
Chagas, Graça) maar zeer onregelmatig gebouwd, met zeer groote pleinen, o.a.: Praça
de Commerçio, aan drie kanten van gaanderijen voorzien en aan den anderen kant
aan het water gelegen, boven de gaanderijen zijn de verschillende gerechtshoven, en
de twee gebouwen aan den waterkant zijn tot beurzen ingerigt; op het midden staat
een standbeeld van Jose I, van brons in een gietsel gemaakt, verheven op een voetstuk
van heerlijk gebeeldhouwd marmer en door een ijzeren hek omringd; de Rocio, ander
zeer groot plein, waarop het voormalig paleis van de inquisitie staat; het plein der
Poulerinho, waarop de bank van Lisbon staat, alsmede de galg der edelen, eene pilaar
van arduinsteen, voorstellende drie ineengestrengelde slangen; de Carmo, waarop
de overblijfsels van het klooster (der Carmelieten) staan, hetgeen door de aardbeving
is omvergeworpen, alsmede eene schoone fontein. Er zijn nog verscheiden andere
pleinen, waarop niets merkwaardigs te vinden is. De Passeio publico is eene tuin in
den vorm van ons park, doch
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met minder smaak aangelegd, dit is de wandeling van Zondag na den middag, de
toegang hiervan wordt alleen aan fatsoenlijke lieden toegelaten. De stad is zeer slecht
bestraat en ellendig 's avonds verlicht met lantaarns, waarvan op de hoeken der straat
eene hangt. De kerken en kloosters zijn zeer schoone gebouwen, bijzonder het klooster
van St. Vincent de forâ, de kerk is een overblijfsel der Mooren, en bijna geheel en
al met mozaïk versierd; de kerk van St. Rocque, waarin de kapel van St. Jan bijzonder
uitmunt, deze kapel heeft drie schilderijen, gemaakt van kleine gekleurde steentjes,
op de wijze van mozaïk ingelegd, echter is in de verte niet te zien of het zijn
schilderijen, de rest van de muren enz. zijn van ingelegd marmer en in paneelen
verdeeld, die door jaspissteen afgedeeld zijn; de kandelaars zijn van zilver en goud,
zoo schoon gedreven, dat ik nog nimmer in dit genre iets schooners gezien heb; deze
kapel is slechts één dag in het jaar open, echter kunnen vreemdelingen dezelve
genoegzaam alle dagen zien. Verder de kerk van St. Antonio da Sé, overblijfsel der
Mooren.
Estrelle, de gevangenis, is een groot gebouw en zeer schoon. Die hier zonder geld
inkomt, kan er zijn leventje slijten, maar hij die geld heeft is er dadelijk uit.
De poorten der stad zijn houten hekken; buiten een der poorten vindt men het
schoonste bouwstuk mogelijk der wereld, zijnde de waterbogen: het water in Lisbon
al rivierwater zijnde, en de rivier zeven mijlen afgelegen van de stad, werd het
noodzakelijk eene leiding te maken, deze dan is zeven mijlen lang, en over de valleien,
die tusschen de hooge bergen liggen, is eene soort van brug gelegd, geheel van
arduinsteen, hebbende verscheiden bogen, die vreeselijk hoog zijn, waarboven eene
overdekte doorgang voor het water is, terwijl aan beide zijden eene wandelweg is,
deze doorloop brengt het water in eene vergaarbak, waaruit hetzelve naar alle de
fonteinen in de stad, door onderaardsche gangen geleid wordt; eenige dezer fonteinen
zijn aardig, echter heeft men geene die sierlijk of grootsch zijn. Het kerkhof der
Engelschen en Hollanders is zeer schoon, geheel met alciprestes beplant, de
Engelschen hebben hierop eene zeer aardige kleine kerk.
Het paleis van Ajuda is een schoon gebouw, maar op de Portugeesche manier half
voltooid, de tuin er achter is overheerlijk, hebbende eene allerschoonste plaats voor
eene diergaarde, echter is er slechts een beer, een rendier en twee of drie apen en
eenige vogels, dit is dan de Lisbonsche Koninklijke menagerie. De opera is excellent,
en een schoon gebouw. Het vondelinghuis (caza pia) is een schoon, groot gebouw,
echter komen daar niet als meisjes in, die er niet weder uitgaan als wanneer zij
trouwen of non wor-
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den willen1), en nooit komt hier iemand in die er niet noodig heeft of geen vrouw wil
zoeken, dus dat deze schoonheden voor het oog verloren zijn.
De processie op Sacramentsdag is eene schoone vertooning, ik zal dus hierover
eenigzins uitbreiden.
Des morgens om zes uur waren alle militairen op het plein der Rocio bijeen, en
formeerden twee liniën rondom het plein ten einde de processie door te laten gaan;
om tien uren hoorde men het geschut tot sein dat de processie zoude uitgaan en ging
in de volgende orde:
1o De differente gildenvlaggen gedragen en gevolgd door de gildenmeesters.
2o Verschillende beelden door de broederschappen gedragen.
3o St. George's vaandeldrager in harnas te paard, gevolgd door het beeld van St.
George, generaal van de Portugeesche armée op het beste paard van 't Koninklijk
huis.
Deze St. George was legeroverste en werd heilig verklaard, en is nog in groote
veneratie bij 't leger, zoodanig dat voor dit beeld dat niet dan bij deze gelegenheid
uitgaat het geweer wordt gepresenteerd, de kleeding van dit beeld is een
generaalshoed, bezet met diamanten, welke een der hertogen bij die gelegenheid
verpligt is te leenen, men zegt deze f180000 waardig zijn en ik twijfel daaraan
geensints daar de hoed één diamant schijnt, - blauwe rok met diverse orders, witte
broek met geele ridderlaarzen, hebbende de generaalstaf in de hand. Dit beeld heeft
dezelfde soldij als een generaal tot onderhoud der kapel waarin hetzelve bewaard
wordt.
4o Twee pages van St. George te paard.
5o Verscheidene paarden van 't Koninklijk huis.
6o Monniken der differente orders.
7o De diverse bisschoppen en hun gevolg.
8o Een eerste afdeeling edelen en hun gevolg.
9o Eenige engelen, die men poedert om blond te schijnen.
10o Zangers der patriarchale Kerk.
11o Het H. Sacrament gedragen door den patriarch van Lisbon onder eene hemel
van goudweefsel, gedragen door bisschoppen.
o Zangers der patriarchaal.
12
13o Koninklijke famielje te voet.
14o Edelen, tweede afdeeling.
15o Hooge officieren der armée.

1) Ook in Rome is een dergelijk gesticht, waar arme meisjes een tehuis hebben, totdat zij zelve
een levensstaat kiezen.
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Om vier uren gingen zij de kerk wederom in, en was de processie afgeloopen.
De processie der passie (dos Passos) is de processie van den eersten vrijdag in de
vasten, en is ook even als alle andere processies, die dikwijls voorvallen met veel
statie; de bediening der zieken is even zoo en gelijkt eene processie.1)
De processie der bulle op den 26en November is dan iets merkwaardiger, zijnde
deze bulle die der vasten. Genoemde bulle dan wordt met veel statie van de eene
kerk naar de andere gebragt, hetgeen om de 7 jaren geschiedt, en gedurende dien tijd
krijgt de kerk waar de bulle is 12000 crusadas, hetgeen bijna zooveel guldens
uitmaakt, een ieder is dan ook verplicht om de copy dezer bulle te koopen.2)
De nunciale missen zijn zeer plechtig en duren gewoonlijk meer dan drie uren,
dus maken weinig menschen daarvan gebruik. Zijne Excellentie de nuntius rijdt in
eene koets met vier en de Patriarch van Lisbon met zes paarden.
De Engelsche troepen zijn in de maand Maart ll. (1828) vertrokken hetgeen mij
regt spijt, daar zij van tijd tot tijd evolutiën maakten buiten de stad; zij verdeelden
zich dan in twee legers en maakten een zeer geregeld slagtveld, hetgeen een
allerschoonst en vermakelijk gezicht opleverde, bestaande het leger uit paarden en
voetvolk en stukken geschut. Het was nog een vermaak, daar er anders geen hier
zijn. De kleederen der vrouwen3) in de mindere

1) In den brief aan zijne familie (zie boven) schrijft hij het volgende: L'administration se fait
très solemnellement ici, on voit une procession d'une trentaine de personnes, habillés en
rouge, le curé marche au dessous d'un dais, la sonnette va en avant, puis la croix et deux
cierges, puis l'encensoir, puis le dais porté par huit diacres, et qui est entouré par huit
particuliers qui portent des lanternes en argent sur des grands bâtons, puis deux ou plus de
soldats et toute cette foule est entourée par des messieurs qui portent des cierges, et quand
on rencontre une telle procession on s'agenouille quoiqu'au milieu de la boue.
2) Dit misbruik bestond niet zeer lang geleden nog, of het nu nog bestaat weet ik niet, maar
hierin dwaalt de schrijver, dat hij zegt dat de opbrengst voor de kerk is; neen, zij is voor de
koninklijke schatkamer, en hoewel de Portugeesche regeering in de laatste jaren der kerk
niet zeer vriendelijk gezind was, en er scheiding tusschen kerk en staat in optima forma heet
te bestaan, het geld, haar in een zwak oogenblik door de kerkelijke overheid toegestaan, was
nog zeer welkom.
3) Ziehier wat hij hiervan nog schrijft in een brief aan zijn familie: L'habillement des femmes,
est bizarre, toutes les dames de condition s'habillent en satin noir, orné de dentelle, bas blancs
ouvrés, souliers de couleur, beaucoup d'or et de diamants et la tête couverte d'un voile de
dentelle noire, quelques unes portent shawl. La seconde classe s'habille à la Hollandaise avec
des chapeaux de paille très uni et en soie noire. La troisième de la même manière, mais moins
d'or et de diamants et le chapeau de velours noir orné de plumes, qui dépendent du haut de
la forme tout à l'entour; dans ce costume j'ai vu paraître ma lingère. La quatriême est ornée
d'un grand manteau de duffel, un mouchoir de mousseline avec des bords larges, en fanchon
sur la tête, ceci sont les habillements de dimanche, mais la semaine il y a peu de différence,
tout est de la dernière manière, et ceci est en été comme en hiver. Les hommes aiment
beaucoup les beaux habits, et le dimanche il n'est pas possible de distinguer le maître du
valet. (Dit was te dien tijde in onze goede stad Amsterdam nog wèl het geval, daar waren
de oude gewoonten toen nog in eere, daarom viel het den schrijver, Amsterdammer met hart
en ziel, zoo op, dat men den knecht Zondags niet van zijn heer kon onderscheiden).
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klasse is in den zomer als in den winter eene groote mantel en doekje over het hoofd.
De rijtuigen zijn over 't algemeen soorten van coupékoetsen op twee wielen, de
vrachtkarren zijn in den vorm van onze molenkarren en worden door twee of meer
ossen getrokken, ook we door rammen, en meest alle koopwaren worden in twee
houten bakken op de rug1) van een paard of ezel die met schellen voorzien zijn,
omgereden. Varkens en geiten en schapen loopen door de straten en zijn ook met
schellen2) omhangen, de honden loopen

1) Ziehier wat omtrent de wijze van vervoer nog in den aangehaalden brief staat: L'eau vient
par des fontaines, où il y a grande quantité d'hommes, qui portent l'eau dans des petits tonneaux
chez vous; on voit aussi des femmes qui portent une cruche de 5 à 6 mingles (6 à 7 kan)
d'Amsterdam, pleine d'eau sur la tête, ce qui est assez fort. On ne connait pas de brouettes
ici, les marchandises se portent pendant à des bâtons, comme en Hollande ‘de biertonnen,’
et on voit de cette manière porter les plus grands fardeaux par 6 à 8 hommes mais ils n'ont
de force que dans le chignon.
2) Niet onaardig beschrijft de opsteller van het dagboek het straatrumoer te Lisbon op de
volgende wijze: On aime beaucoup le tapage ici et on pourrait fort bien dire de Lisbonne
(comme dit l'écrivain de 15 jours à Londres) la ville à sonnette. Dès le matin on entend les
sonnettes des églises, puis arrive la laitière, qui vient avec la vache, qui est pourvue d'une
sonnette d'un pied et demi de long autour du col, devant la porte pour vous en traire, autant
de lait que vous désirez, puis on voit des chariots avec deux boeufs, des hommes et des
femmes qui font porter leurs marchandises par quelques ânes et chevaux, des porcs, des
agneaux, des chèvres, ce qui marche tout dans la ville, étant tous munis, d'une, deux, trois
et plus de sonnettes chaque. Fait-on des collectes, nouveau bruit; on voit deux hommes munis
d'un pavillon béni qu'on est obligé d'embrasser en les rencontrant, et le sac est dans l'autre
main, mais ils ont pour faire du bruit deux hommes avec eux, dont l'un a un tambour et l'autre
une cornemuse, ce qui fait une musique d'enragé et on ne peut sortir sans en rencontrer, et
cependant il y a immensité de pauvres.

Dietsche Warande. Nieuwe reeks. Deel 5

259
meest alle zonder eigenaars te hebben. De melk wordt met koeijen en geiten ook al
met schellen en bellen versierd gelijk getapt en gekocht, hetgeen zeer schadelijk voor
de koeijen moet zijn, daar zij niet in eens gemolken worden.
Kermissen en dorpsfeesten zijn hier allerellendigst, daar er niets op te zien is. De
koffijhuizen gelijken alle naar hetgeen men bij ons een wijnhuis zoude noemen. De
collecten of ophaling van geld om feesten te vieren worden ordinair geaccompagneerd
door een doedelzak en eene trom, muziek om dol te worden, hierbij hoort men dan
nog het onaangenaam kloosterklokkengelui elk oogenblik, en al die gerazen te zamen
genomen lijkt dit eene algemeene verwarring.
De manier van bouwen verschilt hier veel van de onze, wordende de muren hier
drie of vier voet dik gemaakt en hebbende alle huizen van voren aan alle ramen van
een of meer en soms van alle verdiepingen balcons; van buiten zijn zij wit - of geel
gekalkt.
Tot zoover het dagboek, dat de schrijver, indien de dood hem niet had verhinderd,
verder had voortgezet en ook voor de pers gereed gemaakt, gelijk ik reden heb om
te veronderstellen, daar de titel, door mij aan het hoofd van deze bijdrage geschreven,
letterlijk, met den naam des schrijvers er bij, zich aan het begin van het journaal
bevindt. Daarenboven is de naam van een in 1828 nog levend persoon, den
boekhouder, met wien hij op het kantoor was, later met inkt doorgehaald, wat niet
noodig ware geweest, zoo de schrijver het journaal slechts als herinnering voor zich
had willen bewaren.
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Van en over Bilderdijk.
Sints eenige jaren hebben letterkundigen (?) gemakshalve de gewoonte aangenomen,
als zij kleinigheden van groote mannen uitgeven, die aan te duiden door den
familienaam des gevierden het achtervoegsel ana aan te hangen.
Dit behoort tot de - om eens een woord van den Meester te gebruiken - domheden,
die niet uit te roeyen zijn. Met emphase spreekt men van een publicist, als men een
dagbladschrijver bedoelt, van een Professor artium liberalium als men een
Hoogleeraar in de schoone kunsten bedoelt, en ook van Vondeliana, Tollensiana,
Bilderdijkiana.
Ondertusschen, die iets van de lettergeschiedenis weet kan het niet onbekend zijn,
dat de uitgang ana tot op de hoogwijze XIXe Eeuw alleen gebruikt werd om
aardigheden van sommige personen, kwinkslagen, good sayings, enz. aan te duiden:
Poggiana, Menagiana, enz.
Ik mag dus mijn lezers zich ook dit-maal niet aan de uitdrukking Bilderdijkiana
hun hart laten ophalen.
Ik geef hier, in de eerste plaats, de beschrijving van een door Bilderdijk
gekorrigeerde drukproef. Ik ben hare aanwijzing en gebruik verschuldigd aan de
heuschheid van een hoofdambtenaar onzer telegrafie.
Het is vel A en B van de ‘Luchtreis en nieuwe planeetontdekking’.
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Dit boekjen, waarin Bilderdijks stelsel der ondermanen, in een hypothetiesch maar
allerlevendigst quazi ‘uit het Russisch’ vertaald verhaal, ontwikkeld wordt, heeft den
schrijver, in groote geldnood, eene som van f35 opgebracht.
Jammer genoeg, zijn van het proefexemplaar, dat voor mij ligt, de bladzijden van
boven een weinig afgesneden en is daardoor eene aanteekening gedeeltelijk verloren
gegaan.
Men weet, dat de ‘Luchtreis’ verschenen is in 1813, bij W. Wouters, te Groningen.
Op bl. 1 had de zetter den naam ‘Montgolfier’ gespatiëerd. De Meester teekent
hierbij aan: ‘Wat doen die letters zoo wijd van malkander? Wat vervloekt zotte
moffenmanier is dat! Ik ben in Duitschland tot geen Mof geworden, zoo als men hier
te lande geworden is, en begeer Hollandsch.’
Bl. 2, bleef, van een aanmerking aan 't hoofd, alleen over: ‘Waarom niet eenvoudig:
LUCHTREIS’. Uit den hoofdregel blijkt, dat de uitgever geschreven had: ‘Kort verhaal
van eene aanmerklijke luchtreis’.
Als wechnemingsteeken gebruikt B. een Grieksche en als verwijderingsteeken
een dubbel schuinkruis.
Waarschijnlijk in eene hem zeer ongewone verstrooidheid, verandert B. (bl. 3) de
afbreking van het woord ‘dochter-tjen’ in ‘dochtert-jen’ - plaatsende dus ‘dochtert’
op den eenen, ‘jen’ op den volgenden regel.
Op deze bladzijde leest men: ‘Ik denk ook dat niemand een leugenachtigen Brydone
gelooven zal, wanneer hij ons wijs maakt, op den Etna veel meer starren gezien te
hebben, dan men anders gewaar wordt, om dat hij daar boven de dikke dampen
verheven was, het geen ze overnevelen verduisterende.’
Hierbij teekent de uitgever (?) aan: ‘dit versta ik niet; echter staat zoo in de kopy.’
B. repliceert: ‘Gij behoeft het ook niet te verstaan. Genoeg, dat het zoo behoort.’
Bl. 5 wendt B. als omkeeringsteeken een kleine spiraal aan, met rechts uitslaand
krultrekjen.

Dietsche Warande. Nieuwe reeks. Deel 5

262
Op bl. 6 en elders wordt in de uitgang lijk de y geweerd (en te-recht in de oogen van
hen, die iets van middelned. spelling weten).
Op bl. 7 stond: ‘Anderen namen grondbeginselen aan of verwisselden die, naar
de oogmerken waarvoor zij handelden, vorderden.’ Het laatste woord wordt in
‘meêbrachten’ veranderd. Natuurlijk: de numerus duldde niet achter elkander ,
; meêbrachten had wel den hoofdklemtoon op meê, maar een bijtoon op de
tweede lettergreep.
Het gelijkmakingsteeken wordt op bl. 8, geschreven als een hellend streepjen
waaraan twee parallel getrokken waterpasstreepjens gehecht zijn.
Bl. 10 wordt ‘waarvoor’ in ‘waarom’ veranderd.
Bl. 14 schrijft hij het teeken voor een superiëur lettertjen, door onder de letter twee
parallel waterpasstreepjens te plaatsen.
Bl. 15 wordt ‘wierd’ in ‘werd’ veranderd.
Bl. 17 wordt ‘doosjen vol’ veranderd in ‘doosjenvol’.
Aan den voet der pagina zet de welmeenende uitgever: ‘NB. vergeefs - ergens in
't eerste vel vergeefsch.’ ‘Zekerlijk,’ andwoordt Bilderdijk. De uitgever merkt op,
dat op bl. 4 ‘duidelijk’ zonder, hier met e gespeld wordt. ‘Zekerlijk’ andwoordt de
meester: ‘hem is ook anders dan hij.’
‘Laat men in Gods naam drukken zoo ik het schrijf, ten minste tot zoo lang men
weêr Hollandsch heeft leeren verstaan, 't geen de Weylanden en zulke lieden het volk
lang afgeleerd hebben.’
Bl. 18 wordt ‘toetestellen’ veranderd in ‘toe te stellen’.
Bl. 19 schrijft de vriendelijke uitgever weêr: ‘NB. mooglijk zie pag. 28’. ‘Ja
mooglijk, en op p. 28 mogelijk, zoo moet het:’ zegt de Meester norsch. ‘Wat gemaal
is dat toch. Immers behoor IK te weten wat ik doe, en geen Boekverkooper of drukker.’
Bl. 20 wordt ‘belachelijk’ in ‘noodeloos’ veranderd.
Aan den voet der bladz. zet de uitgever: ‘NB. lijk en lyk.’ B. schrijft: ‘overal en
altijd - lijk.’
Bl. 21 wordt tusschen ‘dan’ en ‘vermijden’ ‘ze’ gevoegd, en ‘strekt’ tot ‘dient’
vereenvoudigd.
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Bl. 22 wordt ‘bijvoegde’ in ‘bijgevoegd’ veranderd en eene verbetering van den
uitgever van ‘verbeelde’ in ‘verbeeldde’ wordt geëerbiedigd.
Iemant met een blaauw potlood zet, blz. 23, een schrap onder ‘een van hun’; dit
is echter zoo gebleven.
Bl. 24 staat: ‘door middel van hun’; wordt veranderd in ‘door hun middel.’
Iets lager staat ‘vastmaakten’ (in den zin van attachaient), dit verandert B. in ‘vast
maakten’.
Van ‘een'’ wordt het afkappingsteeken wechgenomen, en ‘losrukken’ wordt in
‘los rukken’ veranderd, ofschoon het een samengesteld werkwoord is.
Bl. 25 stond ‘vermoed, dat’, hier wordt de komma onderdrukt.
Bl. 27 wordt ‘dezelfde’ in tweën gedeeld.
Bl. 28 aan den voet: ‘NB. mogelijk.’ ‘Ja,’ zegt B. ‘mogelijk’.
Dit zijn de voornaamste autografische bizonderheden, waardoor deze drukproef
der 32 eerste bladzijden van dat merkwaardig verhaal zich kenmerkt.
Nu volgen de vier brieven, wier mededeeling mij zeer verheugd heeft en waarvoor
ik hier mijn meest heuschen dank wensch uit te spreken.
A.Th.
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Brieven van Bilderdijk,
Medegedeeld Door François Erens.
WelEerwaarde zeer Geleerde Heer, de Heer J.T. Bergman, S.S. Theol. et Philos.
Doctor etc. etc.
te Leyden.
Waarde Vriend!
Zonder wat men tytels of complimenten noemt schrijf ik U dezen in andwoord op
uwen my recht aangenamen brief en het daarby gevoegde nieuwe blijk van Uwe
steeds nuttige en voortreflyke1) werkzaamheid. Ik ben hoogst gevoelig dat Gy by
Uwe altyd nuttige bezigheden nog aan den steeds afnemenden en verstandeloos
geworden grijzaart gedenkt, en Uw lieve nieuwjaarswensch treft my het hart. Van
mijne zijde wensch en bid ik U oprechtelijk alle innige en uitwendige zegeningen
toe, en hoop dat ik altyd een stipjen in Uwe herinnering behouden moge.
Dat wy oprecht deelnemen in Uwe aanstelling by de Universiteits Bibliotheek zoo
ten aanzien van de zaak-zelve als vooral mede van het uitzicht dat het voor het vervolg
oplevert ten opzichte

1) Dit ‘lyke’ is een schrijffout van Bilderdijk. Zijne regel was, dat de ij gebruikt wordt, waar
zij in de zelfde lettergreep een medeklinker achter zich heeft, en behouden blijft, ook als,
door vermeervoudiging of verbuiging, die medeklinker een volgende lettergreep opent. De
y gebruikt hij in woorden die geen vermeervoudiging toelaten, als hy, gy, zy, by en in
uitgangen, waar insgelijks de y de plaats der i inneemt: hovaardie, hovaardye, hovaardy.
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van welvaart en aanzienlijker bevordering, behoef ik wel niet te melden.
Sedert eenige maanden alreeds sukkelen zoo mijne wederhelft als ik-zelf geweldig,
en mijne afneming zoo in lichaam als geestvermogens is buitengewoon snel en wijst
op een naby zijnde ontbinding. De wil des Algoeden geschiede en Zijn naam zij
geloofd en gedankt!
Van den goeden Schluymer heb ik een lieven hartlyken brief ontfangen. Dat ik
hier in den vreemde niet t'huis ben als in het altyd door my geliefde Leyden kan UEd.
licht begrijpen; ook missen wij hier Uwe onderwijzing voor onzen Lodewijk. Niets
omhanden hebbende had ik gehoopt dit wel eenigermate by hem te vervullen, doch
myne zwakheid maakt dit onmooglijk, en is derwijze toegenomen, dat ik zelfs niet
meer versta wat ik leze. Voorts is een geweldige gonzing in 't hoofd, die nooit aflaat,
bij eene genoegzaam volstrekte memorieloosheid, mijne aanhoudende kwaal.
Ik ben zeer overtuigd dat de lucht my hier niet heilzaam is, doch wat zal ik doen!
Leyden-alleen had eene athmospheer die my convenieerde, en daar uit gaande,
begreep ik wel dat het de afloop ten grave was, dien ik insloeg. Maar wat kon ik?
Sic erat in fatis, nolentem, quin et reluctantem, trahunt.
Betuig, bid ik, Uwen geëerden Ouderen, onze hartelykheid en achting, en (is het
niet te veel gevergd) verkwik mij nu en dan eens met eenig blijk van Uw aandenken,
zoo lang het vescimur aurâ nog plaats heeft. Ik teeken intusschen na onzer aller groet,
vooral mede van den gants tot ziekenoppasser gemaakten Lodewijk die ons alles is,
met de innigste hartelykheid
Uw Dw. en heilwenschende
Dr. en Vriend
BILDERDIJK.
Haarlem, 4 January 1828.
P.S. Verschoon stijl en schrift, die den memorieloozen en gekrenkten silicernium
maar al te wel bewijzen!
De brief is fraai geschreven op een quarto-vel postpapier en verzegeld met een
afgesleten lakmerk. De ij's, waarbij B. de tittels vergeten heeft, zijn door y aangeduid.
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WelEdele Heer, den Heer I.Th. Bergman, Theol. et Litt. Hum. Dr. etc. etc.
te Leyden.
WelEdele zeer geleerde Heer en Vriend,
UWEd. onderneming ten herdruk van het verdienstelijk werkjen de Visitate Rels.
Christoe. verdient zekerlijk alle lof en aanmoediging, en indien mijne toetreding tot
de inteekening daarop iets kan toebrengen, 't zal mij aangenaam zijn daartoe in zoo
verre meê te werken. Het is als Gy zegt: Grotius is naar mijn inzien verre af van die
groote man te zijn, waarvoor hij vrij algemeen gehouden wordt, en zelfs in zijn meest
geacht werkstuk (dat de Jure belli ac pacis) een man van een waggelend systema en
zichzelven ongelijk; doch zoo zijne zwakheid van karakter en de invloed van zijne
helleveeg van wijf en hare betrekkingen hem meêsleepte, dit vermindert geenzins
de waardy van 't gemelde stuk, en ik wil gaarne door mijne toetreding tot de
inteekening van eene nieuwe uitgave, deze helpen bevorderen. Wat intusschen het
opleveren van eenige bydrage of dergelyke betreft, dit is in mijnen tegenwoordigen
en van dag tot dag meer vervallenden toestand van lichaam en geest, eene volstrekte
onmogelijkheid, en ik heb weinig uitzicht om 't eind dezes strengen winters te beleven.
Sed fiat voluntas Dei! door wiens genade ik mij in den goeden welstand van mijn
dierbaren Lodewijk, en de lieve wederhelft die mij het leven en lijden verzoet, troosten
mag van persoonlijk ongemak; gelijk ik my ook in de goede berichten van Uwentwege
recht hartlijk verheuge. Uwe mededeeling van 't geen onzen ouden vriend Sluimer
betreft is mij lief; groet (bid ik) Zijn Ed. van onzent-wege. Van harte wenschte ik in
staat te zijn, om hem myne deelneming door iets wezendlijker dan woorden te
betuigen, doch mijne verzwakking en de gevolgen die zy na zich sleept, strijden al
te zeer met mijne wenschen, om deze niet krachteloos en ijdel te maken.
Wij zijn, allen, gevoelig voor UWEd. welmeenende Heilwenschen ten aanzien
van de aannaderende Jaarverwisseling, en bieden U ook de onzen met de zuiverste
oprechtheid aan, zoo ten opzichte van Uwe vrouw-moeder als UWEd. persoonlijk.
Wat my betreft,
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ik mag en kan mij niet anders voorstellen, dan dat dit wel 't laatste nieuwjaar zijn zal
waarvoor 't my bestemd is eene gelukwensching te anticipeeren: dan dit ligt by
Hem-alleen die de tijden regelt, en wiens besluiten zoo onveranderlijk als duister,
doch altijd weldadig zijn, en in wie het my zoet en verkwiklyk is met onderwerping
te mogen berusten.
Intusschen bevele ik my in UWEd. vriendlijk aandenken en teeken met achting
en liefde
UWelEd, Dw. dr. en Vriend,
Haarlem 26 Xbre 1829.
BILDERDIJK.
Goed geschreven op een 4o-vel postpapier, gekacheteerd met de scepters van Cleef?
cri: Teisterbant.
WelEerwaarde Heer, den Heer J.T. Bergman, Theolog. et Litt. Hum. Doctor,
Bibliothecaris aan de Bibliotheek te Leyden.
Waarae Vriend!
Met een bebloed harte en in de diepste aandoening geef ik U by deze kennis van het
smartelyk verlies hetwelk ik heden geleden heb, en waardoor ik geheel geschokt en
als verbaasd van droefheid sta. Myne onvergetelyke myne dierbare en getrouwe
echtgenote werd my heden middag tegen half vyf uuren van het harte gescheurd:
zacht was haar ontslapen in myne liefdearmen. Eene ziekte van weinige dagen maakte
een einde aan haar voor my zoo onmisbaar leven. Wat ik hier mis en myn lieven
zoon is niet uittedrukken. Myne ziele is gewond: maar de vaste verzekering dat myne
Dierbare aan Jezus zoenbloed deel had en nu een ongestoorde vreugde geniet, werkt
het diep geschokt gemoed op, en doet my ook alleen van dien God troost afsmeken
die ook alleen weet hoezeer ik ze behoef.
Na U van myn oprechte vriendschap te hebben verzekerd en U aan Gods
bescherming aanbevolen te hebben noem ik mij
Uwen dïepbedroefden Vriend
W. BILDERDIJK.
Haarlem den 16 April 1830.
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Bovenstaande schijnt niet door B. geschreven, echter wel onderteekend te zijn.
Rouwlak, cachet met de scepters en cri Teisterbant.
Op een 4o-vel postpapier.
Monsieur, Monsieur J.Th. Bergman, Bibliothécaire de l'Université etc. etc.
à Leyden.
WelEdele Zeer geleerde Heer en vriend,
Recht aangenaam was my uw schrijven van den 28 ll. by de akeligste gesteltenis
waarin ik my sedert mijn onvergetelijk en onvergelijkelijk verlies neêrgedrukt vinde
om het hoofd nooit wederom op te heffen. Het geen ik verloren heb, kan my geene
wareld vergoeden of weêrgeven, en laat de ongeneeslijkste wond na, die nooit in dit
leven kan ophouden te bloeden maar van dag tot dag verscheurender wordt. Van
welk eenen invloed dit verlies ook op mijn eenigen zoon zij, die by deze mijne
zwakheid in daad en wezen als volstrekt ouderloos te beschouwen is, laat zich ook
niet denken of gevoelen dan aan de weinigen die mijnen toestand van verval recht
kennen, en 't gewicht daarvan voor den jongeling en geheel zijn toekomstig levenslot
recht waardeeren kunnen. Wat my betreft, die in dit mijn verval, noch verstand noch
uitzicht meer hebbe; niets kan of vermag ik meer dan alles geheel en al aan de
Godlijke Voorzienigheid opgeven, als een uitgeputte schipbreukeling die ten spel
der zeegolven dobbert en niet weet werwaart heen. En wat in dezen mijn toestand
van myn kind worden kan of moet, is my een onoplosselyk raadsel, daar er geenerlei
zucht voor studie in hem te bespeuren is.
Een totaal verval van geheugenis heeft intusschen my 't hoofd en geheel het
denkvermogen gekrenkt, en zoo ik voor het uiterlyk nog duslang eene soort van
contenance heb mogen houden, thands is het met alles gedaan en het werkloos
schijnleven my eene ondraagbare last. Ook verneem ik niets wat of Litteratuur of
andere studie betreft. Ik weet dus ook niets ter wareld van de stukjens van Dankofsky,
door u gemeld: en de waarheid van het oude Vita sine litteris mors est, ondervind ik
in de volste kracht.
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Heb dank voor Uw aangenaam schrijven; ontfang mijnen hartelijken groet, met Uwe
Dierbare Vrouw Moeder, en verkwik en troost my somwijlen met een lettertjen van
Uw hand, 't geen my altijd opbeurend zal zijn, voor zoo veel dit woord in mijn
toestand nog iets beteekenen kan. In allen geval geloof aan de oprechte hartelijkheid
waarmede ik steeds ben en blyf,
UWEdgeb. en zeer Geleerden Welmeenende Dien. en bestendige Vriend,
BILDERDIJK.
Haarlem 31 July 1830.
P.S. Meld my (bid ik) uwe juiste tytel en qualiteit.
Op een 4o-vel postpapier met rouwrand, goed geschreven, met een zwart lak
gecacheteerd: het wapen met de scepters en den cri ‘Teisterbant’.
Bij de verzameling van den Heer Erens bevinden zich nog de volgende stukken:
1 Feb. 32. Brief van L.W.B. aan J.T. Bergman om hem te bedanken voor de
kondoleantie bij 's vaders dood.
Sept. 48. L.W.B. betreurt dat hij den maandagavond niet meer bij Bergman kan
doorbrengen.
Saturdagmorgen.
L.W.B. noodigt Bergman op een ‘warm broodje’ en een ‘glas wijn’
In papier maquette van een kasteel, door Bild. aan den Heer Schluimer en door
dezen aan J.T. Bergman vereerd.
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M. Henriquez Pimentel's
Het Joodsche volksleven
Schetsen en beelden,
door Mr. J.W. Spin.
Reeds vier jaren geleden, gaf de onvermoeide schrijver, van wiens denk- en
werkkracht wij voor ons dierbaar Vaderland nog zooveel verwachten, bij den heer
H.C. Susan CHzn., te 's Gravenhage, het boekje uit, welks titel wij zooeven
ternederschreven.
De auteur behoeft waarlijk niet geïntroduceerd te worden in den kning der
Nederlandsche mannen van beteekenis. Al ontbreekt hij aan het getal van de leden,
wier namen prijken op de lijst van de Ned. Maatschappij van Letterkunde, te Leiden,
al zou men ons, met fierheid wijzende op de talrijke vertegenwoordigers, die het
contingent vormen van de Paladijnen, welke in het krijt van zooveel verschillende
letterkundige tournooien ‘met eere zijn gekroond,’ allicht verwijtend kunnen
toeroepen: ‘eerst hen gehuldigd en dan, ja dan, dan eindelijk hem,’ ons antwoord
zou slechts in een medelijdend schouderophalen bestaan. Waar Max Havelaar in
zijn Vaderland werd miskend, da Costa overleed, zonder dat hem ooit een leerstoel
werd aangeboden, Potgieter stierf, ter-
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wijl het Hof voor hem gesloten bleef, Busken Huet's éénige verdiensten worden
voorbijgezien, om een paar ondeugend, maar van vernuft tintelende artikeltjes van
minder omvang, waar men op de borst van zoo menige onzer eerste gestalten
vruchteloos zoekt naar het Ridderkruis, waar George Willem Vreede bijna vergeten
is, en wijlen Dr. J. van Vloten op zijn leerstoel te Deventer, trots Vreede's mannelijke
taal, zie ‘twintigjarigen strijd,’ niet werd gehandhaafd, ja, waar alle deze en nog vele
dergelijke dingen mogelijk zijn, daar wordt men maar al te zeer herinnerd aan de
eer, dat Nederland het Vaderland in oneigenlijken zin was van Vondel, en in zeer
eigenlijken zin van Oldenbarneveld, Grotius, Hogerbeets, de De Witten, Bilderdijk
en wie al niet meer? De appreciatie van den tijdgenoot is minder begeerlijk dan die
van het nageslacht. De eerste moge verkwikkelijk zijn voor hem, wien het aangaat,
de laatste is de toetssteen van die verdiensten welke de hand en de tand des tijds
rustig kunnen afwachten.
Maar waar dwaal ik heen? Of liever vind ik de betrekkelijke waarde en de
algemeene waarheid mijner beschouwingen niet bevestigd in den persoon van den
heer Pimentel zelv'. Tot zekere hoogte zonder twijfel. Het adellijke van zijn geslacht
ontleent deze Joodsche Oud-Rijksontvanger, thans weder te 's Hage woonachtig,
alwaar hij jaren de bescheidene betrekking van beambte bij het Ministerie van
Financiën bekleedde, aan ‘het vaderlijk en voorvaderlijk bezit van den naam’ en het
wapen zijner aloude Catholieke, Portugeesche en Spaansche voorvaderen. Op gezag
ook van den Heer Rijks-Archivaris, wijlen Dr. R.C. Bakhuizen van den Brink, is
uitgemaakt en wel op grond van eene authentieke kopy (ten jare 1594 door Don
Augustin de Campo (Vgl. Navorscher Deel VIII, p. 71 vv. door J.A. da Costa,)
onderteekend en afgegeven, dat bij origineel Charter Koning Hendrik III van Castilië
en Leon, te Tordesillas, op den 17den Mei 1398, aan zijnen getrouwen Leenman, Don
Juan Alonso Pimentel, den titel van Graaf en het eigendom van de stad Benavente,
in Leon, met de daaraan verbonden hooge jurisdictie en verdere rechten
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heeft verleend). Die grafelijke titel werd zoo door de verdiensten van Don Juan
Alonso's nakomelingen als door huwelijken, waaronder met afstammelingen van
koninklijken bloede, in verloop van tijden zoo beroemd, dat de Pimentel's meermalen
geweigerd hebben, zich tot den hertogelijken rang te laten verhoogen. Het zou ons
buiten ons bestek leiden, wilden we ook slechts eene beknopte opsomming aanbieden
van de illustre naamdragers, die aan het geslacht Pimentel luister hebben bijgezet.
Voorloopig stel ik mij tevreden er aan te herinneren, dat, onder Keizer Karel den
Vijfde, het huis Pimentel tot de (zoo ik meen) ongeveer dertig geslachten behoorde,
bij welke deze Vorst den titel van Grandes, die zich vóór dien tijd veel verder
uitbreidde, goed vond te bepalen; en wederom tot de zestien geslachten, aan welke
bijuitsluiting (na de stribbelingen met de Duitsche Rijksvorsten over het recht van
zich te dekken in de Keizerlijke en Koninklijke tegenwoordigheid), dezelfde Keizer
Karel V dit webekende recht der Grandes, bepaaldelijk van de eerste klasse,
handhaafde.
Maar genoeg reeds om de aloude afkomst van het geslacht der Pimentel's, ter
herinnering waarvan Isaäc da Costa zijne welversnedene pen gebruikte, te staven.
Opmerkelijk wederom, dat da Costa, die van het Portugeesche Joodsche geloof
afstand deed, om tot den Christelijken Godsdienst te kunnen overgaan, hier een
Portugeesch Catholiek geslacht een hoogst eervol aandenken bewaart, waarvan enkele
leden, om nog niet juist bekende redenen, tot den Joodschen Godsdienst hunne
toevlucht meenden te moeten nemen.
Evenwel 't zij ter eere gezegd van hem, die zoo welwillend schrijver dezes bij zijne
Katholieke landgenooten en meer bepaaldelijk bij de lezers der Dietsche Warande
inleidde, ook hij was da Costa's en Potgieter's bewonderaar, welken laatste, ook om
zijn offervaardigheid, door hem eene plaats in de ‘vele woningen van het Vaderhuis’
werd toegebeden.1)

1) Portretten van Joost van den Vondel door Jos. Alb. Alberdingk Thijm. Voorrede.
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Potgieter, reeds een- en andermaal genoemd, heeft in zijn ‘Noorden’ een prachtig
verhaal van eene Joodsche Schoone tot het Christendom bekeerd en van een Joodschen
dweeper ten beste gegeven. Bewijs ik den Schrijver der Schetsen en Beelden van het
Joodsche Volksleven misschien te groote eere, wanneer ik hier verzeker, dat onder
de behandeling mij de meesterlijke schets van Potgieter meermalen voor den geest
stond? Hoe het zij, niemand wane zich gerechtigd en wel op eene enkele zinsnede
schrijver dezes semiet te noemen. Integendeel. Maar dit verhindert niet, dat ook uit
Nazareth zeer veel goeds kan te voorschijn komen. Dat, om iets te noemen, de groote
verdiensten van nu wijlen prof. Goudsmit, een der weinige Israëlieten, wien men het
professoraat waardig keurde, door hem gaarne worden erkend, dat hij het betreurt,
dat men den naam van zijn talentvollen ambtgenoot Mr. J.A. Levy, wiens politieke
gevoelens hij overigens niet deelt, tot nogtoe niet aantreft onder het aantal der
Nederlandsche Hoogleeraren, al kan deze man ons worden benijd, zoo door elke
buitenlandsche Faculteit als door elk buitenlandsch Parlement. Als een kenmerkend
teeken evenwel, van verdraagzame toenadering, diene de volgende mededeeling in
de N.R. Courant van den 4den Februari 1886: Amsterdam, 3 Februari: ‘In eene
vergadering van onderwijzers sprak gisteren avond doctor Schaepman over da Costa1),
vooral als Oosterling, maar tevens als Portugeesch edelman, zijn inwendigen strijd
vóór zijn overgang tot het Christendom, de beteekenis daarvan voor onze letterkunde
en eindelijk de plaats, die (aan) da Costa toekomt, volgens den spreker eene eereen
koningsplaats.’ Hoe jammer dat in eene der laatste kamerzittingen deze
verdraagzaamheid, ten aanzien van den talentvolsten woordvoerder van het
‘Hollandsch-Catholieke,’ zoo deerlijk door dienzelfden redenaar werd prijsgegeven.
De schrijver Pimentel heeft gestreefd naar waarheid, naar

1) Vermaagschapt aan den Heer Pimentel, door zijne Echtgenoote - oudste dochter van wijlen
den Delftschen Hoogleeraar Dr. R. Lobatto.
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niets dan waarheid. Van blanketsel heeft hij geen gebruik gemaakt. Dit nu verhoogt
zijn werk. Die verdiensten juist werden o.a. door den Heer Servaas van Royen in het
Leeskabinet en door de Redactie van het Dagblad van Zuid-Holland en 's Gravenhage,
gehuldigd.1) De Christenwereld las deze verhalen over het algemeen met belangstelling
en bewonderde de onpartijdigheid, welke daarin doorstraalde. Alleen sommige
zoogenaamde ‘Spekjoden en spekjodinnen’ hebben het den heer P. euvel geduid, dat
hij niet van blanketsel gebruik maakte. Geen wonder, dezulken willen zoo gaarne
Joden of Jodinnen met een Christelijk blanketseltje zijn. Ofschoon Israëliet par droit
de naissance, wat de Schrijver trouwens in geene zijner betrekkingen heeft willen
loochenen (waarschijnlijk had hij het in tegenovergesteld geval wel wat verder
gebracht), heeft hij natuurgetrouw geschetst, maar was ook hij niet blind voor de
gebreken en eigenaardige eigenschappen van
‘Die kinderen van het Oosten,
Die palmen naar het nevelig Westen verplant,
Die kwijnende bloemen, die krimpen van koude,
En smachten naar d'adem van het warme Land.
(ESTELLA HERTZVELD).

Doch met dezelfde onpartijdigheid laat de schrijver ook de goede eigenschappen en
karaktertrekken der Joden tot hun recht komen, b.v.: huiselijkheid, warme kinderen ouderliefde, afkeer van sterken drank, weldadigheidszin en humaniteit, zich evenals
bij de Katholieken (we herinneren slechts aan de stichting van een R.K. Ziekenhuis,
nog zoo lang niet geleden te Amsterdam door particulier initiatief in het leven
geroepen) in tal van instellingen aan de liefdadigheid gewijd, afspiegelend. 't Is nog
van versche dagteekening dat Mevrouw de Wed. Teixeira de Mattos en haar
schoonzoon Dr. Orobio

1) Het Zondagsblad van het ‘Rotterdamsch Nieuws’ nam onlangs een der verhalen over, terwijl
Mr. Herman Keyzer te Amsterdam een der andere verhalen met zeer veel succes en onder
toejuiching in een letterkundigen kring aldaar voordroeg.
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de Castro eene tonne gouds beschikbaar stelden voor de oprichting van een nieuw
Portugeesch Israelietisch Ziekenhuis.
Het eerste verhaal: de Jongen uit de Jodenwijk, is der aandacht overwaard. De
jongen uit die wijk, in wien genie sluimert, is een treffend en leerrijk voorbeeld, wat
men door eigen kracht vermag tot stand te brengen.
Kenschetsend, in meer dan één opzicht dan ook, is de strijd beschreven, dien hij
te kampen heeft gehad. De Aristocratie ziet hem met den nek aan, terwijl zijn gelijken
hem benijden; maar de grootste tegenstand, waaruit hij echter als overwinnaar te
voorschijn treedt, is, dat hij Jood is. Hoogere beginselen, waardoor hij geïnspireerd
wordt, voeren hem tot het einde der renbaan. Ja, hij wordt een weldoener van het
Joodsche volk, vleesch van zijn vleesch, bloed van zijn bloed. Evenals het klimop
zich tot den eik verheft, zoo bereikte hij, trots vele bezwaren, dank aan zijn hooger
zedelijk leven, een schoon levensdoel.
Het derde verhaal: ‘Gloeiende kolen,’ is een diepgevoelde en met zorg uitgewerkte
schets van ware vergevensgezindheid.
In de personen van dit verhaal worden belichaamd, ja bezield, de schoone woorden
van onzen eenigen da Costa:
Weigren we aan den Broedermoorder geen meêdoogenvollen traan,
Bij den afschuw onzer zielen voor den gruwel, hier begaan!
‘'t Bloed des zondigen is 't onze! Zijn vergrijp is opgegroeid
Uit het eigen zaad van driften, dat in onze harten broeit!
Wie van ons zal zich beroemen, dat hij instaat voor zijn lot?
Wie van ons op onschuld roemen, buiten d' invloed van een God! Medelijden, geen verfoeiing, met de diep gevallen ziel!
En verfoeiing, geen verschooning voor den trots, waardoor zij viel!
En Gij, zondaar! die in Caïn eigen schuldbesef betreurt!
Deelt gij mede in zijn verneedring? Alle hoop is niet verbeurd!
Aarde en hemel spraken vloek uit bij 't vernemen van den moord Maar de hand van God verzachtte bij het eerste boetewoord!

Aan de uitwerking der twee laatste regels, aan de schoone gedachte, welke op Gods
vergevensgezindheid wijst, waar Christenen, hetzij Roomsch-Katholieken of wel
Protestanten, het
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oog ook gevestigd kunnen en moeten houden op den Grooten Lijder, die ruste heeft
toegezegd aan allen, die vermoeid zijn en beladen, is uitdrukking gegeven door de
gevoelens van piëteit, bij den heer Pimentel aanwezig.
Wel werd de nazomer zijns levens gekenmerkt door een onherstelbaar verlies, het
afsterven van zijn' eenigen zoon, tevens éénig kind, een slag, die helaas den schrijver
dezer regelen twéémalen trof, doch al sterven ook de geslachten uit, geen nood, zoo
hunne en onze namen slechts mogen worden en blijven opgeschreven in het Boek
des Eeuwigen Levens.
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Nog iets historisch bibliografisch betrekkelijk Tijl Uilenspiegel1).
Behalve het door den heer Ant. W.M. medegedeeld bibliografisch overzicht omtrent
de Uilenspiegel-literatuur zijn wij in staat nog het volgende te melden:
Het is blijkbaar, dat de pen reeds in het jaar 1483 in den inkt gedoopt is, om de
snakerijen van den bij het volk zoo geliefkoosden grappenmaker te beschrijven. In
Schellers Bücherkunde der Sachsisch - Niederdeutschen Sprache (Braunschweig,
1826, pag. 123-128) komt eene voorrede of inleiding tot het leven van Uilenspiegel
voor, gedateerd met bovengenoemd jaartal. Deze voorrede is gevoegd voor eene
levensbeschrijving van Tijl, uitgegeven te Augsburg in 1540. Zie hier den titel van
ditboekin4o (metfiguren):E y n w u n d e r b a r l i c h e u n d z e l t z a m e H i s t o r y
von Dyll Ulnspiegel, bürtig aus dem Lande Braunschweig,
n e w l i c h a u s s S a c h s i s c h e r S p r a c h a u f f g u t Te u t s c h
v e r d o l m e t s c h e t . Men is algemeen van gevoelen, dat dit boek òf oorspronkelijk
in het Neder-Saksisch door Thomas Murner geschreven òf eene getrouwe navolging
daarvan geweest zal zijn. Thomas Murner, juris et theologiae doctor... qui contra
Lutherum scripsit... een monnik, ordinis Minorum, heeft meerdere boeken, vol satire
en zweepslagen der critiek,

1) Zie D. Warande N. Reeks, Ve deel, 2e afl. pag. 188
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nagelaten, waarvan wij hier o.a. noemen d i e N a r r e n b e s c h w e r u n g , d i e
S c h e l m e n z u n f t . enz.
Ebert in zijn Allgem. bibl. Lexicon, Leipzig Brockhaus, meldt dat reeds in 1591,
van bovenstaand, aan Murner toegeschreven boek eene vertaling verscheen te
Straatsburg. Men spreekt zelfs van eene vroegere bewerking, die in 1571 te Frankfort
zou zijn verschenen. Men heeft echter, na een nauwkeurig ingesteld onderzoek, geen
spoor van deze uitgaven meer kunnen vinden.
Vervolgens verschenen nu in Duitschland een reeks volksboekjes en boeken, bijna
alle zonder jaartal van uitgave. Het getal aan Uilenspiegel toegedichte snakerijen,
daarin voorkomende, varieert van 92 tot 98. Slechts een paar uitgaven, onder het
volk verspreid, bevatten een aantal van 102 snakerijen.
België begon zijn Uilenspiegel-literatuur uit te geven in het midden der zestiende
eeuw. Het oudste is slechts bekend uit de A p p e n d i x i n d i c i s l i b r . p r o h i b .
A n t v . , 1579, uitgegeven op last van Philippus II en den hertog van Alva, waarop
het boek, gedrukt te Antwerpen bij Jan van Geelen, voorkomt (dus onder het getal
der verbodene). Deze editie schijnt gediend te hebben als model, voor eene groote
menigte volksuitgaven. Dat de rijke verbeelding der compilatoren niet karig geweest
is in het met al of niet gepaste illustraties versieren of ontsieren der daden van den
alom bekenden grappenmaker, blijkt uit de daarin voorkomende, den man toegedachte
feiten en omschreven toestanden, die geheel buiten den kader van den tijd vallen,
waarin hij leefde.
Men spreekt van eene waarschijnlijke uitgave in het hollandsch van het jaar 1571.
De uitgave-zelve schijnt niet bekend te zijn; de onderstelling dat zij bestaan heeft is
echter niet te gewaagd, op grond, dat een fransche uitgave omschreven is, waarvan
op den titel vermeld staat, dat zij is overgezet uit het hollandsch. Misschien is hier
h o l l a n d o i s in den zin van Nederlandsch te verstaan, en heeft men met eene
vlaamsche of brabantsche uitgave te doen.
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De eerste bekende editie in het hollandsch door Jacob van der Hoeven (en niet
S.v.d.H., zooals de Heer Antw. W.M. opgeeft) in 1612 uitgegeven, heeft den
volgenden titel: H i s t o r i e v a n T h i j l W l e n s p i e g e l , v a n s i j n s c h a l c k e
Boeveryen, die hy bedreven heeft, seer ghenoechlijc met
s c h o o n e f i g u r e n . Hierin komen maar vijftig snakerijen voor, terwijl de titel
van een vervolg luidt: v a n d e n t w e d d e n W l e n s p i e g e l m o e t i c e e n
w e y n i g h l a t e n h o o r e n , t e w e t e n v a n C o r n e l i s W. d i e v e e l
wonderlijcke ende veel leelijke stoute feyten bedreven heeft,
etc.
Behalve deze en de vele, met verzonnen feiten opgesmukte volksuitgaven bestaat
ernogeenholl.editievan1637:w o n d e r b a e r l y k e e n d e s e l t s a m e h i s t o r i e
v a n T h i j l U l e n s p i e g e l ,v a n z y n e s c h a l c k e ,l i s t i g h e p o t s e n e n d e
b o e v e r y e n , g e d r u k t b y b r o e r J a n s z . Als sterfjaar van Tyl wordt in dit
boek ao 1301 opgegeven.
Onder het groote getal fransche uitgaven is de oudst bekende: L e s Av e n t u r e s
Joyeuses et faits merveilleux de Tiel Ulespiegel, ensemble
les grandes fortunes à lui avenues en diverses régions, le
quel par falace ne se laissoit aucunement tromper: Le tout
t r a d u i t d e l'a l l e m a n d e n f r a n ç o y s . L i v r e f o r t r é c r é a t i f p o u r
r e v e i l l e r l e s b o n s e s p r i t z . L y o n , p a r J e a n S a n g r a i n , 1559, in 16o,
109 pagina's.
Een latere uitgave (zonder jaartal) te Orleans gedrukt en bezorgd door Eloy Gibier,
vindt men aangekondigd met bijvoeging van het volgende op den titel:....
nouvellement reveue et traduite du flameng en francoys.
Het 4e boek van I l l u s t r e s p r o v e r b e s , m i s e n l u m i è r e p a r J a q u e s
L a g n i e t , P a r i s 1657-63, in 4o. met fig., bevat het leven van Uilenspiegel,
bestaande uit 56 potsierlijke lotgevallen van den Volksheld.
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Brunet, in zijn Manuel du Libraire, 3 vol., Paris, geeft nog de titels van eenige uitgaven
in het fransch op.
Engeland (waarschijnlijk ten gevolge van zijn geïsoleerde ligging en de geringe
uitbreiding der communicatiemiddelen in vroeger eeuwen) schijnt tot de latere
overnemers te behooren van de daden des geestigen grappenmakers, niet alleen, maar
men mag ook nog veilig aannemen, dat die aldaar niet zulk een opgang gemaakt
hebben, als in Holland, Belgiën en Duitschland. Een oorspronkelijke
levensbeschrijving van Uilenspiegel schijnt daar niet, althans niet in den vroegeren
tijd, bestaan te hebben. Men vindt alleen gewag gemaakt bij de oudere engelsche
dramaturgen van een boek dat tot titel voerde: A m e r r y J e s t o f a m a n t h a t
w a s c a l l e d H o w l e g l a s . 't Moet eene overzetting uit het Vlaamsch geweest
zijn. In de voorrede van dit boek, geeft men op dat Uilespiegel in 1540 stierf; op het
einde meldt men daarin 1350 als zijn sterfjaar.
Of de Italianen een oorspronkelijke levensschets van Tijltje bezeten hebben, is
niet met eenige zekerheid te zeggen. Wel blijkt, dat hij of althans zijn naam in het
land der Appenijnen bekend is geweest. De geleerde Crescimbini schrijft: ‘Maro de
loro Romanzi (De' Francesi) ne rimangano alcuni tuttavia in essere per le librerie
famose d'Italia, ed oltre alla Tavola ritonda, ed a quel di Turpino. Di molti fanno
menzione il Ducange, l'Uezio, et prima de loro Fanchet, come di quei di Garilla, di
Sangreale, di Til Ulespieghe, etc., che possono anche essi aver servito a nostri Italiani.’
In het nieuwere latijn, in jambische verzen, beschreef Jan Nemius de lotgevallen
van den gelukzoeker. Hiervan zijn twee uitgaven aanwezig: eene in 8o, van 1558 en
eene van 1563. Deze laatste uitgave beschrijft Freytag in zijn A p p a r a t u s
L i t t e r a r i u s ; hij is de meening toegedaan, dat dit boek te Amsterdam gedrukt is.
Gessner in zijn B i b l i o t h e k d e r R o m a n e betwijfelt dit, op grond, dat aan het
einde van dit boek, als drukkersmerk een gevleugeld hert is afgebeeld, een merk, dat
toekwam aan den Keulschen uitgever Eucharius Cervicornus. Van een Bossche
uitgave is ons niets be-
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kend. Zou het wellicht die van 1558 zijn? Dan is het ook niet onwaarschijnlijk dat
die uitgave van 1563 een her- of nadruk is.
Eene tweede latijnsche uitgave, in lyrische verzen, is die van Agide Periandre, een
pseudoniem, waarachter Gilles Omma zijn waren naam verborg. Zij verscheen in
1567, onder den volgenden titel: N o c t u a e S p e c u l u m . O m m e s r e s
m e m o r a b i l e s , v a r i a s q u e e t a d m i r a b i l e s , Ty l i S a x o n i c i
machinationes complectens, adjectis insuper elegantissimis
iconibus veras omnium historiarum species ad vivum
adumbrantibus, antehac nunquam visis aut editis. Authore
E g i d i o P e r i a n d r o , B r u x e l l e n s i , B r a b a n t i n o , Francof. ad Moen. 8o. Als
drukker van het boek met dezen wijdschen titel wordt opgegeven George Corvicus.
Het is 210 pag. in 8o groot, bevat 192 geschiedenissen of kapittels en is versierd
met 103 aardige houtsneêplaatjes, door Joost Ammon.
Deze plaatjes hebben tot model gediend voor de grover bewerkte en nagebootste
plaatjes, welke de meeste duitsche volksuitgaven versieren of ontsieren. In de opdracht
van zijn werk zegt Omma, dat hij het boek schreef op twee-en twintigjarigen leeftijd,
toen slechts drie jaren de dichtkunst beoefend had, en den geringen tijd van zes weken
daaraan besteedde. Zijn boek staat, wat taal, stijl en dichterlijke begaafdheid betreft,
beneden dat van Nemius.
De graveernaald heeft ook de lotgevallen van Tijl in koper gebracht. Lucas van
Leyden graveerde in 1521 te Antwerpen een koperdruk, gemeenlijk genoemd d e
S c h a l k , of U i l e n s p i e g e l . Van dezen merkwaardigen koperdruk zijn
tegenwoordig slechts 6 of 7 exemplaren meer bekend. De prent stelt voor een man,
op den weg den doedelzak bespelende. Op den rug draagt hij een mand, waarin twee
kinderen zit-
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ten. Een derde kind wordt gedragen op den rug eener vrouw, die naast den man loopt
en aan den teugel een ezel vasthoudt, die twee manden draagt, waarin zich drie
kinderen bevinden. Deze stoet wordt geopend door Uilenspiegel, een kleinen jongen,
die een uil op den schouder heeft zitten en een kruik met een stok in de hand draagt.
Een hond loopt hem vooruit.
Toen in 1775 te Parijs het merkwaardige prentenkabinet van den Heer Marietti
onder den hamer werd gebracht, kwam eene kopie van deze gravure in veiling. De
graveur Basan schreef de volgende noot in den beredeneerden Catalogus: La pièce
rarissime de l'Espiègle avec, deux copies, dont l'une fut faite par Hondius en 1644,
où il est écrit au bas en Hollandais, que le prix de l'original était alors de 50 ducatons.
Zie hier, letterlijk, de Hollandsche woorden van Hondius, door Basan niet vermeldt:
Dees eerste vorm is wech, men vinter geen voor ons,
Want een papiere druck gelt vijftich ducatons.
H. HONDIUS, excudit 1644.

Onder de prent leest men: Lucas Leydanus inv.
Een tweede kopie is van een onbekend graveur, en is zeer verdienstelijk in koper
gesneden.
Men zegt, dat een origineel dezer plaat van Lucas van Leyden in eigendom behoord
heeft aan den Zweedschen Gezant Spirings in den Haag. De gezant heeft deze
oorspronkelijke gravure met de belangrijke som van twee honderd kroonen betaald1).
Van beide bovenbedoelde kopiën heeft men een exemplaar gezien in de
verzameling van Dr. Parsons te Londen. Deze kopiën hadden hem zes guinjes gekost.
JOS. W.

1) Zie Humbert, Abrégé Historique de l'origine de la Gravure. Pag. 29.
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Internationale kunstvereeniging.
Sedert eenige maanden is er te Amsterdam in het deftig Heerenhuis ‘den bonten
Mantel’ - een halve eeuw lang als Blinden-Instituut gebruikt - een Vereeniging
gevestigd, die zich toelegt op het houden van doorloopende Ten-toon-stellingen, en
ook langs anderen weg kunst en beschaving tracht te bevorderen.
Voorwerpen van kunst en ‘kunstnijverheid’, in een aangenaam, gezellig lokaal
onder de oogen van belangstellenden te brengen, is een voortreflijk middel om den
schoonheidszin en den bloei van het edel handwerk te bevorderen. Er was aan iets
dergelijks in onze zich steeds uitbreidende stad bepaald behoefte en de
ten-toon-stellingen, tot heden Heerengracht 270 aangericht, leveren eene sprekende
getuigenis op voor den goeden smaak en den ijver der bestuurders.
Wij namen uit een weekblad, dat slechts een bepaalden kring van lezeressen heeft,
een aardig stukjen over die inrichting over, en voegen er een tweede oorspronkelijk
opstel aan toe.

Kunstenaressen,
door Maria van Utrecht.
Zonder tot de dwaze heethoofden te behooren, die er in onze dagen maar al te dikwijls
naar streven om als eene uitgemaakte zaak te verspreiden, dat de vrouw niet alleen
de
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gelijke, maar ook de meerdere van den man is; bekennen wij volmondig, dat het ons
bijzonder aangenaam is, wanneer wij onze zusteren door hare talenten mogen zien
uitblinken, en het bewijs leveren, dat ook het zwakke geslacht, dank zij ernstige
studie en volhardenden arbeid, iets schoons en goeds kan voortbrengen, dat de vrouw
in alle opzichten tot eer strekt.
En dat dit niet zelden het geval is, zal een ieder moeten toestemmen, die met ons
herhaaldelijk de zalen der Internationale Kunstvereeniging te Amsterdam bezoekt.
Laat ons eens even, gelijk de Franschen zeggen, tot de schepping der wereld
teruggaan. Eerst in de laatste dagen van November 1885 geopend, bestaat deze
doorloopende tentoonstelling derhalve nog geen vier maanden, en toch, wat hebben
wij daar al niet gezien. Naast de meesterstukken van Mesdag, Heemskerck van Beest,
Sir Frederick Leighton, Hlavacèk en de belangrijke werken der jonge Haagsche
schilders, trof men daar zes groote schilderijen aan van de hand der
zeven-en-twintigjarige Louise Abbema, wier pastels al evenzeer bewonderd werden;
een borstbeeld in marmer gebeiteld, door Sarah Bernhardt; een prachtige verzameling
der werken van Therèse Schwartze, wier talent voor geen levenden Europeeschen
schilder behoeft onder te doen; een meesterlijk Italiaansch kinderkopje van Wally
Moes, die er thans ook weder eene groote schilderij ‘Zonder werk’, eene arme vrouw
voorstellende, aan wier voeten een kind speelt, nog veel te jong om iets van de
wanhoop der ongelukkige moeder te begrijpen, en een kleinere studie in olieverf
exposeert. Verder kan men er nog twee bevallige vrouwenportretten zien van
mejuffrouw Wandscheer, een lang niet onverdienstelijk doek van mej. Caroline
Boelen, van wier hand ook in de bovenzalen een bouquet op porselein geschilderd
prijkt, en eindelijk vinden wij er thans de collectie schilderstukken en aquarellen van
mevrouw Zubli, geb. Van den Berch van Heemstede. Deze laatste verzameling heeft
dit gemeen met alle goede werken, dat men er evenveel kwaad als goed van zegt;
onverschillig laten doet zij niet, en dat reeds zou voldoende zijn om te bewijzen, dat
er wel degelijk
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iets inzit. Maar niet tevreden met dat ‘iets’, scharen wij ons zeer gaarne aan de zijde
van hen, die inderdaad juweeltjes onder deze hoogst merkwaardige studiën ontdekken.
Hoe goed herinneren wij ons nog de kunstenares zelve, uit een winter, nu al lang in
het verleden gezonken. Het was het zoogenaamde ‘pokkenjaar’; men huiverde voor
de vreeselijke ziekte, die ieder oogenblik den drempel der rijkste woning kon
overschrijden, en toegeschreven werd aan den nauwelijks geëindigden
Fransch-Duitschen oorlog, en men was al blij wanneer men een vriendelijk
glimlachend gelaat zag, welk voor een oogenblik het schrikbeeld deed vergeten, dat
in ieders brein spookte. Een der aangenaamste verschijningen uit die bange dagen
zal voor ons altijd blijven die innemende jonge vrouw, wie zooveel gratie, distinctie
en levendigheid eigen was, dat, wanneer men haar een dag lang niet in ‘Onze Buurt’
had opgemerkt, men zich al onwillekeurig afvroeg, of zij ook ziek zou zijn. Niets
scheen toen echter nog aan te duiden, dat zij ooit meer dan eene bevallige vrouw van
de wereld zou zijn, tot wij haar op eenmaal na vijftien jaren tusschenruimte alhier
terugvinden als een artiste van wie het beste te verwachten is: eene meening, waaraan
de Jury voor den Parijschen salon 86 dezer dagen haar zegel gehecht heeft. Indien
de lezeressen van dit blaadje de tentoonstelling mochten bezoeken, dan raden wij
haar aan, allereerst de olieverf-stukken der schilderes te beschouwen, maar daarna
ook wel degelijk een aandachtigen blik te schenken aan de aquarellen harer begaafde
hand. De wijze, waarop zij geplaatst zijn, is hoogst ondankbaar, men zou ze gaarne
aanstonds gaan verschikken; maar voor zoo weinig behoeft men niet bevreesd te
zijn, en gerustelijk kan men de meest verborgene teekening uit haar schuilhoek te
voorschijn halen en naar hartelust bewonderen. En al mocht gij ook, terwijl gij
daarmede bezig zijt, den een of anderen afkeurenden toon opvangen, laat u daardoor
niet overhalen datgene wat gij eerst bewondert, leelijk te vinden. Ook omtrent
kunstzaken moet men zich een eigen zelfstandig oordeel leeren vormen.
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Doch wij spreken niet van Mevrouw Zubli in het bijzonder, maar van de
kunstenaressen in het algemeen. En waar de vrouw onzer dagen zich zoozeer weet
te onderscheiden, daar is het ons dubbel lief, ook onze zuster der zeventiende eeuw
in die zalen aan te treffen, en wel in het levensgroote beeld van Tesselschade, door
den heer Prosper Delin op tegels geschilderd; Tesselschade, die figuur bij
uitnemendheid, die aan wetenschap en kunstliefde alles wist te paren, wat het ‘eeuwig
vrouwelijke’ uitmaakt.

In de hoofdstad.
Als men buitenlandsche vrienden over heeft, die onze hoofdstad bezoeken, dan toont
men hun gaarne het karakteristieke van onze bevolking: b.v. de Jodenbuurt, of wel
het schilderachtige van de statige grachten; waar zoo onze bezoekers lieden uit de
provincie zijn, die naar Amsterdam komen - zooals de Amsterdammers wel naar
Parijs gaan - om van datgene te genieten wat men alleen in centrums vindt - dan kiest
men niet het typisch Hollandsche, maar in 't algemeen de kunstschatten, hetzij
inlandsche of buitenlandsche, die Amsterdam in zijn muren vergaârd heeft.
Men heeft van die bezoekers uit de provincie die - ofschoon zij dikwerf overkomen
- telkens verwachten dat men in Amsterdam ‘iets nieuws’ zal hebben om te laten
zien.
- ‘Wat heb je nu om mij te laten zien?’
Vroeg mijn vriend toen hij gisteren uit Leeuwarden kwam. (Ik hoor die vraag sinds
twintig jaar ieder voor- en najaar uit zijn mond.)
- ‘Het Rijksmuseum,’ gaf ik met een groot gevoel van zelfbewustzijn ten antwoord.
- ‘Ik ben bij de opening geweest,’ zeide hij met een glimlachje van grand seigneur,
‘en zelfs ben ik nog eens over geweest - incognito.... daarom weet je het niet - toen
met dat spektakel over het licht.... je weet wel, waar de
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schilders uit den Haag bij te pas kwamen, en ik geloof zelfs een petitie in de Tweede
Kamer.... het fijne van de zaak heb ik nooit goed begrepen.’
- ‘Op welk gebied wil je iets zien? Wij hebben nieuwe huizen en groot aangelegde
gebouwen in de nieuwe wijken....’
- ‘Wat is dat toch van die Internationale Kunstvereeniging, dat schijnt pas opgericht
te zijn.... is dat iets goeds?’
- ‘Internationale Kunstvereeniging?’ vroeg ik verbaasd, ‘wat bedoel-je?’
- ‘Weet je dat niet? Jij, een Amsterdammer?’
Ik moest mijn bevreemding herhalen.
- ‘Wel,’ zei mijn vriend, ‘ik las er over in de couranten; er moet een kolossale
tentoonstelling van Mesdag zijn en van een fransche schilderes; ze schijnen dáár ook
andere kunstvoorwerpen, antieke en moderne ten toon te stellen, weet je daar waarlijk
niets van?’
- ‘Niets. - En waar zou dat ergens zijn?’
- ‘Zoo? - Nu moet ik u misschien geleiden in uw stad? - Mij dunkt in 't oude
Blindeninstituut op de Heerengracht. - Het is nog al aardig dat de kunst de blindheid
vervangt.’
Kwalijk kon ik mijn provinciaal gelooven; hij had het zeker mis gelezen in de
courant; ik wilde er een weddenschap met hem om aangaan, maar hij beweerde dit
niet te kunnen doen, daar hij te zeker was van zijn zaak.
Wij wandelden op; het was een prachtige, maar koude dag: zoodat wij, zelfs in
onze pelzen, slechts door een versnelden pas wat ontdooien konden.
Waarlijk! er scheen op de Heerengracht iets te zien te wezen, want het deftige,
oude Blindeninstituut naderende, ontwaarde ik een zwart glimmend bord met gouden
letters, zooals de kappers en modisten dit te Parijs ter aanbeveling van hun zaak aan
hun winkels hangen. Ja wel! er stond op: ‘Internationale Kunstvereeniging.’
- ‘'T zal wat zijn!’ sprak ik tot mijn vriend, ‘wat kan je nu achter zoo'n bord
verwachten.’
- ‘Ben je geen lid?’ - vroeg hij eenigszins onvriendelijk.
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- ‘Lid? Je droomt bepaald; ik wist niet eens dat het ding bestond.’
- ‘'T is ook waar.... het gaat je als Amsterdammer ook weinig aan....’
- ‘Ik beken schuld... of het schande is dat ik een vreemdeling bleef aan deze
inrichting, zullen wij pas binnen kunnen beoordeelen.’
Wij stapten de dubbele stoep op en mijn oog werd dadelijk aangenaam en
verwarmend aangedaan.... door de donkerroode tochtdeur; maar nog veel toegevender
voor alles wat wij te zien zouden krijgen werd ik gestemd, toen bij het openen van
die weinig banale deur een weldadige warmte mij uit de gang tegenstroomde en de
kwistig aangebrachte drapeeringen den indruk van comfort nog verhoogden. Geen
man in valen rok of armoedig gekleede juffer, wie de honger uit de verwelkte trekken
spreekt - maar een flinke blonde kerel in donkerblauw gesloten uniform met zilveren
halsketting - nam onze ‘entrées’ aan. Een kleine vriendelijke ‘button’ belastte zich
met onze stokken en mijn vriend - zeker om mij geheel te beschamen - vroeg:
- ‘Zijn de schilderijen van Mesdag nog ten toon gesteld?’
- ‘Neen, mijnheer, al lang niet meer.’
- ‘Al lang niet meer?! En in December....’
‘Elke maand hebben wij een andere expositie,’ antwoordde de portier met het
noodige zelfbewustzijn; ‘de Haagsche schilders en de president van de Koninklijke
Academie van Londen zijn ook al na de schilderijen van Mesdag opgehangen....
geweest.... wil mijnheer ook een Catalogus?’
Terwijl dat deze lichtgevende uitlegging werd uitgesproken had ik den aanblik
van de gang met de openstaande zalen gadegeslagen. Kachel, loopers, gordijnen,
bloemen, een oud duitsch klokje en een paar stoelen maakten van de anders zoo
koude vestibule - vooral in dit barre weder, een zeer aangename ontvangplaats.
Mijn vriend, die zich bepaald kunstkenner voelt, stapte met geestdrift de eerst
openstaande deur rechts binnen.
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- ‘Prachtig! heerlijk!’ riep hij uit ‘nu krijgen wij ook wat engelsche kunst te zien; de
luidjes van dáár ginder komen zoo ongaarne met hun werken over het kanaal!’
- ‘Bedoel je dat mannenportret?’ vroeg ik naderbij tredende, want ik moet uit
waarheidsliefde bekennen dat ik éérst getroffen werd door de stille harmonieuse
schakeering van mosgroen en bruin die als toon overheerschend was in het
ameublement van de kamer.
‘O!’ ging hij voort zonder op mijn vraag acht te slaan, ‘maar het verwondert me
ook niets, het is het portret van Sir George Watts, door hem zelf gemaakt; heerlijk
van lijnen, prachtig van kleur!’ En hij schepte er zooveel genoegen in, dat hij op een
divan ging zitten om naar hartelust dat meesterstuk te bezien. ‘Een eigenaardige kerel
die Watts,’ sprak hij vol enthousiasme, ‘hij leeft bijna als een kluizenaar, is schatrijk
en zegt van zich zelf dat hij geen schilder is.’
‘Geen schilder!’ En mijn uitroep klonk even ongeloovig als bewonderend, want
na het mannenportret stond ik nu voor een geidealiseerde psyché, zóó kinderlijk, zoo
teêr van vormen en kleur, zoo maagdelijk kuisch, zonder eenig omhulsel dat ik dacht:
de man, die zulk een vrouwenfiguur schept moet niet alleen talentvol, maar geniaal
zijn.
‘Geen schilder.’ Herhaalde mijn vriend met bevestigenden nadruk: ‘hij noemt zich
zelf een droomer, iemand die gedachten en zinnebeelden door kleuren en lijnen
tastbaar maakt, maar die eigenlijk niet teekenen en niet schilderen kan.’
- ‘Welk een zelfmiskenning!’
- ‘Het merkwaardige is dat de medailles en ridderkruisen hem toevloeien.... dat
hij ze allen weigert, ja, hij heeft zelfs den titel van Baronet van de hand gewezen....
niet later dan in 1885.... en dat alles op grond dat hij het niet verdient!’
‘Hij past bepaald niet in onze eeuw, maar is misschien wel daarom, of althans....
niettemin toch een groot artist. Van wie is dat kleine ventje hier? Er is zoo iets
Rembrandtachtigs in de kleuren.’
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- ‘Govert Flink! Ja, chapeau bas! hoor; je hebt het bepaald al meer gezien. Laat ons
nu maar eerst met onbekenden kennis.... maken. Wat zijn dit voor romantische figuren
met gazellenoogen? O! Portaels! Ook een man van veel talent; alleen maar, ik kan
mij niet goed wennen aan die.... hartstochtelijke vrouwenoogen, en die woelig
gekleurde achtergronden; anders veel oorspronkelijkheid tot in het bizarre toe; ik
mag wel van die lui die als individu sterk optreden in hun werken; mooi.... die oude
warme tinten in dat vrouwenportret: déception!’
- ‘Misschien is mijn smaak heel slecht, ik maak ook geen aanspraak....’
- ‘Je wordt bijna zoo nederig als Watts...’ viel mijn vriend mij in de rede. ‘Wat
bedoel-je?’
- ‘Dat ik, zoo ik geld had om een schilderij te koopen nog wel zoo graag zoo'n
vriendelijk meisjeshoofd - als die twee dáár van juffrouw Wandscheer - in mijn salon
zou ophangen.’
Mijn provinciaal zette zijn monocle recht en kwam inspectie houden om te zien,
in hoe verre mijn oordeel waarde had.
- ‘Niet kwaad! - Er steekt talent in! Koop ze, jongen! Koop ze! Die jonge dame
heeft bepaald een groote toekomst. Niet kwaad, dat stil-leventje hier, van een juffrouw
Boelen, een dilettante zeker... Zou zij de dochter zijn van onzen bekenden schrijver?
- Maar nu verder op... laat ons niet de fièvre des galeries krijgen.... Zeg, we zullen
in 't voorbijgaan onze pelzen maar aan den portier laten, het is hier heerlijk warm,
overal, en wij blijven nog wel een paar uurtjes... ik voel me hier geheel thuis.’
(Wordt vervolgd).
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Leonardus Marius.
Mr. S. Muller Fzn., Archivaris van Utrecht, levert tot het ‘Archief voor de
Geschiedenis van het Aartsbisdom Utrecht’, in het zoo even verschenen nummer 2
van het veertiende deel, eenige dokumenten, die licht werpen op de verhoudingen
der verschillend gezinde Nederlanders in de XVIIe Eeuw.
Daaronder komt vóor: eene ‘Verclaringe, gedaen ter goeder trouwen int secreet
voor eenige predicanten, van D. Rudolpho Francisci van Groeningen, gesonden van
Loven om als priester in die landen te verkeeren, doch is, door des Heeren genade
verlicht sijnde, om zijn studia te vervolgen, naer Vrieslandt tot Franiker gereyst, om
aldaer op costen (van) Groeningen theologie te studeeren.’
Het stuk, waarvan een afschrift berust onder de papieren van burgemeester C.
Booth, B. 101, in de Rijks-archieven van Utrecht, draagt geen datum; maar de Heer
Muller stelt het omstreeks 1630. Dit komt echter niet overeen met de meêdeeling
van den (trouwens op meerdere punten slecht ingelichten) auteur, dat Rovenius
‘ontrent dertigh jaeren’ is: deze toch werd geboren in 1575.
Het bevat o.a. eenige berichten omtrent R.K. geestelijken, die te Amsterdam en
Utrecht verbleven.
Ds Rudolphus zegt, dat Marius ‘tot Amsterdam resideert als hooft’ (hoewel
ondergeschikt aan den ‘regerenden bisschop’ Philippus Rovenius).
‘Marius,’ zegt hij verder, ‘de regent vant Cuelsche collegie,
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is uyt pure drift van conscientie hier te lande om de verdoolde schaepgens te huys
te soecken.’
De beroemde Begijnenvader is, in de laatste tijden, meermalen besproken.
Men heeft getracht het aandeel te bepalen, dat de sekuliere geestelijkheid en de
missionarissen gehad hebben in de terugvoering van Vondel naar Rome. 't Is jammer,
dat even zeker als we zijn van Marius en der Jezuïeten verkeer met Vondel, en van
het feit, dat deze geestelijken hem hebben voorbereid, we in dien zelfden graad
onzeker blijven omtrent het ‘tantum’ invloed, dat door Pastoor Marius en door de
Jezuïeten geoefend is.
Intusschen kan, wat Marius betreft, onzen geschiedvorschers niets onverschillig
zijn, wat tot zijne charakteristiek kan bijdragen.
Het kan niet van belang ontbloot geacht worden, bij het weinige wat van Marius
in 't Nederlandsch gedrukt is*) na te gaan, op wat wijze bijv. hij van den kansel omging
met zijne Begijntjens en andere ‘toehoorders’.
Ik heb elders de beschaafde en begaafde schrijfster Aeltgen Jans vande Poel, lof
gegeven.
Tot nadere kennismaking met haar en met haren ‘Eerwaerdighen Vader men Heer
Mr. Leenaert Marius’, wil ik hier een en ander uit een 4o Handschrift van haar,
gebonden in heel leêr, mededeelen.
Ziehier den titel: ‘Hier begint een boeck in houdende deuaersche vermaninghe oft
sarmoenen Gepreeckt vanden Hoogwaerdige Hoog geleerde Heer mijn Heere
Leonardus Marius vander Goes, Doctor in der Godtheyt Proost Archidiaken ende
Vicarius vande Cathedrale kerck van Haerlem en Pater van het Rondebeghijnhoof
vande stadt Amsterdam, In sijn tijt En van ons onwaerdigh nae onse cleijnicheijt wt
geschreven Aeltge Jans vande Poel, Wie soeckt, die vind. Nae dit een beeter.’

*) Zie mijn ‘Verspreide Verhalen’ D. II bl. 109 en volg.
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Voor haar naam staat een trek, die een D zoû kunnen zijn, maar die door mij voor
een krul wordt gehouden.
Tegenover den titel ligt in het boek een geteekend portret van Marius, met
onderschrift: ‘Den wel geletterden Marius, door S. de Licht, 1751. 63 jaaren.’ Op de
banderol, die het portret omgeeft, leest men: ‘Amstelodami, Ao 1652. AEt. LXIV.
D. Leonardus Marius, Goesanus.’ Het boek is niet gepagineerd; maar de signaturen
loopen van A tot EE. Op de I volgt de K. De U ontbreekt. Iedere letter
vertegenwoordigt 16 kl. 4o bladzijden; de EE. maar 15.
Het boek bevat nog eenige blaadtjens meer; die, achter in, eenige genealogische
berichten bevatten. Naar tijdsorde door ons meêgedeeld, luidt de inhoud dezer
berichten als volgt:
In Amsterdam Den 28 April 1684 op Vrydagh ben Ick Aleyda Van Eyndhoven
Getrout met Rutger Wynholtz, van pater de Kovinck (lees: Koninck?) In den 30 ditto
op Sondagh op het Stathuys voor Schepenen getroudt.
1685 op Donderdagh den 10 maey ben Ick in de kraem gekoomen van een
Jongesoon smorgens de klock half neegenen In is genoemt Rutgeeris Wynolten na
sijn groot vader van wegens syn vaders kant en is ook peet van hem met meuthe
(moeitjen) Vanevelt en den selve dagh gedoept van pater de Koninck.
1687 op Maendagh den 14 April ben Ick In de kraem gekoomen van een Jonge
Soon Savons de klock half elf In is genoemt Gerret Wynoltz na syn grootvader van
wegens syn moeders kant In Heerneef Thoedrus (sic) Voors en myn suster maria
lansingh is peet van Hem en dinsdagh smorgens gedopt van pater Kooninck.
1688 op woensdagh den 16 Junus ben Ick Inde kraem gekoomen van een Jonge
dochter smiddaghs de klock elf uuren en is genaemt mergrita wynolz na alle beyde
haer grootmoeder en haer oom derck wynoltz en meuthe vanevelt sijn peet van Haer
en is savons gedopt van pater de Kooninck.
1690 op vrydagh 10 feberewari ben Ick Inde kraem gekoomen van een Jonge soon
smiddags de klock half een En is genoemt Johannes wynoltz na syn overbestevaer
van sijn moeders kant en sijn vaders Heer oom In meuthe vanevelt en is savons
gedopt van pater de Kooninck.
Den 22 ditto Johannes Inden Heer gerust.
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1691 op Saterdagh Den 23 Junus ben Ick In de kraem gekoomen van een Jonge soon
nade middagh de klock 5 uuren en is genoemt Koenradus wynoltz na mijn mans neef
en is oock peet van Hem met mijn mans moeder en deselve ogenbleck gedopt van
pater de Koninck.
1693 op maandagh den 13 october ben Ick Inde kraem gekoomen van een Jonge
soon smiddaghs de klock 12 uuren en is genaemt francuskus wynols na sijn oudt
oom van wegens sijn moeders kant en mijn mans heerneef wilhellmus voortz en
meuthe Vanevelt sijn peet van hem en den selve dagh gedopt van pater de Kooninck.
1695 den 18 Desember op saterdagh ben Ick.... kraem gekomen van een Jonge
dochter savons de klock 6 uuren en is genaemt maria wijnoltz na mijn mans suster
en is oock peet van haer met mijn mans broeder dirck wijnoltz en den selve oogenblick
gedop van pater de Koninck.
1695 den 24 September is mijn soontie francuskus wijnoltz Inden Heere gerust.
Amsterdam Den 2 November 1696 is mijn lieve man Rutger wijnoltz Inden Heere
gerust.
In Amsterdam Den 16 maey 1697 op woensdagh ben Ick Inde kraem gekomen
van een Jonge dochter smorgens te twee (?) uren en is genoemt aleyde wijnoltz na
meuthe Vanevelt saleger en
De wakkere vrouw, die met een fraaye XVIIe-eeuwsche hand in zoogenaamd
‘duytsch’ (d.i. hollandsch) schrift deze familievoorvallen in haar devotieboek heeft
aangeteekend, is, eindelijk, na de geboorte van haar 8e kind bezweken, haren ‘lieven’
man 5 jaar overleefd hebbende.
De menschen schijnen in een goed gedoente gezeten te hebben, want in het boek
is tegenover de laatste bladzij de volgende quittantie geplakt:
‘Ontfangen door my als Regent van 't Aelmoseniers-Weeshuys dezer Stede, de
somme van hondert en vijf en vijftigh gl. wegens het Lijk van Alida van Eynthoven
het welke met consent van den Ed: Hr: Hooft-Officier bij avont sal werden begraven.
Actum in Amstelredam, den 14 Septemb. Anno 1700.
W V Waeijen.’
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Met een onbeholpen hand heeft men onder de laatste (onvoltooide) mededeeling
gezet:
Den 11 September 1700 ijn Amsterdam is Aleijda van Eijndhoven ijn den Heren
geRust de klock hallef.... en vrov van dese bovenstaende man Rutgert Wijnolsz en
moder van dese kynderen.
Dyt laste schrijft heft Derck Wijnoltz geschreven oom van dese kynderen.
Met redelijk goede schrijfhand bevat het boek nog de volgende aanteekening:
Amsterdam 1716 ben ick margrita wijnoltz getrout met harremanis van Langen
voor pater munnikshooven op den 8 maay
den 10 maay ben ick harremanis van Langen getrout voor de heere schepens met
margrita wynoltz
den 27 november 1716 ben ick margrita wijnoltz in de kraem gekomen van een
yonge soon (wel wat al te jong. A.Th.)
op Vrydagh de klock 12 uur, en is genoemt Yakobis van Langen en mijn mans
broer hendrick van Langen peet oom en suster anna pete meu
den 20 yunij 1717 is mijn soon ijacob van Langen in den heer gerust
den 3 februwarij 1718 ben ick in de kraam gekomen van een ijonge doghter
smorgens de klock aght ueren en is genoemt Alida van Langen en is genoemt naar
haar grootmoeder alida van enthoven van wegens mijn moeders kant en mijn vaders
moeder en mijn broer peet oom en sey is gedoopt van pater munnickshooven
den 8 april 1720 ben ick margrita wijnoltz in de kraam gekoomen van een yonge
soon savonds de klock half aght ueren en is gedoopt van pater munnikshooven en
swager everwijn van Steeden en de weduwe van hinderik van Langen peet en peet
oom naa mijn mans kant den 2 maay 1722 is mijn doghter alida van Langen in den
heer gerust.
Het handschrift van Aeltgen van de Poel is dus onder de berusting van nog andere
Alidaas gekomen. De gissing ligt voor de hand, dat ze tot haar familie behoorden.
Dan zijn ze intusschen niet in beschaving vooruitgegaan.
Wij gaan eenige staaltjens geven van hetgeen het ijverig begijntjen ons uit de
homeliën van Marius' bewaard heeft.
Vermelden wij eerst nog, dat het boek, van het begin tot

Dietsche Warande. Nieuwe reeks. Deel 5

296
het eind met een fraaye ‘duytsche’ schrijfletter bewerkt is, nu en dan afgewisseld
met andere alfabeths. De opschriften der preken zijn in gewone onderkast drukletters
geschreven. De initiaal van elke preek is aan een gefigureerd fraktuuralfabeth van
1600 ontleend. De Schriftuurtexten zijn met een fraaye italiaansche letter geschreven.
Voords is het boek geillustreerd met 8 platen, waarbij een van Harman Muller,
anderen met het adres van Thomas de Leu voorzien; de meeste van goeden stijl.
Boven de eerste preek staat:
Hier beghint een Sarmon van de heylighe Maghet Agatha daer ons in gheleert woort
hoe wy die dagen der h. moeten vieren -, te weten int bemercken van haer leeuen en
confersacie en het selfde in ons te bemercken.
Die heilighe Propheet Dauid seyt inde 83 psalm Ick heb vercooren verwoorpen te
sijn, in mijns Godts Huys, meer dan te wonen indie Tabernakelen der sondaeren. Dit
heeft die heylighe Maeght Agatha wel gheweeten, van wiens leeuen, beminde
kinderen, ick u een weynich sal verhaelen. Want ons meer beweecht moet en coragie
geeft, te hooren van zulcke Jonghe teere bloemen ghelyck .S. Agniet, en nu die
heylighe Maecht Agatha die met ons van eender natueren waeren becleet. Hoe vroom
en stantvastich sy haeren Bruygoon Jesum bemint en gedient hebben, om alsoo haer
voetstappen nae te volghen, en haer leeuen in ons te bewercken, En soo houwen wy
gheheughenis van de heylighe en lieue Vrienden godts, Als een Stadt houder van
Catana Agatha ghevangen hadt, Daer hy met een vleeschelijcke liefde op versot waer,
En haer schoonheyt en bevallickheyt siende, en met watten yver en cloeckmoedicheyt
sy haer geloof en suyuerheit bewaerde, Heeft haer gevraecht van wat gheslacht sijt
ghy, Sy antwoort. Ick ben niet alleen van Edelen en vermaerden Huyse, maer heb
veel rijcke en machtighe vrienden. Quitianus heeft geseyt sijt ghy van alsulcken edlen
ende duerluchtigen afcomst, Schaemt ghy u dan niet, u gheslacht te onteeren, en als
een dienstboode en maert te leeuen. Tis wel gheseedt (antwoorde Agatha) eer ghy
voort seght moet ick u vraghen, weet ghy wel waer den edeldoom in geleegen is, Ick
salt u seggen, onsen edeldom is daer in gheleegen dat wy dienaers Chrystus sijn,
Hoort ghy wel kinderen, dat wy alle gaer
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moeten dienen, Sy seyt dat wy dienaers Chrystus sijn, Tis waer dats int generael
geseyt, en wat volchter voort noe, om dat ick een dienst maecht van mijn Heere
Chrystus ben, daerom houdt en draech ick my voor een dienstbode. Hier hebben wy
twe leeringhe in Sint Aecht te bemercken, die eene dat sijt ons int generael voor
ooghen leyt, dat wy dienarssen en dienaeren Chrystus sijn, het tweede dat wy oock
int partikelier behooren te doen, want sijt self bethoont, en int werck stelt, hoe
vroomelijck sy alle beloften en draygementen en wederstaet, en hoe wijselijck Want
sy seyt al onsen edeldoom en al onse eer is daer in geleegen dat wy mogen dienarsen
Chrystus sijn, daerom houde en draech ick my voor een dienstbode.
Hoe gheluckich sijnse die dienen, Jae die wel dienen, hebt ghy niet wel ghehoort
kinderen, als een dienst meyt haer sal verhueren, hoe sy gaet vraegen en om hooren,
dat sy wel sou mueghen dienen, te weeten by godtvreesent volck en ofmer al eerlijck
huyshout, besonder van drie punten. Teene off die Heer rijck en van hooghen staet
is, het tweede off hy goet is om te dienen en wel moet lijgen dat men eet en drinckt,
het derde off hij al lyberael is, en goet loon geeft. Sommighe sijn so nau gesedt, dat
haer altijt nae gaet, datmen aen sulcken Heer en Vrou niet een stuyver can verdienen.
Maer die goet en lyberael is, die siet op een stuyver drie of vier niet, die ben ghesien,
en elck is graech om sulcken Heer en Vrou te dienen, dat sietmen wel, gaet maer aen
een waegen of schoyt, ende geeft die knechsens wat verval, sy comen strack loopen
als sy die persoonen sien, jae door regen en wint en by nacht, sy ontsien haer niet,
Jae haer leeuen souwen sy voor sulcke Heeren en Vrouwen laeten.
Siet, kinderen, hoe een dienst-maecht besorcht is voor een goet Heer of Mr. en
hoe langh duert die dienst, een iaer vijf of ses. En wat loon ist, een goet stuck geldt.
Dats haest verteert. Hoe behoort ghy besorght te sijn, wat Heer ghy gaet dienen, Hier
heeft Sint Aecht wel op ghelet, dat sv een groot machtich Heer sou dienen, daerom
is sy volstandich in haar voorneemen gebleeuen, Sy wist dat sy een groot goet lyberael
Heer hadt, diet haer rijckelijck sou loonen.
En zoo gaat de Theologiae Doctor, de Proost, Aartsdiaken en Vicarius, de raadsman
der amsterdamsche Burgemeesters, al naturalistiesch keuvelend voort, om zijn
begijntjens tot nederigheid en plichtbetrachting aan te sporen.
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Als ik goed geteld heb, heeft Aeltgen Jansdr. 23 preken en kortere toespraken van
den beminden Begijnen-vader (uitgesproken in het tijdperk 1633-1643) opgeteekend.
Deskundigen zullen er opmerklijke taalvormen in vinden. Ik heb alles naauwkeurig
afgeschreven: alleen heb ik het gebruik van y en ij, die Aeltgen door het zelfde teeken
aanduidt, onderscheiden naar de goede gewoonte der letterzetters van de XVIIe Eeuw.
Nu en dan vindt men den roomschen burger der Republiek, den te Amsterdam
gevestigden Priester, onder de leeringen van Marius te-rug. Een sermoen in de
kermisdagen begint hij aldus:
T is nu beminde kinderen, en toehoorders, kermis, Dat is kerckwijdinghe, Maer
wy sijn Godt beetert onse kercken quijt, door onse eyghen ongeregelde sonden en
versuymenis, Wat raet, nv selmen die moet verlooren geuen. Neen soo niet kinderen,
hout moet en coragie, Die wtwendighe kercken ist minst, Die waeren ons meest tot
een hulp (en aenlocking) omdat daer leuendighe kercken in souwen comen. En die
sijt ghy en wy allen gaer, Weet ghy wel seyt den heylighen Apostel Paulus, dat ghy
Tempelen van den Heylighen Gheest sijt, Hoe behoort ghy hier op te letten en in alle
godvruchticheyt te wanderen, om u Tempel wel te vercieren, dat den Heylighen
Gheest daer in sou mueghen rusten. Maer t' geschiet gheheel contrarie, men gaet, dat
God gheclaeght moet sijn, met onsen Feest-dach der Kerckwijdinghe soo traech en
onachtsaem toe, datmen in den dienst godts meer hooueerdicheyt, en ongesticticheyt
siet, als godtvruchticheyt, Jae datmen meer volk en dertele menschen indie spullen
en craemen siet loopen, als deuote en aendachtighe inder kercken, jae men vindt
veeltijts indie kercken meer vreemde lieden, alsmen doet van de inwoonders daer
die kermis ghehouden woort. Niet dat ik wil segghen dat men hier soo doet, ick hoop
en betrou u lieden toe, enz.
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Bibliografie.
Napoleon-Cyclus.
Een jonge hollandsche geleerde Dr. L. Simons, leeraar van 't koninklijk Athenaeum
te Leuven, heeft te Roeselaere, bij De Seyn Verhougstraete, eenen bundel gedichten
uitgegeven, die hij Napoleon-Cyclus betitelt.
Het is een keurig met kleuren en vignetten gedrukt boekje, wat slechts op 375
genummerde exemplaren gedrukt is.
Het doel des schrijvers is noch de verheerlijking noch de verguizing van het
Napoleontisch stelsel. In het voorbericht deelt hij den lezer mede dat hij de opkomst,
grootheid en val der Napoleons ‘heeft willen schilderen in onafhankelijke oden,
omdat de feiten die daarmede samengaan’ eenig zijn in de geschiedenis.
De jonge dichter wil Napoleon I als ‘verspreider der vrijheidsbeginselen van 89’
verheerlijken, doch tevens aantoonen, gelijk Barbier:
‘O Corse à cheveux plats qne ta France était belle
Au beau soleil du Messidor!’

De verzen van Dr. Simons zijn in 't algemeen zuiver, vloeiend en krachtig, zelfs zijn
de uitdrukkingen van energie wat al te talrijk. De metra zijn zeer afwisselend en
aantrekkelijk. Zij wekken niet weinig op tot de lezing van het geheele boekje, sluitende
met de woorden:
‘Meer dan krijgsroem zal het streven
Verheerlijkt zijn bij 't nageslacht
Van hem, die eenig in Europe,
Beschavingslicht en toekomsthope
Aan eene nieuwe wereld bracht.’

Zonder restrictie zullen de meeste lezers deze woorden wel niet onderteekenen.
Dr. P.A.T.
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Das Kirchenlied, insbesondere für Schule und Haus bearbeitet von Joseph
Pape. Buren i./W. Verlag von Christian Hagen (f 1).
Wij kondigen hier, bijzonder voor de menigte duitsche gezinnen onzer hoofdstad en
van het land, een uiterst nuttig boekje aan.
De schrijver, ofschoon katholiek, heeft zijn werk voor alle geloovige Christenen
ingericht. De protestantsche lezer zal zich niet beleedigd, maar wel gesticht gevoelen
door de menigte daarin voorkomende gedichten, die hij met vol gemoed aanstemmen
kan.
Het werk maakt geenerlei aanspraak op geleerdheid, en zangwijzen komen er niet
in voor, doch van vele liederen zijn die door het rhythmus bekend of gemakkelijk te
vinden.
Het zou echter een groote winst zijn geweest, indien de schrijver (zoo niet álle
melodiën, gelijk in de Kerstliederen, enz. van J.A. en L.J. Alberdingk Thijm), gelijk
bijv. Dr. B. Hölscher in zijn Deutsches Kirchenlied, eenige oude melodiën had
medegedeeld.
Het was niet noodig de oude spelling, gelijk Hoffmann v.F. dit met Michaël Vehe's
Gesangbüchlein heeft gedaan, te behouden.
Eindelijk verdient des schrijvers bijzonder doel nog geprezen te worden, namelijk
een bundel stichtende liederen voor huis en veld en niet alleen voor de kerk uit te
geven. Het zou niet kwaad geweest zijn indien Pape den titel van zijn werkje daarnaar
had ingericht, b.v. ‘Stichtelijke liederen voor dagelijksch gebruik’, of iets dergelijks.
De uitdrukking Das Kirchenlied is niet geheel wel gekozen.
Leuven.
Dr. P.A.T.
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Bladen uit het dagboek van een pelgrim in Italië,
Vervolg.
De Kerk is overal de zelfde, waar de Staat hare vrijheid van beweging niet knakt en
belemmert. Men kan de zelfde vondelingshuizen te Parijs en te Rome zien, in de Rue
S. Jacques en in den Borgo del S. Spirito. - Maar laat mij dit nog van Napels zeggen,
dat die stad een inkomen van drie millioen dukaten voor liefdewerken bezit. Hoe dat
geld besteed wordt, vermelde nog éen gesticht onder velen, de Albergo dei Poveri,
door Karel III gesticht, waar vierduizend arme mannen en vrouwen uit heel het
Koninkrijk verpleegd worden. Alle zorgen rusten ook daar op Vincentiaansche zusters
en broeders, die hun eigen leven blijmoedig uit liefde tot God verkorten, om dat der
gebrekkigen te verlengen.
Maar wil men onpartijdig wezen, dan dient er helaas bijgevoegd te worden, dat te
Napels de malversatie in het bestuur dier huizen, bijna ongelooflijk is en duizenden
aan de bestemming hunner erflaters onttrokken worden. Is er erger misdaad denkbaar:
den wil der overledenen te bespotten, maar vooral den Christus in het eigendom
zijner armen te bestelen? Bona Christi, goederen van Christus noemt de Kerk die
goederen in de levende hand der liefdadigheid! In de Annunziata b.v. zag ik
zeshonderd jongens en meisjes, van de pasgebo-
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renen in hun wiegje tot alle leeftijden toe, en toch is er plaats en geld voor het dubbele
aantal. O hebzucht eener waanchristelijke wereld, hoe zult gij rillen van schaamte
als de zon van Gods gerechtigheid opgaat! De Staat en de Italiaansche nog wel, de
bestuurders van liefdefondsen benoemend! Ik verhaalde de zeer eerwaarde overste
hoe bij ons te lande daarentegen de voortreflijkste mannen en vrouwen het regentschap
der liefdehuizen zonder eenige tijdelijke vergoeding voor hunne zeer groote
opofferingen waarnemen. ‘De Heer zal ze rijkelijk daarvoor loonen in tijd zoowel
als in eeuwigheid, dat lijdt geen twijfel,’ hernam zij. Maar rampzalig Italië, waar het
peil van zeden onder dat der Turken zelfs dalende is! De Koran zegt in het vierde
hoofdstuk: ‘Geef den weezen hunne goederen terug. Wacht u die te bederven. Verteer
hun erfdeel niet door het met uw have te verwarren, want zulks is eene ontzettende
misdaad.’ En de Turken houden die wetten heilig, want zij vreezen God, wetende
dat zij eenmaal voor Hem zullen staan.
Een andermaal bezochten wij te zaam den Molo. 't Was tegen zonsondergang. Te
midden van 't plein leunend tegen de spaansche fontein, maakt de improvisatore,
gehuld in zijn wijden blauwen mantel, een gebaar dat hij spreken gaat. Een breede
groep visschers en lazzaroni hurkt om hem neer. De voorbijgangers scharen zich
staande daar achter. De gondeliers halen de spanen in en dringen hun boot tegen de
kade. De koetsiers steken de zweep op, slaan er de teugels om, en kruisen dan armen
en beenen. De ezeldrijvers laten hun makkers in de schaduw van de straat, en plaatsen
zich nevens de koetsiers op den bok. De zwaar met marmer beladen door witte ossen
gesleepte vrachtwagen maakt halt. De waterdraagsters zetten plotseling de
pompejaansche kan van haar hoofd neêr, en treden nader. De straatjongens staken
hun joelen en spelen, en klimmen op boomen en wagens. Een paar
capucyner-monnikken in gesprek met een ouden gedecoreerden bourbonist op een
bank gezeten, bergen nu haastig hun snuifdoos en hun ontzaggelijken
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rooden zakdoek. Alles is ademloos stil. Mannen, vrouwen en kinderen, paarden,
ossen en ezels, alles spant de ooren. 't Is een tafereel voor 't penseel van Salvator
Rosa. De improvisatore steekt wederom zijn hand uit de zwierige plooien zijns
mantels omhoog, met de waardigheid als ik mij die voorstel van een Tasso aan het
hof van Ferrara. Eene daverende toejuiching begroet dat gebaar. Diego Ponchielli is
na den kardinaal de populairste man uit Napels, ieder kent hem, ieder groet hem,
ieder houdt hem hoog. Hij is de vreedzame tribuin, de redenaar, de dichter. Heden
vangt hij aan met een zang van Tasso's onsterflijk heldendicht:
Canto l'armi pietose e 'l Capitano
che 'l gran Sepolcro liberò di Cristo:
molto egli oprò col senno e con la mano,
molto soffri nel glorioso acquisto...

Ik zing den held met zijne vrome scharen, die Christus graf bevrijdden van de schand;
met veel beleid en moed bevocht de held zijn glorie, maar nog veel grooter was de
smart, die hij daar ondervond...
Na dezen heerlijken aanhef grijpt de improvisatore in de volheid van zijn eigen
gemoed en schildert met kleuren van vuur, de grootsche figuur van Godfried van
Bouillon, en de beteekenis zijner kruistochten. Soms weeft de schilderachtige redenaar
een lieflijk verhaal onder het hoog dramatische, maar altijd ernstig blijft de toon:
Lucia, religieuse in het Sinte Kateryne klooster te Bologna bemerkte eens, dat een
jonge man dagelijks haar kwam beschouwen op de gaanderij, van waar zij de H. Mis
hoorde. Van dat oogenblik verscheen zij ter kerke slechts achter een jalouzie
verscholen. De minnaar, door zulk een zelfverloochening getroffen, zweert zich aan
God te zullen wijden, even als zij die hij bewondert. Hij verlaat Bologna, begeeft
zich naar Palestina, en werpt zich te midden der gevechten. Gevangen genomen en
op de pijnbank gelegd, opdat hij zijn geloof verloochene, roept hij uit: ‘Vrome kuische
jonkvrouw Lucia, indien gij nog leeft, houdt dan door uwe gebeden staande uw
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ridder, die u zoo lief heeft! Indien gij in den hemel zijt, stem mij dan den Heer
welgenadig!’ Nauwelijks heeft hij die woorden geuit, of hij valt in diepen slaap;
wakker geworden, ziet hij zich in ketenen geklonken, maar in zijn vaderland nabij
het klooster zijner beminde, die naast hem staat stralend van schoonheid: ‘leeft ge
nog, Lucia?’ vraagt hij haar. - ‘Ik leef, o ja, maar van het waarachtig leven; kom en
leg uw ketenen op mijn graf, en geef den Heere uw dank.’ De kuische maagd was
gestorven den zelfden dag als haar minnaar Europa had verlaten.
Een weemoedige glimlach speelt om de lippen der toehoorders, en menigeen pinkt
zich een traan van de wangen. ‘Poveretta!’ roept men. De improvisatore slaat een
blik ten hemel en vervolgt.
Hij verhaalt van de Kruistochten. Dante, zegt hij, verweet zijn tijdgenooten, dat
zij het graf van Christus in de macht der honden lieten en klaagde, dat het door de
pausen vergeten scheen. Par. 9, 15. Petrarca maande tot kruisvaren aan met den zang:
‘O aspettata in ciel beata e bella!’ o gelukzalige en in den hemel verwachte schoone!
Annio van Viterbo preekte te Genua in 1480 onder ontzaglijke toejuichingen de
zegepralen der christenen over de turken, zegepralen welker gewisheid hij met
aanhalingen uit de Openbaring bewees. Ariosto te midden zijner onuitputlijke
spotternijen, vond een verheven toon om te bewijzen, dat de geloovigen beter deden
de muselmannen te bevechten, dan elkaâr onderling te verscheuren. Tasso wijdde
heel zijn dicht aan die roemrijke onderneming, want ook hij hoopte dat het goede
volk des Christus, wanneer het eenmaal den vrede zou genieten, den onrechtvaardigen
prooi zou ontrukken aan de Halve Maan. En zooveel anderen deden edelmoedige
vermaningen hooren. Een kruistocht is een boven alle roem verheven werk van liefde,
een onwaardeerbare genade. Want die zich daartoe aangordt, verdient zelf daardoor
gewis het eeuwig leven; en, wie vermag het aantal ongeloovigen te tellen, die het
planten der kruisbanier in gindsche gewesten aan de hel zal ontrukken?
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De legers ijlden tot triomf der waarheid, voorspel der tijden, wanneer de oorlog
slechts zal gevoerd worden om tot den vrede te leiden. Persoonlijke berekeningen
vielen weg: het ridderpantser sluit te eng om er een goudbeurs onder te bergen. De
nederigheid en zelfverloochening der edelen maken al hun geringe medestrijders tot
broeders, omdat allen het Eeuwig Kruis als broeders van Jezus omhelzen.
Verzoeningen, waaraan men wanhoopte, kwamen plotseling tot stand; elk onrecht
werd hersteld ten einde toch Gods hulp in den strijd te verzekeren, want wie zijn
naasten niet alles vergeeft, kan van God ook gewis geen vergiffenis beiden. De
neergeslagen zielen, door teleurstellingen of wroegingen verscheurd, staken den
oceaan over om moed te scheppen en wedergeboren te worden tot nieuwe
veerkrachtige christenen.
Amadeus VI van Savoje onderzocht weêrom zijn geweten op het oogenblik, dat
hij te Venetië scheep ging. Hij herinnert zich zekeren Barberi, dien men lang wegens
diefstal in den kerker had geboeid gehouden, doch wiens onschuld later bewezen
wierd. Alvorens van wal te steken, laat de held den schobbejak 200 gouden florijnen
ter hand stellen. Het beeld der H. Maagd prijkt nu liefelijk op de azuren banier van
Savoje, terwijl op anderen het zilveren kruis op rood veld met de strikken van liefde,
zinnebeelden van dien prins onder den leeuwenkop boven 't cimier, als uit de verte
na zulk een daad, de zege schijnt te profeteeren. ‘Non nobis non nobis sed nomini
tuo da gloriam,’ niet aan ons, niet aan ons, maar aan uwen naam, o Heer, schenk de
glorie! roept de prins uit, en knielend kust hij het teeken onzer verlossing, dat de
karthuizer hem tot afscheid eerbiedig overreikt.
De improvisatore zwijgt en slaat de oogen neder. ‘E bravo, bravissimo!’ roept de
menigte, zoo behoort, zoo behoort het, ‘evviva Gesù Cristo, evviva la madonna
santissima!’
De improvisatore buigt, en beschrijft vervolgens den strijd tegen de wreede
tulbanden. Aller blikken volgen in hevige spanning zijn levendige, bezielende
voordracht; alle harten kloppen; spreker en toehoorders geraken in éen geestdrift
alsof het sa-
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belgekletter onder onze oogen plaats greep en de eigen bloedverwanten streden onder
Jerusalems wallen. Eindelijk begroet een daverend handgeklap de onloochenbare
zege van het kruis. Eene korte stilte daarna, en don Diego besluit met de zedeles:
‘De dagen van de kruistochten zijn voorbij, en keeren vooreerst niet weder. Europa
heeft het opofferend geloof verloren. Maar wat dagelijks terugkomt, is de kruistocht
tegen onze booze hartstochten en de wereld en den duivel, en wat nog heden daartegen
bestand blijft evenals in de dagen van Godfried van Bouillon, is het kruis des
Verlossers. Stat crux dum volvitur orbis. Laat ons met de hand en het hart aan dat
kruis, o mijn geliefde broeders en zusters, die de schat des geloofs door Gods genâ
nog bezitten, in dien strijd met den moed der kruisridders, onze voorouders, vechten
en dulden, opdat Jesus ook ons de zege verleene, die zege waarover wij in eeuwigheid
zullen juichen. Tot weerziens!’ En den breedgeranden stroohoed weer op zijn hoofd
drukkend, verdwijnt de improvisatore fier als een Dante, die uit den hemel afdaalt,
door de zich eerbiedig openende stilzwijgende reien.
Gaarne had ik mijn verblijf te Napels ditmaal verlengd, maar de hitte was ondragelijk,
ik voelde mij kwalijk aangegrepen en besloot tot half September in villegiatuur te
gaan.
Ik vertrok naar Ischia. Een uitnemende stoomboot voerde mij in twee uren daarheen.
Ik nam mijn intrek te Casamicciola in de Grande Sentinella, 't hoogste bewoonbare
punt des eilands, te midden van een kastanjebosch op een rots, vrij en schoon als de
idylle eens zeemans. Gelukkig waren de twee ruimste vertrekken onbezet. Zij waren
beroemd als 't geliefkoosd verblijf van Murat, en later van Lamartine toen hij secretaris
van ambassade te Napels was. Inderdaad kan men niets schooners ter wereld
aanschouwen dan 't gezicht, dat ik des morgens tot twaalf uren en des avonds na
vijven, wanneer de zon er niet haar verzengende stralen op afschoot, op mijne breede
loggia die voor mijn kamers lag, kon genieten.
Zoo ver mijn oog reikte onder het wolkenloos azuren ge-
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welf, spreidde de Middellandsche Zee haar golvend amatisten tapijt. De statige
fregatten en korvetten, soms een heel eskader uit de straat van Gibraltar opdagend,
kruisten hier met stoombooten uit den Levant; de koopvaarders van Marseille groetten
de galjoenen van Afrika; de koraalvisscherspinken der Mergellina en de jachten van
Napels adel, kenbaar aan hun blanke met goud omzoomde zeilen, dartelden, met de
reien huppelende dolfijnen wedijverend in de sierlijkste sprongen voort. Achter de
groene rots, waarop ons wit hotel zich verhief als een toren, troonde de Epomeo aan
een reusachtig mausoleum gelijk, waardig den reus die zich tegen Iupiter durfde
meten. Eertijds een vulkaan, als de Vesuvius vlammen spuwend uit zijn kruin en
flanken, thans het vreedzaam domein eens kluizenaars die er sinds vijf en veertig
jaren driemalen des daags den Angelus luidt, ter eere van Gods Zoon en Diens
maagdelijke moeder. Een balsemgeurige lucht mengelt zich boven granaatwouden
en wijngaarden, verkwikkelijk en bedwelmend tevens, indien men 't vergeten kon,
dat alle rust hier enkel schijnbaar is, dat het onderaardsche vuur slechts sluimert en
de gloeiende gesmolten massaas, welke de kern van onze planeet vormen, elk
oogenblik op Gods wenk kunnen losbarsten en terstond uw paradijs met zijn droomen
in het niet doen terugzinken.
Nog altijd gedenk ik met beving dien nacht van den 26 Juli, dienzelfden dag als
werkelijk een paar jaren later de stad Casamicciola in de scheuren van den grond te
pletter viel. Het was vier uren in den morgen, toen ik te bed uit den slaap geschud
werd door een doffen schok als van een onderaardschen donder, een schok die op
mij den indruk van den ondergang der wereld maakte. Hij duurde slechts eenige
sekonden, maar die geleken mij uren toe. 't Eerste oogenblik lag ik onbewegelijk,
verstijfd van schrik. Een aardbeving! 't Was de eerste maal dat ik er zoo geweldig
eene ondervond. Maar na de eerste gewaarwording bedacht ik mij, vloog op, wierp
een paar kleedingstukken om, en vluchtte. Een angstig gegil klonk om mij heen:
Naar zee! naar zee! klonk de
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noodkreet. Op den gang ijlde mij met haar twee kindertjes Mevrouw Ferrari te gemoet:
‘ik heb de muren zien wankelen, riep zij uit, red mijn kinderen!’ Ik nam de oudste
op mijn arm en ijlde naar zee, om een sloep te bereiken. Heel de stad was
opgesprongen en snelde naar het strand. Een Franciscaan, die bezig was de H. Mis
te lezen, droeg nog zijn kasuifel en had als allen gedaan. 't Was één jammertooneel.
Eerst aan strand kwam men weer tot bezinning. Gelukkig had de schok slechts eene
golvende beweging gehad, (want wanneer daarop een loodrechte beweging volgt is
niets tegen de kruisende schommelingen dezer tegengestelde richting bestand,) en
gelukkig herhaalde zich de beving niet. Wij wachtten een uur; ‘'t gevaar is nu voorbij,’
zeiden de inwoners, en allen vulden in een oogenblik de kerk. 't Was juist Zondag
morgen, maar met welke godsvrucht werd toen de offerande vergezeld, God alleen
weet hoeveel zonden 't waarachtig volmaakt berouw in die stonde gedelgd heeft!
Twee dagen later beleefde ik een ander, maar ditmaal nog dreigender doodsgevaar,
in volle zee en ziehier op welke wijs.
Er leefde te Ischia een der beruchtste roovers van Calabrië. Veertig jaren lang was
hij de schrik van alle fransche en engelsche reizigers geweest, die hij met den haat
eens patriots vervolgde. Troepen werden door de regeering tegen hem uitgezonden,
maar altoos vergeefs. En 't ergst was dat de bandiet door de bevolking bemind wierd,
omdat hij steeds een bandiet van eer was gebleven. Geen enkele euveldaad was ooit
door hem of een der zijnen tegen haar bedreven; zijn levenstaak bestond enkel in
wraakoefening op franschen en engelschen, wien elke goede napolitaan overigens,
en niet ten onrechte, de rampen zijns vaderlands toewijt. Eindelijk des krijgs moede,
besloot de regeering van Victor Emmanuel met den geweldigen man te onderhandelen.
De bandiet verlangde ook naar rust en beloofde voor immer de wapenen te zullen
neêrleggen, indien men hem tot havenmeester van Ischia aanstelde. De regeering
bewilligde; en sinds bijna twintig jaren, ofschoon thans ver in de tachtig, oefende de
ex-bandiet nog eervol zijn ambt uit tot aller voldoening. Dat niet alleen;
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maar hij stond in de geur van heiligheid: uren lang mediteerde hij elken morgen voor
het kruisbeeld, en zijne beide dochteren waren door hem opgebracht als toonbeelden
evenzeer van godsvrucht als van schoonheid.
Op een avond dat de gasten van ons hotel ten terras vereenigd waren, verhaalde
ik eenige avonturen van den bekeerden bandiet. Allen waren getroffen en toen ik uit
had, vroeg eene dame mij levendig of 't niet mogelijk ware dien held te aanschouwen.
Deze dame heette Mevrouw Ferrari. Mevrouw Ferrari, mijne buurvrouw, wier naam
ik reeds zoo even tijdens de aardbeving vermeldde, was eene persoon van
buitengewone gaven. Zij was de dochter van een fransch diplomaat, vriend en
ambtgenoot van Lamartine in het gezantschap te Napels. Te Parijs geboren en
opgevoed met Alfred de Musset, had zij later van Lamartine onderricht genoten, en
was op haar negentiende jaar gehuwd met den heer Ferrari, een der beste
napolitaansche letterkundigen. In dusdanig verkeer had zich haar aanleg ontwikkeld
en had zij het tot schrijfster van verdienste gebracht, zoover altijd zulks aan eene
vrouw kan gelukken. Als toonzetster en pianospeelster genoot zij evenzeer eene verre
gevierdheid.
Het verhaal van mijn bandiet nu had zich op eenmaal in hare verbeelding tot een
roman ontsponnen, en zij verlangde den man, zijn huiskring en omgeving te leeren
kennen, en zoo 't kon, zijn geheele leven uit zijn eigen mond te vernemen. Ook ik
voelde mij daartoe geneigd, niet om er stof tot schrijven uit te putten, - ik schreef
alleen uit ambteloosheid - maar wel om van nabij eene merkwaardige menschenziel
te meer te kunnen bestudeeren. Ten einde echter aan Mevrouw Ferrari aangenaam
te zijn, stelde ik haar terstond voor, om reeds den volgenden dag ons plan te volvoeren.
Wij zouden des avonds tegen zonsondergang naar de stad Ischia roeien, den bandiet
te midden van zijn huisgenooten verrassen, en eindelijk zoo hij spraakzaam was een
paar dagen ten onzent uitnoodigen.
Een hollandsche vriend, de advokaat Mr. Rietstap, die juist
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te Casamicciola was aangekomen, wilde ons gaarne vergezellen en den volgenden
morgen meldde zich nog eene engelsche familie bij mij aan, om van de partij te
mogen wezen. Ik huurde een snelzeiler met twee matrozen en besprak ter
opvroolijking tevens mijn vriend Francesco Siniscalchi, den trovatore, een bariton
van ongemeene welluidendheid, dien ik elken avond gewoon was te doen zingen.
All right. De heenvaart liep goed ten einde. Te Ischia aan wal gestapt, kregen, ook
fortuinlijk, onze engelsche tochtgenooten op 't laatste oogenblik toch eenig
gewetensbezwaar om zich met een straatroover, gelijk zij den Brittenhater noemden,
in te laten en verkozen de stad te bezichtigen, wat ik trouwens voorzien had. God
dank, wij bleven toen geheel onder ons, die zich bij den havenmeester aanmeldden.
Nadat wij omzichtig en bescheiden, aan zijn beide dochters, die ons de deur openden,
de redenen onzer komst bekend gemaakt hadden, ontvingen zij ons met alle
voorkomendheid, en met die bevalligheid alleen aan fransche en italiaansche vrouwen
eigen. De oudste Nathalia Marini geleek door de onbeschrijfelijk zachte tint harer
trekken op de dochter des Titiaans - zij was ook te Venezia, waar het schoonste
morgenrood den oostelijken hemel overtijgt, geboren. De andere Carmela geheeten,
met al verschillend, geleek op de ongelukkige mevrouw Lebrun, gelijk zij zichzelve
op het doek gebracht heeft.
Na eene korte poos verscheen de vader in al den glans zijner vijf en tachtig jaren.
Een volle sneeuwwitte haardosch sierde zijn hoog en edel voorhoofd, zijn houding
was statig als een ceder, zijne trekken waren ernstig vriendelijk als van een capucijn,
zijne manieren hoffelijk als van een ridder. Met éen opslag van zijn helder, donker
oog had hij de oprechtheid onzer bedoelingen gepeild, en na eenige welwillende
vragen, met passenden afstand gesteld, zijn oordeel over zijne gasten bevestigd
ziende, toonde hij zich in onze belangstelling ten hoogste vereerd, liet ons door
Carmela een glas Malvasia voorzetten, en begon meteen het verhaal van zijn leven:
‘Gelijk gij de Beide-Siciliën thans kennen leert, o edele
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vreemdelingen, zoo sprak hij - zijn zij niet meer als in mijner vaderen dagen, gelukkig
en geëerd. Als over heel Europa is de vampyr der revolutie ook over mijn vaderland
neergestreken en knaagt ruim een eeuw aan ons edelste leven. De kerk wordt vervolgd,
God hebbe erbarmen; ons Koningshuis zwerft rond, wij weten niet waar; de oude
zeden sterven weg, de stuurlui van onzen staat zijn roekeloozen, die zich alle klippen
ontveinzen, en nieuwelingen die er in eigen welbehagelijke, ongedroomde vlucht
over henen zien met grenzenlooze verachting; onze wetgeving wordt zoo doende
verheidend; en ik zie slechts een zwarten nacht, die de toekomst onzer zonen omhult.
Arm vaderland! zuchtte de grijsaard, - en 't was alsof een diep gevoel van verdriet
hem ondanks zich zelven overmeesterde, ach, dat Gij beter uw heilig goed
gewaardeerd hadt! Maar de bedwelmende wind der valsche vrijheidsbegrippen was
- al sinds de opheffing der Societeit van Jezus, die God behoede! - uit Frankrijk
begonnen te waaien, men vergat de wijsheid der eeuwen, men verachtte de weldaden
van het heden om de bedriegelijke beloften eener ingebeelde toekomst, die nimmer
komen zal. ‘La liberté n'est pas venue, elle viendra,’ was altijd het dichterlijke woord
des misdadigen Thiers, als hij zijn Parijzenaars voor den gek hield. De vrijheidsboom
werd te Napels geplant en Bonaparte was de vampyr die er op afschoot - en een
bliksemstraal verlichtte des grijsaards gelaat, - die gevloekte korsikaan knakte onze
vrijheden, stoorde onze rechten, stal ons edelste bloed. En toen wij geheel bedwelmd
- ondanks het schitterend voorbeeld van Spanje, het eenige land waarop de hoop des
grooten Pitt voor de herstelling der orde in Europa gevestigd was, en zoo te recht,
en leefde hij nog, wellicht wederom gevestigd zou zijn - ronddansten, gaf Bonaparte
ons een polichinel met een rokje van klatergoud tot koning. Overigens was Murat
van nature een held, die een beter lot verdiend had en een dood op het veld van eer!
Van het oogenblik dat hij te Napels Bonaparte's satraap werd, heeft hij geen vrede
meer gekend. Onvergetelijk droef blijft het mij te moede, hoe bij de inwijding eener
kathedraal,
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waarvan hij edelmoedig de kosten gedragen had, ik den ijdelen held vernederd zag.
Ik zie het nog: de geestelijkheid had den koning aan de hoofddeur ontvangen en
schreed voòr de majesteit naar 't altaar; op 't oogenblik dat Murat den noch kwalijk
bevestigden vloer voor den preekstoel betrad, ontstond eene verzakking en Murat
verdween onder 't op hem vallend puin. Verwond en bestoven wierd hij naar boven
te voorschijn gehaald. Hij richtte zich op en zuchtte: ‘die val voorspelt mijn naderend
eind; ach, dat ik nooit Koning geworden ware!’ En waarlijk hij had een lot als
Masaniello. Kort daarna werd hij onthoofd, na eerst op zijne beurt verraden te zijn
door de mannen - gelijk het altijd gaat - dien hij de meeste weldaden betoond had.
Nu kwamen de Bourbons terug onder de zegenwenschen der Napolitanen.
Een nieuw tijdperk van geluk had God de Heer ons toegedacht. Helaas, het was
alleen Restauratie in naam; alleen de uiterlijke vormen van het oude wierden hersteld,
maar de Revolutie bleef de eenige oppermachtige gebiederes. Constitutie was toen
de leus der liberalisten, gelijk thans die van vooruitgang, zoo belachelijk na 1848,
moet weergalmen. Men riep, men banketteerde, men liep te hoop om eene constitutie
als die van Spanje, en niemand wist wat het was - gelijk in 1789 het volk van Parijs
om de afschaffing van het veto eischte, in den waan dat 't eene belasting was. Van
de spaansche constitutie was geen enkel exemplaar te Napels voorhanden. Toen de
edele graaf della Margarita, gezant van den koning van Sardinië, toch weten wilde
wat die constitutie wel bevatte, moest hij ze te leen vragen aan den spaanschen
minister, die er bij toeval een in zijn toiletdoos meêgebracht had. Maar de venditaas
of geheime eedgespannen hadden den zedelijken en godsdienstigen val van mijn
vaderland gezworen, en zij zagen in de constitutie, of zij nu spaansche dan wel
fransche heette, het deed er niets toe, een middel tot hun helsche plannen tegen troon
en altaar. Een grooten steun hadden deze venditaas in het personeel der ministeriën,
waar een zwerm overtollige, hongerige ambtenaren uit belastingen, d.i. uit onze
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private beurs, in het zwarte laken gestoken, (enkel uit belooning voor hunne
beginsellooze gezindheid) optimistisch met de revolutie coquetteerde. Maar wie van
die venditaas de eigenlijke drijvers waren, niemand anders dan de engelsche
diplomaten, officieele en officieuse. Die kortzichtige excellentiën en hun omgeving
van petits-maîtres lokten zwermen van liberale fransche letterkundigen, van
vrij-protestantsche engelsche bijbelventers en van bedorven vrouwen naar het hof,
beschermden ze in alle kringen, en 't zijn de leer en 't voorbeeld en 't geld van die
kabaalmakers, welke tot om het hardst den vrede en de welvaart van Napels bedorven
hebben.
Ongehuwd en dus wat mij zelven betreft belangeloos, alleen vertrouwend op God
en op mijn geweer, maakte ik van mijne vrijheid gebruik, en zwoer den oorlog, een
rusteloozen oorlog, tegen al wat engelsch mocht wezen. Ik wierf een schaar van
kloeke, eensgezinde, jonge patriotten tot dat doel en sinds is er geen engelschman
of als een hunner gesignaleerde trawanten, tot welke natie hij ook behooren mocht,
die onder mijn bereik viel, vrijgekomen zonder een losprijs als boete voor de
wandadige verspreiding hunner liberale of vrij-protestantsche wanbegrippen te
betalen.
Doch, God zij dank, nooit heb ik mij een enkelen druppel onschuldig bloed, noch
eene enkele argelooze traan behoeven te verwijten. 't Was niet tegen de personen
maar tegen de boeken, tegen de dukaten, tegen de ballet-kostumes, die mijn vaderland
bedierven, dat ik krijg voerde, en welke ik bij gebreke van plichtsbetrachting der
Autoriteit confiskeerde. Mij heeft men een roover durven noemen, maar ik vraag het
u, o edele vreemdelingen! waren niet zij dat veeleer die voorname, geleerde, deftige,
rijke lui, die de eer, het geloof, de deugden, de vrijheden mijner goedhartige
landgenooten, dag in dag uit, gewetenloos onder de hooge bescherming der britsche
rijksvlag belaagden en roofden, onder het voorwendsel van de natuurschoonheden
in Italië te komen bewonderen, en huichelachtiger nog - naar mate de toestand van
hun eigen noordsche bevolkingen in gruwelen dieper weg-
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zinkt - de achterlijkheid van ons volk beklagend in gesprek en in geschrifte? Die
engelsche reizigers waren destijds een der ergste plagen, die over Italië ooit gekomen
zijn. En zij zijn het wellicht nog tot op den huidigen dag gebleven. Maar ik ben oud
geworden, ik draag vijf en veertig litteekens en ook nog vier kogels in mijn lichaam,
waarvan twee in het hoofd welke nooit konden uitgehaald worden; thans heb ik een
eerlijke rust verdiend en rest mij verder nog slechts éen doel: mijzelven tot een zaligen
dood te bereiden en mijne dochters eerzaam en kuisch te bewaren, tot zij een braven
echtgenoot naar Gods raadsbesluit ontmoeten.’
Zoo luidde in 't kort des grijsaards verhaal. Met bewondering en ingenomenheid
had mijne tochtgenoote toegeluisterd: de bandiet, die tegen de revolutie voor de
aloude zeden en traditiën van zijn vaderland 't geweer had gedragen en de fransche
edelvrouwe, wier bloedverwanten onder de liberale guillotine gevallen waren, en die
zoo iets geen oogenblik vergeten kunnend, en ofschoon dame zijnde, tegen de
revolutie de pen voerde, hadden zij niet beiden geleden en gestreden voor de zelfde
zaak? ‘Er zijn, - sprak zij, - op de hedendaagsche wereld, ondanks alle schijnbaar
tegenstrijdige baanderleuzen slechts twee partijen: de revolutionaire en de
anti-revolutionaire partij, en wanneer in de ure van ernst het strijdvaardig hart gaat
schiften, voelt het zich ten leste toch aan zijn geloofsverwanten, zelfs boven eigen
standgenooten het innigst geschakeld. Geen wonder, de stand wordt bepaald voor
den duur van dit vluchtig, aardsche leven, het geloof verhoopt de eeuwige
gemeenschap van lot in het Rijk der Gerechtigheid.’ Ook mijzelven - ik kon het niet
ontveinzen - verbond eenigszins de felle haat mijns harten tegen de revolutie aan
dien grijzen volksman, die zooveel hij vermocht en naar zijn licht, op zijne wijze,
de verfoeilijke revolutie had bestreden in hare verraderlijkste gedaante. Hartelijk
dankten wij Domenico voor zijn verhaal en met een warmen handdruk afscheid
nemend, verzochten wij den belangwekkenden grijsaard een andermaal nog eenige
avonturen uit zijn bewogen leven wel
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te willen meêdeelen. Domenico, verheugd in vreemdelingen, wat hem zoo zelden
overkwam, geestverwanten, ten minste onbevangen waardeerders van zijn verleden
gevonden te hebben, nam onze uitnoodiging voor den aanstaanden Zondag en
Maandag dankbaar aan, met den zelfden eenvoud als waarmeê zij tot hem gericht
wierd.
Aan den voet van een afzichtelijk antiek beeld, dat van Brittannicus heette
afkomstig te zijn - genoeg om hunne conventioneele bewondering en potlooden in
beweging te brengen, vonden wij onze fatsoenlijke britten terug bij een theetafeltje.
't Was negen uren geworden, maar aan terugvaren was voor de dames geen denken
meer. Een storm was opgestoken en fel klotste de zee tegen de havenwanden. Ook
de heeren voelden zich ongeneigd op nieuw in 't dobberende bootje te stappen. ‘Is
er gevaar’? - vroeg ik de matrozen. ‘Een weinig, maar wij zijn er tegen opgewassen,
we hebben ons door erger zeeën gered, de tocht zal een uur langer duren, maar van
avond voor middernacht bereiken we toch, zoo God wil, veilig Casamicciola trouwens we moeten wel terug.’ ‘Hebt geen vrees, - riep Francesco, - de bark die
den trovatore en zijn fortuin voert, gaat niet onder.’ ‘Welaan, dan ga ik als goed
hollander met u mee, indien gij italianen het avontuur durft bestaan, dan mag ik nog
minder aarzelen; overigens gij hebt om ons den tocht gewaagd, ik wil in uw gevaar,
als er nu is, ook met u deelen.’ En terwijl het overig gezelschap twee wagens bestelde,
sprong ik in de boot, greep het roer, en liet den troubadour het ‘Ave maris stella’
aanheffen. De matrozen de roeispanen vattend, vielen in, en onder de hartelijkste
wenschen der toeschouwers stieten wij van wal. Alles ging voortreflijk, maar o wee,
even buiten het havenhoofd veranderde het tooneel. De zee kookte, een dichte
duisternis bedekte de kust, en alleen de bliksemstralen gepaard met het breken der
woedende baren, waarvan het ziedend schuim in ons gezicht terugspatte, verwittigde
ons dat wij daarlangs onzen koers recht hielden. Na een half uur werd het nog slechter.
Huilend smeet de wind reusachtige
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wolken over ons heen en wij werden het spel der golven: dan eens torenhoog
opgevoerd, dan weer in de diepte neergeplofd, bekropen mij de angsten des doods.
Intusschen liet ik niets blijken om van mijn kant de drie metgezellen niet te
verontrusten. De zanger had zijn mandoline weggeworpen en zich naast mij gezet,
zoo goed het kon een vierde roeispaan hanteerend. Maar nog een oogenblik en aan
roeien viel niet meer te denken. Al lang waren ook mast en roer als veêren
weggeslagen.
Met gelatenheid maar als door eene zelfde ingeving, trokken wij allen de roeispanen
binnen en grepen den rozenkrans. ‘Domine salva nos perimus,’ riep ik uit. ‘Ave
Maria gratia plena,’ baden de matrozen en alterneerend antwoordde ik met Francesco
het ‘ora pro nobis.’ Doch weldra verstonden wij elkander niet meer; de matrozen
wierpen zich op de knieën, zich vastklemmend aan de kanten van de boot, en alle
vier den rozenkrans omhangend zwegen wij en bevalen onze ziel aan God den Heer.
Gelukkig keerde de wind en blies ons ruggelings voort. Bijna twee uren duurde die
doodsstrijd. Wij zagen niets meer om ons heen, dan soms bij het lichten des bliksems
het schuim der kokende baren.
Ai mij - wat is de mensch toch eene mengeling van tegenstrijdige verschijnselen
- te midden van den hoogen ernst eener doodsstonde genoot soms het minder deel
mijner ziel eene innige voldoening over het lichamelijk gevaar en het voor haar zoo
ongewone natuurtooneel; en overviel mij op zonderlinge wijs de gedachte, hoe
moeielijk het voor den schilder valt een storm naar waarheid weer te geven. Hoe kan
men door kleuren voorstellen tegelijk het loeien van den orkaan, het rusteloos
geflikker des bliksems, het brullen der zee, het kraken en onttakelen des vaartuigs,
de gemoedsangst der bemanning feller jagend dan de elkander opstuwende rukwolken,
het donderend geklots der baren tegen de rotsen, in éen woord de grenzenlooze,
vernederende majesteit des Heeren over Zijne schepping? Neen, zoo iets is
onmogelijk.
Middelerwijl waren de landreizigers te Casamicciola aange-
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komen en verbeidden ons lot in zorgvolle spanning. ‘Alleen de Madonna kan ze ons
terugbrengen,’ antwoordden de visschers. En al biddend ontstaken zij toortsen, om
ons tot bakens te verstrekken en hielden de touwen gereed voor het geval, dat een
noodgeschrei de haven mocht bereiken. Door het stadje had zich in een ommezien
het gerucht verspreid van den nood des S. Antonio - zoo heette ons scheepje - en de
halve bevolking was naar zee gestroomd, om zich aangaand ons lot te vergewissen.
Eindelijk, we hebben nooit kunnen zeggen hoe, maar te half twaalf ure, nam een
geweldige golf onze notenschaal op haar rug, en zette ons rustig en zacht in de haven
aan den voet van den Monte della Misericordia neder. Wij waren in de haven zonder
te zijn binnengeloopen.
Wij grepen de riemen en na nog enkele krachtige slagen hadden wij de landingstrap
bereikt. Een luid, ver weergalmend ‘Evvivano! evvivano’! begroette ons van de
angstige menigte. De bloedverwanten mijner drie gezellen omhelsden hunne geredden
en terwijl ik die armen de geldstukken schonk, die ik bij mij droeg, in stille
dankbaarheid tot den God des levens en des doods opwaarts blikkend, nam ik gaarne
een warmen visschersbaai over mijne doornatte schouders en liep, zoo haastig ik
kon, naar mijn rots om in stilte den Heer en Zijne Moeder voor onze redding te
danken. ‘E un vero miracolo’ zei mijn gastheer, en velen zeiden het hem na. Zelfs
bij geen dier protestanten, die anders den tijd der wonderen voorbij rekenen te zijn,
kwam het ditmaal op het wonderbaar iets van ons behoud te loochenen.
Protestanten, zegt gij, wijzigen hunne meeningen in katholieke landen. Sommigen,
niet allen. Ook dat sloeg ik gade op Ischia, waar eene engelsche dame woonde, die
tot niets minder zich geroepen waande dan tot het episcopaat over hare
geloofsverwanten op het eiland en over zoovelen als zij er uit de roomschen tot haar
High Church hoopte te zullen overhalen. Zoo dikwijls de Bisschop van Ischia een
mandement schreef, vaardigde tegelijk onze miss het hare uit, en wel in optima forma,
niet over geloofspunten, wat de bevolking haar euvel
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zou hebben genomen, maar over belangen eener christelijke huishouding. Tijdens
mijn verblijf zag er een het daglicht over de noodzakelijkheid van het rein houden
van huis en lichaam. Ook heb ik er een van hare Hoogwaardigheid ontvangen over
de nuttigheid van het trouwe schoolbezoek, keurig gesteld als door een opziener van
het middelbaar onderwijs hier te lande. En dewijl deze dame overigens zeer barmhartig
was jegens de armen, ontving men hare gedrukte vermaningen nooit zonder
welwillendheid. Toch was die dame verre van waanzinnig. Zij had heel de oude
wereld met groote vrucht bereisd; vooral had zij meermalen het heilig Graf te
Jerusalem bezocht. Zij bezat een rijk museum en eene niet minder kompleete
boekverzameling afkomstig van haar vader, die hoogleeraar der rechten aan de
universiteit van Edinburg geweest was. Hare geheele verschijning herinnerde mij
die van lady Stanhope zooals Lamartine deze in Palestina ontmoette. Elken avond
ontving Miss Moore hare landgenooten ter thee en sints ik de eer genoot haar te
mogen voorgesteld worden, was het ook mij meermalen gegund hare kennis en haar
fijn vernuft in dat gezelschap te mogen bewonderen. Niet minder hare
karaktervastheid.
Miss Moore bewoonde eene in oosterschen stijl opgetrokken prachtige villa,
waarvan alle ramen op den Vesuvius moesten uitzien. Toen de villa de eerste maal
afgebouwd was, kwam eene aardbeving, die geen steen er van op den anderen liet.
De eigenares bevond zich te Napels, toen zij 't bericht van die ramp ontving: haar
eenig antwoord aan den boodschapper was: ‘Opbouwen.’ De villa werd inderdaad
opgebouwd, maar zeer lang mocht zij daarvan toch niet genieten. De laatste
aardbeving heeft villa met museum en bibliotheek in den afgrond doen zinken. Ik
weet niet wat van haar zelve geworden is; ik had behalve die engelsche dame ook
zooveel andere goede personen uit alle standen te Ischia leeren achten, dat mij de
moed ontbroken heeft daar, na de groote ramp, terug te keeren. Helaas, heeft het
vuur de onschuldigen met de schuldigen in den schoot der aarde verslonden?... Men
weet, dat kort
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voor de ramp een kermisoptocht gehouden werd, waarop eenige hoogheilige
geheimnissen van onzen godsdienst belachelijk waren voorgesteld. In het vrome
Sorrento, waar ik een jaar later terugkeerde, was er niemand die aan Gods wraken
over dien optocht twijfelde. ‘Het gebeurt vaak aldus in onze landen, - zeiden mij de
ouden van dagen - en het is God de Heer, die in 't ontzettende, buitengewone dier
rampen van aardbevingen, ziekten en overstroomingen de sanctie zijner heilige wetten
doet gevoelen!’
‘Quand Dieu efface c'est pourécrire,’ zegt mijn meester, de graaf de Maistre.
Merkwaardig is het verschijnsel bij zulke rampen van de talrijke zondaars, die
door verstandsverbijstering aangetast, luid hunne biecht openbaren. Wie overigens
de stoffelijke werkingen van aardbevingen wil leeren kennen, raadplege von
Humboldt. Deze verhaalt o.a. de aardbeving van Caracas, hoofdstad van Venesuela,
in 1822, op Witten Donderdag. De geheele stad stortte in; 10.000 inwoners werden
in éen oogwenk onder haar puin bedolven. Kerken van over de 43 Ned. ellen hoog
en welker schip gedragen werd door 3 tot 4 el dikke zuilen waren zoo vergruisd, dat
er van pilaren noch zuilen nauwlijks een stuk meer te herkennen viel. In eene kazerne
stond een regiment onder de wapenen; in een ommezien was het spoorloos verdwenen,
begraven.
Allen herinneren zich nog de aardbeving, die, in 1843, een deel van den
Veghelschen dijk deed instorten. Maar wat beteekent dat in vergelijking met de
beroering der elementen, waarbij geheele eilanden verdwijnen en verrijzen in de zee;
bergen zich opheffen en neervallen! Den 29 September 1538 ontstond in de nabijheid
van Napels de 125 Ned. ellen hooge Monte Nuovo, in minder dan 12 uur. In 1831
verrees bij Sicilië het eiland Ferdinandea 58 el boven de zee, maar verdween weer
een jaar later. Genoeg, geen Nederlander zal immer het lot van Krakatau in ons
heerlijk Insulinde vergeten.
Het is de Heer onze God, die met den adem Zijns Geestes
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kan scheppen en verdoen. Hem alleen blijft het eerste en het laatste woord aller
dingen. Hij is de Alpha en de Omega. Op den jongsten dag zal Hij alles nieuw maken
wat door de zonde beroerd wierd.
Wat Ischia overigens betreft, hier is het krachtigst antirhumatische bad der wereld,
dank aan het gehalte zijner kokende zwavelbronnen. De oude dichters verhalen, dat
de reus Tipheus door Jupiters bliksem getroffen, onder den berg Epomeo ligt, evenals
de reus Encelas onder den Etna, en dat de vuurbeken niet anders dan diens zuchten
zijn. De wilde natuur van het eiland maakte dit ten allen tijd tot een vrijwillig
ballingsoord der beproefden. De beroemde Victoria Colonna, vriendinne van Michel
Angelo - eens had hij haar bijna gekust, zegt zijn biograaf, maar 't was, toen zij in
haar lijkkist lag uitgestrekt - droeg hier haar weduwlijken rouw over den held Pescara,
gelijk Maria van Arragon later dien van den Markies del Vasto. De dappere Murat
ontvluchtte hier de kwellingen zijner gestolen Koningskroon. Dichters en toonzetters
vonden hier huns weemoeds hoogste inspiratiën. En zelfs de koele zoon van 't Noorden
door den kus van Ischia's morgenzon ontwaakt, vlamt van verrukking over zulk een
paradijs, met zulke taal en zulke tonen verheerlijkt:
Fille de la douleur, Harmonie! Harmonie!
Langue que pour l'amour inventa le génie!
qui nous vins d' Italie, et qui lui vins des cieux!
Douce langue du coeur, la seule où la pensée,
cette vierge craintive et d'une ombre offensée,
passe en gardant son voile et sans craindre les yeux!
Qui sait ce qu'un enfant peut entendre et peut dire
dans tes soupirs divins, nés de l'air qu'il respire,
tristes comme son coeur et doux comme sa voix?

Toen hij zijne dochter meêgenomen had om het Oosten, dat land der herinneringen,
te aanschouwen, gevoelde Lamartine, bij den aanvang zijner reis, - zoo verhaalde
eens een mijner vrienden, een fransch prelaat - soms spijt van op de golven te hebben
gewaagd dat zoo dierbaar bestaan, hetwelk de
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storm in zijn bloesem kon wegrukken; dan stelde hij zich zelven gerust, zeggende:
‘zij zal in den schoonsten levenstijd, wanneer alle indrukken zich met ons belichamen
en de elementen van ons bestaan worden, zij zal dan gezien hebben wat het edelst
in de natuur en in het rijk der kunsten moet blijven.... hare kinderlijke herinneringen
zullen van het Parthenon en S. Pieter, Constantinopel en Jerusalem wezen, en het
verhaal van haar ouderdom uitmaken.’ Maar wat beteekent, wanneer het geldt den
mensch te verheffen, het marmer, wat de stroomen, wat mogen de verhevenste
herinneringen zelfs, in vergelijking met de aanraking en de gemeenzaamheid van
een wijs man?... voortdurende verschijning van eene hoogere wereld, waar alles
kalmte, harmonie, waardigheid, zachtmoedigheid is; bekoorlijkste openbaring van
het menschelijk schoon, door eigen arbeid en Gods genade saam gevormd, en door
den H. Paulus ‘vir ornatus’ genoemd?
Zulk een man, naar het mij toescheen, was de kluizenaar op Ischia's Epomeo. Toen
ik het eerst bij hem aanklopte, lag naast de Heilige Schrift het boek van Tertulliaan.
‘De prescriptionibus contra haereticos’ geopend op een rotsblok, dat tot zijn tafel
diende. ‘Dat boek, riep hij uit, heeft Bossuet tot model gediend voor zijn “Histoire
des Variations des églises protestantes”, die Turenne bekeerde en nog het uitnemendste
betoog tegen alle ketterijen is gebleven. En - zich tot mijne vrienden keerend: - de
Waarheid verandert nooit, maar uwe kerk verandert, dus uwe kerk bezit de Waarheid
niet.’ ‘Die de Waarheid volkomen wil dienen, moet de wereld volkomen verzaken,
maar Gij hebt de wereld daarom volkomen verzaakt, gun dies den pelgrim, dat hij
den kluizenaar met een gelukwensch begroete,’ antwoordde ik. ‘Gij spreekt als een
italiaan - hernam de kluizenaar - maar zijt Gij niet als die u vergezellen, uit het
kilhartig Schottenland?’
‘Kent gij het land van Gorkums martelaren?
waar bij het Noordzeestrand het graf in eere staat
van Bonifaas den Fries; met wien eens Willibrord
van 't warme kruisgeloof de heilapostels waren?
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Dat land is 't mijne,’ riep ik uit. ‘Gewis ken ik dat land, waar het aloud geloof na
driemaal honderd jaren herrezen uit het stof weer den ouden zegen spreidt, tot Afrika
en 't verre Oosten. Want ik ben zeeofficier geweest - zoo vervolgde de kluizenaar en op mijn verre tochten heb ik meer dan eens de missiën onder Neerlands driekleur,
en ook de schoone havensteden van Neerland zelf bezocht. En uwe marine, haar
manschap is met de fransche de ridderlijkste en joviaalste der wereld!’ - ‘Dat beaam
ik volkomen,’ - viel een zeekapitein, juist uit Brazilië teruggekeerd, dien ik bij zijn
ouden vriend den kluizenaar had aangetroffen, in de rede - ‘maar zeg mij eens en
vergeef mij de vraag: is 't waar, dat wie onder uw landgenooten zijn kanalen nooit
verlaten heeft, iets schacherachtigs en kleingeestigs, iets wantrouwends met zich
rondsleept, omdat hij boven de sfeer zijner alledaagsche slenterberekeningen zich
niet verheffen kunnend, grootsche of belangelooze daden, 't zij van verre, 't zij van
nabij, nooit in staat was te begrijpen? Zulks wierd verleden in een gezelschap te
Batavia beweerd - 't zijn toch praatjes niet waar?... Ik had het moeten tegenspreken...
Maar behalve uwe voortreffelijke zeelui, was ik slechts met één Hollander in
aanraking geweest, wiens schip ik in een noordschen nevel, buiten mijn schuld, had
aangevaren... Dien man leerde ik bij die gelegenheid kennen: hij gaf zich uit voor
een schatrijk personaadje met de meest uitgebreide handelsbetrekkingen, en woonde
te Amsterdam. Ik heb zijn naam gelukkig vergeten; maar nooit heb ik in de vier
windstreken bekrompener, geestesarmer, saaier, en tegelijk gewetenloozer vent
ontmoet. Zelfs de edelmoedigste schavergoeding, die ik onverplicht den zanik
aanbood, kon hem niet voldoen. Eindelijk schreef ik terug: ‘loop naar den duivel.’
Daarop antwoordde hij mij nog eens: ‘“Gij hebt mijne eer gekrenkt; ik ben een man
van krediet, - ik zou u moeten uitdagen; maar ik kan tot mijn leedwezen niet van
mijn kantoor weg, doch wacht slechts, booze, listige Italiaan, ik zal op de beurs en
in mijn klub, 's morgens thuis, 's avonds in Arti of in Volkspaleis, iedereen ver-
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tellen wie gij zijt, opdat iedereen kwaad van u spreke! Zoo zal ik u wel krijgen en
dat is veiliger ook: zoo loop ik persoonlijk ook geen gevaar, wat ik trouwens, altijd
op mijn fatsoen gesteld en bezadigd in mijn wandel, nooit geloopen heb; mijn zaken
permitteeren mij niet een vijand in het front te zien, ik vervolg hem liever van verre
in den rug. En gij zult wel, evenmin als anderen, die 't van mij ondervonden tot hun
schand bij al wat als deftig op de beurs bekend staat, naar Amsterdam komen om
mijne grenzenloos achtbare persoonlijkheid te compromitteeren; en kwaamt ge er
dan zijn er, zooveel die op mij gelijken en den zelfden naam voeren, dat gij nog de
kans zoudt beloopen vergeefsche onkosten toe te maken”’... - ‘Wacht eens’ - vroeg
de heer Martens den verhaler onderbrekend - ‘heette die grenzenloos achtbare
handelsman niet Batavus Droogstoppel? Dezelfde zal 't wel wezen, die onlangs in
even achtbaar blad tegen de oplichterijen van zekeren franschen schrijver des Houx
het publiek waarschuwde, gelijk hij zulks indertijd in alle waarachtigheid en soliditeit
gemeend heeft te moeten doen ten opzichte van den leugenachtigen, uit 's lands
eervollen dienst weggejaagden Multatuli, die in een verderfelijk boek de
koffijveilingen op Java bedoelde te discrediteeren?’ - ‘Dat kan wel zoo zijn,’
antwoordde de Napolitaan - ‘'t is wel een dergelijke naam, maar om 't even, laat hem
Batavo Drostopelli geheeten hebben..., neen, dacht ik bij mij zelven, die heer Batavo
Drostopelli kan geen type ooit wezen van een Hollander: een goed Hollander, heb
ik altijd gelezen, handelt rond en eerlijk, en tast nooit iemands eer onrechtvaardig
aan; de Hollanders houden te zeer aan hun goeden naam in 't buitenland; de zonen
der Oost-Indische compagnie hebben te veel nationaal eergevoel. Bossuet moet zich
vergist hebben, toen hij schreef: ‘Cette petite nation qui a fait tant de grandes choses,
sans grandeur.’ Tot zoover de napolitaansche zeekapitein. - ‘Ja,’ haastte ik mij te
antwoorden, ‘Bossuet zal zich versproken hebben, had die redenaar ook ooit de
Amsterdamsche Keizersgracht gezien? Maar in Gods naam, laat ons Droogstoppel
op zijn kantoor te Am-
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sterdam laten banken; ook ik heb hem sints een tiental jaren leeren kennen; 't is tijds
genoeg als ik den man in mijn land terugvind, ik huiver daarvan reeds bij de gedachte
alleen. Sursum corda! spreek mij liever eens over deze landen, gij pater kluizenaar!’
Daarop ontspon zich naar aanleiding van Tertulliaans polemiek het verhaal eener
episode van de kerkelijke geschiedenis te Napels, uit de dagen der hervorming, dat
mijne belangstelling hoog wekte en ik wellicht later eens zal meedeelen. - ‘“Qui
multum peregrinantur raro sanctificantur, wie veel rondtrekt wordt er zelden beter
op,’ zegt uw Thomas van Kempen - zoo eindigde mijn gastheer, - ‘maar wil men
steeds zegen en levensvruchten op zijne reis oogsten, en in de kennis der waarheid
evenzeer voortreizen, dan verzuime men nooit eerst de heilige plaatsen van de buurt,
die men bezoekt, te vereeren en haar geschiedenis te bestudeeren. En weinige plaatsen
ter wereld evenaren dienomtrent Napels.’ Ik verontschuldigde mij dusver niet beter
op de hoogte te wezen, zeggende hoe de hitte mij naar Ischia had gedreven, maar
dat ik, nu uitgerust, onverwijld mijne plichten ten opzichte van de heiligen van Napels
weer zou opvatten, liever dan op het schoone eiland te lang natuurschoonheden te
bewonderen, waarvan het bespiegelend genot zonder praktische wijding, op den
duur, op verzwakking der ziel gewoonlijk moet uitloopen.
Toen ik van Ischia op een laten avond naar Amalfi zeilde, was de kust als met
vuurtongen overdekt. Het waren piktoortsen, die knapen over hunne schuit leunend,
boven den zeespiegel hielden om de visschen te verschalken. De visch het licht
ziende, meent dat het de dag is, en komt naar boven. Op dat oogenblik waakt de
vader van den knaap en tracht in zijn net de verzwommenen te ontvangen.
Wij zeilden Capri voorbij, het statige, rustige eiland, door Caesar Augustus ‘het
eiland der zorgeloosheid’ geheeten, met zijn ontzagwekkende als een Medusakop
vooruitstekende rotsblokken, waarop Tiberius, de gebieder der wereld, zich zelven
uit wroeging, maar niet uit berouw, over zijn gruweldaden
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verbande. In 1803 maakten de Engelschen van de napoleontische verwarring gebruik,
om gelijk Malta en Gibraltar, Ceylon en onzen Kaap, ook dat eiland te rooven, en
tot een ‘klein Gibraltar’ te bestemmen, maar in 1808 hernam het Murat met zijn
dappere, katholieke Sorrentynen in een prachtigen overval. Capri doet overigens aan
S. Helena denken. En wie zichzelven verbannen wil, kan geen beter oord uitkiezen.
Tegenover Capri op een rotspunt zat een arend te staren; het was de schoonste,
welken ik ooit gezien had, waarschijnlijk was hij in een storm uit zijn vaderland
verdwaald. Onze boot stoorde zijne rust; hij scheen niet van menschen te houden,
vloog op en liet ons varen. Ik ken geen grooter genot op zee, gelijk op de bergen,
dan de vlucht van zoo'n arend te bewonderen: die hooge hemelvlucht, is ze niet het
zinnebeeld van de liefde der heiligen? Maar ook deze arend moest weer omlaag en
zich vernederen uit aardsche vermoeienis. O, zalig wie naar den hemel vliegt, om
niet terug te keeren!
En die rotsblokken in zee, op verren afstand van elkaâr en eenzaam als de dagen
van vrede in ons korte leven, - ‘de dagen mijns pelgrimstochts bedroegen honderd
en dertig jaren, allen te zaam weinig en zoo slecht,’ antwoordde Vader Jacob - die
schoone rotsblokken, wie weet welk eene heerlijke natuur vóor den zondvloed
daarover bloeide!
Te Amalfi begon ik een negendaagschen pelgrimstocht naar heilige graven, bij
dat van Sint Andreas den Apostel. Van daar naar het graf van S. Matthaeus te Salerno
aan den voet der zuil waarop zijn hoofd wierd afgesneden. De zuil doet nog een
geheimzinnig zuchten hooren, gelijk aan 't bruischen eener toornige zee. Naast den
Evangelist rust Gregorius VII van zijn strijd tegen den duitschen keizer. Een weinig
verder Sigelgaita, de gemalin van Robbert Guiscard, des pausen vriend, met haar
zoon Roger en Willem haar kleinzoon. Van Salerno trok ik naar Pagani, het armoedige
graf van S. Alfonsus van Ligorio, den laatsten Dokter der H. Kerk en
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de apostel van Napels, die den H. Franciscus de Hieronymo opvolgde en wiens
gedachtenis daar voortleeft, evenals van den Jezuïet, in de harten van duizenden.
Van Pagani naar Sorrento om te knielen op het graf van S. Antonius, den armen
monnik die de barbaren weerhield Sorrento te verdelgen, en die thans voortgaat de
schipbreukelingen te redden, gelijk zulks de honderde ex-voto's voor ieder oog in
zijne kerk met de bijschriften getuigen.
En langs het standbeeld van Tasso, den zanger van den grootsten der kruisvaderen,
bereikte ik den negenden dag te S. Giovanni den gedenksteen die verrijst ter plaatse
waar S. Petrus, op weg naar Rome, het Evangelie verkondigde.
Wat er bij zulke ontmoetingen in den pelgrim omgaat, en welke indrukken hij
weerbrengt, 't zijn de geheimen der ziel en geen taal, die 't zou kunnen vertolken.
Hoe ik voorts van Sorrento naar Napels terugkeerde en wat ik daar verder
ondervond, zij mij vergund tot eene andere reis te bewaren, ten minste indien dit
verhaal u niet heeft mishaagd en gij den pelgrim even toegevend blijkt te zijn, als
hij zich gelukkig voelt over het voorrecht van in uw kring te zijn opgetreden.
October 1885.
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Over literatuur,*)
(de heer F. Netscher)
door L. van Deyssel.
I.
Onder anderen hierom is beweren beter dan bewijzen, om dat het warme,
boetseerende, schilderende en zingende beweren fraayere tinten, vormen en klanken
in den stijl baart, dan het koude, slaande, hakkende en snijdende bewijzen.
Mijn eenig pogen zal hier zijn eenige bladzijden met goed proza te beschrijven;
want éen alinea goede taal, in een kritiek over literatuur, heb ik liever dan een vel
druks, waarin zeven- en vijftig waarheden worden verkondigd. Een kritikus, die ten
onrechte boos wordt op een schrijver en die mooi zegt, dat hij boos is, lees ik met
meer pleizier dan een ander, die niet het geluk heeft zich te vergissen en bedaard
blijft.
Als ik er in kon slagen mijn onderwerp te verdrinken in een plas van aardige
uitweidingen, die eigenlijk niets er meê te maken hadden, zoû ik mij zelf goedkeurend
toeknikken. Maar ik zal toch een beetje oppassen, want ik zoû niet graâg willen, dat
de geheele literaire figuur van den Heer Netscher in het water viel mijner
hooggolvende omslachtigheid, daar

*) Uit de plaatsing van dit stuk is geen gevolgtrekking te maken omtrent de grenzen, die wij
aan het nieuwste naturalisme en impressionisme wenschen gesteld te zien, noch omtrent de
theoriën in 't algemeen, welke de kunst dienen te beheerschen.
Red. der ‘D. Warande.’
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hij er dan toch wel eens bovenop zoû kunnen blijven zwemmen en ik dan de zwakste
zoû blijken. Buitendien: Zola is de kip, die achter de hollandsche duinen het ei
Netscher is komen leggen. Nu moet het niet schijnen alsof ik dat ei woû opeten, daar
ik integendeel wensch, dat het tot een aardig kippetjen opgroeye in den hoenderhof
onzer letterkunde.
Maar, ik herhaal, de Heer Netscher is slechts een voorwendsel, een aanleiding
voor mij om mij eens te ontboezemen. Ik zal meer verzekeren dan aantoonen; die
mij niet gelooven wil, moet het maar laten.

II.
In September en December '84 debuteerde de Heer F. Netscher in de hollandsche
literatuur, met drie schetsen in het tijdschrift Nederland, waarvan twee onder zijn
eigen naam en een onder het thands openbaar geworden pseudoniem ‘H.v.d. Berg’
verschenen. Bij die gelegenheid schreef ik over laatstbedoelde schets een artikeltjen
in het Weekblad, den Amsterdammer. De daarin gebezigde mij-zelf nu wel wat
overdreven klinkende termen van waardeering, het verschil tusschen den toon díer
woorden en die, welke ik nú over denzelfden auteur meen te moeten schrijven, is
maar schijnbaar, en dat schijnbare verschil wordt verklaard door het onderscheid der
tijdsomstandigheden van toen en nu.
Tóen was ik bijna de eenige Hollander, die het fransche naturalisme liefhad en er
in de koerant over schreef; de Heeren Cooplandt en Netscher hadden nog maar weinig
van zich laten hooren; de laatste scheen er zelfs nog niet aan te denken om op te
treden als theorist van het naturalisme. Ik was dus zeer verheugd, toen ik plotseling
in Nederland stukjens hollandsche literatuur ontdekte, van dezelfde soort, als die ik
al zoolang had aangeprezen, en ik haastte mij er met zeer veel lof melding van te
maken, óm dat ik ze werkelijk goed vond en óm dat 't mij zoo'n pleizier deed.
Nú echter is de toestand geheel gewijzigd. Het naturalisme
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in Nederland, hoe klein ook, bestaat. De Heer Cooplandt heeft verleden jaar in
bovengenoemd Weekblad een reeks aankondigingen over fransche natural. literatuur
geschreven en zelf onlangs een allerliefst deeltjen met schetsen uitgegeven. De Heer
Netscher heeft, niet alleen in het weekblad, maar ook in het Nederlandsch Museum,
in Nederland, in den Gids, in den Nieuwen Gids, in het Handelsblad, in de
Portefeuille, ja, ik weet niet waarin niet nogal meer, met een verwonderende
naarstigheid zijn gedachten over literatuur uit-een-gezet, en doet nu ook den thands
te recenseeren bundel eigen werk het licht zien*). Het verschijnen van dezen bundel
dunkt mij een gelegenheid om over den auteur Netscher in 't algemeen, den kritikus
en den kunstenaar, een woordtjen te zeggen. Want de wijze waarop hij, vooral in
zijn kritiek-artikelen, voor het publiek is getreden, maakt het hoog tijd hem eens te
kenschetsen. Er is geen sprake meer van: een verdienstelijk jong talent, dat met zijn
eerste pennevruchten voor den dag komt, met eenige toegevendheid te beoordeelen
en hem niet te ontmoedigen bij zijn eerste schuchtere schreden in de literatuur. Neen,
de Heer Netscher voert in alle organen, welke onder zijn bereik komen, het woord
op een toon van hoog gezach, hij keurt goed en af met een heerschappelijkheid, hij
heeft een manier van te zeggen ‘ik doe dit of ik onderschrijf dat, of ik ben dat van
plan’, die slechts kan voortkomen van iemant, die ook aan zich zelf de hoogste eischen
gesteld wil zien. Hij wil beschouwd worden als een eerste in rang, zoowel in de
theorie als in de praktijk der kunst. Hij wil geschat worden met het oog, waarmede
men groote kunstenaars taxeert. Uitmuntend; ik zal trachten hem als zoodanig te
woord te staan.
Ik zoû mij gemakkelijk van deze recensie af kunnen maken door eenvoudig een
korte charakteristiek van 's Heeren Netschers talent te geven, besloten door iets als:
‘wat is het

*) Frans Netscher, Studie's naar het naakt model. Met Penteekeningen van P. de Josselin de
Jong. 's Gravenhage, Mouton & Co., 1886.
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jammer, dat deze jonge man, die toch in-der daad talent heeft, zoozeer praetensiëus
is en zich zelf in de oogen zijner lezers daarmeê nadeel doet’. Maar de Heer Netscher
heeft zich dermate op den voorgrond geplaatst in onze nieuwere letterkunde, dat dit
onderwerp voor eenigszins uitvoeriger beschouwing niet te onbelangrijk geacht kan
worden. Vooral kan het dit ook niet, om dat het verschijnsel van een optreden als
het zijne een merkwaardig geval is in de hedendaagsche literatuur-geschiedenis. Ik
zal dus beginnen met zijn werk te omschrijven en daarna zijn verdienste pogen in
het licht te stellen. Ik kan dezen auteur zelf trouwens geen grooter genoegen doen
dan door ‘zijn hersens te ontleden’ en een zoo ‘waar’ mogelijk beeld te geven van
den indruk, dien hij maakt. Zóo toch zegt hij zelf de kritiek te begrijpen.

III.
De Heer F. Netscher is een jonge man in Den Haag, met veel meer zin voor en veel
meer verstand van literaire kunst, dan de meeste lezende menschen, dan de meeste
ook buitenlandsche literatuur lezende nederlanders. Deze jonge man heeft zich vooral
aangetrokken gevoeld door de hedendaagsche fransche literatuur, het zoogenaamde
naturalisme. Toen hij daar heel veel van gelezen had en vooral voor schrijvers als
Zola een groote bewondering kreeg, toen hij daarbij zag, dat zíjn geliefde auteurs in
Nederland weinig besproken, nog minder geprezen werden, en dat er in Nederland
niemant was, die in het zelfde genre van literatuur werkte als zij, begon er een steeds
vermeerderend verlangen bij hem op te komen om zelf in zijn vaderland als naturalist
op te treden, als de eerste naturalist! èn door in kritiek-opstellen voor het
buitenlandsche naturalisme propaganda te maken, èn door het schrijven van eigen
novellen of schetsen, later wellicht ook romans.
Uit de wijze waarop hij aan dat verlangen gevolg heeft gegeven, uit de manier van
zijn optreden in het algemeen, verder uit zijn stijl en zijn beeldspraak, leeren wij het
verschijnsel

Dietsche Warande. Nieuwe reeks. Deel 5

331
Netscher, de organisatie Netscher kennen, en dan blijkt het volgende.
1. De Heer Netscher is een schoolmeesters-temperament. Hiermeê bedoel ik, dat
die eigenschappen hem charakterizeeren, welke, als zij vereenigd worden aangetroffen,
in 't algemeen den type-schoolmeester van andere individusoorten onderscheidt.
Die eigenschappen zijn:
A. Bij hem predomineert het verstand:
a, in den stijl zijner opstellen over literatuur; b, in de artisticiteit, in de werking
der fantazie; c, in den stijl der novellen.
Ga, om a te zien, den stijl na van zijn stukken: Chérie (in het Nederl. Museum van
September 1884), Wat wil het naturalisme? (Nederland), de Malavoglia's
(Amsterdammer, no. 443 en 444). Deze stijl gelijkt, door de droogheid en den
bekrompen regelmatigen gang der gedachten, op den stijl van
zuiver-wetenschappelijke verhandelingen, van voorredenen van leerboeken over
natuur- of wiskunde. Er spreekt een zekere kracht en logika uit, maar van kleine
afmeting. Nergends is het gevoel aan het woord. Voortdurend redeneert de schrijver.
Hij kent geen verrassende uitroepen van geestdrift; hij gebruikt geen mooye zinnen
om zijn goed- of afkeuring te kennen te geven; zijn beelden zijn versleten of zwak
of slecht uitgedrukt.
Bijvoorbeeld:
Ik stel mij voor, zoo onpartijdig mogelijk, de beginselen van het
naturalisme uiteen te zetten, zoowel zijne letterkundige als zijne
wetenschappelijke, en vlei mij daarmeê duidelijk te kunnen maken, dat
deze literaire richting een voortbrengsel is der wetenschappelijke strooming
onzer eeuw, een ernstig streven naar een algemeen menschkundig doel,
de weg, dien ook weldra de Hollandsche Letteren zullen moeten inslaan,
willen zij niet in den strijd des logischen vooruitgangs een der achterblijvers
worden.
(Nederland, ‘Wat wil het naturalisme?’)
Of dit nu al niet minder is dan velen in Nederland plegen te schrijven, komt er niet
op aan. Ik beweer, dat dit dor, koud, omslachtig en onjuist is gezegd. Wat zijn dat
de ‘beginselen’ van het naturalisme, tenzij het éene der beginselloos-
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heid? De ‘wetenschappelijke strooming’ der eeuw, het ‘ernstig streven’, - wat zijn
dat voor vale woorden? Deze literaire richting is niet een ernstig streven, maar een
driftig willen. Wat beteekent dat ‘een algemeen menschkundig doel’! Ik begrijp noch
‘algemeen menschkundig’ noch ‘menschkundig’ op zich zelf. Wat is dat: ‘de strijd
des logischen vooruitgangs’? En waarin steekt de geheime schoonheid van dezen
akeligen genitivus?
Alles maakt duidelijk, dat de Heer Netscher zijn woorden niet voelt, maar ze met
zijn verstand alleen opschrijft.
Ander voorbeeld:
Naast den portret- en genreschilder, bekleedt een niet onbelangrijke plaats
de landschapschilder de Goncourt, die echter, hoe verdienstelijk ook, nog
van den schrijver van La faute de l'abbé Mouret en van Le ventre de Paris,
den ridderslag kan ontvangen. Wat men het naturalisme met meerder of
minder recht ook moge verwijten, hierin zal men het recht moeten laten
wedervaren, namelijk, dat het in het tournooi ter eere der natuurbeschrijving
met den palm der overwinning uit het krijt is getreden.
(Nederl. Museum).
Maar de Goncourt is immers een schrijver, geen schilder? Of noemt de Heer Netscher
hem figuurlijk een ‘schilder’, voor de aardigheid van de mooye vergelijking? Maar,
lieve meneer, die vergelijking is een gemeenplaats, die op de krukken van zijn
ouderdom loopt. En dan, een schrijver die een schilder tot ridder slaat, dat is werkelijk
een allerkomiekste pantomime. Of is het weêr een beeld, dat de Hr. N. gebruikt, een
symbool? Maar, lieve meneer, dat symbool is zoo verouderd als de tijd, toen er nog
ridders gemaakt werden.
Wat staat verder, dat ‘namelijk’ daar vreemd, mijnheer! Het is als een brug in den
zin, dien gij voor een grapje over een effen land zonder water legt.
Noemt gij een toernooi van natuurbeschrijvingen, een toernooi ‘ter eere’ der
natuurbeschrijving? Kom, dat meent u niet! Verder ‘de palm der overwinning’ en
het ‘krijt’. Hoe komt gij er toe al die stoffige beelden uit te stallen?
Hij komt er toe om dat zijn verstand zijn taal bouwt, in plaats van zijn gevoel, dat
is duidelijk. Hij konstrueert de volzinnen
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niet alleen, maar gebruikt ook de beelden, zonder ze te voelen.
Wat nu b aangaat, het predomineeren van het verstand in de artisticiteit, - hiermeê
bedoel ik dit:
Er is geen teederheid in zijn kunst; er zijn geen tranen. ‘Het naturalisme wil
objektief, onpersoonlijk zijn...’ Ja, zwijg maar stil, dat weet ik allemaal wel; maar
onder de breede objektiviteit van Zolaas stijl, hoor ik daar den kunstenaar toch klagen
en weenen, maar hier niet. De Heer Netscher observeert wel goed tusschenbeide en
heeft wel eens goede impressies, maar het sentiment, het lijden van wat hij gezien
heeft, weet hij niet op te schrijven, al beschrijft hij zeer juist de uitdrukking er van.
Als hij iets ziet, dan ziet hij het niet zoo hevig en zoo intens, dat èn het geziene èn
de ziener er van bloeden. Dit bloeden is het sentiment, dat hier ontbreekt.
Voorbeeld:
Hier en daar piepte een vink, die wegvloog in de donkere diepte van het
woud, en piepte nog eens, verder, zweeg een oogenblik, en piepte nog
eens, en toen nog eens.
(Nieuwe Gids, 1 Dec. '85).
Dit zinnetjen bewijst, ook om de plaats waar het staat in de schets Herfst in het woud,
dat de Hr. N. een goede observatie heeft gehad, een goede tint heeft weten te vinden
voor zijn schets. Maar dat hier en daar bederft de heele zaak en bewijst, dat de Hr.
N. ook hier met zijn verstand schrijft en zonder de harmoniën der kleinere
schakeeringen te voelen van de tinten zijner woorden. Wanneer hier stond: ‘een vink
piepte eenige malen’, dan zoû dat zeer slecht zijn, want juist het ‘nog eens’ en ‘nog
eens’ en ‘nog eens’, het lezen na elkaâr van die woorden, het weten precies hoeveel
maal de vink piepte, moet mij, lezer, de gewilde impressie van dat piepen geven, en
moet in mij dat zekere stuk stemmingstint te weeg brengen, dat op die plaats noodig
is om de harmonie der geheele stemming te verkrijgen, welke de auteur bij mij wil
doen ontstaan. Uit het ‘hier en daar’ volgt echter, dat er verschillende vinken piepen,
en zoodra dan het juiste aantal malen
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wordt opgegeven, dat die vinken piepen, voor elk hetzelfde aantal, wordt de volzin
belachelijk en de stemming verbroken.
Ander voorbeeld:
En toen eindelijk een griezelige herfstwind het woud een oogenblik in
beweging bracht, de takken kraken, de blaêren ritselen, de stammen
wiegelen deed, steeg eene geheimzinnige muziek uit de zwarte massa op,
benauwend als een heksendans, zonder dat men wist waar ze vandaan
kwam - en waarin het zwartbruin der zijden bruine-beuken lage bastonen
nabootste, een soort van Te Deum, dof gerommel uit holle orgelpijpen het effen bruin der iepen den baryton aangaf, mannelijk, uit volle borst,
met forsche longstooten - het geelbruin der kastanje-boomen het zachte
streelende eener alt - en het helwit der berken de hooge jubelende kreten
eener sopraan, dol, verwilderd, die boven alles uitvlogen, als heksen met
loszwierende haren.
(Nieuwe Gids, 1 Dec. '85)
Er liggen twee groote bewijzen in deze regelen, dat het gevoel in de artisticiteit des
Heeren Netscher nul is, en hij alles met zijn verstand schrijft.
Vooraf is beschreven hoe de duisternis in het woud viel, het woud wordt gezegd
een ‘chaos’ te zijn geworden, en hier lezen wij nogmaals: ‘steeg eene geheimzinnige
muziek uit de zwarte massa op’. Er kan dus geen twijfel bestaan, of de kleuren der
boomen tanen in die donkerte, zijn zwak geworden
Vooreerst nu: Als de kleuren zich onmiddelijk, langs den weg van het gevoel, in
klanken omzetten, dan zal, naarmate. de kleur intenser is, de klank heftiger zijn, en
hoe zwakker de kleur, des te stiller ook de klank. Wanneer de Heer N. nu met den
onmiddelijken, spontanen faktor, het gevoelsgedeelte zijner artisticiteit, te werk ging,
dan zoû hij alleen de klanken opgeven, die de gezien wordende kleuren bij hem doen
ontstaan, en het zwart-bruin, het effen bruin, het geelbruin en het helwit, allen door
de duisternis zeer verzwakt, zouden onmogelijk klanken kunnen voortbrengen als
waartoe zij alleen bij hun opperste intensiteit in staat zijn.
Maar er is meer. Want de Heer N. zegt deze op dit oogenblik onmogelijke klanken
te hooren: in het geluid van den wind. Nu zoû hij slechts de klanken van de kleuren
der boomen te-rug kunnen vinden in het geluid van den wind, zoo
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als het hier wordt voorgesteld, wanneer hij, de oogen sluitend, in de klanken van het
wind-geluid onmiddelijk juist diezelfde kleuren der boomen zoû zien - een
onmogelijkheid.
Hij waant alleen die klanken in den wind te hooren, om dat hij te gelijk de kleuren
der boomen ziet; nu kunnen, in de artisticiteit van een mensch, kleuren zich wel tot
klanken en klanken tot kleuren omzetten, maar buiten dien mensch om kunnen
klanken en kleuren niet in elkaâr veranderen.
B.v.: als ik zie een rood tapijt, dan brengt dit een klank bij mij te weeg, dien ik
mag zeggen; als ik hoor een orgeltoon, dan baart die in mij een kleur, die ik ook mag
zeggen. Maar wanneer de uiterst zeldzame, bijna ondenkbare koïncidentie zich zoû
voordoen, dat het roode tapijt, afzonderlijk gezien, den orgeltoon te weeg brengt, en
de orgeltoon, afzonderlijk gezien, het tapijtrood baart, en ik het tapijt in hetzelfde
oogenblik zoû zien als waarin ik den orgeltoon hoor, dan mag ik die tweeslachtige
waarneming toch niet zeggen, zonder langs een reeks van sensatiën haar voor de
verbeelding des lezers mogelijk te hebben gemaakt.
Deze woudmuziek is dus niet door het onmiddelijk en alleen voelende, maar door
het verstandsgedeelte van 's Heeren Netschers artisticiteit zoo gearrangeerd. Hij heeft
nu zoo geredeneerd: De kleuren blijven, objektief, met haar volle kracht, bestaan
onder de duisternis. Nu is er duisternis en wind. Ik zie de duisternis, de daarin
verzwakte kleuren, en ik hoor het geluid van den wind. Nu herinner ik mij, hoe de
kleuren waren vóor de duisternis, en zoo laat ik ze galmen in den wind. Hij geeft dus
niet de direkte impressie, maar de valsche, door het verstand gekompliceerde,
impressie.
Ook ‘de hooge, jubelende kreten van het helwit der berken, die boven alles
uitvlogen als heksen met loszwierende haren’ is eenvoudig het door elkaâr gooyen
der fantaziën, het verwaarlozen van de groote leer, die verbiedt fantaziën, die tot de
verschillende plannen der verbeelding, tot de verschillende stadia van de werking
der verbeelding behooren, onharmoniesch samen te schrijven.
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Er is, objektief: het helwit der berken; de fantazie hiervan is: hooge jubelende kreten,
die boven alles uitvliegen. Uit-vliegen is al dadelijk verkeerd, want kreten vliegen
niet, en als vliegen slaat op de heksen, had er moeten staan, gesteld dat die fantazie
hier harmoniesch ware: die boven alles uitklinken, als vliegende heksen met
loszwierende haren. Men kan wel figuurlijk zeggen, dat kreten vliegen, maar de
kreten hier zijn zelf reeds figuurlijk, de kreten zijn zelf een fantazie, en m e n m a g
n i e t g e v e n d e f a n t a z i e v a n d e f a n t a z i e . Want de fantazie heeft alleen
waarde, wanneer zij voor onmiddelijken achtergrond de realiteit heeft. Door éen
herleiding moet men van de fantazie tot de werkelijkheid kunnen komen. De fantazie
van de fantazie is dáarom niet verdedigbaar, om dat dan de tweede fantazie de eerste
als werkelijkheid veronderstelt, hetgeen onwaar is. De gedachte van den lezer wordt
te gelijk met de fantazie de daarin omgezette werkelijkheid gewaar, en vindt haar
daarom mooi. Dus zoodra er gezegd wordt die kreten waren als heksen, dan zijn
onmiddelijk de kreten reeel, en dit geeft hier dus een valsche voorstelling. In verzen
is het ook zoo. Wanneer de Heer Verwey zegt:
Ik heb van al mijn deugden en gebreken
Slaven gemaakt, die voor mijn voeten knielen,

dan mag hij wel van die slaven die nadere hoedanigheden opgeven, die hen, als beeld
van de deugden en gebreken, vervolledigen. Maar hij mag zich nu niet, binnen het
geheel dezer zelfde fantazie, het begrip ‘slaaf’ an und für sich denken, en b.v. zeggen:
En stil als beelden staan die slaven daar.

De Heer Verwey doet dit dan ook niet. Ik hoop, dat ik mij duidelijk uitdruk. Het is
wel denkbaar te geven de fantazie van de aktie der fantazie, dat men m.a.w. het beeld
geeft van de wijze waarop een zekere fantazie bij ons ontstaat, het beeld van onze
hersenwerking, die de fantazie doet ontstaan, maar men kan niet geven, zoo als de
Heer Netscher hier doet: de fantazie van den inhoud der fantazie. De Heer N. doet
in
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deze schets trouwens niets als allerlei impressies, zonder het minste fijnere
harmoniegevoel, door elkaâr smijten.
Opzettelijk weid ik eenigszins uit, daar het hier een der belangrijkste vraagstukken
geldt van de nog niet geïnaugureerde wetenschap der moderne literaire kritiek.
c. Voorbeeld:
‘Tusschen deze gordijnen hing een reusachtige spiegel.... Miss Nelly had haar
stoel verlaten’ (Zie Miss Nelly).
Geleek de spiegel op een reus, had de spiegel buitengewoon geproportioneerde
menschenvormen? Neen, de Heer N. schrijft eenvoudig met zijn verstand op, dat de
spiegel van zeer groote afmeting was, zonder te voelen, dat hij onzin schrijft. Had
miss Nelly haar stoel verlaten, zoo als men zijn vaderland, of zijn moeder verlaat?
Arme verlaten stoel! Beroerde konventioneele uitdrukking!
Alleen wanneer de Heer N. er op let, dat hij nieuwe uitdrukkingen moet vinden
om zijn indrukken weêr te geven, schieten er tusschenbeide goede woorden op het
papier. Maar als b.v. het verlaten van de stoel geen indruk op hem gemaakt heeft,
dan schrijft hij niet onwillekeurig zoo als het wezen moet, maar schrijft, zonder
gevoel, de banale en verkeerde woorden neêr. Uit zinnetjens als dat van de verlaten
stoel proeft men den stijl der novellen.
‘Hij scheen verre, geleerde gedachten voor den geest te roepen’ (De val van een
minister), ‘meer gloed in zijn woorden leggend’ (Idem; hoe doet men dat?), ‘Aan de
landzijde lieten zij een herberg liggen’ (Een Logeetje), enz.
B. Hij mist alle groote originaliteit.
a. Wanneer men door gedachten over of met betrekking tot literatuur, het zeggen
van hetgeen men voor feitelijke waarheden ten opzichte van dit onderwerp houdt,
verstaat, dan behelzen 's Heeren Netschers artikelen Chérie, Wat wil het naturalisme?,
Het naturalisme in Engeland, Paul Margueritte, De Malavoglia's, Uit het leven,
Justus van Maurik, enz., dan behelzen deze artikelen geen enkele gedachte, welke
hij niet, zij 't ook half-onbewust, uit deze werken van Zola: Mes

Dietsche Warande. Nieuwe reeks. Deel 5

338
haines, Le naturalisme au théatre, Nos auteurs dramatiques, Le roman expérimental,
Les romanciers naturalistes, Documents littéraires, Une campagne, uit L'Évolution
naturaliste van Louis Desprez, uit artikelen van de Revue Indépendante en de Revue
Moderniste, uit de Essais en Nouveaux essais de critique et d'histoire van Taine, uit
La Jeune Belgique, uit artikelen van Lemaître in de Revue politique et de littéraire,
enz. enz., heeft geput, tenzij de enkele misvattingen, waar hij verkeerd heeft begrepen.
‘Zijne (Zolaas) opstellen “Le roman expérimental” en “Lettre à la jeunesse” stel
ik mij voor als leiddraad te gebruiken,’ zegt de Heer N. in het begin van zijn Wat wil
het naturalisme, maar wij zien, dat Zola hem tot leidkabel wordt, een kabel, veel
dikker en grooter dan de Heer N. zelf en met al de kinken zijner misvattingen er in.
Alle uitspraken van Zola over literatuur, over de geschiedenis en de techniek van het
naturalisme, vindt men hier woordelijk te-rug. Op elke bladzijde blijkt, dat de Heer
N. niet óok die opmerkingen heeft gemaakt en van de zelfde meening is als Zola,
maar ze eenvoudig, zonder de auteurs, waarover Zola spreekt, gelezen te hebben,
zonder op zijn beurt de techniek van het naturalisme te hebben ontleed, met huid en
haar overneemt, met dien verstande alleen, dat de huid verkleurd en het haar een
beetje is uitgevallen. Hij zet zijn lezers den onder zijn behandeling verschaalden wijn
van Zolaas theoriën en uitspraken voor, en nog wel in de vieze glazen der banaliteiten,
waarmeê hij ze op hollandsche toestanden heeft toepasselijk gemaakt.
b. Maar niet alleen de, zuiver intellektuëele, stukken theorie en uitspraken, ook
vele wendingen van den gedachtengang heeft de Heer N. uit Zolaas voorraad gegapt.
Het heeft mij menigmaal verwonderd, dat mannen van wetenschappelijke
opleiding, welke een open oog bezitten voor de ontwikkelingsgeschiedenis
der XIXe eeuw, den invloed en de rechten der natuurwetenschappen in
alle takken van het denken erkennen, behalve in dien der hedendaagsche
letterkunde. Deze mannen van ernstigen geest....
(De Gids, Jan. '86, blz. 71.)
Houd toch op, mijnheer, met uw ‘mannen van wetenschap-
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pelijke opleiding’, uw ‘takken van het denken’, uw ‘mannen van ernstigen geest’.
Loop naar de maan met al die mannen er bij en pluk daar met hun de sterren uwer
gemeenplaatsen en bind ze tot een ruiker en gooi ze dan ergends neêr in een land,
waar alleen zuigelingen wonen, maar beproef niet zoo onnoozel wech ons er meê te
verblinden, ons, die terstond zien, dat gij hier niets anders doet als in heel slecht
hollandsch herhalen Zolaas verwondering, waar hij in zijn Campagne zegt niet te
begrijpen, hoe geavanceerde republikeinen niets van het naturalisme willen weten.
Mijn hartstocht voor analyse heeft er mij toe gebracht, een werk van
waarneming en ontleding te onderstaan, dat vooral met betrekking tot een
tijdgenoot de meeste waarborgen van nauwkeurigheid en volledigheid kan
opleveren.
(Nieuwe Gids, p. 330.)
Heel gaarne, ik houd mij voortdurend aanbevolen. Maar zeg er dan bij, dat het eerste
gedeelte van dit edelaardige zinnetje in Zola gevonden wordt bijna op elke bladzijde
zijner literaire opstellen, en het tweede sprekend gelijkt vooral op het begin van zijn
ontboezeming over Manet (in Mes Haines).
c. Ook vele beelden, die de Heer Netscher in zijn ‘kritieken’ gebruikt, als ‘achter
de koelissen blijven’, zijn ‘ontleedmes in een werk zetten’, enz. enz., (in het artikel
Paul Margueritte); als: ‘het stramien, waarop de Heer van Maurik zijn novellen
geborduurd heeft’, ‘met sentimentalisme doorspekt’, enz. enz., zijn niet van hem
afkomstig.
d. De onoorspronkelijkheid vertoont zich verder in de wijze, waarop de Heer N.
zijn opstellen over literatuur indeelt. In het stuk over Margueritte bijv. geeft hij eerst
een inleiding over hoe men volgends hem literaire kritiek moet schrijven, daarna
beschouwt hij het voorgeslacht van Margueritte en tracht Marguerittes kunstenaar-zijn
daaruit te verklaren. Vervolgends zegt hij: nu hebben wij Margueritte als voortbrengsel
beschouwd, laat ons hem nu als voortbrenger behandelen. Waarop hij dan verslag
geeft van Marguerittes werken. Deze indeelingsmethode is geheel van Zola
overgenomen. Zoo ook met het stuk over van Maurik. Een kenschetsing van v.
Mauriks kunst in 't alge-
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meen, de oorzaak van zijn sukces, het publiek, een onderzoek naar hem als realist,
eindelijk een bespreking van dezen schrijver als ‘artiest’. Hier ook volgt de Heer N.,
met enkele onduidelijkheden en vergissingen, Zola.
e. Ook in het sentiment der novellen en de beeldensoort wordt de originaliteit
gemist; nu en dan zijn de beelden zelfs, zooals zij daar staan, letterlijk overgenomen.
In den Val van een minister, Oproer in het ballet, Aal Kempers, Uit den Verkiezingstijd
is zoo zeer geen sentiment. De sentimenten der overige novellen vindt men bij de
fransche en belgische naturalisten te-rug. Ik verzeker dat 't zoo is; ieder, die veel
fransche en belgische naturalisten gelezen heeft en nu den Heer N. leest, zal 't ook
zoo vinden. Het sentiment is trouwens zoo innig met de beeldspraak verbonden, dat
uit het onoorspronkelijke van de beeldspraak al dadelijk tot het onorigineele van het
sentiment kan gekonkludeerd worden.
Als de Heer N. twee dingen schildert, waarvan het eene, al of niet bewegend, vóor
het andere uitkomt, dan zegt hij, dat het ‘vlekt’, dat het ‘een vlek vormt’; als een
mensch of menschen uit een deur komen, zegt hij, dat die deur hen ‘uitbraakt’ of
‘braakt’ (zie o.m. Uit den Verkiezingstijd en Marietje Veenders); om de rust van
huizengevels aan te duiden, zegt hij, dat zij ‘slapen’ of ‘dommelen’, (zie Een
Logeetje). Kleureffekten van het bosch zal hij met tapijtwerken vergelijken;
onophoudelijk gebruikt hij aan de schilderkunst ontleende termen om natuur te
beschrijven, enz., enz., enz., alles letterlijk uit het fransch.
Den bundel des Heeren Netscher lezende denkt men elk oogenblik met vertalingen
uit het fransch te doen te hebben. De stijl krielt van fransche wendingen en gedachten.
Dit is de verschrompeling van een kunst, het ondergaan van een kunst in de
vergroving. Nu en dan vindt men ook in den verteltrant oude hollandsche novellisten
even te-rug. Al het overige is fransch. De heer N. is het tegenovergestelde van een
jeugdige radikaal in de letterkunde, met een sterk sprekend, ontstellend temperament.
Hij is eenvoudig een kuriozi-
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teit voor fyziologen, zooals een onde grijze steen dat voor natuurkundigen kan wezen.
C. Hij doceert voortdurend. Zie zijn opstellen passim. Als hij spreekt, hoort men
voortdurend de stem van een vulgarizeerenden schoolmeester, die voor zijn
dommelende en balletjes zuigende knapen staat.
D. Hij is praetensiëus. Hij heeft een manier van te zeggen ‘ik... ik... ik ben dit van
plan, ik ben dat voornemens, ik stel mij dit of dat voor, die den opmerkzamen lezer
onaangenaam moet prikkelen, bij het overigens zoo zeer voelbare gebrek aan
eigenheid, aan ik-heid van dezen schrijver. In Wat wil het naturalisme? zegt hij op
de 1e bladzijde: ‘die woorden van prof. ten Brink.... ik onderschrijf ze gaarne’, en
op de laatste: ‘En gaarne onderschrijf ik de volgende beschouwingen van Louis
Desprez’. Op blz. 353 van den Nieuwen Gids zegt hij: ‘Welnu (sic), de waarheid
dezer stelling onderschrijvende’. De Heer N. heeft precies die soort praetensie, die,
volgends een opmerking van Huet, meestal alleen den Nederlanders eigen is, die een
akte voor het middelbaar onderwijs in hun zak hebben. In het artikel over Justus van
Maurik, zegt hij aan het slot: ‘Want men dient dit van mij te weten, dat ik’.. enz.
E. Hij toont een volstrekt gebrek aan humor.
In het artikel over v. Maurik alleen grinslacht de Heer N. een enkele maal. Overal
elders slaat hij denzelfden eentonigen, bezadigden, bedaarden, degelijken, nooit uit
de plooi gaanden toon aan. Dit is zeer kenmerkend. Hij glimlacht nooit, hij proest 't
nooit uit. Om dat te bewijzen, zoû ik zijn heele werk moeten citeeren.
F. Zijn stijl, in den zin van hetgeen den schier onontleedbaren indruk maakt, dien
het geheel der reeks volzinnen zijner opstellen en novellen, als volzinnengeheel, bij
mij achterlaten, is grijs en hortend. De wijze analyzeerend, waarop de
volzinnenvakken elkaâr opvolgen, waarop de eene zin tot den andere leidt, de
onderlinge verhouding der woorden, den weg waarlangs zijn taal van de eene gedachte
in de andere over-
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gaat, komt men tot de wetenschap van den stijl, maar die, zoolang de literaire kritiek
geen exakte wetenschap is geworden, een gevoelswetenschap zal blijven.
Bij kritiek-opstellen is het veel gemakkelijker zoo'n stijl te ontleden, dan vooral
bij ‘naturalistische’ novellen of romans. Bij de kritiek-opstellen kan men b.v. al
dadelijk het gebruik der woorden ‘voorzeker’, ‘alzoo’, ‘welnu’, waarmeê de Heer
N. zinnen samenhecht, als zijn stijl schetsend aanmerken. Maar bij de novellen moet
men tusschen zijn drieërlei indruk weten te onderscheiden. Het geldt hier niet den
indruk, dien wat de auteur schildert maakt, ook niet dien, welken de intensiteit,
waarmeê hij het schildert, maakt, maar alleen den bouw van zijn taal. En die is grijs
en hortend, ten minste zoo heb ik hem gezien.
Eenige voorbeelden uit den bundel: ‘des hooggerugden stoels’ (blz. 2), ‘een
glimmenden inktkoker tusschen zich’ (blz. 11), ‘aan tweeën’ (‘à deux’, blz. 11), ‘hij
wilde... woorden... aan een stilte paren’ (blz. 13), ‘vloeibaar zilver’ voor ‘vloeyend’
(blz. 15), ‘hernam’ (blz. 137 e.a.), ‘bij het hek der kerk gekomen, sloegen zij het in’
(bl. 199), ‘Marietje, dat zich’ (blz. 200), ‘Katotje was gekleed volgens de
welgesteldheid harer ouders’ (blz. 201), ‘zij was echter een weinig tot rust gekomen’
(blz. 231), enz. Van zulke zaken wemelt het boek.
Deze qualiteiten vereenigd konstitueeren het schoolmeesters-temperament.
A. De belangrijkheid van dit verschijnen van een schoolmeesters-temperament, van
een enregimenteerenden menschengeest, in het naturalisme, en zoo terstond, in de
eerste bloeistadia van het naturalisme, ligt hierin:
a, dat de aard van het naturalisme juist anti-school, antimeester, anti-regiment bij
uitnemendheid is.
Het naturalisme, gelijk het zich tot nu toe in Frankrijk heeft geopenbaard, is het
eerste tijdperk van een kunst, waarvan
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de eenige vaststaande leerstelling tot nu toe is, dat de kunstenaar zich plaatst tegenover
de konkreete natuur en den indruk wêergeeft, welken die natuur op hem maakt, hem,
dat is zijn eigen, zijn eenig, zijn individueel temperament, zijn artistiek bewustzijn.
Hoe meer ontdaan van den schijn, die vorige kunstenaarsgeslachten er over geworpen
hebben, hoe naakter en waarder de kunstenaar de natuur ziet, en hoe dieper hij er
dan indringt, hoe meer hij het wezen van zijn artistiek bewustzijn weet te abstraheeren
van de opvoeding, door vroegere literaturen daaraan gegeven, en hoe grooter
harmoniën hij daarbij dan weet te stichten, die beandwoorden aan zijn aangeboren
scheppingsdroomen, die zijn spontane scheppingsideën verwezenlijken, - des te
verder vervolgt hij den gang van dat naturalisme, des te nader brengt hij het tot zijn
uiterste grenzen.
Zola bij voorbeeld heeft, om haar juister waar te nemen, de waereld van een zekere
laag konventiën weten te ontdoen.
Hij heeft voords het zeker aantal faktoren van het organisme zijner artisticiteit tot
hun fijnste scherpte ontwikkeld, om haar juister te kunnen waarnemen. Met die
middelen heeft hij eindelijk die zekere kunstgeheelen weten voort te brengen, waarnaar
hij trachtte en waartoe zijn kracht reikte.
De mate van zijn kracht en van zijn ontwikkeling, in vergelijking met de kunst,
die vóor hem was en met die na hem zal zijn, zal de deduktie, uit de moeilijkst te
ontleden eigenschappen van zijn waarnemingsvermogen en zijn stijl, eerst later
naauwkeurig kunnen ontdekken. Maar zeker is, dat het talent van hem, die na Zola
een groot en oorspronkelijk kunstenaar genoemd zal kunnen worden, een in de boven
aangegeven drieërlei soort werking te splitsen hoogere ontwikkeling zal moeten
bereiken. Naarmate zijn werk, hoewel op het werk van Zola voortbouwende, het
minder gelijkt, zal hij dan meer zijn.
Maar een schoolmeesters-temperament zal in de manier, waarop de kunstenaars
van het eerste tijdperk dier kunst, welke voorschrijft zich te plaatsen tegenover de
naakte natuur
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zich tegenover die natuur plaatsen, de eenige manier zien, waarop men zich er
tegenover plaatsen kán, en zal zich, zij 't ook misschien andere onderwerpen
behandelende, andere stukken waereld beschrijvende, in een eenigszins anderen stijl,
in die manier als in de absoluut eenige opsluiten.
Het is dus een merkwaardig geval, dat de kunst, wier eenige leerstelling alle
absolutisme uitsluit, zich zoo spoedig tot het begrip van absolute en eenig-mogelijke
kunst in een brein kan omzetten.
b, is het verschijnsel van het schoolmeesters-temperament in quaestie belangrijk,
omdat het zich alleen voordoet in Nederland en als zoodanig is het alleen te verklaren
uit den aard van den algemeenen ontwikkelingstoestand van den nederlandschen
geest. Onder de gegeven tijdsomstandigheden was blijkbaar de nederlandsche grond
nog niet rijp, om van die hersenkas, in welke het fransche naturalisme hier zoû inslaan,
een ander als vulgarisatie-werk uit te doen gaan.
c, is dit verschijnsel belangrijk, om dat het zich voordoet in de literaire kunst, in
de kunst. Als men de hersenorganismen van de menschensoort, die men burgerij
noemt, in b.v. vier groote afdeelingen scheidt: literaire kunstenaars, menschen, die
zich alleen met de geschiedenis der hedendaagsche of vroegere literatuur bemoeyen,
menschen, die zich ten onrechte verbeelden, dat zij zich met literatuur bezig houden,
en menschen, die zich niet direkt met literatuur bemoeyen, - dan zal men het
organisme Netscher, hoewel tot een der laagst staande onderverdeelingen er van
behoorende, tot de eerste afdeeling moeten rekenen.
Nu is dit het opmerkelijke, dat schoolmeesters-temperamenten zich wel frequent
voordoen in de tweede, derde en vierde afdeeling, bijna nooit in de eerste.
Iemant, die wezenlijk liefde heeft voor echte kunst, die werkelijk ook eenige
kunstenaars-bekwaamheden bezit, en die daarbij een schoolmeesters-temperament
heeft, dat is een uiterst zeldzaam groeisel.
B. De Heer Netscher zal op al deze bedenkingen andwoorden,
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dat dit de meest ongegronde aanklacht is, welke men tegen hem kan instellen, daar
hij juist is tegen de reglementeering der kunst binnen de enge grensjens, waar velen
haar nog in samendrukken, dat hij is voor de vrije studie van het leven, enz., enz. Hij
zal dit andwoorden, om dat hij niet begrijpt, wat ik bedoel. Zijn schoolmeesters-natuur
zit 'em namelijk niet in den objektieven inhoud zijner meeningen, maar in de manier,
waarop hij die meeningen zegt en in de manier waarop hij ze toepast. Uit die manieren
toch blijkt wat die meeningen beteekenen in zijn mond. Vrijheid is altijd relatief en
er blijkt dan, welke relatieve vrijheid hij voor de vrijheid houdt bij de studie van het
leven en het schrijven van kunst. Hij vindt dat de fransche naturalisten de vrijheid
gevonden hebben, waarmeê men voor zijn kunst het leven moet bestudeeren; hij
meent dat men niet beter kan doen dan met diezelfde mate van vrijheid ook in Holland
aan 't werk te gaan, om dat hij zich geen grootere, geen verdere vrijheid kan
voorstellen. Hij kan zich die niet voorstellen door de fataliteit van zijn
schoolmeesters-natuur, die, wat de groote beginselen van zijn bestaan aangaat, alles
van anderen overneemt, en volstrekt zonder eigen inzichten is.
Als hij spreekt van vrije kunststudie van het leven, dan heeft hij daar de
oppervlakkige bedoeling mede, dat men zich bij die studie noch door akademische
schoonheidsbegrippen, noch door burgerlijke kieschheids-denkbeelden, noch door
quasi vaststaande grammatikale en syntaxiëele taalvormen moet laten belemmeren,
maar op denzelfden voet van analyse, van hetzelfde plan van levensbeschouwing,
van denzelfden scherpzinnigheidskring als de fransche naturalisten, uit, het leven
moet bestudeeren om het weêr te geven.
Dat de grens van Zolaas blik, niet wat het aantal der geziene dingen, niet wat de
juistheid van vorm en kleur dier dingen betreft, maar ook wat de intensiteit aangaat,
tot hoever de stralen van dien blik reikten en welke die stralen waren, - bepaald,
omschreven en overschreden kan worden, daarvan toont de Heer Netscher niet het
minste besef.
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Indien iemant den Heer Netscher zoû zeggen, dat de vrije studie, lang over de
bovenbeduide beschroomdheden, waarvan het zelfs niet meer de moeite waard is
artiesten te spreken, heen, hem er toegebracht heeft een geheel andere waereld te
zien dan de waereld van Zola, en niet een andere waereld in den zin van een
hollandsche of een duitsche in plaats van een fransche waereld, niet een andere
waereld in den zin van gebeurtenissen, die bij Zola nog niet zijn geboekt, of van
menschen, die men in Zolaas werk nog niet tegenkomt, of van hartstochtgevallen,
door Zola nog niet beschreven, maar een geheel anders georganizeerde en
funktioneerende waereld, de waereld in éen woord, - gesteld dat Zola haar gezien
heeft bij een licht van de kracht van honderd kaarsen, gesteld dat Zola haar gepeild
heeft tot honderd meter diepte, gesteld dat Zola de honderd naastbijgelegen raderen
van haar bewerktuiging heeft gevonden, - die waereld gezien bij duizend kaarsen,
gepeild tot duizend meter, ontdekt met zijn duizend dieper draayende raderen, indien iemant den Heer Netscher mededeelde dat hij het geraamte der wereld een
schrede dichter genaderd was dan Zola, dat een inniger kern, een dieper wezen voor
hem blootlag, en dat hij het zag met, ook na het fransche naturalisme, geheel nieuwe
oogen, - dan zoû de Heer Netscher daar niets van begrijpen, om dat het groote
arbeidsveld, waarop men nu maar door te werken heeft, volgends hem door de
franschen is ontdekt, en de andere natiën niet beter kunnen doen dan naast hen daar
te gaan spitten en ploegen.
De mijn is, volgends den Heer N., door de franschen opengegraven, en nu hebben
de overige landslieden maar elk voor zich er nieuwe verdiepingen en nieuwe galerijen
in te bearbeiden. Van een diepere mijn, nog verre onder de onderste metaallaag van
deze, en waar men geheel andere metaalsoorten vindt, begrijpt hij niets.
En hij behoeft die ook niet te begrijpen, maar hij begrijpt ook niet, dat die mijn
mogelijk is niet alleen, maar zelfs noodzakelijk moet bestaan, hetzij waar ook in het
buitenland, hetzij
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in Holland. Moet bestaan om de eeuwige evolutie van den menschengeest.
Die waarde Heer N. spreekt van de evolutie van het naturalisme. ‘Zoo als elke
wetenschap’, zegt hij in De Malavoglia's, heeft ook het naturalisme zijn evolutieleer’,
en als hij dit gezegde gaat verklaren, blijkt, - o mirakel van schoolmeesterlijke
oppervlakkigheid! - dat hij bedoelt: het naturalisme gaat, bij de bestudeering der
menschen, van de grofste en eenvoudigste wezens uit, klimt door alle lagen der
samenleving heen en stijgt tot de ontleding der hoogste en meestsamengestelde
menschenorganismen. Hij spreekt dus van evolutie in den zin van aan moeyelijkheid
en gekompliceerdheid winnende onderwerpen. Dit is weêr zijn stijve stokpaardtjen
van de wetenschap in de literatuur. Dat komt:
2. Hij begrijpt eigenlijk noch de literatuur noch de literaire kritiek.
A. Wanneer de Heer N. van de evolutie der naturalistische literatuur spreekt, dan
bedoelt hij daarmeê niet: het ontwikkelen der scherpte van de observatie, der intensiteit
van het sentiment, der weelde van de fantazie, der grootschheid van de konceptie in
de kunstwerken, van Balzac af tot die na Zola zullen komen toe, maar hij stelt het
naturalisme voor als een soort wetenschap, die er op uit is een universeele psychologie
te stichten en die van de eenvoudigste problemen uitgaat, opklimmende tot de meest
gekompliceerde. Als voorbeeld geeft hij het vraagstuk der liefde bij de bewoners
van Midden-Afrika, het eenvoudigste vraagstuk, en de liefde bij Parijzenaars, het
gekompliceerdste vraagstuk. (Zie De Malavoglia's).
Wanneer de naturalistische literatuur bestond in het bestudeeren der menschheid
en der waereld in het algemeen en het opteekenen der zich in die menschheid en in
die waereld voordoende verschijnselen, dan zoû de naturalistische literatuur een
zuiver wetenschappelijke inhoudsopgaaf van de waereld zijn en daardoor onmiddelijk
ophouden een literatuur te wezen. Maar dit is dan ook zoo niet. Dit bestudeeren van
die
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menschheid en die waereld is alleen een techniesch accessoire van de natural,
literatuur. Datgene, wat het naturalisme tot literatuur, tot literaire kunst maakt, staat
met die studie in geen dadelijke betrekking. En nu is de evolutie van die kunst niet
te zoeken in den aard der behandelde onderwerpen, maar slechts in datgene, wat haar
tot kunst maakt, namelijk de artisticiteit, het geheel der kunstenaarsvermogens, van
de natural, kunstenaars. De evolutie van het naturalisme, dat is de geboorte,
ontwikkeling en volmaking van die faktoren in de zielen van een zekere hoeveelheid
menschen, wier werking die menschen tot natural. kunstenaars heeft gemaakt.
De evolutie der literatuur van Homerus tot Zola is niet te zoeken hierin, dat
Homerus Grieksche militairen en Zola Fransche burgers heeft afgebeeld; maar in
het verschil, dat er bestaat tusschen de manier, waarop Homerus zijn menschen en
Zola de zijnen afbeeldt. Want de stukken natuur, die de kunstenaar weêrgeeft, dat
zijn de stukken natuur, maar de wijze, waarop hij ze weêrgeeft, dat is de kunst.
De eene schilder schildert een landschap zonder menschen, de andere schildert
twee gelieven, die door een derde beluisterd worden, met een landschap er om heen.
Nu is het onderscheid tusschen die twee niet, dat de eene een schilderij met, de andere
een schilderij zonder menschen schildert. Maar het onderscheid is de manier, waarop
die eene dat landschap zonder menschen schildert en waarop hij ook, wanneer hij
dát onderwerp gekozen had in plaats van dit, het landschap met menschen zoû
geschilderd hebben, en de manier waarop die andere zijn landschap met menschen
schildert en waarop hij ook, wanneer hij dát had gewild, het landschap zonder
menschen zoû geschilderd hebben.
B. Dat de Heer N. niet begrijpt wat de evolutie van het naturalisme is, komt
volkomen overeen met het feit, dat hij een volstrekt averechtsche verklaring van de
naturalistische kunst in 't algemeen geeft. Niet alleen spreekt hij, in het zelfde artikel
over de Malavoglia's, van een kunstvoortbrengsel der naturalistische leerwijze,
ofschoon er van leerwijze geen
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sprake kan zijn, maar ook en vooral in zijn Wat wil het naturalisme vergist hij zich
schromelijk. Dat artikel verdedigt van het begin tot het eind de stelling, die aldus te
formuleeren zoû zijn: ‘de kunst moet leiden tot de wetenschap van het leven.’ Maar
de woorden kunst, wetenschap en leven, staan in een geheel ander verband, wanneer
men ze, uit hetgeen het fransche naturalisme tot nu toe geleverd heeft, tot een formule
zoû samen stellen. En wel in dit: ‘de wetenschap moet leiden tot het leven van de
kunst’.
De Heer N. zegt in dit artikel: ‘Het doel voor den proefondervindelijken roman is
dus geworden: ‘Prévoir et diriger les phénomènes’. En verder het werk van den
modernen romanschrijver kenschetsende: ‘Het goede en slechte door-en-door te
kennen om het in de richting te leiden, welke voor eenig praktisch doel wenschelijk
is, staat ongeveer gelijk met het leven zoo te wijzigen en te vormen, dat het slechte
er tot een toestand van onschadelijkheid in gebracht wordt’. Even te voren heeft hij
hiervan gezegd: ‘Ik ken bijna geen verhevener taak’. Mij bij den lezer
verontschuldigende, dat ik, door mijn citaten, hem nu en dan dezen ellendigen stijl
onder de oogen moet brengen, wil ik er alleen op wijzen, dat dit juist de taak is, welke
de Heer N. zelf, geloof ik, elders voor wetgevers en moralisten overlaat. Dit heeft
in-der-daad met de kunst niets te maken. De stelregel: hoe getrouwer de kunst het
leven volgt, des te meer zal de kunst goed zijn, deze stelregel, een steeds jeugdige
grijsaard, brengt er den modernen kunstenaar toe, om het beter te kúnnen volgen,
het leven met behulp der wetenschappen, die er den inhoud van opgeven, steeds beter
te leeren kennen. Hoe beter hij weet hoe het leven is, des te beter zal hij het kunnen
nabootsen. Maar hij doet dit alleen, volstrekt alleen, op dat zijn kunst goed zoû zijn.
Wanneer het hem niet bleek, dat hij meer waar, meer levend, meer hem en zijn lezers,
lezers van nu of lezers van de toekomst, die aandoeningen bezorgend, welke hij
begeert op te wekken, het leven kan afbeelden, na het o.a. door de wetenschap te
hebben bestudeerd, -
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dan zoû hij zich nooit met die wetenschap ophouden. Hij wil de verschijnselen
‘voorzien en besturen’, ja, in zijn roman, om een fraai verloop van een hartstocht,
van een levensgeval in zijn werk te kunnen geven; naarmate hij het meer volgends
de natuur doet, zal het beter zijn; daarom bekijkt hij het leven zoo innig mogelijk.
Zijn eenig doel is kunst te maken. Het eenige doel van de kunst is een stemming
bij den lezer op te wekken. In hoeverre het doorleven, het herhaaldelijk doorleven
van zulke stemmingen den lezer tot moreele handelingen zal brengen, is hier een
schreeuwend sekundair vraagstuk, heel interessant voor de psychologie, maar dat
met de kunst in geenerlei dadelijk verband staat.
Het doorleven van zulke stemming, is de hoogste genieting die aan menschen
gegeven kan worden.
Een zekere som van het grootste geluk op de waereld te doen ontstaan, beschouwt
de kunstenaar als de weldaad bij uitnemendheid, die aan menschen te bewijzen is.
De beperkte utiliteits-quaestie, in hoeverre de roman, zoo als Zola zegt, ‘de la
simple morale en action’ zal zijn, verschijnt dus op een zeer ondergeschikt plan.
Alleen dan, wanneer onder de millioenen levensgevallen, een lezer het geval
omschreven vindt, waarin hij verkeert, en hoe het, naar de min of meer sublieme
gissing des schrijvers, er meê afloopt, alleen bij deze uiterst zeldzame gebeurtenis,
zoû de roman in dezen zin nuttig kunnen zijn.
Wanneer de Heer N. de ontdekking der universeele psychologie voor het hoogste
doel der romanschrijvers aanziet, dan houdt hij het er voor, dat zij hun eigen
vernietiging zouden willen bereiken, want hetgeen Zola noemt ‘la part de l'invention’
zoû dan vervallen, dit, een der eerste voorwaarden voor den roman om ‘kunst’ te
zijn.
Neen, wanneer het ‘naturalisme’ duizend romanschrijvers zoû voortbrengen, en
elk der duizend zoû maar éen roman schrijven en elk over het zelfde onderwerp, en
die roman zoû goed zijn, dan zoû de algemeene psychologie niets vooruit zijn
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gebracht, en toch zouden die schrijvers de ‘verhevenste taak’ vervuld hebben, die
de Heer N. maar zoû kunnen bedenken.
C. Onmiddellijk aan de voorgaande negatieve eigenschappen, sluit zich het volkomen
gebrek aan besef van literaire kritiek bij dezen schrijver, aan. De Heer N. is, ook wat
dit punt aangaat, geen stap verder dan Zola, die wel goede ontboezemingen over
literatuur heeft geschreven, maar de eerste woorden van de wetenschap der literatuur
nog niet gestameld heeft. Vooral in zijn ‘kritische’ opstellen heeft de Heer N.
pakhuizen vol onzinnigheden en misverstanden gestapeld.
De literaire kritiek kan twee funktiën verrichten: te zeggen hoe het werk van een
schrijver is, te zeggen hoe het zoo komt te zijn. De tweede funktie zoû men het
psychologische gedeelte der kritiek kunnen noemen. Het eerste gedeelte blijft echter
voorloopig het belangrijkste en kan ook, vooral waar het levende schrijvers geldt,
het best in toepassing worden gebracht. In zijn artikel over Paul Margueritte nu,
bedoelt de schrijver ons eerst te verklaren, hoe het verschijnsel Paul Margueritte
ontstaan is, en dan welk dat verschijnsel is. De tegenovergestelde orde te volgen,
zoû natuurlijk beter zijn. Want om uit de hoedanigheden van een verschijnsel zijn
oorzaken te verklaren, moet ik eerst weten welke die hoedanigheden zijn. Maar het
kwam er niet zeer op aan, welke orde de Hr. N. volgde, daar hij toch van zijn stuk
niets te recht bracht. Hij begint met de onbelangrijke geschiedenis van het naaste
voorgeslacht van Margueritte te verhalen. Marguerittes vader was generaal, zijn
moeder had militairen- en boerenbloed in de aderen, zijn vader was bovendien een
‘tempérament d'administrateur’, nu, nu was Margueritte, de zoon, natuurlijk een
kunstenaar... Begrijp je 't?... Neen?... Ik ook niet. Maar het mooiste komt nog:
Margueritte is een kunstenaar. Welke eigenschappen hij dan heeft, die een kunstenaar
van een ander mensch onderscheiden?... O, hij speelt zelf pantomime op een
hooizolder... Ah, juist, nu zie ik duidelijk, dat hij een kunstenaar is. Maar, eenmaal
aangenomen zijnde, dat hij een
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kunstenaar is, wat charakterizeert hem nu als kunstenaar, wat onderscheidt hem nu
van andere kunstenaars?... Ja, daar zullen wij maar over zwijgen. O, best!
De Heer N. toont noch aan, dat Margueritte een kunstenaar is, noch welk soort
kunstenaar hij is, noch hoe het komt, dat hij een kunstenaar en dat hij er een van die
en die soort is.
De Heer N. vertelt eenvoudig eenige biografische bizonderheden uit het leven van
Margueritte en diens ouders.
In plaats van zoo leuk te bazelen, had hij b.v. uit de ‘raideur’ der volzinnen van
Tous quatre, Marguerittes roman, uit het in de hoog artistieke beteekenis drooge,
niet bevochtigde van diens stijl, een bestanddeel kunnen zien, dat 's vaders bloed in
den inkt van den zoon had gemengd.
's Heeren Ns. artikel over van Maurik geeft ook nog een verblindend voorbeeld.
Eerst geeft hij een citaat uit een natuurbeschrijving, en dan zegt hij:
‘Het is duidelijk, dat iemand, welke de stoutmoedigheid heeft een stijl te
schrijven, waarvan de aangehaalde voorbeelden voor het meerendeel
slechts zwakke staaltjes zijn, onmogelijk op den naam van artiest aanspraak
kan maken...’
Ik vraag weêr exkuus voor deze aanhaling met zijn misselijk ‘iemand, welke’ enz.
En dan zeg ik tot den Hr. N.: neen, mijnheer, dat is niet duidelijk, dat is volstrekt
niet duidelijk, in díen zin, dat gij 't zoudt hebben aangetoond. Ik vind zeer duidelijk,
dat gij die natuurbeschrijving niet mooi vindt, ik vind haar ook niet mooi, maar als
gij literaire kritiek wilt schrijven, of ten minste die soort kritiek, die zich onderscheidt
van de gebruikelijke en waarop gij u zooveel laat voorstaan, dan moet gij laten zien,
wáarom zoo'n natuurbeschrijving nu geen kunst mag heeten. Dan zoudt ge het eerst
duidelijk hebben gemaakt.
De Heer N. gebruikt ook herhaaldelijk in zijn artikelen het woord lyriek verkeerd,
en stelt lyrikus tegenover naturalist. Lyriek en romantiek is voor hem zoo ongeveer
hetzelfde. Hoe zoû hij, die zelfs zijn uitroepen van geestdrift van Zola overneemt,
ook iets anders kunnen doen dan zonder te onderscheiden, alle woorden en gedachten
door elkaâr uit Zola op baggeren!
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3. Hij is kunstmatig, niet natuurlijk.
A. In zijn polemiek. De Heer N. wint zich op om in het rustige Nederland Zolatje
te spelen. Zoo wendt hij voor te gelooven, dat het ‘naturalisme’ geheeten genre van
literatuur hier heftige tegenstanders heeft, die andere kunstbeginselen, NB.
kunstbeginselen! - zijn toegedaan. Hij tracht volmaakt te herhalen hetgeen Zola te
Parijs heeft gedaan, namelijk overal waar hij maar iets gedrukt kan krijgen, heftig
tegen de bestaande orde van zaken in de literatuur, ik bedoel in het proza, los te
trekken. In Parijs, waar een zeer opgewekt literair leven is, waar dagbladen dagelijks
zich half aan de literatuur wijden, waar in de salons, in de schouwburgen, in de
tijdschriften, op de boelevaars, voortdurend allerlei hartstochten voor en tegen oude
en nieuwe literaturen vechten, daar is Zolaas verontwaardiging, Zolaas woede, Zolaas
geestdrift volkomen te verklaren. Maar in Nederland, waar de literatuur naauwlijks
bezig is geboren te worden, kan een opgewondenheid tegen het oude, als de Hr.
Netscher ten toon spreidt, alleen uit een parti-pris, niet uit dadelijke oorzaken verklaard
worden. Met de poëzie is het nog iets anders, dáar zijn menschen die zich kunstenaars
gelooven en meenen, dat ‘de vlam van het genie op hun voorhoofd lekt’, maar onder
onze prozaschrijvers is er geen, vooral niet bij degenen, waartegen de Hr. N. 't heeft
gemunt, die het er werkelijk voor houdt, dat hij artistiek werk levert. En al waren er,
die 't zich verbeeldden, dan is er toch hier zooals in Frankrijk, geen menigte, die zich
voor dergelijke vraagstukken passioneert, en waarop men invloed zoû willen oefenen.
Het eenige wat men in deze sfeer voor Nederland doen kan is brandende stukken
proza te schrijven, die de menschen plotseling de oogen wakker schitteren.
B. In zijn novellen. Hij mist de woorden om zijn stemming harmoniesch weêr te
geven. Liever, hij zoekt naar woorden, zonder dat de stemming er is, waaruit zij met
hun juisten klank als direkt voortvloeyen. Miss Nelly geeft hiervan een goed voorbeeld.
De woorden zijn hier veel te sterk voor de stemming. De Hr. N. ziet de kleuren, de
vormen, de
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bewegingen, en beult zich dan af om het juiste effekt er van met het precize woord
te beelden, zonder dat zijn stemming machtig genoeg is, om het geheel te beheerschen
en aan het geheel een intens leven te geven. Hierdoor ziet men het gewilde bij elk
woord wel en kunnen de klanken op zich zelf goed zijn; maar de muziek van de
volzinnen ontbreekt; de stemming zit niet aan elkaâr. Het is als zag men tot den vorm
van een mensch samengevoegde armen, beenen, een romp en een hoofd, maar met
smalle spalten overal tusschen, zonder het leven dus, zonder datgene wat hem tot
éen geheel maakt.
C. In zijn dialoog. Zijn eigen novellen bevatten weinig dialoog, maar in een
vertaling naar Moore in den Gids heeft hij ons nog gaauw even laten zien, dat hij
geen hollandsche dialogen weet te schrijven. Er is wel een zekere affektatie van
natuurlijkheid met het ‘nee’ voor ‘neen’, enz., maar luister, b.v. dit:
Nu, u moet niet boos zijn, mevrouw, vervolgde hij op een vriendelijken
toon; ik spreek met u in mijn betrekking van dokter, en ik ben verplicht u
ten ernstigste tegen het drinken, waartoe u genegen is, te waarschuwen.
Het was ook reeds de oorzaak van de ziekte, waarvan u nu genezen is. Ik
wil u niet kwetsen met u de gevallen van ondergang, ellende, schande en
dood te verhalen, die reeds onder mijn oogen gekomen zijn, en die allen
het gevolg waren van - het drinken.
Dit staat hier voor:
‘Daar moet u niet boos om worde, mevrouw, ik zeg 't u natuurlijk als...
als dokter, en ik moet u wezelijk ernstig op het hart drukke dát, u weet
wel, niet meer te doen... Dáarvan alleen is u ziek geworde... nú is u
gelukkig beter... O, als ik u es vertelde, wat ik al heb bijgewoond... van
menschen, die zich de grootste ellende op hun hals hebbe gehaald en
dikwijls gestórven zijn... ja zeker gestórven... van dat drinken... o, u weet
niet... En 't zoû ook te akelig voor u zijn om te hoore...
Als de Heer N. denkt, dat gepromoveerde menschen bij het spreken hun zinnen zoo
netjes konstrueeren als hij het Moores dokter laat doen, dan heeft ie 't glad mis.
Een meisjen uit het volk laat hij zeggen: ‘zie maar’ (vgl. den bundel, pag. 205).
‘Wat heef 't?’ laat hij een man uit
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het volk van zijn dochtertjen vragen. ‘Eerst zag 't rond 't neusje ook heelemaal zwart’
laat hij een vrouw zeggen (Id. p. 232). Voords worden de volzinnen, die hij zijn
personen laat uitspreken, zoodra zij iets langer worden, onjuist. Dit komt, om dat de
Heer N. wel vermogen heeft om woorden goed waar te nemen, maar zoodra de intuïtie
er bij te pas moet komen en hij niet letterlijk kopieëren kan, gaat 't verkeerd.
4. De Heer Netscher spreidt als schrijver groote hoedanigheden van slimheid ten
toon. Ik kan hier niet gaauw genoeg bijvoegen, dat ik niet mis-prijs in dezen schrijver
al de eigenschappen, die ik van hem opgeef. Integendeel, hij heeft motieven in zijn
ziel, die mij zeer verdedigbaar voorkomen: b.v. zijn eerzucht en zijn slimheid.
A. Hij heeft aan bijna alle periodieken hier te lande, die zich met literatuur
bemoeyen, bijdragen gezonden, waarin hij zijn natural. leerstellingen verkondigde
en elk der bijdragen min of meer geschikt gemaakt voor het tijdschrift of Weekblad,
dat hij er meê bevoordeelde. In ‘de Portefeuille’ geeft hij een vertaling uit het Engelsch
over een boekhandel-verschijnsel, in den Gids schrijft hij een stuk over Moore van
zoo een grijze langdradigheid, dat het verschrikkelijk is. In den Nieuwen Gids maakt
hij een ouden literator af en schrijft er zijn excessieve novellen. Enz., enz.
B. Met het grootste aplomb zegt hij de grootste banaliteiten. Dit geeft vertrouwen,
heeft hij stellig gedacht. Vol gewichtigheid begint hij zijn meeste artikelen met de
verklaring, dat hij iets zeer uitstekends gaat verrichten, iets waar al het oudere niet
bij halen kan, een nieuwe uitvinding op het gebied (sic, deze uitdrukking gebruikt
hij ook) der literatuurkritiek, in éen woord de redding der waereld, en dan eindigt
hij met in 't geheel niets te zeggen. (Zie Paul Margueritte, Malavoglia's, Moore,
etc.).
In Wat wil het naturalisme spreekt hij b.v. van 17e eeuwsche realistische schilders
en zegt dat dit heel iets anders is dan Israëls, Maris, Neuhuys, Zilcken of van de
Maarel,... ‘wier werken’, zegt hij, ‘met den naam van Impressionistische moe-
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ten worden aangeduid’. Zoo, WelEdgeb. Heer, zoo, zoo, dat is een impozante, een
deftige waarheid, die u daar verkondigt. Zoo, zoo, moeten die met den naam van
‘Impressionistische’ worden aangeduid? Wel, wel, 't doet me plezier, dat ik dit nu
eindelijk zoo eventueel te weten kom. Zoo, zoo, i m p r e s s i o n i s t i s c h , och, och,
ik hoop dat ik 't zal kunnen onthouden! Zoo deftig schrijft de Hr. N. voortdurend.
In Wat wil het naturalisme zegt hij ook in 't begin, dat het volgends Dr. ten Brink
zoo moeilijk is een naauwkeurige studie over Zola te schrijven. Maar de belooning
zal niet uitblijven, zegt de Hr. ten Br. ‘Dit ben ik met hem eens’ (sic) zegt de Hr. N.,
‘hopende het in de volgende bladzijden te kunnen aantoonen’. En dan geeft hij in
die volgende bladzijden een nu en dan verkeerde herhaling van Zolaas theoriën,
zonder den minsten zweem van studie over Zola.
C. Een onderdeel van de qualiteit sub B vermeld, is zijn jongleeren met de woorden
ernstig, waardig, ernst, waardigheid, wetenschap, degelijk, enz. Op bladz. 1 van zijn
stuk over Moore (in De Gids natuurlijk) zegt hij: ‘mannen van ernstigen geest’ en
‘ernstige mannen’; blz. 2: ‘rustigen ernst’, ‘wetenschappelijke ernst’, ‘ernstig man’,
blz. 3: ‘wetenschappelijke ernst’, ‘ernstige mannen’. Verder zegt hij daar blz. 1:
‘door kritici van groote bekwaamheid werden de scherpzinnigste beoordeelingen
over belangrijke naturalistische geschriften geleverd’, en die toch die geschriften
afkeurden. Hij weet zeer goed, dat hij hier onwaarheid schrijft. Blz. 2 spreekt hij van
de ‘fatsoenlijke vormen’, die men moet bewaren, gij weet wel, die vormen, ‘waarop
mannen van kennis en opvoeding gewoon zijn belangrijke vraagstukken te beslechten’.
Farceur, va!
D. Zijn pozeeren doet hem ook zijn geschriften voortdurend met het woord
‘naturalistisch’ etiketteeren, ‘naturalistische studie’, ‘naturalistische kritiek’, enz.,
zonder ophouden. Dit is om de naturalist van Nederland te schijnen, want het komt
er niet op aan of een kritiek ‘naturalistisch’ is; zij moet eenvoudig goed zijn.
5. De Heer Netscher is een schrijver, die binnen het plan,
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waartoe hij hier is te-ruggebracht, vele verdiensten heeft. Voor de uit-een-zetting
daarvan verwijs ik den lezer naar Hoofdst. XIII van dit opstel.
Bij een verdeeling van iemants hoedanigheden als de hier beproefde, komt het
geval onophoudelijk voor, dat een eigenschap, die onder de eene rubriek gerangschikt
is, ook onder de andere geplaatst had kunnen worden. Maar dit kan geen kwaad,
want eenzelfde eigenaardigheid des schrijvers kan wel twee waarheden omtrent hem
bewijzen. En zooveel mogelijk verschillende waarheden over den schrijver op te
sommen, was mijn idee.

IV.
Zooals de Heer Erens opgemerkt heeft, is de Heer Netscher een ‘homme fort’, niet
een ‘homme supérieur’. Hij weet wat hij wil, hij kent de middelen om zijn doel te
bereiken en hij heeft de kracht die middelen aan te wenden. Maar om in het groot te
reüsseeren, moet men èn homme fort èn homme supérieur zijn. Men moet van een
fijnere hersen- en artisticiteitsontwikkeling zijn dan de Heer Netscher is. Want hij
staat, wanneer men de mate van zijn talent beziet als voortbrengsel van die groote
school van het fransche naturalisme en impressionisme, laag; wanneer men zijn
oorspronkelijkheid meet, niet naar het peil der Nederlandsche literaire kunst, zooals
die stond vóor zijn komst, maar als verschijnende na de bovengenoemde fransche
literatuur, is die alles behalve van den eersten rang.
Ik hield den Heer Netscher eerst voor een geweldig gespierden worstelaar in de
arena der waereldliteratuur, die me zijn naakte woord wonderen van kracht en zwier
zoû werken; maar nu heb ik gemerkt, dat hij slechts spit en plant in het tuintjen onzer
vaderlandsche letterkunde, en dat nog wel in den stijven overjas van zijn bekrompen
ernst.
Kom toch in uw borstrok, beste Heer, wij zijn hier zoo vroolijk aan 't werk, dat
gij ons stoort met uw afgemetenheid.
In-der-daad, beste Heer, gij zijt toch van een verregaande,
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ja van een verredravende onnoozelheid. Hebt gij dan nooit even gedacht of nooit iets
werkelijk gelezen, dat gij hebt kunnen meenen ons er in te laten loopen en uw
nabauwen van de Franschen en uw gillende oppervlakkigheid door ons als zuivere
originaliteit en als diepe gedachte te doen ontvangen?
Hoe, gij, kind, dat zich al spelende een kartonnen kroontjen op het hoofd zet, gij,
clown, die jongleert met aureoolen en ze opvangt op zijn neus, gij, die een weg
bewandelt, zoo vol allerlei voetsporen, dat gij den afdruk uwer eigen voetjes er niet
op te-rug zoudt kunnen vinden, gij, die u een apostelmantel om de schouders hangt,
maar daarbij de verlakte rijglaarsjes van uw burgerlijke slimheid en aanmatiging
behoudt gij, die zijt als de gekarikatureerde weêrkaatsing van Zola in een tuinspiegel
of in een tinnen theepot, gij, dien ik als een heel klein figuurtjen zie staan op den top
van den berg uwer opgeblazenheid, gij, die staat te schreeuwen als een generaal op
een heideveld: voorwaarts marsch! halt! geeft acht! plaats rust!, zonder dat er éen
soldaat achter u staat, zoo voor de aardigheid maar, gij, die telkens het kalkoenenrood
van uw kleinen toorn uitzet, gij, die uw kunstliefde tot een vingerring maakt en tot
een kuif om meê te pronken, gij, die verdwijnt achter de bonte krinoline uwer telkens
te pas en te onpas door u ten polka geleidde naïve belezenheid, gij, held uit een
prentenboek, looden soldaatjen uit een opzetdoos, gij, blufzak gevuld met
gemeenplaatsen, gij, die voortdurend opsnijdt van het onsmakelijke gebraad uwer
nagebootste leerstellingen, gij, dwaze schooljongen van de fransche school, die op
een boekenstapel gaat staan om zoo groot te toonen als de meester, gij, hollandsche
kornak van het fransche naturalisme, gij, stoel, waarop Zola in Holland gaat zitten,
gij, herkauwer van Zolaas tabakspruimen, gebocheld zoontje van Camille Lemonnier,
die u kleedt met Flauberts versleten onderbroeken, - gij zoudt in onze literatuur zoo'n
beetje de baas komen spelen?
Als ik u lees, dan voel ik mij niet ontroerd, maar het is alsof ik jeuk heb aan mijn
oor. Gij maakt mij den indruk van een mug, die om mij heen gonst.
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Houd mij ten goede, waarde Heer, maar terwijl ik zoo met u bezig ben op mijn papier,
voel ik mijn lachtlust en mijn gevoel van medelijden beurtelings geprikkeld. Ha ha
ha! Ha ha ha! Ha ha ha!
Wanneer ik u Zolaas taal hoor spreken, heb ik een gevoel als wanneer ik wijn
drink uit een likeurglaasjen. Het zijn, behoudens uw misvattingen, die er als stukjes
lak in blijven drijven, wel dezelfde zaken, maar zij zien er zoo raar uit, zij smaken
zoo vreemd.
Gij bewoont de pachthoeve uwer wijsheid op zoo een voorname manier, alsof gij
er de eigenaar van waart.
Ik heb zelden zoo'n van machteloosheid knersenden stijl gelezen als dien uwer
opstellen. Gij zijt net mijn kleine neefjen, die op het potje zat en zich bijna te bersten
drukte.
O, wat zijt gij belachelijk!
In uw artikel over Paul Margueritte begint gij met te zeggen: de tegenwoordige
Hollandsche kritiek beteekent niets; gij, kritici, moet zoo en zoo doen. Daarop doet
gij zelf zoo en zoo, en er komt iets te voorschijn, dat naar niets lijkt.
Het is ook uiterst belachelijk, als iemant, die zelf bijna niets schrijft, voortdurend
zegt, dat hij dít en dát ónderschrijft.
Gij zijt een zoete jongen, maar dat is alles. Uw stijl lijkt mij iemant, die het
voorhoofd heeft van meneer die, en den neus van meneer die, en de kin van meneer
die, zonder eigen expressie.
Ga vrij voor uw spiegel staan en zeg: ‘ah! moi, je suis un homme fort, j'arriverai!’
Toch zult gij dat niet, in 't groot. Gij mist de macht van het koninklijk woord, dat
menschen en volken lam slaat van bewondering.
De woorden van uw kunst zijn geen vleesch geworden en zij hebben niet onder
ons gewoond.
Gij weet niets van de hoogte der moderne sensatie noch van de hoogte van het
moderne artistiek bewustzijn.
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V.
Ik zeg eenvoudig, dat die Holland groot wil maken, met zijn literatuur, dat is met
zijn fantaziën en sentimenten, op een plan moet staan, waartoe het buitenland nog
niet is gestegen. Het is voor een Hollander zeer goed fantaziën en sentimenten te
hebben, zoo als Hollanders ze nog niet gehad hebben, ofschoon buitenlanders er al
lang een literatuur van hebben gebouwd. (Ik bedoel natuurlijk niet fantaziën en
sentimenten naar buitenlanders vertaald, maar fantaziën en sentimenten van een
zelfde soort als die der buitenlanders.)
Maar groot is: fantaziën en sentimenten te hebben, zoo als buitenlanders, door de
noodzakelijkheid der ontwikkelingswetten van de artisticiteit in de verschillende
landen, ze nog niet hebben kunnen bezitten.
Zoo als Zola erkent, brengt, bij een levende natie, elk geslacht zijn literatuur voort.
Er bestaat dus niet de minste twijfel aan, of die soort literaire kunst, welke men op
het oogenblik aanduidt als ‘het naturalisme’, zal door een andere soort literaire kunst
gevolgd worden, die door de literatuurgeschiedschrijvers der toekomst òf als een,
hoe zeer ook door affiliatie aan het naturalisme verbonden, op zich zelf staande kunst,
òf als een latere faze van datzelfde naturalisme zal worden aangemerkt.
Nu beweer ik, dat eigenlijk hij alleen reuzen-armen heeft, die de literatuur van
zijn land het eerst tot zulk een hooger plan weet te tillen, hij, van wien, gesteld dat
de kunst van de twintigste eeuw genoemd wordt ‘Sensitivisme’ en gesteld dat in een
Hollander, genaamd J.H. Meere, die kunst zich het eerst sterk accentuëert, - gezegd
wordt door de kritiek der twintigste eeuw: ‘de romantiek, dat was Victor Hugo in
Frankrijk, het naturalisme, dat was Emile Zola in Frankrijk, het Sensitivisme, dat
was J.H. Meere in Holland.’
Want of de Heer Netscher nu al zeer verdienstelijk dezelfde soort kunst, binnen
dezelfde grenzen beoefent, die de fransche
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naturalisten sinds 1850 beoefenen, dát zal Holland m.i. niet den gewenschten stoot
geven. En nu ben ik eenvoudig een beetje boos op hem, om dat hij het air aanneemt
van wel dien stoot te geven.
Beets staat tot Byron en Longfellow, Huet staat tot Sainte-Beuve, Macaulay en
Taine, zooals Netscher staat tot Zola en Camille Lemonnier. En zoo zoû Holland,
als Netscher er de eerste literator van werd, voortgaan, gelijk het al twee en een halve
eeuw aan den gang is, met voor grootste mannen slechts bleeke schaduwen van
buitenlandsche namen te kunnen aanwijzen.
De eenige veelbeteekenende Nederlanders uit het verleden, waarvan niet
onmiddelijk de geestelijke vader of vaders in het buitenland zijn aan te wijzen, zijn
de schilders van de zestiende en zeventiende eeuw geweest, Rembrand, Rubens, enz.
Ik bedoel natuurlijk met veelbeteekende Nederlanders, Nederlanders van den
allereersten rang, Nederlanders, die b.v. onder de dertig grootste namen van de
geheele waereld en van alle eeuwen genoemd kunnen worden. Ik weet natuurlijk
óok wel, dat Rembrand en Rubens uit het werk hunner voorgangers hebben geput,
maar zij brachten toch een eigen, een nieuwe waereld meê in hun ziel; zij hebben
geheele beschavingen in verrukking gezet en nageslacht op nageslacht beheerscht.
Zij hebben buitenlanders van hen doen verklaren: ‘Rembrand zei: daar zij licht! En
er was licht.’ Zij zijn te recht de hoogste roem van Holland voor den vreemde. Wil
Holland worden in de literatuur wat het eens geweest is in de schilderkunst, dan
moeten er nu in de literatuur maar evenkniën van die mannen verschijnen.

VI.
Wanneer de Heer Netscher voor zijn schrijftafel zit, dan rijzen niet, in de wiegelende
deining of in de stormende vaart hunner spontaneïteit, de sentimenten en fantaziën
voor zijn geest, ingehouden slechts en tot levende mozaïk samengedron-
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gen door de reuzenhand van het hooge intellekt. Maar zij vallen bij stukken en brokken
in hem neêr uit het chaosjen zijner opgedane impressies en zooals zij uit het door
andere schrijvers geziene in zijn geheugen zijn blijven plakken.
Hij heeft het leven nog niet gezien, want zijn oog is zonder vlam en zijn hand
onontroerd. Hij heeft met zijn ontleedmes, gelijk hij Zola nazegt, geen hersens
opengescheurd en uit geen menschengemoed heeft hij het bloed doen vloeyen. Want
al heeft hij eenige opmerkingsgave, hij mist de oppermacht der intuïtie, die de
geheimste lachjes van kinderharten bespiedt, die mannengeesten ziet staan en gaan
en zich wentelen naar haar wil, aan wier voeten vrouwenzielen haar innigste tranen
komen schreyen.
Èn de vormen, èn de kleuren! Zijn talent is nooit gegaan op den zoeten maatgang
der lijnenspelen; zijn pen heeft nooit gebeefd als hij staarde in de diepten der
kleurenmuziek.
De bewegingen, de geluiden, de geuren der werkelijkheid heeft hij niet in zich
opgenomen en ze weêr uitgestort in den gloed van inniger leven, die een
kunstenaarsziel hun mededeelt.
Hij heeft nooit meenen te voelen, als hij de waereld zag en hij zag dat zij schoon
is, dat zij zoo alleen schéen om het vuur, dat zijn oogen er op sprenkelden.
Hij is nooit bang geweest, dat hij nooit het leven volkomen juist zoû zien, om dat
hij 't slechts zoû kunnen zien door de hooge glansen heen van zijn lichtende ziel.
Hij heeft nooit, niet het denkbeeld, maar de gewaarwording gehad van het
onpositieve van de stof, van dat slechts datgene bestond, wat hij zag, en alleen op
het oogenblik, dat hij 't zag; hij heeft nooit gevoeld als was elk zijner blikken niets
dan een korte droom van kleuren.
Neen, niets van dit alles is ooit bij hem omgegaan, om dat hij geen groot kunstenaar
is.
Hij spreekt ergends van een ‘dans van lijnen’, maar heeft hij werkelijk ooit groote
lijnendansen gezien: de grenzen der kleuren, die langzaam aan begonnen te bewegen,
als strepen
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ijl en kleurloos eerst, zich langzaam-aan samenvoegend, klimmend en dalend in
wondervreemde warrelende figuren, in driehoeken en vierkanten, stijgend voor zijn
gestalte uit, glijend zijn voeten voorbij, zich eindelijk licht-zilver en licht-zwart
kleurend, en opspringend, neêrvallend, zilver zoet, angstig-zwart, langs zijn oogen
letters vormend, woorden spellend, dat geen letters en geen woorden waren, droomen
van lengte en breedte bouwend, in hun ontastbaarheid strepend en wijzend,
ontdekkend de teêrste waarheden, de verste verschieten, de onzichtbaarste hoogten
van rede en gevoel, later deinend, walsend, dansend, wilder en wilder, schaterend,
kletterend, bliksemend om hem heen?
Neen; hij heeft de zware kleuren ook niet zien woelen en golven voor zich uit, de
teêre tinten zijn nooit komen weenen om zijn hoofd.
Hij heeft ze niet zien komen en hem raken, als een wolkkleed om zijn leden, als
een parelend gaas om zijn slapen.
Hij heeft nooit in zich zelf dien wonderen spiegel ontdekt, die de geziene stukken
waereld weêrkaatst als met paarlemoerglansen overgoten.
Bij hem geen scheppingsakte die uitgaat van een kermenden geest, bij hem geen
zielekoorts en geen verbijstering. Zijn kamer zinkt en stijgt niet om hem heen, geen
wanden, die verschuiven en splijten, geen dobberen over de smartenzee der kleurenen
vormen oneindigheid.
Bij hem niet het leven, dat daalt in de ziel; bij hem niet het verwoestend
angst-proces van de kunst, die ontstaat.
Toch is het een heerlijk ambacht, dat hij gekozen heeft.
O, op een kamer zitten en met een wit papier vóor u en dan gaan schrijven, nieuwe
woorden zoeken, nieuwe woorden vinden om uw nieuwe ziel meê weêr te geven,
ongekende zinnen smeden, al de vondsten, al de gedachten en gevoeligheden van de
taal der voorgangers stuk slaan tot een berg van schitterend gruis en er dan uw nieuwe,
uw eigen werk

Dietsche Warande. Nieuwe reeks. Deel 5

364
van bouwen, - dát is de wellust van den geest, dát is het fijnste feest voor ons geheele
zintuigelijk en geestelijk bestaan.
Vooral ook het schrijven van krijgvoerend proza is een heerlijk werk voor den
modernen kunstenaar. Joelen de woorden u niet uit de ziel als een ruischende en
klotsende bergstroom, strijdend tegen de drooge aarde van uw dor en doof publiek?
Kunt gij geen volzinnen vinden, die blinken als bajonetten in de zon, die neêrsabelen
als ijzel op de schedels uwer lezers, waarom schrijft gij dan? Hoor de woorden der
levende kunst, die rollen en steigeren neêr uit den geest, die rennen voort over het
papier als trappelende kudden toomloze paarden! Zie de jeugdige adjektieven, die
huppelen en dartelen, hoor het trommelgeroffel der snelle perioden, zie de fiere
vederbossen waayen der stoute substantieven in de statiger zinnen. Hoor het schel
getrompetter, het donderend kanon van de juichende en woedende beeldspraak. Zie
de hollende zwenkingen der wilde werkwoorden, zich slingerend door den stijl, in
donkere kruitdampen van passie den lezer aanvallend en hem verwinnend. O, ik ben
verliefd op het woord! De taal, dat is het hoogste geluk, dat is een ontzachlijke
waereld, waarin men zich vrij kan bewegen.

VII.
Hoort gij de klokken niet luiden, met lange bange tonen, door den nacht van het einde
der eeuw? Ziet gij de toortsen niet walmen door de rust der slapende steden? Ziet
toe, wij zijn er, overal in 't rond, wij komen óp van onder den grond, wij komen áan
van allen kant. Wij zijne de zwarte mannen, met bleeke gezichten en roode vlaggen
in de sidderende handen. Daar splijten de vlammen den nacht van-een, en ook daar,
en ook ginds. Dat zijn uw steden, die branden over de geheele waereld der kunst.
Dat is de wraak van ons, kunstenaars, tegen uw middelmatigheid en uw dommen
slaap. Bij het ontstoken vuur van onzen toorn en van ons verachten, maken wij den
bouwstof voor ónze monumenten. Hoort gij dien knal niet,
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daar heel van ver; 't is een uwer keizers, die daar wordt vermoord; en dien andere,
nog luider, dat is uw geliefde koning, die valt.
Wij zijn de Revolutie in de Literatuur.
Ja, wij zijn moê gesard, ja, wij hebben ons moê geërgerd. Op het puin van wat gij
gesticht hadt en op uw lijken, zullen wij gebouwen zetten zoo hoog en zoo schitterend,
dat gij uw oogen ziek zoudt hebben gekeken, zonder ze nog te hebben overzien.
En wat staat onze revolutie ver boven de maatschappelijke! Ons verzet is de strijd
van de opperste krachten der natuur, van de hoogste organismen van het bestaande,
de toornklacht van de fijnste snaren van den menschengeest, van de verbeelding en
het vernuft.
Wat waereld! Wat menschen! Wij dragen een waereld vol menschen in ons gemoed,
die wij storten over de stoffelijke waereld, om haar de hoogste genieting te geven,
en in enkele uren een eeuwigheid van vreugde.
Wij kunstenaars, wij zijn alles, wij alleen zijn het geluk en de liefde van de
toekomst.

VIII.
De Heer Netscher heeft op sommigen den indruk gemaakt van óok krachtig te haten,
maar ik gelóof het niet. Hij heeft de voorreden der Haines van Zora wel gelezen, en
gemeend iets dergelijks in zijn eigen ziel te bespeuren. Maar dat was alles. Neen, hij
kent haar niet van aanschijn tot aanschijn, de zwarte, de rood-zwarte haat. Zijn lippen
hebben zich nooit sidderend aan haar vale lippen geklemd, hij heeft haar grauwe
wangen niet gestreeld, hij heeft niet in haar bloedende oogen gestaard, hij heeft de
asch van haar adem niet opgesnoven. De knarsende vlammen harer woorden heeft
zij nooit in zijn ooren gespogen. Hij heeft niet avond aan avond met haar alleen
gezeten, met haar als zijn eenige liefde, spottend met die waereld, ver, ver beneden
hem. Hij weet niet wat haten is.
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Het huisjen van zijn ziel kan zich niet verwijden tot een tempel voor de haat.
Dat hij dan niet meer den indruk make van een passie te hebben, waartoe hij
onmachtig is. Dat hij op zijn plaats blijve, dat hij een hekel hebbe aan, en hekele in
zijn geschriften, wat hij wil, maar dat hij niet op zijn teenen ga staan om wankelend
tot de hooge haat te reiken.

IX.
De stoutste droomers van alle eeuwen gaan door den nacht. Ik zie hun bleeke hoofden
schemeren en verdwijnen. Zij, die hebben gezien en hebben gevoeld, zij, die hebben
geweten en hebben geweend, staan daar van verre, hoog en alleen. En zij wachten
en staren, of uit het land bij de zee niet een geest zal opstaan, die tot hun hoogte
stijgen mag. En zij komen en vragen, of uit het wilde water en van het wijde land,
geen vervoering zal rijzen, en geen hartstocht zal breken uit, om overstelpend over
de menschen te gaan, of er na Rembrand geen zal zijn, die zich blind gelukkig ziet
aan kleuren, geen, die zich waanzinnig-gelukkig schreit om het leven. Hoort gij hen
niet; zij gaan, zij naderen, zij komen aan. Hoort gij niet hun zwaren gang? Zij hadden
lief, zij. Zij waren krachten, die wilden, en machten, die konden. Daarom brandt het
licht hunner oogen nog over ons neêr, daarom beven wij nog op onze stoelen, bij
hun geweldigen harteslag. Zij hebben zich zelf zooveel van smart verscheurd, en zoo
luid hebben zij gejuicht, dat hun bloed nog druipt over de waereld en de lucht nog
wemelt van hun geluk.
En als ik hen zie en als ik hen hoor, wat raakt 't mij dan nog, of gij Netscher heet
en of gij in Holland schrijft op papier over wat gij naturalisme noemt.
Nu wij, na twee honderd jaar, naauwlijks nog, maar met eindelozen wil opkomen,
nu hoofden zich heffen en handen zich strekken om groot te zijn, nu wij, in een storm
van passie en met een grauwen gloed van haat en verlangen in de
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oogen, de taal en de literatuur van het arme koude land willen ophelpen, ze doen
staan, ze doen gaan, en ze stooten voort, voort, voort tot duizelende hoogten, nu wij
woeste, groote schoonheid willen en mateloos ontembaar leven, nu wij vervloeken
al wat klein en onvermogend is, en wij liefde willen, gouden liefde, purperen liefde,
vlammende liefde, nu wij werken willen om te doen ontwaken, om te doen zien, om
te doen begrijpen, om te ontstellen, om te doen bewonderen, om te verrukken en te
bedwelmen, nu wij ons in staat voelen álles te wagen, nu onze geest, dronken van
kracht, langs de steilste afgronden der verbeelding tot de donkerste diepten van het
menschengemoed afdaalt, en wij klimmen zullen tot het hoogste licht, om dat onze
verliefde oogen niet moê worden van te zien, en wij spelen zúllen met het heetste
vuur, al blakeren onze handen en al verschroeyen onze haren, - nu zoudt gij komen
en ons willen afleiden door het bedaarde dansjen van uw geringen geest? Nu zoudt
gij, door de leêge gematigdheid van uw gemis aan oorspronkelijkheid, door uw
persoonlijkheid, die er geen is, aan het hoofd der jonge literaire beweging te stellen,
Holland weêr tot de navolgster van den vreemde willen maken?... Maar, maar dat
zal niet gebeuren, maar wij wijzen u af; maar wij willen niet een, die slechts tot
Zolaas knieën komt, en waar Zola over heen zoû kunnen stappen. Het moet eindelijk
eens uit zijn met dat ellendig poppenspel van dat er in het buitenland de een of andere
literaire grootheid verschijnt en er terstond een nederlandertje op de estrade van de
kermistent onzer literatuur springt om hem na te apen.
Om dat gij niet groot zijt, kunt gij gerust thuis blijven.

X.
Men moet in-der-daad het proza van den Heer Netscher lezen, niet dat zijner novellen,
waar hij zelf zich geheel achter de taal verschuilt, niet het epische proza, dat om zijn
aard zelf u niet zoo dadelijk met het subjektieve zieleleven van den
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kunstenaar in aanraking brengt, maar zijn lyriesch proza, zijn literaire
ontboezemingen, ik bedoel zijn opstellen over literatuur, zijn taal, wanneer hij prijst
of laakt.
Een groot kunstenaar kan houden van zijn moeder, kan houden van vrouwen en
houden van wijn en houden van geld en houden van honderd andere dingen in het
leven. Als hij over die zaken het woord neemt, zal hij 't goed doen, om dat hij tot in
de minste kleinigheden van zijn mensch-zijn artiest is en om dat hij spreekt over wat
zijn liefde heeft. Maar meer dan zijn moeder, meer dan de vrouwen en meer dan de
wijn en meer dan het geld, zal hem zijn kunst zijn. Zijn kunst dat is de kunst, de
kunst, die hij bemint met een forsche en jaloersche liefde, de kunst, de literatuur, die
hij bloedig wreekt als zij wordt beleedigd door het geslof en gekriebel van
onvermogende krabbelaars, die hij slechts toelaat, dat genaderd en gestreeld wordt
door vorstelijke voeten en vlammende handen. En als hij dan over haar spreekt, over
de Literatuur, zijn hooge geliefde, zie dán naar zijn taal en gij zult weten wat hij is.
Luister dan naar het proza van zijn goedkeuring, naar het proza zijner verrukking,
naar het proza van zijn beminnen, luister goed naar het proza van zijn spot, van zijn
lachen, van zijn verachtende onverschilligheid, hoor naar zijn verdriet, naar zijn
klacht en zijn verontwaardiging, luister, luister naar het proza van zijn haat.
Ik houd niets van het proza des Heeren Netscher. Vooreerst mis ik er altijd den
van alle anderen verschillenden stempel eener persoonlijkheid in. De uitdrukking
van des schrijvers oogen en den klank van zijn stem, zijn bewegingen zie ik er
naauwlijks in schemeren. Zijn bewondering voor de fransche naturalisten flikkert
als een waskaars in een groote kerk. Zijn misnoegen tegen hollandsche letterkundigen
valt op hen als handkarmodderspatten op voorbijgangers. Zijn volzinnen rijden voort
als een kinderwagentjen of vloeyen heen als water in een gootsteen.
Ik houd van het proza, dat als een man op mij toekomt, met schitterende oogen,
met een luide stem, ademend, en met
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groote gebaren van handen. Ik wil den schrijver er in zien lachen en schreyen, hooren
fluisteren en roepen, voelen zuchten en hijgen. Ik wil, dat zijn taal als een tastbaar
en klinkend organisme voor mij opdoeme, ik wil dat, als ik hem lees op mijn kamer,
hij mij, uit zijn voor mijn oog bevende letters, een geest doe gewaarworden, die mij
nadert en van zijn bladzijden uit in mij op schijnt te varen.
Ik houd van het proza, dat van uit de oneindigheid der kunstenaarsziel als een
klankenzee komt aanstroomen, met zijn wijde golving kalm voortspoelend, naderend,
naderend, altijd nader, effen en breed, plotseling verlicht door hevige glansplekken.
Ik houd van het proza, dat op mij toedruischt, op mij aanraast, op mij neêrdondert
in een stormenden stortvloed van passie.
Ik houd van het proza, dat onbewegelijk en ontzachlijk is als bergenruggen.
Ik houd van proza, dat dartelt en jubelt als een waayend zomerwoud vol vogels.
Ik houd van het proza, dat ik daar zie staan met zijn volzinnen, als een stad van
marmer.
Ik houd van het proza, dat over mij daalt als een gouden sneeuw van woorden.
Ik houd van volzinnen, die loopen als scharen mannen met breede ruggen, zich
rijend schouder aan schouder, steeds elkaâr in breeder rijen opvolgend, berg op berg
af, met het gestamp hunner stappen en den zwaren voortgang van hun schrijden.
Ik houd van volzinnen, die klinken als stemmen onder den grond, maar opkomen,
stijgen, stijgen, luider en meer, en voorbijgaan en stijgen en zingend doorklinken
hoog in de lucht.
Ik houd van woorden, die plotseling aankomen als van heel ver, goud te voren
schietend uit een bres in den blauwen horizont, of als donkere steenklompen hoog
in de lucht kantelend, diep uit een worstelenden en brandenden afgrond.
Ik houd van woorden, die op mij neêrbonken als vallende balken, van woorden,
die mij voorbijsissen als kogels.
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Ik houd van woorden, die ik in eens zie staan, als klaprozen of als blauwe
korenbloemen.
Ik houd van woorden, die mij uit den loop van den stijl plotseling toegeuren als
wierook uit een kerkdeur of als reukwater van een vrouwenzakdoek op straat.
Ik houd van woorden, die eensklaps, onder den dreun van den stijl door, als een
neuriënde kinderstem zachtjes opklinken.
Ik houd van woorden, die heel even ritselen, als gesmoorde snikjes.
Ik houd van het proza, dat zijn vreugde en zijn verrukking boven mij uitsterrelt
dat gloeyende zonnen van liefde ontsteekt, dat mij voert over het ijle ijs zijner
minachting, door de ruige, zwarte nachten van zijn haat, dat mij de groene, koperen
klank van zijn spot en lachen tegenschettert.
Indien gij mij behagen wilt, span dan een regenboog van taal boven mijn hoofd,
waarin ik roode gramschap zie toornen, blauwe blijdschap jubelen, en lachen gele
spotternij.
Neem mij op en voer mij heen waar gij wilt; ik vraag niets liever dan machteloos
te zijn tegen de macht van uw woord.
Sla mij met uw woord, martel mij met uw woord, en dat uw woord dan weder als
een kussenregen op mij neervalle.
Daar heb ik behoefte aan, om dat de literatuur, de taal, het Woord mijn liefde is
voor altijd.
O, geef mij proza om te bewonderen, geef mij taal om lief te hebben!
Mijn ziel is een groot paleis, dat ik met teederheid heb geplaveid, om er de schoone
taal in te ontvangen; met het vlammende purper mijner bewondering heb ik de hooge
wanden behangen; mijn gouden geestdrift blinkt er van de zaalgewelven. Als mijn
geliefde er binnenkomt, dan weet mijn geest ongeziene glimlachjes te vinden, die
als feeën glijden over de vloeren om haar te begroeten. In de zon van mijn liefde,
die toestroomt van buiten, ruischt mijn tevredenheid als de zang van vreemde vogels
er naar binnen. De rozen van mijn vreugde spreiden zich er tot een rustbed. De tranen
mijner genieting weenen er tot vloeyend edelgesteente om haar leden.
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O, kom toch, kom! In den tuin van mijn paleis ranken de wonderlijke boomen van
mijn verlangen omhoog; als gij komt, bebladeren zich die boomen met de zilveren
woorden mijner verrukking, en mijn drift zal opzetten als een woedende wind, en ze
waayen overal heen om de hoofden der menschen, en een lente zal gaan over het
land, om dat ik mijn vervoering gezegd zal hebben.
O, kom! Ik ben zoo eenzaam. Mijn hand zal bloeyen om uw hand. Ik zal u den
wijn van mijn vereering schenken. Ik zal naar u luisteren met oogen, die bidden van
dankbaarheid. Ik zal u fluisteren van mijn hartstocht in een muziek van bevende,
bloedende klanken.
Kom! Wij zullen samen zijn alleen. Ik wacht u met gloeyende armen; mijn borst
hijgt naar uw schoone gestalte. Ik zal u omhelzen met trillende lippen, en mijn kussen
zullen bloesemen over uw hoofd.
O, kom! Wij zullen sámenblijven den heelen dag, den heelen nacht. En de dag zal
verdwijnen met zijn geluiden en de stille nacht zal liefelijker schijnen dan de dag.
Ik zal al de zilveren lampen van mijn vernuft ontsteken om u altijd beter te zien. Ik
zal u kussen met mijn verstand, u kussen met verbeelding, u kussen met mijn gevoel.
En gij zult tot mij lachen, stilletjes lachen, o zooveel lachen, en gij zult mijn arme
hoofd streelen met uw teêrste liefkozingen. Wij zullen elkaârs vlammenden adem
verslinden. En wij zullen ópgaan tot elkaâr in een storm van verrukkingen, en wij
zullen éen zijn samen, vergetend die waereld en die menschen daar buiten, wetend,
dat wij alleen de werkelijke waereld zijn en dat er buiten ons niets is.
O Visioen van het Woord! O zonnezee van passie! O hooge bedwelming van de
goddelijke taal! O horizont van glansen waartegen de siloët van Netschers proza
afsteekt als een donkere vlek.
Ja, mijn bestaan is niet van het lichaam, mijn bestaan is van den geest alleen. Ik
zie kleuren lichten, ik zie vormen zijn, ik zie menschen lachen. Maar zie ik dat?
Neen, ik weet niet wat is. Het leven ruischt heen over mij en ik weet niet
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of het leven is... Maar in éens, daar komt het op uit den afgrond van mijn gemoed,
daar zie ik het schemeren en ritselen, het stijgt hooger, het nadert altijd..., en het
bruist op over mijn wankelend hart en het siddert heen door mijn aarzelend verstand.
En mijn hoofd schudt neêr, en het Woord rijst, rijst over mij heen. Ik weet het Woord.
Ik zie het Woord. Het Woord alleen is.

XI.
Tusschenbeide gevoel ik een literaire teederheid voor den Heer Netscher. Ik denk
dan aan hem als aan een jonger broêrtje van mij-zelf in de literatuur. Enkele jaren
eerder dan hij ben ik begonnen zoo'n beetje in 't publiek aan letterkunde te doen, en
après tout hebben wij toch dezelfde sympathiën en strijden wij voor dezelfde zaak.
Maar als ik dan weêr eens goed naar mijn broêrtje kijk, dan zie ik dat hij er mottig
en bewrat uitziet van vernuftloosheid en onoorspronkelijkheid, en dan denk ik bij
me-zelf, dat ik bedank voor zoo'n broêrtjen, ik, die wel nooit iets zeer goeds zal
produceeren misschien, maar die een haat heb aan al wat naar plagiaat zweemt, en
die mijn stijl en mijn denkbeelden liever voor altijd wech zoû gooyen, dan ze op de
straat der publiciteit te leiden, met door Zola beschilderde wangen en met tanden
afkomstig van Camille Lemonnier. Maar dan denk ik weêr, dat broêrtje nog te klein
is om zoo lichtzinnig en koket te zijn, en dat hij zich alleen maar wat vuil heeft
gemaakt bij het ploeteren in anderer werk. Foei, broêrtje, foei, broêrtje! je hebt te
diep gekeken in de konfiturenpot van oome Zolaas geschriften, want je heele gezichtje
zit er nog vol van. En wat is er een vreemd luchtje aan je! Je hebt zeker weêr onder
de rokken van tante Lemonnier gekropen! En wat zie-je der slordig uit! Stout broêrtje,
och Heer, wat doe-je m'n 'n desplezier, wat beê-je'n morspot!
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XII.
Maar neen, mijnheer Netscher, ik beklaag u in ernst, om dat gij niet het reuze-groote
talent zijt, waarvoor gij u zelf schijnt te houden. Gij begint pas te werken, en ik ben
bang, dat de teleurstelling later vreeselijk voor u wezen zal. Ik wil u geen raad
influisteren, die uw drift toch terstond zoû vertrappen, maar geloof mij: bezin u eer
gij zoo voort gaat. Tracht u eens onpartijdig tegenover uw werk te plaatsen, herlees
en overweeg het eens goed. Gij moet u niet vragen wat ge zijt in vergelijking met
die of naast gene, want dat gij meer zijt dan velen ben ik de eerste om toe te geven,
maar vraag u af, of gij groot zijt, buig u over uw schrift, en indien gij u dan herleest,
zonder dat een vloed van ontroering over uw hart komt, zonder dat er slagen van
verbazing op uw hersens vallen, zonder dat gij opstaat en het uitschreeuwt van
vreugde, zonder dat gij telkens en telkens u zelf weêr op nieuw schitterend ontdekt,
zonder dat gij woorden ziet, een taal, een kunst, die gij nergends nog zoo gezien hebt,
zonder dat gij elken keer u zelf weêr betast en duizelend overdenkt en weten wilt,
wie ge toch zijt en wat ge toch zijt, zonder dat een angst voor uw eigen organisme
u aangrijpt en gij verbleekt en rilt en er uit de diepste diepten van uw gemoed vreemde
stemmen stijgen, die vragen wat dat is: ‘het leven’ en wat dat is: gij - individu -, zeg
u dan, dat gij gewoon zijt en klein, en dat gij uw eerzucht lager hebt te stellen.
Want gij zijt verdienstelijk genoeg om een doel in de letterkunde te bereiken. Gij
kunt iets bescheidens en nuttigs doen.

XIII.
Na de persoonlijkheid van den schrijver Netscher tot zijn waren omvang te hebben
te-ruggebracht, kunnen wij zijn verdiensten schetsen.
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Ik kan hem nu niet meer de hand geven, want natuurlijk heeft hij na de vorige
bladzijden mij al lang den rug toegedraaid; nu ga ik hem dus alleen maar een beetje
op zijn schouder kloppen, om dat ik het toch wezenlijk goed met hem meen.
Ik zal hier geen verhandeling schrijven om het verschil der prozakunst, die men
als naturalistische aanduidt en de hedendaagsche andere. Het groote onderscheid is
eigenlijk, dat de naturalisten talent hebben, voortvloeyend uit de hun eigene hier ook
niet nader te omschrijven artisticiteit, terwijl de anderen dat missen of het ten minste
in veel geringer mate hebben. Maar genoeg. Iedereen weet wat ik bedoel, als ik zeg:
de Heer Netscher behoort tot de school der fransche naturalisten.
Hij schrijft novellen, die van aanleg blijk geven. Hij volgt zijn modellen terecht
in hun verwaarlozing van de elders gebruikelijke zoogenaamde intrige der novelle.
Hij schetst eenvoudig stukken leven, waarvan het begin, het midden en het eind
slechts bepaald worden door het harmonie- en kompozitiegevoel der bij het
bestudeeren dier stukken leven in zijn artisticiteit ontstane stemming.
Al blijkt uit zijn werk, dat zijn stemmingen niet van de zuiverste spontaneïteit zijn,
maar meestal gewekt door dat hij zich de werken zijner fransche voorgangers
herinnert, al gelijkt, om het grof te zeggen, de wijze waarop de Heer N. in den ‘Val
van een minister’ 's Lands vergaderzaal heeft gezien, en waarop hij in ‘Oproer in het
ballet’ balletmeisjens heeft gezien, en waarop hij in ‘Miss Nelly’ een café-chantant
heeft gezien, en waarop hij in éen woord in ‘Een Logeetje’, in ‘Marietje Veenders’,
in ‘Uit den Verkiezingstijd’, in ‘Stille waters’, enz., de waereld heeft gezien, wat het
sentiment aangaat en de sensaties, op Son Excellence Eugène Rougon, op Nana, op
Bruxelles rigole, enz., enz., toch heeft hij het talent gehad om die zaken ook op zijn
beurt te zien en ze weêr te geven in een hollandsch, dat door zijn nieuwheid, frischheid
en plastische intensiteit boven vergelijking met wel-
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ken anderen Hollandschen novellist van het oogenblik ook verheven is.
Men heeft den bundel maar op te slaan om op elke bladzijde de uitmuntende
vondsten van het talent des Heeren Netscher te zien blinken.
Bijna al zijn nieuwe woord-kombinaties, zoo als ‘vuil-bruin’, ‘wiegheupend’, enz.
zijn evenveel aanwinsten voor de taal. Sommigen hebben tegen zulke nieuwigheden,
wanneer deze niet, zoo als zij zeggen, op de taal gegrond zijn, niet volgends de leer
der taalvorming zijn te verklaren, maar dit zijn taalgeleerden of taalkundigen, die,
bij het beoordeelen van taal, van een andere praemisse uitgaan dan wij. Al zoû een
woord ten zeerste strijden tegen de geschiedenis, tegen de genealogie van de taal, zoodra het met zijn klank naauwkeuriger iets aanduidt dan een bestaand woord zoû
kunnen, is een artiest volkomen gerechtvaardigd, wanneer hij zoo een woord gebruikt.
Door mooye taal, door mooyen stijl verstaan wij niet logiesch en netjes rondloopende
zinnen, maar klankenreeksen, die nieuwe gewaarwordingen geven aan den artistiek
ontwikkelden lezer.
De mooiste stukken uit den bundel des Heeren Netscher zijn: p. 135, van de 16e
regel van boven tot de 31e; p. 140, van de 16e tot de 21e; p. 141, van de 17e tot de
26e; p. 142, reg. 1, 2, 3; p. 143, reg. 1, 2; p. 202, reg. 2-21; p. 232, reg. 29-38; p. 233
geheel.
De mooiste schets van den bundel is: ‘Stille waters’; daarna volgt het tweede
gedeelte van ‘Marietje Veenders’; daarna ‘Jan van Diepen’; eindelijk ‘Een Logeetje’.
De overigen zijn minder.
Men zoû de schetsen van den Heer Netscher in impressionistische en naturalistische
kunnen verdeelen. De impressionistische zijn: ‘Herfst in 't Woud’, ‘Miss Nelly’, ‘De
laatste eer aan een overledene’. De naturalistische zijn de beste.
Een van de dingen, die ook in den Heer Netscher te waardeeren zijn, is de groote
ijver, waarmeê hij zijn zaak dient.
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Voor de popularizeering van het fransche naturalisme in Nederland heeft hij veel
gedaan en hij kan er in 't vervolg nog veel voor doen, ook.
Als Nederland eindelijk in die ontzaglijke literatuur meer belang zal gaan stellen,
zal dit grootendeels aan den Heer Netscher te danken zijn.
Krachtige en werkzame naturen als de zijne moeten zeer op prijs gesteld worden
door elk, die de literaire kunst liefheeft.
En hiermede meen ik mijn lezers en den Heer Netscher vaarwel te kunnen zeggen.

XIV.
O ja, wacht even. Dit eene, mijnheer Netscher, wilde ik u nog zeggen vóor ik van u
scheiden ga. Gij hebt geen idee hoeveel verdriet ik tusschenbeide heb van het schrijven
der vorige bladzijden. Dan heb ik lust om ze in eens te verscheuren, en het eenige,
wat mij weêrhoudt, is de gedachte, dat gij te trotsch zult zijn om u iets aan te trekken
van al het minder aangename dat er over u in staat. Ja, gij moet niet denken, dat ik
zoo hardvochtig ben. Ik heb meer dan eens de tranen in mijn oogen gehad, terwijl
ik het voorgaande schreef. Dan dacht ik aan u, aan al uw ijver, aan al uw vuur; dan
zag ik u werken en zwoegen voor uw kunst, 's nachts wakker liggen om er aan te
denken, over-dag u met al het andere haastend om toch aan de Literatuur te kunnen
gaan, en haar dan lange, lange, onafgebroken uren wijdend, boos op een ieder, die
u kwam storen, niets liever en niets anders wenschend als alleen te blijven met uw
geliefde auteurs en uw groote hoop om zelf ook iets te worden zooals zij. Dan zag
ik u zitten, over-dag met hetzelfde stille stadslicht in de rondte, 's avonds onder
denzelfden nog stilleren lampenschijn, met dezelfde gele boeken vóor u en in
bewondering voor dezelfde auteurs, als die de jaren van mijn literaire jeugd hebben
beschenen en die mijn eerste geestdrift toen hebben ontstoken.
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Met een zachten weemoed denk ik aan dien tijd te-rug, die nog niet lang achter mij
ligt. En dan spijt het mij toch zóo, dat ik niet met beide handen tot u heb kunnen
gaan, om u geluk te wenschen, en u voor te stellen in 't vervolg samen te werken in
en te ijveren vóor dezelfde literaire kunst.
Maar gij zijt nu eenmaal anders uitgevallen dan ik eerst had gedacht. Gij zijt nu
een verdienstelijk scholier gebleken, die de dwaasheid begaat voor meestertje te
willen spelen.
Daarom heeft het zoo moeten zijn, en nu hoop ik maar voor u, zooals ik zeg, dat
gij lachen zult om mijn boetrepdikatie.

XV.
Ik weet zeer goed het eerste, het explikatieve gedeelte van dit opstel, niet met die
zorg te hebben behandeld, welke aan dergelijk werk wel zoû kúnnen worden besteed.
Dit heeft twee oorzaken: Ten eerste is het werk van den Heer Netscher niet belangrijk
genoeg om er heel veel tijd aan te geven en om het tot in heel kleine kleinigheden te
ontleden. Ten tweede ben ik mij daarom ook al gaauw gaan vervelen, toen ik er meê
aan den gang was en heb den arbeid maar een beetje bekort.
Maar mijn doel heb ik bereikt. Ik vond, dat de persoon van den Heer Netscher in
de jonge literaire beweging hier te lande volstrekt ongemotiveerde proportiën aannam.
Dit te zeggen op mijn manier, te zeggen wat er met betrekking tot dat verschijnsel
bij mij omging en meteen de wijze min of meer aan te geven waarop o.a. in het
vervolg naar mijn meening literaire kritiek moet worden geschreven, was alles, wat
ik wilde.
Te beoordeelen literaire kunst maakt bij den beoordeelaar tweeërlei beweging
gaande: de subjektieve, de lyrische, die hem doet zeggen wat hij gevoelt over of naar
aanleiding van het werk in quaestie; en de objektieve, de analytische, die
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hem het werk op zich zelf doet beschouwen, en zoo te gelijk de oorzaken van zijn
eigen gevoel daarover verklaart.
Beurtelings het verstand en de verbeelding van den lezer aan te doen, het kunstwerk
voor hem uit elkaâr te halen, zijn verstand het te doen betasten in de onderdeelen en
in het geheel, zijn gevoel te voeren door de stemmingen, die het kunstwerk bij den
beoordeelaar heeft gewekt; en deze twee funktiën te verbinden tot een regelmatig
geheel, tot een kompozitie met zijn effenheden, zijn rijzingen en dalingen, zijn toppunt
en zijn uitvloeying, - dat is de taak van den modernen literatuurbeoordeelaar.
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Conrad Busken Huet.
Een der schitterendste sterren aan den Nederlandschen hemel is uitgedoofd. Waarom
heeft men dien man niet algemeener vereerd en verheerlijkt? - Zulken geesten moet
men het verlaten van hun vaderland onmogelijk maken, moet men alle barsche
uitvallen ten goede houden. 't Is bespottelijk te willen, dat alle Michelangeloos,
Rembranden, Van Campens en Bilderdijken, lieve, aangename, geschikte menschen
zijn, waar alle manufaktuurbedienden nog een lesjen aan zouden kunnen nemen.
Wie staat bij ons, in natuurlijke oorspronkelijkheid, veelzijdigheid, wie, als vernuft
en als kunstenaar met de pen, boven Huet? Daar is maar éen kunstenaar, die met hem
kan vergeleken worden. Dat is Ch. Rochussen; en ik geef toe, dat die het element
der goedhartigheid en vriendelijkheid op Huet vooruit heeft. Maar die boutades-zelven
van den schrijver der Litterarische Fantasiën, wie zoû ze willen missen? Wie zoû
willen hebben, dat waarheid en billijkheid iets wonnen, en daarentegen over vernuft
en schilderachtigheid de spons gehaald werd? - Wie leest, in onzen tijd, nog een
boek, met de onnoozele bedoeling, om er eenige pasklare waarheden uit te halen? Men leest een boek met belangstelling; men wil weten, wat er in staat; hoe die geest
dit of dat verwerkt heeft. 't Is een zonderling misverstand te denken, dat een literair
boek de praetensie van een katechismus heeft.
Wie heeft ooit Nederlandsch geschreven als Huet, waar alle gemaaktheid zoo
vreemd en distinktie zoo eigen aan is, - waarin men, gedreven door een eerbiedig
verzwegen afschrik, het uiterste gewaagd heeft, om toch nooit duister te zijn? En
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wat was toch Huets veneratie voor Potgieter groot en beminnelijk! Hoe gaanre
vergeeft men hem, dat hij niet heeft willen zeggen: ‘Eigenlijk zal het meeste proza
van Potgieter nooit leesbaar zijn.’ En bij die groote vereering van klaarheid en natuur,
welk een afkeer van het platte! Welk een slag, om het meest gewaagde te zeggen!
Welke verwantschap in zijn stijl met onze oude auteurs, die hij gelezen had, en welk
een zorg om nooit archaïstiesch te zijn! Welke verwantschap van dien rijken
literarischen oogst, door hem onvermoeid jaarlijks bijeen-gebracht, met de schitterende
inzamelingen bij onze nabuurvolken! Van geen onzer auteurs kan men met zoo veel
recht als van hem zeggen: ‘Indien hij ontbrak, zoû er een donkere plek wezen in den
regenboog der nederlandsche letteren.’ En welk een gemak!
Zet hem te midden eener hem gants nieuwe historie en literatuur; laat hem eenige
uren dien dampkring inademen; geef hem een pen in de hand, en hij is de kundigste
maître d'hôtel, de stoutste en veiligste gids, dien gij u denken kunt. Wat hij niet kent
door eigen aanschouwing, dat gist hij, en hij gist altijd juist.
Wijkt hij steeds af van plat getreden paden, 't is niet uit zucht naar zonderlingheid,
of om de aandacht te trekken; 't is om zich te wapenen tegen - vooroordeel.
Het vooroordeel was hem een gruwel, evenzeer als de slimheden, waarmeê men
het partijverband lijmt en voegt. Hij noemde dingen en personen bij hun naam: ‘un
chat un chat’. Men vond, in der tijd, aan den ‘Gids’, dat er met zulk een liberaal niets
te beginnen was.
Langen tijd kan men echter het verkeer met zoo'n ongemeenen geest niet ontberen.
Hij mocht gedaan hebben wat hij wilde, - hij trok u altijd, zonder het zelf te willen
of te zoeken, weêr aan.
Een tijd lang was Potgieter gedrukt, ongelukkig: hij had Huet verloren; maar
Potgieter, zelfs Potgieter, met al de kantigheid van zijn overtuigingen, met al zijne
partis pris, kwam te-rug, draaide bij, was weêr gewonnen.
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't Is Rochussen het zelfde zijn onvergelijkelijk geestige teekenpen een tooneeltjen
Louis XV of een tooneeltjen Floris den Ve te laten schetsen. Meent gij, dat hij minder
goed weet, hoe Aemilius Stoke achter zijn lessenaar zat dan Arnold Hoogvliet? Dat
is geen kostuum-kennis; dat is begrip van toestanden; en hoe het eigenaardig leven
van XIIIe of XVIIIe Eeuw zich in de maatschappij openbaarde is een zich schier
onbewust gevolg van dat leven-zelf. Zoo ook met Huet. Meent gij, dat hij Ada van
Holland minder goed in de oogen heeft gekeken dan Simon Stevin? - Hij moge niet
met de middeleeuwsche Nederlanden zoo gemeenzaam zijn geweest als met die van
Erasmus en Hugo de Groot, - den indruk van zwakheid maakt hij nooit; en wij moeten
ons nog eens goed bedenken vóor dat wij eenig nieuw licht, door hem op oude
toestanden gespreid, afwijzen als onjuist.
En wat was die historiesch-kritische schrijver een artiest! Jammer dat Lidewyde
wat heel sensueel is; maar zulke verhalen te kunnen maken, teekent toch den man,
die bij het blinkend ontleedmes der kritiek met meesterschap den tooverstaf der kunst
weet te zwaayen.
Wanneer ‘verdienstelijke’ schrijvers of schrijfsters heengaan, dan wendt men soms
diepe getroffenheid voor, die als hulde geofferd wordt aan hun nagedachtenis; maar
ook het misbruik van zulke rouwklachten kan de beteekenis niet ontnemen aan ons
woord: ‘Helaas, helaas, wij hebben Huet veel te vroeg verloren!’
4 Mei, 86.
ALB. TH.
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La Religieuse.
Je la voyais passer, vêtue en bure noire,
Le visage serein orné d'un cadre blanc,
Les grands et beaux yeux bleus brillaient comme la moire
Et du plus pur éclat, le Ciel s'y reflétant!
Parfois il m'arrivait, en passant tout près d'elle,
De lui dire tout bas: Bénissez-moi, ma Soeur!
Elle, d'un doux regard, et d'une voix très-belle,
Disait en se signant: ‘Goûtez la paix du coeur!’
Depuis, au cours des jours, les chagrins et les doutes
Ont assombri souvent mes pensers et mon coeur;
Mais aussitôt sa voix consolante entre toutes,
Vient relever mon âme avide de bonheur!
MARIE ZUBLI,
BERCH DE HEEMSTEDE.
La Haye, Mars 1886.
V.D
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Het tooneel en de Hollandsche katholieken.
Denkbeelden, voorstellingen van den geest, al wat er omgaat in gemoed en fantazie
afgebeeld, uitgedrukt te zien in lijnen en kleuren, uitgesproken in schilderende taal
is eene behoefte van de menschelijke natuur. Het was een sterke prazumptie tegen
de waarheid, tegen de mogelijkheid der waarheid van het Calvinisme, dat het niets
met de k u n s t te maken wilde hebben. Daar mochten geen beelden noch schilderijen
in de kerken zijn; godsdienstplechtigheden mochten met geen uiterlijk bedrijf, met
geen bekleeding noch verciering der bedienaars van den godsdienst gepaard gaan;
het wezen van alle plechtigheid viel wech; het heeft zelfs veel moeite gekost het
gezang, dat de Apostel uitdrukkelijk voorschrijft, met orgelspel te doen begeleiden.
Men wilde aan de zinnen zoo min mogelijk aandeel geven in de Godsvereering; men
achtte dit in strijd met den ‘geest’ en de ‘waarheid’, die haar moesten kenmerken.
Men brak daardoor met het geheele verleden der Godsvereering van de beschaafde
volken. AEgyptenaren, Assyriërs, Perzen, Indiërs, ook Israëlieten hadden altijd
zichtbare en hoorbare vormen, voordracht, gebaar, stoffeering, bekleeding,
speelgeluiden en, tot een zekere hoogte, ook afbeeldingen tot het organisme hunner
godsdienstplichten gerekend. Bij de Israëlieten echter was de liefde voor afbeelding,
voor voor-
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stelling door vormen en kleuren zoo groot, zoo buitensporig, dat hun door God
verboden werd beelden en schilderijen in hun godsvereering op te nemen, om dat zij
dan ter-stond geneigd waren die te gaan aanbidden, dat wil zeggen, er godlijke eer
aan te bewijzen. Zij hadden zich van het in zich zelf geoorloofde, natuurlijke, en
overal aangenomene te onthouden, opdat zij niet in een misbruik vervallen zouden,
dat Gods eer te na kwam, dat leidde tot miskenning van Gods geboden en dat hen
zoû doen vervallen van hun standpunt: de bewaarders der hoogste goddelijke
waarheden te zijn.
De vervolgingen, het lijden, waarvan de oudste Christenen het voorwerp waren,
belett'en van zelf op eenigszins groote schaal de beoefening der kunst bij den
eeredienst; maar zoodra de zon der vrijheid was opgegaan, verlichtte zij de mozaïeken
schilderwerken der bazilieken, de schitterende kleedij der deelnemers aan
godsdienstige optochten, en klonk haar het speelgeluid van allerlei instrumenten te
midden van den walm der harsten en gommen, die ook bij de Israëlieten niet ontbroken
had, vrolijk of statig, klagend of triomfzingend tegen.
De Calvinisten hielden zich voor de vertegenwoordigers van het nieuwe Israël,
voor Gods uitverkoren volk. Zij hadden geheel met de beschaving der Middeneeuwen
en met de uiterlijke toestanden van het kerkelijk en maatschappelijk leven ook van
de Eeuw, waarin hun bleeke stelsel verrezen was, gebroken. Zij maakten een zwarte
vlek uit, te midden van het schitterend kerkelijk en waereldlijk leven der XVIe Eeuw.
Tusschen het kerkelijke en waereldlijke was harmonie; er was alleen in zoo verre
tegenstelling, - als het waereldlijke waereldsch werd, dat wil zeggen, in zoo verre al
dat gene werd aanbevolen en beoefend wat met de leer Gods in strijd was. Al wat
met de geboden Gods streed, al wat buitensporigheid was en misbruik van de gaven
Gods zelve, was het waereldsche, dat veroordeeld moest worden. Maar hiertoe
behoorde niet, die schitterend optredende maatschappij van edelen en poorters, die,
altijd even kunstrijk gestoffeerd, zich aansloot bij de godsdienstplechtigheden, die
haren indruk ver-
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zekerde door haar dramatiesch charakter, en opging ter schouwplaats, om getuige te
zijn van de scheppingen van 's menschen tragiesch of komiesch genie, of
samenstroomde het zij voor een processie, het zij voor een boogschuttersoptocht,
het zij om aan vorstelijke feestbanketten of dansen en spelen deel te nemen.
Zoo is het altijd geweest. Niet het harmoniesch en schitterend of bevallig optreden
van het menschelijk ziele- en zinnenleven is waereldsch, in den veroordeelden zin;
maar alleen datgene wat met Gods X geboden strijdt en met de tucht der H. Kerk.
De Calvinisten, die van geen harmonische ontwikkeling aller menschelijke
vermogens en van geen aansluiting bij bestaande beschavingstoestanden afwisten, die geërgerd waren, door de buitensporigheden, waartoe men in de XVIe Eeuw
vervallen was, die zagen, dat die buitensporigheden vooral aan de orde waren bij
hen, die het uitwendig maatschappelijk leven het krachtigst en schitterendst
vertegenwoordigden, bij de k u n s t e n a a r s en hunne beschermers, verklaarden den
oorlog aan alle kunst, en meenden daarmede God welgevallig te zijn.
De Katholieke Kerk, hoezeer in haar veelvoudig en vruchtbaar organisme ook
plaats hebbend voor strenge kloosterorden, voor allerlei onthouding, voor
anachoreeten en pelgrims, kon onmogelijk in de afdwalingen van het Calvinisme
meêgaan. Zij, de schutsvrouw der beschaving, had, uit den aard der zaak, de kunst
altijd moeten voorstaan en bezielen: de kunst toch was niets meer of niets minder
dan, in de eerste plaats, de uiterlijke vorm, waarin het persoonlijk en maatschappelijk
leven zich uitsprak; in de tweede de samenvatting van hetgeen de meest begaafde
onder de menschen in vormen en klanken, in akkoorden en melodiën, in uitdrukking
met het woord en het gebaar aanschouwelijk of hoorbaar hadden gemaakt. De H.
Kerk liet zich altijd dermate aan de kunst gelegen zijn, dat negen tienden van alle
kunstwerken godsdienstige stoffen behandelen; ja, in onze XIXe Eeuw, in de
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eeuw der muziek, behandelen negen tienden der groote muziekwerken geestelijke
stoffen.
Ook het Tooneel, waarvan de aard zoo naauw aan het menschelijk bedrijf verwant
is, en waarbij, in de Middeleeuwen, het geestelijke en waereldlijke vaak niet te
onderscheiden viel, de Dramatische Kunst, waarvan de levenselementen onmiskenbaar
zijn in de godsdienstplechtigheden der H. Kerk, heeft zich veelvoudig in de
bescherming van Kardinalen en andere geestelijken te verheugen gehad. Trouwens
reeds vroeg werden in de vrouwenkloosters tooneeldichteressen aangetroffen
(Hroswitha) en de vruchtbaarste en een der geestrijkste tooneelschrijvers van het
zeer katholieke Spanje was de Intendant der feesten en plechtigheden van Koning
Philips den IIIe, de vrome Priester Calderon de la Barca. Men heeft vroeger onder
de Katholieken altijd gemeend, dat datgene wat niet verboden was, was gepermitteerd
en men heeft het voor de Calvinisten overgelaten op willekeurige wijze meer bizonder
tegen dezen of genen vorm van schoonheidsuitdrukking los te trekken.
Vondel zat glimlachend te midden zijner vrienden, de Jezuïeten, toen de
Amsterdamsche Kerkeraden zich zeer geschandalizeerd verklaarden, door de ‘tragedye
gemaeckt by Joost van den Vondel, ghenaempt Luisevairs treurspel, van den val der
Enghelen handelende op een vleesselycke manier, met veele erghelycke en
onghereghelde verdichtselen.’
Uit niets blijkt, dat, in de dagen van den zanger der Leeuwendalers, van den even
eens katholieken schrijver van Aran en Titus, van den katholiek geworden dichter
der Parijsche Bloedbruyloft, de katholieke geestelijkheid gemeene zaak gemaakt
heeft met de Calvinistische Praedikanten, om tegen het Tooneel op te komen.
Men zal natuurlijk, in de dagen van Vondel, de kluchten, die vaak nog wat anders
onbetamelijk waren dan onze meest gewaagde operetten, van
Kerkelijke-Overheidswege ook bij de Katholieken ten strengste veroordeeld hebben.
Welke man van geloof en deugd zal slechte dingen in zijn bescherming nemen? Maar
met het Tooneel te leven, gelijk er in onze
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tijd, door katholieke woordvoerders meê geleefd wordt, dat kwam bij de beschaafde
en verstandige hollandsche geestelijken van die dagen niet op.
Men weet, dat slechts met een zeer enkele uitzondering in openbare of half openbare
Regenturen der XVIIe Eeuw katholieken werden opgenomen. Zij hadden, ja, zitting
onder de overlieden der Gilden, te midden der onderofficieren, althands, van onze
Schutterijen: maar de zoogenaamde Godshuizen stonden geheel onder protestantsch
bewind.
Alleen de Schouwburg - toch ook voor een gedeelte openbare en
weldadigheidsinstelling - telde bijna altijd éen of meer katholieken onder zijn hoofden.
Bijv. de Van der Cruyssens, Serwoutersen, Vennekools, ook Jan Vos en, in de vorige
Eeuw nog, zeer recent, Joh. Delsing waren schouwburgregenten.
't Was eenigermate 't zelfde geval met de tooneelkunstenaars. Niet slechts in onze
tijd hebben, van de allervoornaamste, hun belijdenis in de katholieke kerk gedaan,
niet alleen de uitvaart van Andries Snoek is in de ‘duifjeskerk’ gezongen; maar Adam
Karels van Germez, de beroemdste tooneelspeler, dien wij ooit gehad hebben, het
voorwerp der bewondering van de uitstekendste redenaars en letterkundigen der
XVIIe Eeuw, was van het oude geloof en meende niet te derogeeren met de
tooneelplanken te betreden.
In onze dagen schijnt het, dat sommige kath. woordvoerders de fraaye rol der
Calvinistische praedikanten van de XVIIe Eeuw wenschen voort te zetten. Zij laten
geen gelegenheid voorbijgaan zonder tegen het Tooneel los te trekken: niet behoorlijk
onderscheidende, niet zeggende, wat alle brave menschen zeggen, dat het slechte en
onbetamelijke behoort geweerd te worden, maar zich gedragende, alsof de zaak van
het Tooneel eene veroordeelde zaak was, alsof men, op het Tooneel, bij de
beoordeeling, allerlei exceptioneele begrippen mocht toepassen, kortom alsof het
Tooneel stond buiten het gemeene recht.
In de bladen, door die woordvoerders geredigeerd, wordt
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van alles notitie genomen: moord en doodslag wordt er haarfijn in beschreven; de
ergerlijkste processen worden er, in de lengte en in de breedte, in uit-een-gezet: maar
ten opzichte van het gewone, geregelde Tooneel gedraagt men zich alsof het niet
bestaat.
Men moest toch begrijpen, dat men niet met het vraagstuk te doen heeft, of men
in Amsterdam en 's Gravenhage schouwburgen zal toelaten: maar dat men voor het
feit van het bestaan dier schouwburgen geplaatst is. Met er nooit van te spreken
(schoon in die enkele dithyramben als men zijn toorn nog eens lucht geeft), brengt
men niet te weeg, dat die schouwburgen gesloten worden.
In plaats van de pogingen te waardeeren der genen, die hun best doen door hun
waakzaamheid en invloed het vertoonen van onvoegzame of slechte stukken te weeren
en van goede te bevorderen, spreekt men met minachting van tooneelrecensies, die
toch allicht aanleiding geven om de wetten der algemeene aesthetika toe te lichten,
en om kostuum- en taalkunde vooruit te brengen.
Men is geplaatst te midden van de maatschappij: men kan niet ontkennen, dat er
schouwburgen zijn en bespeeld worden; men weet, dat er allerlei menschen heengaan.
En men bemoeit er zich niet meê; men laat ze aan hun lot over. Heeft Sarah Bernhardt
deze of gene onhebbelijkheid gedaan, - ja, dan verhaalt men het; ook nog wel andere
trekjens uit het leven der virtuozen, die misschien beter verzwegen worden: maar
flink den toestand in het aangezicht te zien, en de zaken met geweten en kennis te
beoordeelen, daarvan onthoudt men zich. Opmerkelijk is het daarentegen, dat al wat
de lotgevallen van den Heer Oscar Carré betreft, al wat het cirque olympique aangaat,
men zich steeds in de bizondere belangstelling van die woordvoerders heeft te
verheugen.
Het vooroordeel tegen het Tooneel is zoo groot, dat men zich van de onmogelijkste
aanleidingen bedient, om tegen de dramatische kunst in woede los te barsten.
Dezer dagen nog weêr - het werd er met de haren bij
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gesleept; heeft de Maasbode1) van eene beschouwing over de ‘onzedelijkheid’ der
Beyersche Koningen (bizonder van Koning Lodewijk den Ie) gebruik gemaakt om
weêr eens het noodige tegen het Tooneel te zeggen. Sprekende van de monumenten,
door Lodewijk I gesticht, verhaalt de Maasbode tevens van de betrekking tusschen
den Koning en de ‘Tooneeldanseres’ Lola Montez, en zegt, dat ‘Grieksche puinhoopen
de modellen moesten leveren voor de s c h o u w b u r g e n , waarmede het land werd
overdekt’.
Tot dus-verre, wanneer er van Koning Lodewijk I spraak was, betreurden de
Katholieken, dat een Koning, die anders te boek stond voor vervuld van
ultramontaansche sympathiën, zich haast een halven Heiden betoond heeft, door in
München als ware 't een nieuw Athenen te stichten; men betreurde - al bewonderde
men de pinakotheek en glyptotheek - dat die Koning niet meer voor de romantiek
heeft gevoeld, en te-recht vond men in haar soort de Ludwigskirche van Von Gärtner
een zeer zwak gothiesch gebouw. Der Ehrenmann had zijn best gedaan, maar het
gothische bloed stroomde niet door de aderen van Von Gärtner. Dit maakt de
Ludwigskirche ‘merkwaardig’.
Een Walhalla bij Regensburg, Propylaeen, een Siegesthor, Ruhmeshallen,
Bibliotheek, Glyptotheek, Pinakotheek (beeld- en schilderijverzamelingen) - ziet
daar de werken van Koning Lodewijk, die toch door de bescherming, aan Von Gärtner
verleend, heeft willen bewijzen niet exkluzief te zijn; - maar van beroemde of beruchte
schouwburgen is niets bekend!
Toch moest dit gezegd worden - om dat men het Tooneel wilde treffen. Al die
schouwburgen waren gebouwd ter liefde van Lola Montez! Waarom zoû men niet
een schouwburg of wat fingeeren, en zeggen dat Lodewijk géen kerk had gebouwd:
‘Wij gelooven niet, dat een der Beijersche koningen een kerk heeft gebouwd.’
Een vriend van den Maasbode verschoont, dat hij dit éene

1) 19 en 22 Juni, Tijd, 21 Juni.
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werk van Von Gärtner over het hoofd heeft gezien (als of het hier niet de belastering
van een dooden Koning gold!) - en die vriend, om te bewijzen, hoe goed hij
daarentegen in het onderwerp thuis is, zegt: ja, Von Gärtner dat is de ‘schepper van
de meeste monumentale kunstwerken van vóór een halve eeuw te München, op last
van Koning Lodewijk I gebouwd.’ Hier is alweêr niets van aan. Hij verwart
doodeenvoudig Von Gärtner met den beroemden Leo von Klenze!
Zoo veel weten die Heeren er van!
Laat men hartstochtelijk, partijdig zijn! ik wil het toegeven en, als men mooi
schrijft, het bewonderen: maar laat men niet door onkunde zondigen, in een zaak,
d i e m e n m o e t k e n n e n en waarin men zedelijkheidsvonnissen velt.
Aan zoo iets erger ik mij dood, of ik zoek mijn toevlucht bij Boileau en roep uit,
dat
‘... s'il ne m'est permis de le dire au papier,
J'irai creuser la terre, et, comme ce barbier,
Faire dire aux roseaux par un nouvel organe:
Midas, le roi Midas a des oreilles d'âne.’

22 Juni, 1886.
ALB. TH.
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Epithalamivm ofte brvydlofts-gedicht
ter eeren van de heere professor Daniel Heinsivs ende iuffrouvv
Ermgaert Rvtgers
In den Echten-staet vergadert op den xvi Mai Anno CI I CXVII.1)
Aen den Neder-landschen Apollo Daniel Heinsivs, en sijn vvel beminde
bruijt, iuffrouvv Ermgaert Rvtgers.
Segt mijn gesegent paer, of ick u vvat ginck melden
Sout ghy my oock daerom voor een verklicker schelden?
Ghy doet mijn teecken, neen. U heucht vvel vvaerde Son
En licht van onse Eeuvv, doen ghy op Helicon
5. My eens trockt met gevvelt, hoe suyr de Musen sagen.
En hoe versmadich sy my gingen doen verjagen:
Iae goyden nae mijn hooft, luijt, fluyt, bandoor, en dat
Calliope uyt spijt mijn hoosde dapper nat

1) Zeer welkom is ons deze text van Anna Roemers' ‘Bruydlofts-gedicht voor Heinsius’. Wij
betuigen den geleerden inzender onzen dank.
Red.
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VVt Pegasus fonteyn: daer ick doe heen ging druypen
10 Beschaemt en ongemoet vveer van Parnassus sluypen.
Van die tijt af heb ick ontrent en by de voet
Ghehengelt en gevvaert: gelijck een vrijer doet
Die hertelick bemint, noch soeckt sijn vvelbehaegen
En lieve lief te sien al is hy afgeslaegen.
15
Vermoet van trantelen vvas ick geseten neer
Recht onder eenen haech van lauren lof, niet veer
Van de gevvijde plaets; daer de Goddinnen speelden,
Daer luysterden ick vaek vvanneer sy lieflick queelden:
Ick loerde vast, en sach door t'vveemlen van de blaen
20
Recht nae haer komen toe de silv're vvitte Maen;
Die nockend' aldus sprack: O suyvere Goddinnen!
Die met my haet het geyl en dertel kint van Minnen,
Helaes! ick ben berooft van heerlickheyt en glans,
VVant aen mijn broeder, Ach! en heb ick nu geen kans.
25 Een sterfelicke Maecht, O spijt! sal my onthaelen
My, en mijn gansche sleep zijn helder klare straelen:
Nu hy (vvee ons!) op 'tlaest bekomen heeft een Bruijt,
Heb ick sijn suster, en al dees Goddinnen uyt.
Mits voude sy haer kleet, op dat sy soude droogen
30 De peerlde traenen van haer schoone droeve oogen.
Uranie nam 't vvoort haer alderliefste kaer,
En sey, kuysche Goddin, u toekomende snaer
Is Goddelick begaeft; vvant door haer hupsche leden
Soo blinckt d'eervvaerde deucht, en d'albescheyden reden;
35
S'is schoon van aensicht, en seer minnelick van praet,
Goet-aerdich, heus, beleeft, en vveeslick van gelaet:
U broeder selfs bekent, sy heeft hem overvvonnen
In glans, door 't straelen van tvvee oogen, die als Sonnen
Staen glinst'ren in haer hooft; geeft mij een kus tot1) mie,
40
In plaets van een Son sal u nu beschijnen drie.
Sy svveech: en sach eens nae haer susters, die de velen
Vast stelden, om daer me op uvve Feest te spelen.
Voorts zijnse alle bey daer dichter by gegaen;
T'geen sy doe seyden, dat en kost ick niet verstaen;

1) Mie of miede is boodenloō over blijde tijding. Dit woordeken miede wort by dē oudē
Rijm-Chronijc schrijver gebruyct onder andere fol. 36. Siet ooc Etymologicum Kiliani.
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45 Maer ick sach aen 't gebaer en aen haer luchtich treeden,
Dat sy van daer ginck seer vernoecht en vvel te vreeden.
Ick acht, doe sy ontlast en vry was van dees druck,
Dat sy u vvaerde Bruijt quam vrolick biên geluck.
Sy meende anders op u Feest-dach te gaen schuijlen
50 Bemantelt met een vvolck, om daer te sitten pruijlen.
Vermaerde Bruijdegom! O pronck van Nederlant!
VViens Son geeft oock vvat glans aan mijn verdoft verstant;
K' sal als Diana u dit luck gans niet benijen,
Maer my van herten daer volkomen in verblijen;
Ick heb al overlang de deuchden van u Bruyt
55
Gehoort, doch korts gekent; doe pickte ick haer uyt,
En gunde haer jet meer als d'andere Ionk-vrouvven,
En siet! nu salse een, die ick haer gunde, trouvven.
Dan t' spijt mijn, dat ick niet kan yder maken kunt
60
Hoe veel geluck en heyl dat u mijn herte gunt.
V beyder jonstige Vriendinne
Anna Roemers.

[Deze noot is niet van Scheltema, gelijk in de uitgave van prof. Beets aangenomen
wordt, maar is door de Dichteres op den kant naast vs. 39 gesteld. Deze kende dus
de kroniek van Melis Stoke goed, dat te opmerkelijker is, omdat zij een der weinige
afdrukken moet gehad hebben, gered uit den brand der drukkerij van Barendt
Adriaensz., woonende in de Warmoesstraet int Gulden Schryff-boeck. Voor deze
bijkans geheel vernietigde editie van 1591 verscheen eene tweede in 1620, dus na
het schrijven van dit gedicht.
Op deze aangewezen plaats komt m i e werkelijk voor, dat is bij Alkemade, 1699,
blz. 110 en bij Huydecoper, 2, 241, en wel tweemaal: vs. 816, E n g h e v e n d a n
grote miede; vs. 826, En
mochte oerloghen en
ghe-
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v e n m i e d e . Bij dit laatste woord heeft Van der Does op den kant geschreven:
H u r e , l o o n , en Alkemade: h u e r l o o n , l o o n ; de noot van Anna Visscher is met
eenige dichterlijke vrijheid gesteund door het gezag van de o u d ē R i j m - C h r o n i j c
s c h r i j v e r . Nu leestmen in Huydecopers uitgaaf, 1, 379, in vs. 281: N o c h m e t
b e d e n , n o c h m e t m i e d e n , waarbij de uitlegging van Alkemade wordt
afgekeurd, die aan o m k o o p i n g e n dacht. In Alexanders Geesten, Naturen Bloeme,
den Lekespiegel, Esopet en Ferguut beteekent het eenvoudig l o o n o f
b e l o o n i n g .]
Vs. 1. o f = wanneer, als, indien. Vs. 7. bandoor, verkeerdelijk geschreven, ook door
Jan Zoet, en verder nageschreven, voor p a n d o o r , het Grieksche snaarinstrument,
bij de Italianen pandora, waarvan mandola. Vs. 10, o n g e m o e t = zonder moed,
moedeloos. Vs. 10. bij de[n] voet, nl. des zangbergs. Vs. 15. Ve r m o e t = vermoe(i)d.
Vs. 16. h o e g h is verklaard met loofverdek; er staat h a e c h . Vs. 26. Heb ick sijn
suster, lees: Heb ick, sijn suster, -. Vs. 36. w e e t l i c k van gelaet is verklaard als
verstandig, knap; de Dichteres schreef w e e s l i c k . Brederode - immers zoo
onderteekent hij den 4 Juli 1618 zijn albumversje aan Ernst Brinck - heeft w e s e l y c k
in den zin van zedig, bescheiden. Vs. 41. v e l e n . Scheltema moet f e ê l e n gelezen
hebben, en toch is hieruit de juiste beteekenis terecht gekomen; de verscherping der
beginletter heeft misschien geleid om tot verklaring het woord f i o l e n te schrijven.
Eene vergelijking met de ontwijfelbaar fraaiste uitgaaf van dit gedicht zal de
overtuiging geven, dat het nogmaals behoorde gedrukt te worden. In een bundel
Epithalamia der Universiteits-bibliotheek te Amsterdam, staat het tusschen eenige
bruiloftszangen ter eere van Daniel Heinsius en Ermgaert Rutgers; hiervan zijn enkele
bij Elsevier gedrukt, maar dit kan wel als een los stukje van vier blz. 4o daartusschen
gevoegd zijn. Eenig is het Amsterdamsche exemplaar wellicht
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niet, maar het mag wel zeldzaam heeten: de boekerijen van Den Haag, Leiden en
Utrecht bezitten het niet. Scheltema had zijn tot onverstaanbaarheid verminkt afschrift
uit den [sic] letterschat van Van Voorst; ik heb het geluk niet gehad het in den
catalogus dezer beroemde verzameling te ontdekken. Zonder eenige aanspraak van
eene noodige tekstcritiek gegeven te hebben, meende ik een einde te moeten maken
aan den niet onbeduidenden invloed van dit kunststukje van Jacobus Scheltema, en
de Dietsche Warande te mogen opdragen om opnieuw de eer van Anna Roemers te
handhaven.
J.G. FREDERIKS.
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Vondel, de lierdichter.
Letterkundige studie.
I.
Vondels meesterschap over de taal en de techniek der dichtkunst.
Oldenbarneveld was in 1619 onthoofd. Of Vondel bij de terechtstelling tegenwoordig
geweest is, weten wij niet; althans zijn levensbeschrijver Geeraardt Brandt laat ons
hieromtrent in het onzekere. Maar al mocht Vondel het verslag van de laatste
oogenblikken van den ‘Bestevaar’ slechts uit den mond van ooggetuigen opvangen,
niet te minder is daarom het beeld van den grijzen advocaat, geknield op het schavot
om den doodelijken slag af te wachten, hem jaren lang bijgebleven. ‘Alta mente
repostum’:1) het blijft diep in 't hart bewaard, heeft hij uitgeroepen; eens zal de dag
der vergelding aanbreken, de dag, waarop ik Oldenbarnevelds vijanden in duizenden
versregels aan den vloek der weldenkenden zal prijsgeven!
In 's dichters oog was Prins Maurits een door bandelooze

1) Zie het slot van Vondels gedicht: Jaargetijde van Oldenbarneveld.
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heerschzucht tot moord gedreven geweldenaar. Vrijheid en Recht waren door dezen
tiran met voeten getrapt, en ijdele klanken in Holland geworden.1) Europa zat
zuchtende en verdoofd, om 't ploffen van dat Hoofd,
Dat Hoofd, dat heilig Hoofd, dat spring- op springvloed schutte,
Dat Nassau's glorie stutte;
Dat Hoofd, dat Spanjen eer het sloot zijn gouden mond,
Op gouden bergen stond.’2)

Al wat op 's harten grond leît, dat welt me naar de keel, getuigde Vondel van zich
zelven. Maar over Oldenbarneveld moest hij, zoo lang Prins Maurits leefde, zwijgen.
Zes jaar lang toomde hij zijn wrok in. Eindelijk naderde het oogenblik, waarop hij
aan den lang bedwongen stroom van opgekropte gevoelens vrijen loop kon laten.
‘Het gedenkt mij,’ zegt Geeraardt Brandt in 's dichters levensbeschrijving, ‘het
gedenkt mij den Poëet in 't acht en tachtigste jaar zijns ouderdoms te hebben hooren
verhalen, hoe zijn vrouw op een morgen, gedurende zijne bezigheid met Palamedes,
aan de trap, die naar zijn kamer ging, kwam roepen: Man, de Prins leît en sterft,
(want die tijding kwam toen uit den Haag) en dat hij haar tot antwoord toeriep: Laat
hem sterven; ik belui hem vast. Des Prinsen dood hierop volgende, ging hij te ijveriger
met zijn werk voort, en bracht het ten einde, en onder de pers.’
Even sterk als de haat, welken Vondel Maurits toedroeg, was het gevoel van
vereering voor diens broeder en opvolger Frederik Hendrik. En tot welk eene hoogte
heeft de dichter deze vereering niet opgevoerd! Hij liet geene gelegenheid voorbijgaan,
om Frederik Hendrik, zelfs ten koste zijns broeders, te bewierooken; bij de intreê
van 's Prinsen Stadhouderschap dichtte hij Begroetenis aan Frederik Hendrik, Op
de Beeltenis van Frederik Hendrik en diens Echtgenoote Amelia;

1) Zie hetzelfde gedicht.
2) Zie Vondels gedicht: Jaargetijde van Oldenbarneveld.
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in hetzelfde jaar nog een vleiend klinkdicht Op den Wachter van Hollands Tuin; het
volgende jaar Oranje-Meilied; in 1627 de Verovering van Grol; in 1628
Amsterdamsch Welkomst aan Z.H.; in 1629 den Zegezang op het veroveren van
's-Hertogenbosch en De Triomfeerende Emilia; in 1630 Inwijding van 't gelaurierde
Prinsenbeeld; in 1632 Stedekroon van Frederik Hendrik, op den grooten Triomf van
Maastricht.
Deze gedichten te zamen vormen een letterkundigen bloemkrans, zoo schoon als
onze literatuur er geen tweeden schikken zag. De geurigste, de fraaiste bloem in dien
ruiker is evenwel de Geboortklok van Willem van Nassau, eerstgeboren Zone der
doorluchtigste Prinsen Frederik en Amelia, door Gods Genade Prinsen van Oranje,
geboren met de Zon, den 27sten van Mei 1626, in 's-Gravenhage.
Dit lied van den Eerbied en de Liefde, overtreft nog het treurspel van den Haat.
(Palamedes.) Gelijk de Eneas van Vergilius met hoofd en schouders boven de hem
omringende heldenkrijgers uitstak, wint dit gewrocht het in forschheid van bouw en
poëtisch gehalte van alle andere gedichten uit Vondels lyrisch-epische gaarde. Wij
kunnen niet anders dan verbaasd staan over het genie, dat door den Palamedes en
dit werk eensklaps en voor goed de Hollandsche taal grondvestte. Niet ten onrechte
is er opgemerkt: zoo er ooit een admiraal geleefd heeft, tevens scheepsbouwmeester
en geschutgieter, die, ten tijde, dat er nog geen oorlogsfregatten bestonden, zulk een
schip heeft getimmerd, bewapend, bemand, bestuurd, dan is die vlootvoogd een
soortgelijk genie geweest als de dichter van de Geboorteklok, de Inwijding van 't
Stadhuis te Amsterdam, den Lucifer, Gijsbrecht van Amstel, Palamedes. Het
beschaamt en vernedert ons, dat een ongeletterd Amsterdamsch kousenkoopman der
17e eeuw, als uit het niet zulke werken te voorschijn heeft weten te brengen: zoo
zinrijk, zoo schilderachtig, zoo welluidend, zoo ongeëvenaard oorspronkelijk.1) De
eenvoudige Amsterdamsche poorter kon zich, door den

1) Ca, Busken Huet. Literarische Fantasieën (Milton IX.)
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hem ten deel gevallen rijken dichterlijken aanleg, ontworstelen aan de bastaard- en
brabbelvormen der Rederijkers. Uiterst belangrijk en leerzaam is het, den dichter op
zijn ontwikkelingsgang te volgen, van de eerste in 1605 vervaardigde
kreupelrijmproeve af, tot in 1620 toe, toen hij in het dramatisch gedicht Jerusalem
verwoest toonde, een eigen manier gevonden te hebben. Vijftien jaar had de
zuurdeesem der Rhetorykers noodig gehad om bij hem uit te gisten. Maar eenmaal
op het standpunt van bewustheid van eigen kracht aangekomen, voelde hij zich
gedrongen verder voort te streven, in rythmisch geschikte woorden uitdrukking aan
den geest des tijds te verleenen, of, toen op meergevorderden leeftijd die geest des
tijds in botsing kwam met zijne gevoelens, verwach tingen, wenschen, zijn geloof,
hem onverschrokken onder de oogen te zien en te bestrijden. Van welke zijde men
Vondels karakter beschouwe, altijd en overal toont hij zich een man uit één stuk;
welk van zijne werken men opsla, in alle vindt men dien man terug.
De kerkhervorming had niet alleen de Staten, maar ook het huisgezin tot op de
grondvesten geschokt; de Noordelijke Nederlanden hadden den strijd tegen de
machtigste Monarchie der wereld aangebonden; de vijand was tot in het hart van het
land doorgedrongen, had brandstapels opgericht, en schuldigen en onschuldigen ten
vuurdood gedoemd, de edelste zonen des lands onder het zwaard van den beul doen
vallen, Naarden, Haarlem uitgemoord, den Zwijger verraderlijk om het leven gebracht.
Alkmaar was het Moskou voor Spanje, en het begin der Victorie geworden; het volk
van boter dreef de benden des ijzeren Hertogs uit zijne moerassige beemden;
Heemskerk en Barends zochten een weg ‘door 't ijzig Noord naar 't zengend Oosten’;
Koen vestigde het gezag der Compagnie voor goed in den Oost-Indischen Archipel;
Prins Maurits stichtte op de door zijn Vader gelegde grondvesten den tempel van
Hollands onafhankelijkheid; Oldenbarnevelds staatkunde deed zijn land zitting nemen
in den raad der groote mogendheden; de scheepvaart op en de handel met Oost en
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West ontsloten eene goudmijn voor de Vereenigde Provinciën; de kroon, Antwerpen
van het hoofd gevallen, drukte de slapen der Amsterdamsche Stedemaagd.
Wanneer die strijd van tachtig jaren voor het oog onzer verbeelding oprijst, meenen
wij te staren op een reusachtig grootsch heldendicht.1) En als bij die beschouwing
het hart der nakomelingen, door eenige eeuwen van dien tijd gescheiden, warm wordt,
hoe moet dan niet de borst gegloeid hebben van mannen, welke die daden van naderbij
beschouwden, of er deelgenooten van waren.
Tot man gerijpt, beleefde Vondel het laatste tijdperk van dien kamp om de
onafhankelijkheid. Volgens zijn dichterlijken aanleg was hij bestemd dien te
idealiseeren en in het gebied der gevleugelde klanken over te brengen.
Dat er onder zijne handen van die stof, helaas, geen epos geworden is, en slechts
de bloemkrans van gedichten, waarop wij zooeven wezen, ligt eensdeels aan den
slechts betrekkelijk grooten omvang van zijn genie, anderdeels aan de taal, welke
hij vond, en aan de handelingen van sommige bewindslieden, welke lijnrecht tegen
zijne gevoelens indruischten, en het vuur zijner bezieling temperden. Vondels kracht
lag niet in het heroïsche, maar in het liefelijke, aandoenlijke, bekoorlijke. Wat de
taal aangaat, indien Vondel talentvolle voorgangers had gehad, en hij het instrument,
dat hij bespelen moest, gesnaard en gestemd had gevonden, zou zijn dichterlijke
aanloop van stonde af aan vermeteler zijn geweest. Maar hij trof noch als Homerus
eene taal, zoo smedig, dat zij hem eene gehoorzame dienares kon zijn, noch als Milton
voorgangers, - Bacon, Spencer, Shakespeare, - die den weg gebaand hadden.
De landstaal, in plaats van met nieuwe, haar eigen zijnde bestanddeelen verrijkt
te zijn, was door de Rederijkers deerlijk misvormd en doorspekt met vreemde
woorden. Aan het hof der Hertogen van Bourgondië, de Heeren der Nederlandsche

1) Als zoodanig bewerkte Motley zijne stof in de Rise of the Dutch Republic.
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Gewesten, werd het Fransch gesproken, en het bleef in het vervolg in deze landen
de taal der groote wereld. Willem de Zwijger, ofschoon door geboorte een Duitscher,
door de eenmaal opgevatte levenstaak een Hollander, stierf met een Franschen uitroep
op de lippen. Het overwicht van de door de toongevende kringen gesproken vreemde
taal moest nadeelig werken op de landstaal, en Marnix van Sint Aldegonde, Coornhert
noch Spieghel vermochten haar van het knellende keurslijf te ontdoen, waarin de
Rederijkers haar geregen hadden. Vondel was de man, die eindelijk volkomen recht
zou doen wedervaren aan hare sierlijke vormen.
Hij bestudeerde de voornaamste schrijvers, die vóór hem in de landstaal geschreven
hadden. Maar ten einde voor elke stof en elke zaak de eigenaardige spreekwijze te
vinden, onderzocht hij bij allerlei slag van menschen, welke woorden zij voor hun
werk, hun bedrijf of hunne kunst gebruikten. Aan de landlieden vroeg hij, hoe zij
spraken over den landbouw, en hoe ze, hetgeen daartoe behoorde, noemden en
uitdrukten. Wat den huizenbouw aangaat, vroeg hij op gelijke wijze de timmerlui en
metselaars; aangaande de zeevaart en het scheepstuig de zeelieden; aangaande de
schilderkunst de schilders, - en zoo ieder naar zijn bedrijf, zijne wetenschap of kunst.1)
Terwijl hij aldus door ongeloofelijke vlijt en arbeidzaamheid de taal meester
trachtte te worden, en ontegenzeggelijk ook werd, had hij eveneens door aanhoudende
oefening zich een schoonen vorm en een vloeiend rythmus verworven. Van zijn
goeden smaak en fijn gehoor heeft hij bewijzen geleverd. Tesselschade, Hooft en
Mostaert hadden kennis gemaakt met de gedichten van den Engelschman Donne.
Eigenlijk was het Huygens geweest, die den anderen vrienden zijne zoo het scheen
besmettelijke bewondering voor die gewrongen, onnatuurlijke verzen medegedeeld
had. Vondel trad met de volgende spotregels tegen hen op:

1) G. Brandt: Leven van J.V. Vondel.
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‘De Britsche Donn;,
Die duistre zon
Schijnt niet voor ieders oogen,’
Zegt Huygens, ongelogen.
Die taalgeleerde Hagenaar,
Die watertandt naar kavejaar,1)
Naar snoftabak en smoken,
Die rauwe harsens koken;
Maar dit is ongemeene kost,
't Is een banketje voor den Drost,
En voor ons kameraadje,
Het zoete Tesselschaadje.
O lieve nimfje Tesselscha,
Versta je 't niet, zoo slaat er na,
Of laat het u bedieden;
Want dit zijn hooger lieden2)
Dan 't Hoogelied van Salomon,
Dat geen vernuft ooit vatten kon,
Dan hooggeleerde Smouten3)
Van langerhand gezouten.
Maar waarom of mijn oordeel laakt
Hetgeen mijn saus, mijn Mosterd4) smaakt,
Die zich niet kan verzaden
Met zulleke saladen.
Nu mannen, eet u zelven moe,
Gebruik er eêk5) en peper toe;
Want wij dees lekkernijen
U geenszins en benijen.

Vondel onderwierp niet alleen zijne eigene, maar desgevraagd ook de werken van
anderen aan eene strenge kritiek, gelijk

1) Hier in de beteekenis van: vreemde kost.
2) Thans altoos: liederen.
3) De Predikant Adriaan Smout had over het Hooglied van Salomon eenige liederen gedicht,
en aan Tesselschade gegeven; maar zij vond er den geestelijken zin met zulke vleeschelijke
woorden uitgedrukt, dat ze zich schaamde zulke zangen voor eerlijke ooren te zingen. (Oude
Aanteekening.)
4) Daniël Mostaert, secretaris van Amsterdam.
5) Edik voor: azijn.
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blijkt uit den brief, door Hooft aan Huygens geschreven, over het zenden van diens
Dagwerk. ‘UEd. Gestr. Dagwerk deed mij dadelijk heiligavond nemen voor ander
werk. Ik scheidde er niet uit, eer het uit was, uitgezeid bed en tafel; en bestelde het
voorts aan den Heere Barleus. Deze, houdende nog zijne kamer,1) vond goed het daar
gezamenlijk te doorzien met de H.H. Mostaert, Baeck en Vondel,................... Mostaert
en Vondel hebben iets aangeteekend, dat den taalschik betreft, opdat UEd. Gestr.
overwege, of zij zich dienaangaande met ons vergelijken konde; dewijl het wel passen
zoude, daarin een gemeenzamen voet te volgen. Evenwel kan ik niet alles voor vol
aanvatten, wat hun behaagt; en Vondel dunkt mij soms knorven in de biezen te
zoeken.’
De aanhef van dezen brief herinnert door zijne gekunstelde woordspelingen aan
Donne. De sympathie van den Drost voor Vondel schijnt mij toe, nimmer van ganscher
harte te zijn geweest. Zinspelingen als de aangehaalde wijzen er reeds op, dat een
onschuldig Ave Maria voldoende zal wezen, om onzen dichter voor altijd van het
Muiderslot te bannen. Toch zal de nakomelingschap, afgaande op beider dichterlijke
nalatenschap, den palm der overwinning toekennen aan hem, die knorven in de biezen
zocht. Ook Huygens zou naar alle waarschijnlijkheid dit oordeel onderschreven
hebben. Zijn opstel: ‘Over de eenparigheid der dichten en van de voetmaat,’ onder
een vriendschappelijken vorm eene bedekte terechtwijzing aan Hooft, versterkt ons
in dit gevoelen.
In hetzelfde betoog geeft Huygens eene eigenaardige definitie van Het Dichten.
‘Het gedicht is niets anders dan canora dictio of een zingende uitspraak zoodat het
in Latijn, als sommigen gelooven, den naam van het zingen gehouden heeft. Gelijk
men bijna in Duitsch mede met het woord Dichten zou durven spelen; gemerkt het
zingen eigenlijk is de woorden dichten, dat is met het slepende gevolg van de stem
licht aan den anderen hechten.’

1) Wegens de koorts.
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Volgens Huygens bestonden de eigenschappen van een goed vers dus in een ronden
val en slependen, aaneengebonden klank. Bilderdijk zegt, dat Vondel het aanbrengen
dier hoedanigheid bij uitnemendheid verstond. In welken vorm onze dichter zich
uitdrukke, in klimmende of in dalende voeten, in slepende of in staande verzen, in
jamben, dactylen, trocheën of anapesten, steeds blijven hem die zwier en rondheid
bij. Zijne alexandrijnen staan tot die van Cats en Tollens als Patriciërs tot Plebejers,
als edellieden tot poldergasten. Veel van hetgeen Vondel gedaan heeft, om zijnen
verzen zoetvloeiendheid en welluidendheid te verschaffen, zooals het gebruiken van:
‘Met zulleke saladen,’ in het spotdicht op Donne, het verlengen van helm, schelm,
omsloeg, bergschicht tot hellem, schellem, ommesloeg, berregschicht, het verkorten
van konijn tot knijn, en meer andere soortgelijke vrijheden roepen in den
tegenwoordigen tijd een medelijdenden glimlach te voorschijn op het gelaat van een
groot gedeelte der beoefenaren onzer letterkunde. Wat deed Vondel ook in de kou!
Van Lennep, en Huydecoper, zijne commentators, veroordeelen evenwel het gebruiken
van zulke ‘licenses poétiques’ niet, mits het geschiede om der welluidendheids wille.
Doch wat bij een eersten blik als eene zwakheid of leemte in Vondels verzen wordt
aangeduid, is als de bedoeling gevat wordt, eene wezenlijke schoonheid. Beets merkte
dit reeds op, en voegt er nog bij:1) ‘Zoo b.v. in de beschrijving van den feniks (Reizang
Vierde Bedrijf Jozef in Dothan.)
De blauwe staart, zoo lang, zoo breed,
Hangt geborduurd met roos bij roos.

Ha ngt ge is eigenlijk een trochaeus, en het moest hier een jambus ˘ ˉ of althans
een stijgende spondeus ˉ zijn. Maar spreek het als een trochaeus uit; laat den vollen
nadruk vallen op hangt, en het toonlooze ge toonloos blijven; accentueer aldus:
Hángt geborduurd met roos bij roós,

1) N. Beets: De Reizangen in Vondels treurspelen.
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en gij ziet het hangende, gij ziet de bocht, den sierlijken knik in den langen, prachtigen
pauwestaart als voor oogen. Zoo ook in hetzelfde treurspel (Reizang Derde Bedrijf):
'k Hoor beemden herderliedren leeren,
De fluit aan 's herders dartlen mond.
'k Zie huppelen den vetten grond
Ŏp hĕt gĕtippel dezer vingeren....

˘ ˘ ˘ in plaats van ˘ ˉ ˘ als het vers vereischte, maar om beter redenen niet heeft.
Desgelijks in Noach:
Waārtoē vĕrvāllĕn dĕ gĕslāchtĕn?

Men ziet met welk uitwerksel, indien men van het opzettelijk gebrekkelijke bij het
lezen partij trekt. Iets anders:
Ter wereld staat niets stil,
Op 's hemels ronde spil
Draait het rad staat en stad ongestadig
Door peis en krijgsgeschil.
Het groot beweegt het kleen,
Door duizend moeilijkheên
Rolt de tijd, en verslijt ongenadig,
Verbrijzelt staal en steen.
De hoogste wijsheid, God,
Heeft geen bestendig lot
Hier beneên in 't gemeen toebeschoren.
In 't purper zit de mot,
De roest verteert het staal,
En glans van schoon metaal.
Als een klank van gezank in de ooren
Verdwijnt al 's werelds praal.

In deze schoone strofe, (Jeftha, Reizang 2e Bedrijf) waarin de wisselvalligheid, de
vergankelijkheid aller aardsche dingen zoo hoor- en voelbaar zijn uitgedrukt, is op
één na de laatste regel, door de insmelting, een voet korter dan die waaraan hij
beantwoordt; hetwelk in geen der overige strofen van dezen reizang het geval is;
maar hoe verhoogt deze onver-
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wachte, schijnbaar onwillekeurige verkorting de uitwerking! Is het niet met de
heerlijkheid der aardsche dingen meestal nog eerder gedaan, dan men recht meende
te hebben te verwachten?’
Aan de alliteratie, en het aanwenden van gelijkluidende klinkers in het midden,
en medeklinkers aan het begin of einde van woorden, danken Vondels gedichten
menigen sierlijken val. Hij heeft getoond, dat er eene melodie der vocalen en
consonanten bestaat. B.v.
Blies rook en smook, en vlam en vier
Uit zijne kieuw en koopren kelen.
Vrije Zeevaart.
Twee krukken, daar ik oud en koud en loom op leun.
Gebroeders.
Bei deze armen
Zijn sterker dan metaal en staal en steen.
Samson.
Die zorgt en waakt en slaaft, en ploegt en zwoegt en zweet.
Palamedes.
Gij weduw, wees en maagden, mannen, vrouwen!
Uitvaart van Teylingen.
En beukt het bolwerk van den Bosch;
Bellone bliksemt met granaten.
Zegezang.
En zweet, en zucht en kucht.
Roskam.
De hemel kraakte en al 't gestarrent schudde,
Gelijk de blaân bij buien aan een boom.
De hemel scheen een wagen zonder toom,
Al 't hemelsch heir een herderlooze kudde.
Getermde Mars.
Die sleutel was een grenzegrendel.
Zegezang.
Nu pakt, nu zakt, en slaaft, en draaft, en weeft, en spint.
En schrijft, en wrijft: de nacht is tot geen rust geboren,
Krioelt, en woelt, en vliegt.
Zeemagazijn.

Met dezelfde hulpmiddelen wist Vondel klanknabootsende
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geluiden weer te geven. In de volgende regels hoort men het opengaan der knarsende
deur:
De koopren kerkdeur draait, en knerst op koopren pannen.
Aeneis.

het kraken der kiezen:
Wie diamanten kraakt, breekt kiezen op hun korst.
Henriëtte Marie te Amsterdam.

het plassen in het water:
Hij plompt in 't water van de bron,
En lobberende klapt met holle en platte palmen
Der handen op zijn borst uit weelde.
Herscheppingen.

het luiden der klok:
Dan stapt hij op 't gebrom,
Het grof gebrom der domklokke, uit den Dom
Van 't om ende om befaamde en roemrijk Rome.
Altaargeheimenissen.

De hier aangehaalde schoonheden kunnen Vondels gedichten gemeen hebben, en
hebben zij inderdaad met vele goede verzen uit lateren tijd. Wat evenwel zijn toon
kenmerkend onderscheidt en eenig maakt, is zijne ongekunsteldheid, eenvoudigheid,
naïeveteit, welke over den lezer een gevoel van rust en kalmte doen nederdalen. Dat
deze naïeveteit eene enkele maal hare schaduwzijde heeft, waar zij plastische
uitdrukkingen bezigt als deze:
En zelf gewond ter dood toe, voor 't gemeen
Als met zijn tong, al 's werelds wonden lekken.
Altaargeheimenissen.

daarop behoeft geen nadruk gelegd te worden, vooral niet daar zij vaak de bron wordt
eener soort geestigheid als die, waarvan een naschrift op een brief van Hooft aan
‘het lieve nimfje’ Tesselscha tintelt;
P.S. ‘Muiden (ach arme!) is geen Petit-Paris meer.’ Er hadden daar namelijk in
1635 en begin van 1636 Fransche soldaten in Hollandschen dienst, ingekwartierd
gelegen. ‘De Franschen zijn vertrokken: zulks het een schreihoek van hunne
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vrijsters heeft moeten strekken, die gehuild hebben als hofhonden.’

II.
Vondels dichterlijk genie.
‘Vondel door ondervinding merkende wat hem aan de kennis der talen gelegen was,
om in de kunst te vorderen, poogde dat gebrek te boeten. Het voorbeeld van Koornhert
en anderen, die in hunnen ouderdom talen leerden, en zijn liefde tot de kunst, maakte
hem gaande, zoodat hij zich dien moeielijken arbeid getroostte. Eerst liet hij zich
door een Engelschman de beginsels van 't Latijn leeren. Daarna ging hij ten huize
van eenen Abbema, een Fries, leermeester in de Latijnsche schole aan de Oude Zijde,
die hem, ziende zijnen grooten ijver, vlijtig en gaarne onderwees. Hij rustte niet,
voordat hij de taal tamelijk verstond; en door gestadige oefening meer en meer
vorderende, begon hij mettertijd de Latijnsche Poëten te lezen, te verstaan, en op de
geestige en krachtige uitdrukkingen van hunne edele gedachten en rijke vonden
lettende, die bij zich zelven te overwegen. Tot dien einde zijn verstand en tijd met
groote naarstigheid bestedende, kwam er in lang geen dicht van hem te voorschijn.’
(1613-1617).1)
Duitschland had tot Vondels tijd weinig uitmuntende dichterlijke vernuften
voortgebracht. In de werken van onzen dichter treft men geene sporen aan, die op
een ter markt gaan bij de Germaansche naburen wijzen, ofschoon zijn eerste tijdperk
ons wel eenige germanismen aanbiedt, die misschien aan zijn geboortestad te wijten
zijn. In 't algemeen kan men zeggen, dat onze letterkunde der zeventiende eeuw,
hoofdzakelijk in den persoon van Vondel, invloed geoefend heeft op de Duitsche
van dien tijd. Van de Fransche schrijvers vertaalde hij

1) G. Brandt: Leven van J.V. Vondel.
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eenige stukken van Bartas, had Ronsard en de werken van het ‘Zevengesternte’,
vervolgens ook die van Malherbe gelezen. Engelsch schijnt hij van den Engelschman,
die hem in het Latijn onderwees, niet geleerd te hebben. De Engelsche literatuur
werd tot het midden der zeventiende eeuw in Holland weinig of niet beoefend. Jan
Vos was de eerste Nederlandsche schrijver, die de Engelsche dramatische poëzie
navolgde. (Aran en Titus 1641) Hoeveel voordeel zou onze dichter niet hebben
kunnen trekken uit de studie van Shakespeares werken; voor hoeveel onnatuur zouden
zij hem in zijne treurspelen behoed hebben; want nimmer heeft de gave om de
menschen voor te stellen, zooals zij reilden en zeilden, hem ontbroken, maar de studie
der classieke letteren heeft eene valsche plooi aan zijn genie gegeven. Een leergierige
geest als de zijne, die noch in eigen taal, noch in die der Franschen en Duitschers
vond, wat hij zocht, moest door den loop der toenmalige beschaving als van zelf in
de armen der Latijnen en Hellenen gedreven worden.
In de middeleeuwen sluimerden kunsten en wetenschappen. Na den val van
Constantinopel (1453) verspreidden de geleerden, die van deze stad een brandpunt
hadden gemaakt van beschaving, gegrond op de tradities van Oud-Athene en
Oud-Rome, zich over westelijk Europa, en brachten daar de klassieke letteren in
eere. De oprichting der Leidsche academie, tot het vervullen van wier leerstoelen de
bekwaamste kweekelingen uit de school dier Oost-Romeinen, landgenooten als
vreemdelingen, geroepen werden, gaf in ons land den grooten stoot aan de beoefening
der Oude Letteren. Het uitheemsche element schoot spoedig, maar zóó welig op, dat
het den bloei van het nationale belemmerde.
Arm Hollandsch, aan het hof en in de hofkringen niet gesproken, door de
diplomaten in den ban gedaan, door de geleerden niet geschreven, wat zou er van u
geworden zijn, indien Vondel en Hooft zich uwer niet te goeder ure aangetrokken
hadden! En toch, niettegenstaande hun krachtig optreden voor uwe rechten, hoe
menigmaal komt in hunnen
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zinsbouw het aapje van het Latijn uit hunne regels gluren.
Inderdaad, de studie van Seneca zoowel als van Vergilius, van Euripides zoowel
als van Sofokles is de oorzaak geweest van vele van Vondels goede, en ook van vele
zijner minder goede eigenschappen. Door haar is zijn dichterlijke horizon uitgebreid,
heeft hij eenvoud en waardigheid verkregen in de wijze van zich uit te drukken. Geen
ziekelijk gevoel; geen teringachtige jongelingen of jongedochters; geen tranen met
tuiten; niets dat aan den grafkuil ontleend is; bij hem klinkt alles manlijk. Inwendig
is hij anders dan wij, kinderen der negentiende eeuw; hij denkt en gevoelt classiek.
Geen binnenhuisjes of onder-onsjes; hij spant de snaren tot het bezingen van
veldheeren, die ‘grenzegrendels’ veroveren, tot het ‘roskammen en harpoeneeren’
van tegenstanders of antipathieke personen op maatschappelijk gebied; tot het vloeken
van vijanden; tot het beschrijven van het gelukzalige eerste menschenpaar in Eden,
van den uit den hemel neergebliksemden Lucifer.
Zijne doorgaande waardige stemming, of hij koozend, of schertsend, of plechtig
dicht, heeft hem ook geïnspireerd bij het zingen dier honderd en meer Reien, welke
terecht onder de schoonste parelen aan zijne dichterkroon gerekend worden.
Na de lichtzijde aldus haar recht gegeven te hebben, is het niet meer dan billijk
ook de schaduwzijde van zijn talent van naderbij te beschouwen.
Omdat Vondel eene beschaving overgenomen heeft, welke niet uit nationale
beginselen haren oorsprong nam, en van stonde af aan veroordeeld was een
doodloopende weg te worden, kost het ons aanvankelijk moeite ons in zijne manier
in te werken. En toch, wij moeten meegaan met zijne dichterlijke zienswijze, op
straffe van anders niet toegelaten te worden in het heilige der heiligen van zijnen
poëtischen tempel. Met een weinig inspanning komen wij er echter.
Wij hebben ons gemeenzaam te maken met het optreden van een donderenden,
rechtenden Jupiter, van eene minnekweekende Venus, van een twistzieken en
baloorigen Mars, van een gehoornden Vulcanus, van eene jaloersche Juno, kortom
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van de geheele goden-santenkraam der Grieken en Romeinen. Onze tijd heeft voor
hen tevergeefs naar plaatsvervangers gezocht.
De Christelijke godsdienst met hare reine leeringen en diepzinnige mysteriën,
lijnrecht tegenover de zinlijke der Ouden staande, was te verheven, te heilig om den
dichter doorloopend stof te kunnen leveren. Wanneer Vondel eene enkele maal
gebruik van haar maakte, in Lucifer bijvoorbeeld, ontstak de goede gemeente in
toorn, viel hem in spotschriften en hekelverzen aan, en wist het treurspel van het
tooneel te doen verbannen. Om de onkosten, voor de opvoering van dit stuk gemaakt,
te kunnen vergoeden, was de dichter wel verplicht, zich van nieuws in de armen der
godenleer te werpen, en zijn Salmoneus te dichten.
Ook de herders en herderinnen van een denkbeeldig Arkadië spelen eene rol in
zijne werken. Wij hebben voor deze koozende paartjes plaatsvervangers gevonden
in de helden en heldinnen der dorpsvertelling. Opmerkelijk is het, dat Vondels
Leeuwendalers in de twistende huislieden Warner en Govaart reeds
vertegenwoordigers van dit genre aanbiedt. Indien hij, zooals in genoemd tooneel,
steeds te rade ware gegaan bij de natuur, voorzeker zouden zijne dramatische
gewrochten dan het werkelijke leven getrouwer weergegeven hebben. Seneca's
treurspelen, geschreven in een door en door gezwollen stijl, en met welke hij vóór
die van Euripides en Sofokles kennis maakte, hebben hem op den reeds in het Pascha
ingeslagen verkeerden weg doen doorgaan. Handeling, de hoofdvereischte van het
drama, zoek die niet bij Vondel. In alleenspraken, welke met de el uitgemeten kunnen
worden, deelen de helden bij hun opkomen mede wie zij zijn, wat tot op het oogenblik
hunner verschijning hunne lotgevallen waren, wat zij voornemens zijn uit te voeren.
Eenige bedrijven lang disputeeren zij met één of meer personen over het al of niet
slagen hunner ondernemingen, bezien het geval, waarin zij verkeeren, van alle kanten,
praten veel, maar voeren weinig uit. In het laatste bedrijf komt de conventioneele
‘bode’, of bij uitzondering een plotseling uit den hemel gevallen Rafaël, aan het zich
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van ongeduld verbijtende publiek in eene redevoering van ettelijke honderd en zooveel
verzen den uitslag mededeelen.
Dit is eene charge, roept de lezer uit, en verlangt meer eerbied voor de werken
van Neerlands hoofddichter. Het is overdrijving, zeg ik hun na. Vondels personen
waren allen geen ledepoppen; er zijn er onder, wien warm bloed door de aderen
vloeit, - maar toch, zoo lang eene rivier eene rivier blijven, en geen stilstaand water
worden zal, moet zij stroomen; zoo lang een drama een drama blijven, en geene dorre
aaneenschakeling van alleen- en samenspraken worden zal, moet beweging, moet
handeling het stuk ziel geven. Vooral in het redetwisten laat Vondel zijne helden
eene buitengewone vaardigheid ontwikkelen. Om één voorbeeld uit twintig en meer
aan te halen: Jeftha, gebonden door zijnen eed, zal zijne dochter den Heere offeren.
De Hofpriester en de Wetgeleerde meenen, dat een eed, in overijling uitgesproken,
niet bindend mag geacht worden, te meer daar goddelijke en kerkelijke wetten
verbieden, menschen als offerande aan den Allerhoogste op te dragen. Uit dit verschil
van gevoelen ontspint zich een lang gesprek. Het telt tweehonderd regels, en neemt
het tiende gedeelte van het geheele treurspel in, de reizangen medegerekend. Als
gedicht beschouwd is deze episode1) onvergelijkelijk schoon; zij verdient eene plaats
in elke bloemlezing uit Vondels werken; van den dialoog wordt, nu in korte,
eenregelige en gejaagde, dan in langere perioden een meesterlijk gebruik gemaakt.
Maar als onderdeel van het treurspel wekt zij gegronde bedenkingen op; zij houdt
de handeling tegen, en doet vóór alles aan een disputeer-college denken.
Vier en twintig oorspronkelijke, en acht vertaalde tooneelstukken waren, behalve
zijne uitgebreide leerdichten en zijne macht van lierzangen, de vrucht van Vondels
langdurig dichterleven. Wie uit de lange rij van deze gewrochten zulke kiezen wil,
waarin de handeling niet geheel en al door den

1) Jeftha. 3de Bedrijf vs. 987-1175.
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dialoog overschaduwd wordt, waarin menschen van vleesch en bloed ademen, lijden
en strijden, leze zijne Gebroeders, zijnen David in Ballingschap, zijnen Gijsbrecht
van Amstel.
Locale kleur ontbreekt aan al deze treurspelen. Het schijnt onzen dichter nimmer
in de gedachten te zijn gekomen, de Noordsche Godenleer dienstbaar te maken aan
zijne kunst. Naast nieuwe gezichtspunten en schoonheden, zou dit sommige zijner
werken in natuurlijkheid hebben doen winnen. In de Batavische Gebroeders treft
men een mengelmoes van Grieksch-Romeinsche en Noordsche Mythologie aan,
waardoor een tamelijk vreemd effect teweeggebracht wordt. In een van Vondels
eerste gedichten: De Helden Godes des Ouden Verbonds komt onder de rubriek:
Noach, de oudste Schipper, eene beschrijving voor der dameskleederdracht vóór den
Zondvloed:
De joffren snoerden op met goud hun gouden haar:
En timmerden haar pruik met transen wonderbaar:
Haar halzen, blank als sneeuw, zij preutsch en opgeblazen
Omkransten, mars op mars, met krauwels portefrazen:1)
Haar roô fluweelen keurs sleepte als een achterswans:2)
Haar lendenen omgordde een ronde torentrans.

Geleken deze joffren niet sprekend op de dames van Vondels tijd, wier opzichtige,
weelderige dracht zoo geestig door Huygens in zijn Kostelijk Mal gegispt is? Duiden
wij het den aanvanger niet ten kwade zich de vroolijke dames van Noachs tijd aldus
uitgedost te hebben voorgesteld, verwonderen moet het ons dat een rijp genie, den
Jeftha dichtende, van diens vrouw schrijft (vs. 1885-1886).
Staatjoffers helpt; gij ziet hoe zij verflauwt,
Ontrijg ze, ontrijg ze om 't hart, ter dood benauwd.

Zoo stelt zich de dichter in David hersteld (vs. 1054-1059) de krijgsoversten van
Absolons leger voor als middeleeuwsche geharnaste en gehelmde ridders:

1) Door ijzerdraad hoog-opstaand gehouden kragen.
2) Achterstaart.
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Wat riddertroep stoot daar vooruit
Met goude en zilvren liverijen,
Verhit op koninklijken buit?
Wie steekt daar uit met zijn sierage
En open helm? Wie mag dat zijn?
Hij voert een roode krijgspluimage.

Men zou kunnen aanvoeren dat de tooneelisten op het Amsterdamsch tooneel toen
ter tijde, en zelfs 140 jaar later, optraden, gekleed naar de mode van den tijd, waarin
zij leefden. Maar wat te denken van het volgende. Vondel was te geleerd en te
bijbelvast, om niet te weten dat een Joodsch Prins in Palestina op de zwijnenjacht
kon noch zou gaan. Niettemin laat hij dien Prins in Adonias zeggen: (vs. 177-180)
Zij houdt mijn zinnen met haar schoonheid opgespannen.
Mij lust geen spiegelstrijd, geen poort noch burcht te mannen,
Noch met den zwijnspriet het schuimbekkende everzwijn
Te vliegen in den mond.

Welke aanmerkingen er evenwel op de treurspelen gemaakt zijn, en nog gemaakt
zullen worden, in geen enkel der vier en twintig oorspronkelijke ontbreken regels,
welke dubbel schadeloos stellen voor de matte, onbeduidende gedeelten. Het is alsof
Vondel in die regels voor eene wijle de dramatische heirbaan verlaat, om zich te
gaan verlustigen in de aan beide zijden van den weg gelegen groene weilanden, waar
de dauwdruppels als in goud gevatte parelen in den kelk van boterbloempjes rusten,
waar de leeuwerik zingend ten hemel stijgt. Na de wandeling over het stoffige pad
is het hem een genot, zich gedurende het warme middaguur in de schaduw der struiken
neer te vlijen op het malsche gras. Even bekoorlijk, even liefelijk als die landelijke
rust na een schoonen, ietwat vermoeienden tocht op dat fluweelig grastapeet moet
wezen, even liefelijk en bekoorlijk zijn in zijne treurspelen die regels, waarin hij aan
zijne lyrische inspiratie den vrijen loop laat. Dan is het alsof de dichter eensklaps
eene bron
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gevonden heeft, wier frissche wateren hem het verdroogde verhemelte laven; alsof
zijne woorden gemakkelijker vloeien, en zoeter en zachter rollen; alsof hij
overvloediger beelden vindt; alsof zijn gevoel zich dieper uit; alsof zijne verbeelding
vleugelen aanschiet. Dan geeft hij zangen te hooren, wier klank, nu in het ‘O Pluim,
waarin het duifken stak’ (Jozef in Dothan) ons toevloeit als de diepe, mollige, innige,
klagende tonen der violoncel, dan in het ‘Wie zijt gij, die zoo hoog gezeten’ (Lucifer)
majestueus rolt als de orgel-akkoorden door de gewelven der domkerk. Dan verhaalt
hij den gruwelijken moord op de Klarlssen en Vader Gozewijn gepleegd (Gijsbrecht
van Amstel. 5e Bedrijf. Verhaal Bode); verplaatst hij ons bij het gevangennemen van
Sinte Ursula, door de op hare schoonheid beluste Hunnen (Maagden 1e Bedrijf vs
243-290); beschrijft hij het beeld der godin Astarte, dat slechts op de omhelzing van
eenen anderen Pygmalion schijnt te wachten, om bezield te worden (Salomon 1e
Bedrijf vs 257-288); stort hij met Noach zijne ziel uit in een innig gebed tot den Heer
(Noach 1e Bedrijf vs 99-144); doet hij Samson met bittere tranen zijne onmanlijke
toegevendheid voor Delila beweenen (Samson 1e Bedrijf vs 237-352); deelt hij mede
met welke schoonschijnende woorden de wulpsche Urania den grootvorst Achiman
wederom in hare netten vangt (Noach 3e Bedrijf vs 773-939); schetst hij door den
mond eens Engels de schoonheid van het eerste menschenpaar in Eden (Lucifer 1e
Bedrijf vs 104-174); laat hij Adonias eene liefdesverklaring, gloeiend als de Samoem
van het Oosten, tot Abizag richten. (Adonias 1e Bedrijf vs 1-150).
Zoo zien wij Vondel telkenmale wanneer hij zich op lyrisch terrein begeeft, zijne
grootste volkomenheid bereiken. Zijn voornaamste titel voor de onsterfelijkheid, het
is Lierdichter te zijngeweest.
Vondels lierdichten zijn nochtans alle niet zuiver lyrisch, evenmin als de gedeelten,
welke wij uit zijne treurspelen aanhaalden. Gedurende zijne langdurige, zeventigjarige
dichterlijke loopbaan (1605-1675) vloeiden in allerlei afwisseling, nu eens
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lyrische en lyrisch-epische, dan weer lyrisch-didactische gedichten uit zijne pen.
Maar opmerkelijk is het in zijne lierzangen van breeder opzet en langeren adem, dat
tijdens den vollen fleur van zijn leven, zooals in den genoemden bloemkrans van
gedichten ter eere van Frederik Hendrik, de lyrischepische toon de overhand had;
dat gedurende een later tijdperk, toen het bloed niet meer zoo vurig door zijne aderen
vloeide, en het verstand heerschappij begon te voeren over het hart, toen de kroon
der grijsheid zijne slapen sierde, maar zijn genie zich nog steeds met onvermoeide
kracht deed gelden, waarvan zijne Inwijding van 't Stadhuis te Amsterdam, zijn
Zeemagazijn de welsprekendste getuigenis afleggen, de lyrischdidactische toon het
overwicht had verkregen. Waar wij het ons ten taak gesteld hebben, Vondel den
lierdichter gade te slaan, zijn wij verplicht op elk dezer drie nuancen, de
lyrischepische, de zuiver lyrische, de lyrisch-didactische onze aandacht te vestigen.

III
Vondels lyrisch-epische gedichten, en zijn meesterstuk in dit genre: De
geboorteklok van Willem van Nassau.
Oldenbarneveld, Hugo de Groot, Prins Frederik Hendrik waren ‘heiligjes, waar
Vondel bij zwoer’; Prins Maurits, de predikanten Adriaan Jorisz. Smout, Jac. Trigland,
Wittewrongel, Engelands protector Cromwell, mannen, die in schimp- en hekeldicht
de volle laag van zijne antipathie ontvingen. Onze dichter liep niet te koop met zijne
betuigingen van voorkeur of tegenzin; beide, sympathie en antipathie, waren bij hem
het gevolg eener diep gevestigde overtuiging, welke niet dan met het leven eindigde.
Daarom moet het ons te meer verwonderen, onder de genoemde personen éénen te
vinden,
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Frederik Hendrik, aan wiens vereering hij ontrouw geworden is. Met welke
blijmoedige verwachting zag hij dezen Prins niet het roer van Staat in handen nemen.
Wat Maurits' heerschzucht en partijdigheid voor de Contra-Remonstranten in den
lande bedorven hadden, zou door de goede eigenschappen zijns opvolgers hersteld
worden. De eerste jaren van 's Prinsen stadhouderschap waren meer dan roemvol:
Grol veroverd, 's-Hertogenbosch bedwongen, Wezel overrompeld, Maastricht in het
gezicht van twee vijandelijke legers ingenomen. Met klankspeling op diens naam
noemde de dichter den Prins: Vrederijk, die door zijne heldendaden den vrede en de
onafhankelijkheid der Vereenigde Provinciën aan Spanje afdwingen zou. Wanneer
Frederik Hendrik naar Amsterdam komt, ten einde de geschillen tusschen Gomarus'
en Arminius' aanhangers te beslechten, wordt hij door Vondel als op den drempel
van een van Amsterdams poorten ingehaald, en verwelkomd gelijk een na lange
afwezigheid in het huis zijns vaders terugkeerende zoon.
Welkom, welkom, Welhems zoon!1)
Neem mijn keizerlijke kroon,
Die uw grootvaar plag te dragen
Toen de Duitschers voor hem lagen
Op hun aanzicht in het stof;
Welkom in mijn Prinsenhof.2)
O hoe schateren mijn zalen,
Nu 't haar beuren mag t' onthalen
Dit doorluchtig Hollandsch bloed,
Hier gewonnen, hier gevoed,3)
Onder 's krijgs alarm-trompetten,
Onder 't dondren der musketten,
Onder 't barsten van 't metaal,
Onder 't knarsen van het staal,
Onder 't zwaaien van de vanen.....

en zoo gaat het met een stortvloed van welkomstbetuigingen,

1) Woordspeling met Willem
2) Het tegenwoordig Stadhuis.
3) In Holland, wel te verstaan.
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de eene al hartelijker dan de andere, honderd zes-en-zestig regels door, voort.
In 1632 zingt Vondel wederom een lied voor den nooit volprezen Frederik Hendrik:
De Stedenkroon, op den grooten Triomf van Maastricht. Tot onze verwondering
klinkt na dien tijd 's prinsen lof niet meer van 's dichters lier. De verovering van
Breda in 1637, die van Sas-van-Gent en van Hulst in 1644 en '45, even roemrijk
volbracht als de grootsch bezongene van Grol, laten hem gelijkelijk koel. Bij het
afsterven van den Prins (1647) heerscht hetzelfde doodsche zwijgen zijner snaren.
Wat mag de oorzaak dezer verkoeling geweest zijn?
De Prins kon zich niet anders dan vereerd gevoelen door de opdracht van gedichten,
waarin zoo ruimschoots en met zoo groote kunst zijn lof verkondigd werd. Ofschoon
zeer mild jegens poëten, die zijne overwinningen bezongen, ging hij Vondel steeds
voorbij. Hij wist hoe kwalijk de dichter door de Predikanten en Contra-Remonstranten
gezien was, en betoonde hem geen gunst, om zelf ongunst te mijden. Volgens Brandts
verhaal wist de dichter, dat de Prins, Oldenbarneveld en den Remonstranten van ouds
niet ongenegen, zich het treurspel van Palamedes in zijn kabinet door zijnen
gunsteling den Heer Van der Mijle, Oldenbarnevelds schoonzoon, een keurig
liefhebber der poëzie, had laten voorlezen en uitleggen; dat Van der Mijle na verloop
van eenige jaren tegen vertrouwde vrienden gezegd had: ‘dat er de Prins gevallen in
hadde, en zich er mee kittelde’; dat in het kabinet, waar men het treurspel las, een
tapijt te pronk hing, waarop alsof het zoo wezen moest, de geschiedenis van Palamedes
stond afgebeeld; dat 's Prinsen oog onder het lezen daarop viel, en hij al lachende
Van der Mijle opmerkte: ‘dit tapijt dient wel weggenomen, men mocht anders
besluiten, dat ik van Palamedes' volk ware.’
Wij kunnen veronderstellen, dat Vondel een wenk bekomen heeft, het opdragen
van gedichten aan den Prins te staken. Maar zou hij dan nagelaten hebben bij diens
dood eenige
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tonen te slaken van medegevoel? Na gedurende zeven jaar Frederik Hendrik om
strijd vereerd en verheerlijkt te hebben, moet er voor dat zwijgen van vijftien jaar,
dat doodzwijgen zouden wij bijna zeggen, eene andere oorzaak hebben bestaan.
Niets is er voor het genie zoo grievend als zich genegeerd te zien. Niet genoemd
te worden, wanneer men titels heeft of meent te hebben om met eere te worden
vermeld, veroorzaakt meer pijn, dan miskenning te ondervinden.
Hoewel op verschillend gebied, Vondel op dichterlijk, Frederik Hendrik op
krijgsgebied, waren zij evenknieën. Het moet genen dus hard gevallen zijn, van dezen
steeds ontkend te zijn geworden. Doch de reden, welke het zwaarste gewicht in de
schaal legde, is de volgende. Vondel had verwacht in Frederik Hendrik het tegenbeeld
van Maurits te vinden. Eerstgenoemde had de vrijheid gebonden, laatstgenoemde
zou ze ontbinden. Die illusie duurde niet lang. De Prins was den Remonstranten
heimelijk genegen, maar niettemin handhaafde hij de plakkaten, waarbij hun vrije
godsdienstoefening verboden werd; de Prins hield er van niet enkel in zijn persoon
het hoofd, maar ook den band erkend te zien, welke de Vereenigde Provinciën, met
hunne dikwijls uiteenloopende belangen, te zamen hield, maar toch liet hij toe, dat
onder zijn bestuur de burgemeesters en schepenen der groote steden de houding
begonnen aan te nemen van onafhankelijke gebieders, dat Amsterdam een staat in
den Staat werd; de Prins verafschuwde den heftigen geloofsijver der predikanten,
maar niettemin liet hij hen twisten, kijven en razen. Veel van dit alles moest den
dichter tegen de borst stuiten. Lieden die schipperden, waren hem een steen des
aanstoots. En zoo zal het gekomen zijn, dat de ingenomenheid voor Frederik Hendrik
langzamerhand verkoelde, daarna uitdoofde. Vondel was te edelaardig om den man,
dien hij eerst verheerlijkt had, later met steenen te werpen. Hij zweeg, ook toen het
stoffelijk overschot van des Zwijgers zoon ten grave werd gedragen, zweeg, met
weemoed in 't harte, omdat hij tegen zijne overtuiging in, geen krans kon neerleggen
op de tombe van hem, voor wien dat hart
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eenmaal zoo warm geklopt had. In 1626 evenwel, toen hij den 27sten Mei de geboorte
van den zoon der prinsen Frederik Hendrik en Amalia Van Solms inluidde, was alles
nog waardeering en hoopvolle verwachting. Hofjoffer rijk van pracht, zoo heft de
dichter zijn zang statig aan, hofjoffer, die reeds van ouds hoovaardig op uwe graven
en uwen grafelijken zetel stofte; kunstig gevlochten Haag, besproeid door den
Vijverstroom, welke van den Oranjeboom de wortels lekt, Oranjeboom, die het
Tempe onzer landen siert, - vergun mij, dat ik als een nachtegaal in 't schoonst der
Meimaand begin te kwinkeleeren, om den geboortedag van uwen Prins Willem te
vieren met liefelijk maatgezang, en door dien zang het wuft gehoor te boeien, en de
ruwste ziel al spelend buiten het oor te lokken. Ik weet wel, fiere Haagsche Maagd,
dat in dezen zangrijken tijd de lindetakken van uw Voorhout puik van zingende
keeltjes dragen, en dat uw Huygens met zijne ivoren luit der jonge Moeder het Meilied
schenkt; maar ook weet ik, dat gij te wellevend van aard zijt, om niet te luisteren
naar de tonen van een minder hoogvliegend zanger; uw Vijverberg geeft mij reeds
verlof, en het zal onnoodig zijn, dat ik het aan uwe zwanen vraag.
Zoover wij weten, heeft Vondel zich in zijne gedichten nimmer aan
zelfverheerlijking schuldig gemaakt. Spreekt hij van zijne gaven, dan doet hij dit
met een gepast gevoel van eigenwaarde in heusche termen. Zijne lofrede op Huygens
is eene dier gemeenplaatsen, welke om der wellevendheidswille gebruikt worden,
en waarvan ieder de strekking beseft. Vondel zal na het dichten van den Palamedes
zich zeer goed bewust zijn geweest, de eerste plaats onder het puik der zingende
keeltjes in te nemen; en gedragen door dat zelfgevoel, toog hij aan het werk om door
de Klok der Dichtkunst aan het volk van Nederland bekend te maken, dat het
Prinselijke Echtpaar een zoon geboren was. Hij roept de Zanggodinnen aan, opdat
zij een ronden, vollen klank aan de tonen zijner lier mogen schenken.
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vs. 25. Maar gij, o Negental! o Mijterberg-godinnen!
Die 's nachts niet min als daags gaat waren door mijn zinnen;
Om wie mij 't leven lust', en zonder wie ik niet
De majesteit der zonne aanschouw als met verdriet,
En droef en eenzaam wensch in duisternis te stronkelen,
30. Al zit zij hoog in 't goud, betulband met karbonkelen,
Bemanteld met een kleed van vlam en purpergloed,
Waarvoor al 't Oosten knielt, en wierookreuken voedt;
O Dochters van Jupijn! indien ik uw bevelen
Ooit ijvrig heb verricht; hetzij ik speeltooneelen
35. Deê stenen, en vergoot een droeven tranenvloed,
Paleizen doofde in asch, en prinsen smoorde in bloed;
Hetzij mijn citer schepte uit heldenlof haar weelde;
't Zij ik op dunnen halm een herdervaarsken kweelde;
Neigt herwaart uw gehoor, uws dichters stem verhoort!
40. Bevloeit met gulden inkt dees zalige geboort';
Ontsluit genadig ons uw bosschen en uw bronnen,
Ontsluit ons Heiligdom en Hemelen vol zonnen!
Geeft rijmen, die getoetst, der wijzen dichtkund' schatt'
Als diamant in 't goud van eenen klauw gevat.

De lezer, - wanneer hij zich eenmaal gewoon gemaakt heeft aan de door den
zeventienden-eeuwschen dichter gebruikte, thans vaak verouderde uitdrukkingen en
woordvoegingen, - zal toestemmen, dat deze regels schoon zijn, zoowel in klank en
val, als om den inhoud. Eene herhaalde lezing van den bijbel heeft Vondel die
teekenachtige Oostersche uitdrukkingen aan de hand gedaan, waarmede hij de
majesteit der zonne schetst, welke ‘hoog in 't goud zit’, ‘betulband is met
karbonkelen’, en ‘bemanteld met een kleed van purpergloed’. Van het begin der
aanroeping tot het einde toe loopt de zin door alle regels heen in éénen adem voort,
en sluit met het schilderachtig beeld van rijmen, die door de ingeving der Muzen zoo
schoon, zoo edel mogen zijn, dat zij gelijken op diamanten in goud gevat.
In deze breede inleiding der Geboorteklok, welke met die van het Epos der Ouden
door haren aanhef (de toespraak tot de Haagsche stedemaagd) en hare aanroeping
(de bede aan
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de Mijterberg-godinnen) overeenkomst heeft, toont Vondel reeds over welke schatten
der moedertaal hij te beschikken heeft. Toen hij dit gedicht vervaardigde, was hij
ongeveer veertig jaar oud, een leeftijd, waarop zoo niet de meeste, dan toch vele
poëten hunne middaghoogte bereikt, of hunnen bloeitijd achter den rug hebben. Doch
Vondel had met de heroën der letterkunde gemeen, dat zijn groote geest in een sterk
lichaam huisde, eigenschappen, welke noodig schijnen te zijn, om het dichtgenie tot
op tachtigjarigen leeftijd in volle kracht te doen bloeien. Slechts aan enkele
uitverkorenen schenken de Goden het onuitbluschbaar vuur van het genie; en dan
nog zijn zij zoo karig met hunne gunsten, dat er elke eeuw één of hoogstens een paar
dier gezegenden opstaan.
Eens dichters grootte bepalen wij naar den omvang en de verhevenheid zijner
dichterlijke opvatting. Ook Vondel heeft zich, naar den aard zijns aanlegs, niet door
titanische kracht, maar door liefelijkheid en bekoorlijkheid eene plaats, zij het dan
ook eene meer bescheidene dan die van een Homerus of een Goethe, in den kring
der onsterfelijken veroverd.
Zooals te voorzien was, na hetgeen wij reeds opgemerkt hebben, is ook de
Geboorteklok eene verheerlijking der antieke wereldbeschouwing,
Venus, die door het prikkelen van der stervelingen boezem meer levens aankweekt,
dan Saturnus voortdurend met zijne sikkel maait en velt, had de zorge ter harte
genomen voor den hoogen heldenstam der Nassauers, en op Jupijns verlangen het
zoo ver gebracht, dat Frederik Hendrik zich in kuisch en wettig bed met de schoone
en deugdzame Solmsche Amelije vereende. Dit speet den Oorlogsgod; hij deed den
krijg wederom ontbranden, en riep 's lands veldheer te wapen. Cypria moest bekennen
dat Mars, door den echtgenoot zoo spoedig uit de armen zijner gemalin te scheuren,
haar verschalkt had. Zij zon op weerwraak. Ik zal zijn loozen streek tot mijn voordeel
gaan gebruiken, riep zij uit.
vs. 71. 't Bestand, dat hij me brouwt, om elders krijg te voên, Is slechts teruggetreên,
om grooter sprong te doen.
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Zij begeeft zich naar 't hooge Idalië, en neemt de drie Gratiën of Bevalligheden in
dienst, benevens eene schaar van mollige, lodderlijke, met liefdepijltjes gewapende
knaapjes, blond en gekruld van haren, bruin van oogen en schoon van leest en leden.
Met dezen haren sleep landt zij in het Hollandsche hof aan, waar Frederik Hendriks
echtgenoote de Moeder der Min eerbiedig komt begroeten, en voor haar knielende,
gelijk de Oosterling voor de rijzende morgenzon, haar verwelkomt.
Onze Vaderen veroorloofden zich op het gebied der ‘dichterlijke verziering’ meer
vrijheid, dan met onze tegenwoordige begrippen van welvoegelijkheid overeenkomt.
Zoo treedt in dit gewrocht het sexuëele in de huwelijksverhouding sterk op den
voorgrond. Vondel zegt in zijn sonnet, hetwelk het gedicht voorafgaat, tot de Prinses:
‘Mevrouw, vergeef me toch dees openhartigheden’. Openhartigheden zijn het
inderdaad, maar niettegenstaande het weelderige der uitdrukking, reine
openhartigheden.
De Vorstin, die de knaapjes tot den handkus toegelaten heeft, wordt niet gewaar,
dat zich onder het kussen eene zoete pijn, een smachtend verlangen door hare aderen
verspreidt. Venus groeit hierin; zij ziet het zaad zaaien, waarvan ze naar haren wensch
eerlang de vruchten te maaien hoopt.
De volgende aanhaling zal ten voorbeeld strekken, op welke bekoorlijke wijze de
dichter den omgang van deze schuttertjes en Gratiën met de Vorstin weet te schilderen:
vs. 127. De daaglijksche ommegang maakt Cypris bende stout,
Nadat ze op haren schoot nu dien, nu dezen houdt,
Of drukt ze aan rozen, versch ontloken op haar wangen;
130. Of laat ze om haren hals, wel vast gestrengeld hangen;
Of staroogt op het oog, dat haar gezicht belonkt.
En kweekt dit vier, hetwelk door 't kussen is ontvonkt;
Of laat een bloedkraal uit de blanke borsten prikken
Door 't minneschichtje, dat ze bleek wordt van verschrikken:
135. Zij doodverft doodscher 't rood dat op haar kaken bloost.......
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vs. 139. ...‘Och’ steent ze ‘ik zwijm!’ Aglai Sabeesche reuken brengt,
Terwijl haar Eufrozien met rozenwater sprengt
In 't aanschijn, 't welk van vrees zijn purper heeft verschoten;
Thalië ontrijgt ze, als waar het hart te vast gesloten,
En wekt een koelte, en aâmt haar aanzicht leven in.
‘Dit spel behaagt mij niet,’ grauwt Pafos' koningin;
145. ‘Dit 's kwetselijke vreugd; verziert vrij andre spelen.
Bellone scheure uw heer in twee gelijke deelen,
Het een grijp' 't ander aan, doch niet als boertenswijs;
Het een de neerlaag hebb', en 't ander strijk' den prijs!’
Mèt hing ze in 't midden op een koker, zwaar van goude,
150. En pijlen; ieder wenscht, dat hij het veld behoude,
Elk vlamt er op. ‘Welaan, mijn kinders, zet u schrap,
En doet oprechte proef van uwe ridderschap!’
De zonen volgden ras de woorden, die hen porden.
Men recht er standaards op, men zet zich in slaghorden;
155. Men trekt er af en aan; 't geraas vervult de lucht.
De treurige prinses loost treurig zucht op zucht;
Ze aanschouwt dit spel met ernst: ‘Och’ spreekt ze ‘kuische Minne,
Indien 't me paste, als eer een oude krijgsheldinne,
Ik zou met forschen moed, op een schuimbekkend ros,
160. Verzellen mijnen Heer, door vlak, door veld, door bosch;
Ik zou met dezen arm handhaven zijn banieren,
En geven Holland stof tot vreugde en vreugdevieren!’

Op soortgelijken toon wordt vervolgens beschreven, dat de Vorstin naar rust verlangt,
en door de Bevalligheden te bed wordt geleid; zij den slaap niet vatten kan, en door
een minnegoodje met geestigen kout onderhouden wordt, welke echter geenszins
diende tot lessching, maar tot opwekking van haren kuischen liefdebrand; zij eindelijk
insluimert en droomt; zij den volgenden morgen dien droom aan Venus mededeelt;
zij zich gaat vertreden in den tuin; zij een handwerk voor haren held borduurt, hetwelk
zij dikwerf kust:
Vs. 323. ........ de liefde is toch niet vrij
Van zulke teederheid, en zoete afgoderij.

Op deze wijze hoopt de minnares haar krank gemoed te
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paaien, hoewel tevergeefs, daar het pijldragende volk gestadig gloed op gloed in
haren boezem stookt,
Vs. 333. Totdat haars Heeren komst ten leste werd geboren
In 't rijpste van den oogst, tot Venus' oogst beschoren.

Met welk eene vreugde ontving de Solmsche morgenstar, die een tijd lang van haar
ziel en zon afdwaalde, den held; hoe vurig verwelkomde zij hem, en bleef zij om
zijn hals gestrengeld hangen. Van blijdschap bezweem ze. De minnegoodjes kwamen
toegeschoten, en brachten haar bij. Daarna ontdeed de gedienstige knapenschaar den
Vorst van helm, zwaard en harnas.
Homerus' beschrijving van Achilles' wapenschild en van de tafereelen, daarop
door Mulcibers hand gewrocht, is beroemd, en terecht. Vergilius gaf eene variatie
op het thema van den Helleen in zijne beschrijving van Eneas' schild. En Vondel, de
leerling en bewonderaar der classieken, zou de gelegenheid, welke zich voor hem
aanbood om iets dergelijks te leveren, ongebruikt laten voorbijgaan? Dat was eene
bekoring, te sterk om te weerstaan. Hij schonk ons in de beschrijving van Frederik
Hendriks harnas eene nalezing op den arbeid van den Griekschen en van den
Latijnschen dichter. Ook put hij uit Maro's heldendicht stof voor teekenachtige
vergelijkingen. Zoo is Frederik Hendrik aan de zijde van Maurits in den slag van
Nieuwpoort, een moderne Ascanius onder de hoede van een anderen Eneas.
Ternauwernood hebben wij met den dichter de tafereelen op 's Prinsen harnas in
oogenschouw genomen, of hij verplaatst ons aan het banket, waar de Vorstelijke
Personen niet alleen op spijs en drank, maar ook op een Rei van Cupidootjes onthaald
worden, een Rei zoo zangerig, zoo welluidend, dat wij het wagen hem in zijn geheel
af te schrijven. Bij het dichten van sommige der onderstaande regels schijnt aan
Vondel het beroemde Pervigilium Veneris voor den geest gezweefd te hebben.
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vs. 413. o Gij, die zorge draagt voor keizerlijke ranken!1)
Wie met eerbiedigheid Nassausche telgen danken;
415. Alstovende Godin, van aanschijn overschoon!
Die 't bruiloftsbedde spreidt van menschen en van goôn;
Wie hemel, aarde en zee ontzaggelijk staag vieren,
En wind en weder dient; wie allerhande dieren
Toejuichen met geschrei2), en tuigen, dat ge er zijt;
420. Wanneer landouw en lente uw Godheid bloemen wijdt,
Wanneer 't bedauwde kruid komt plotslijk uitgedrongen,
En bronaar openbarst met levendige sprongen; Begeerlijk alle ziel, hetzij waar dat ge gaat,
Uw spoor volgt, en bekoord uw gangen gadeslaat;
425. Beest, vogel, visch, voorzien met borstels, veeren, vinnen,
Op berg, op boom, in beek, al woedend leeren minnen,
Getroffen in de borst van uwen prikkelstraal,
Wiens krachten elk verheft en groot maakt op zijn taal.
Zoo temt ge walvisch en groothartigheid van leeuwen.
430. En rijgt onendelijk der dingen beurtige eeuwen,
En schakelt de eeuwigheên, vermits gij, zaad en zout
Der wereld! alles teelt, en alles onderhoudt.
Wat mag er zonder u het sterflijk oog behagen?
Geslachten vallen neer met sidderen en sagen,
435. Met schoot vol offers, en met harten vol ootmoeds,
Voor 't hoog outaar van u, o oorzaak alles goeds!
Die Mavors, onders 's heers aanschennende trompetten,
Salpeterbliksemen en donders neer kunt zetten;
Zet nu een weinig neer het woeden van den krijg,
440. En geef dat dezen nacht kartouw en trommel zwijg'!
Gij hebt den Wapengod, met overgroot verlangen
Gegoten in uw schoot, aanminnig dik ontvangen,
Wanneer, omvloeid van u, hem de oude vlam beving,
En hij, al starende in uw aanschijn weiden ging,
445. En gierig zijn gezicht verzaden in uwe oogen,
Daar tweelingschutterkens uit kwetsen met hun bogen,
Of sturen zijn gedacht in het verborgen deel.

1) De Nassauers als afstammelingen van den Duitschen Keizer Adolf van Nassau, in 1298
gesneuveld in den strijd tegen Hertog Albrecht van Oostenrijk.
2) Zooals meermalen bij onzen dichter voor: vreugdekreten.
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450.

455.

460.

465.

470.

Uw wangen bloosden dan als rozen op haar steel,
De lelie bloeide op 't witst, de schoonheid schoot haar stralen
Op 't krachtigste, en hij zag er paarlen en koralen,
En tintelend gestarnt en glans, die schooner brandt
In vrouwenoogen dan in hemelsch diamant.
De tonge vleide 't oor, hij voelde 't slaan der aderen,
Die blauw in wit albast zich spreiden en vergaderen,
Hij rook er amberlucht, en dronk er nectardrank,
En door de zoetigheên van zooveel wellusts, krank,
Omarmd in 't weeldig bed, bezweek zijn geest na 't woelen,
En nuttigde eindelijk 't zoet prikkelend gevoelen
Der opperzaligheid, die eenig afvloeit van
Uw mildheid, en geen lid was van uw Godheid wan1).
Zoo ging Anchises in een zee van wellust waden,
O Dochter van de zee! wanneer, met mirtebladen
Hij overschaduwd, uwe omhelzingen genoot,
En won den Trooischen held, en hertog2) van de vloot;
En toen ge kussens zat, u richtende van de aarde,
Op 't kruidig bedde van uw lekkre bruiloft staarde,
Gij deze woorden spelde uit nieuwe bloemen: ‘hier
Zijn weeldig twee tot één gesmolten door het vier!’
Verleen Godinne! dees gelieven uwen zegen,
Dat elk zijn weerga niet min liefelijk bejegen',
Tot bouwing van dit hoog en overoud geslacht,
Waaruit dit vrije land den jongen held verwacht.

Na afloop van den feestelijken maaltijd begeven zich de Vorstelijke personen naar
hunne bijzondere vertrekken. Eerbiedig en zedig staakt de dichter thans alle verdere
beschrijving:
vs. 509. 'k Zou hier, o Venus, in uw heiligdommen treden,
Indien ge met de wiek van dikke duisterheden
Uw legers niet bedekte, en de ongemeten vreugd
Had afgeschut met nacht voor de oogen van de jeugd,
Had eerbaarheid die niet beschaduwd met gordijnen.

1) Ontbloot, zonder.
2) In dezen regel als latinisme gebruikt voor Dux. De eerste uitgave der Geboorteklok had
‘geleider van de vloot’.
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De Cupidootjes, de Gratiën en Venus begeven zich weder naar Pafos, waar der
Mingodin op honderden altaren gestadig offers worden gewijd.
‘Maar’, gaat de Agrippijner voort, en om hunne liefelijkheid, hunne innigheid,
hunne sierlijke beeldspraak zijn deze regels eenig in onze literatuur:
vs. 523. Maar Amelye bleef, van die gelukkige uur,
Bezwangerd van een vrucht, daar dagelijks natuur
Bewijs van deê zoolang, totdat men na het rollen
Der maanden, zoetelijk den boezem zag gezwollen,
Gelijk een korenaar van Westenwind gelekt,
Of jonge rozeknop, daar zon een ziel in wekt.

Eindelijk genaakt de stonde, waarop het kind, bestemd zijns grootvaders naam,
Willem, te dragen, het levenslicht gaat aanschouwen.
vs. 588. De driemaal negenste en beschoren dageraad
In Mei geopend had de Nabatheër poorte1),
590. Toen Febus en het kind zich spoedden ter geboorte,
(Geboort, die mij verrukt; Parnas en Helicon,
Uw loof strijkt voor mijn Haagsche en Vijverbergsche zon!)
En zoo hij 't glinstrig hoofd, met nuchtren dauw bepereld,
Te water uitsteekt, ziet hij 't licht der Christenwereld,
595. Van keizerlijk, van hoog en heilig bloed geteeld,
Op wiens glad voorhoofd glans van prinselijkheid speelt.
De moeder, eens verlost, heeft lang de smart vergeten
Nu zij haar zoon aanschouwt, en dauwt, van vreugd bekreten
De vochte paarlen uit ten lieflijk tranende oog,
600. En heft haar hart, vol lofs, tot haren God omhoog:....

En in den onmiddellijk volgenden lofzang doet Vondel een verbijsterenden sprong
van den Olympus op den berg Carmel. Hij legt der Prinses woorden in den mond,
welke hadden

1) Nabatheër poort: de Oosterpoort, de Oosterkant van den hemel; - het landschap Nabathea,
bekend om zijne kostelijke specerijen, ligt in steenachtig Arabië. De dichter zinspeelt hiermede
op de aangename geuren van den voorjaarsmorgenstond.
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kunnen vloeien van de lippen eener Hebreeuwsche vrouw uit den tijd, dat Koning
David zijne psalmen dichtte:
vs. 601. Wat zal ik best den Heer voor zijne weldaân geven,
Die mij na rampen heeft op dezen troon geheven?
Die mij tot prinsenbruid en prinsenmoeder maakt,
En ter gewenschter tijd mijn vrucht haar banden slaakt?
605. Wat eischt gij, rijke God? Is 't smeer van vette rammen?
Is 't bokkenbloed, of vaars, of reuk van wierookvlammen?
Uw dienstmaagd is bereid; maar leider! zij is schuw,
Zij kent haar onmacht Heer! al 't vee, al 't vee is uw,
Dat langs den ommekring der berregen gaat dwalen,
610. Of klavergroen erkauwt in diep gezonken dalen.
Al 't ongediert is uw, dat in spelonken huilt,
En al 't gevogelt, dat zich buitenbaans verschuilt,
En schuw zijne eiers broedt, en nestelt in de telgen.
Wie hiervan u iets wijdt, gij zult u billijk belgen.
615. Ik zal mij niettemin verstouten, en voor elk
In 't openbaar uw lof, met sidderenden kelk,
Verkonden overluid; en uwen roem herhalen,
En mijn beloften, Heer! met dankbaarheid betalen!

De neiging om het minnedicht in het kleed van den roman of het drama te steken,
schijnt onzen voorvaderen der zeventiende eeuw in het bloed gezeten te hebben.
Hoofts Granida, Busken Huet getuigde het reeds, ‘is hoewel de inkleeding, die van
een tooneelstuk gelijkt, slechts een minnedicht in vijf afdeelingen, waar men, naar
gelang der standen in de maatschappij en der grover of fijner bewerktuiging van elks
gemoed, denzelfden hartstocht zich in verschillenden vorm hoort uiten’. Cats'
Spaansch Heidinnetje, Liefdes Vossevel, Mandragende Maagd zijn minnedichten,
romantisch van inkleeding, episch van toon, en zoodanig klaargemaakt en opgedischt,
dat zij den volke mondden. Ook het gedeelte dat wij van de Geboorteklok
behandelden, is een minnezang in het kleed van het romantisch-episch gedicht; een
minnezang, waarin de leer en de beschouwing der nog niet van goddelijk leven
ontzwavelde natuur der Ouden voor eene wijle de overwinning be-
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halen op Gomarisme en Arminianisme, op vlakke Hollandsche weilanden, Zaansche
molens, en effen trekvaarten; een minnedicht met dramatischen gang, met voorstelling,
knoop en ontknooping, en daardoor vol beweeglijkheid. Wij leven de beschreven
gebeurtenissen mede, verlangen met de prinses naar des prinsen terugkeer, vermeiden
ons in het spel der Cupidootjes, verheugen ons bij het weerzien der minnenden, bij
de geboorte van het zoo vurig begeerde liefdepand. De dichter heeft zijn onderwerp
zuiver menschelijk gedacht, gevoeld en uitgevoerd; hij wekt onze sympathie ten
volle op door den gloed, dien hij zijn werk weet te doen uitstralen. Dat is hooge
objectieve kunst, en de toetssteen, waaraan wij groote dichters kennen.
Indien Vondel met den schoonen pseudo-Hebreeuwschen lofzang der Prinses zijn
gedicht besloten had, zou hij een afgerond geheel geleverd hebben. Zijn gemoed was
evenwel tot barstens toe vol van vereering en lof voor Frederik Hendrik. Hij moest
zijne zangdrift koelen; en deed dit dan ook in ongeveer vierhonderd verzen, die den
omvang der Geboorteklok merkelijk deden uitdijen, maar de eenheid aan het gedicht
ontnomen hebben. Het bekoorlijke verhaal der liefdesgevallen van het Prinselijke
Echtpaar is voor goed geëindigd, en wij worden onthaald op lofgezangen en
ontboezemingen van Elisabeth van de Palts, ‘kroondraagster van Brittanje’, van de
huislieden Melkerbuur en Elsken, herder en herderin van Oud-Arkadië op
Hollandschen stam geënt; op een rondedans der Haagsche Vijvernimf en haren sleep,
met wier namen Vondel in navolging van Homerus in zijn Muis- en Kikvorschkrijg
op welluidende en van zijne vindingrijkheid getuigende wijze een meesterlijk spel
speelt; op een verslag van den indruk, welke de tijding van Prins Willems geboorte
op Spanjes somberen heerscher Filips maakt; op eene verschijning van Venus Urania
aan Frederik Hendrik, waarin zij hem den toekomstigen roem zijns zoons verkondt;
op de beschrijving van een twist tusschen 's-Gravenhage en Delft, welke beide naar
den eerenaam van eerste, voornaamste stad van Holland staan, deze
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wijl zij bogen kan op het Vorstengraf (des Zwijgers), gene omdat zij de Prinsenwieg
(des jonggeboren Willems) is, en waarin Frederik Hendrik, als scheidsrechter
optredende, zijnen naam van ‘Vrederijk’ getrouw, de beide steden tot eendracht
beweegt; op een slotzang, in welken de dichter den wensch uit, dat zijn lied gedije
tot eeuwige eer van het paradijs van Holland: het vorstelijk 's-Gravenhage, en tot
zegen van het Prinselijk gezin.
Wij moeten het Vondel dank weten, dat hij de zoo rijke stof van dit tweede gedeelte
der Geboorteklok niet in het lange en breede getrokken, maar in vierhonderd versregels
samengedrongen heeft. Daardoor hebben de genoemde episodes ieder voor zich iets
afgeronds en teekenachtigs gekregen, dat hen tot even zoo vele schilderstukjes
stempelt. Voegen wij hier aan toe, dat de bezieling den dichter geen oogenblik in
den steek heeft gelaten, dan zal het overbodig zijn nader aan te duiden, waarom wij
ook dit gedeelte van het gedicht met welgevallen opslaan, - al blijven wij betreuren
dat het een goed ineengezet geheel uit zijne voegen heeft gelicht.
Om de aanmerking te voorkomen, dat onze voorkeur bepaaldelijk voor de eerste
helft der Geboorteklok is, volgt thans eene aanhaling uit het gewraakte gedeelte: de
opsomming van den stoet der Haagsche Vijvernimf:
vs. 710. ..... Met sleep, die zich gereed tot haren dienst laat vinden,
Van beiderleie seks, te weten: Pruikjenat,
Spuitverre, en Lobberig, gehuld met lelieblad,
Loeroogje, Roodelip, Muurweekster, Barenkemster,
Zandzifster, Duivekuif, Trekbekje en Oeverzwemster,.....
718. Altzamen blank van vel, gehoosd met purpren laarsjes,
Om 't scheenbeen tot de kuit; haar lieve vrijers zijn
720. Keiraper, Grondelief, Belblazer, Traliegrijn,
Met hoên van kroost gevormd; Kuilgraver, Angeltaker,
En Fuikenlichter, korts getoenaamd Visschenschaker;
Rietplukker, Zegenzelf, en Raakwat nimmer stil,
En Krijtluid, Liezekop, Kijkuit en Waterkil,
725. Die allen groen van baard, het onderlijf bevlechten
Met mos en kruid, daar rijp of winters niet op hechten.
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Hebben wij de Geboorteklok aandachtig doorgelezen, dan staan wij verbaasd over
Vondels veelomvattende kennis. De letterkunde van Latium en Hellas, vooral de
eerste, is vleesch van zijn vleesch, en bloed van zijn bloed geworden. In de
geschiedenis van zijn land en der wereld heeft hij een benijdenswaardig
doordringenden blik geslagen. Met de eenvoudige bescheiden, welke hem bij de
slechte gemeenschap en de onbeduidende berichten van zijnen tijd ten dienste stonden,
heeft hij ons van Filips den Somberen zulk eene treffende beeltenis geleverd, dat de
geschiedvorschers van den tegenwoordigen tijd, hoewel deze gebruik hebben kunnen
maken van de in deze eeuw van het stof ontdane archieven van Simancas, niets
zakelijks daarop vermogen af te wijzen. Kon voorheen de in het gedicht beschreven
vurige liefde, en de bijna meer dan menschelijke vereering, den Prins Frederik Hendrik
door zijne gemalin toegedragen, aangemerkt worden als eene dichterlijke fictie, als
een streven om in den knoop en de ontknooping der Geboorteklok meer spanning te
brengen, ook in onze eeuw is uitgewezen, dat de Agrippijner een zienersblik in de
verhouding der Prinselijke Echtgenooten geslagen heeft. Doch laten wij in dit laatste
geval des dichters verdiensten niet overschatten. Vondel stond in betrekking met
Huygens, die als 's Prinsen geheimschrijver, in staat was de verstandhouding der
Vorstelijke Echtelieden te beoordeelen.
Voegen wij bij den Vondel der Geboorteklok dien der Altaargeheimenissen, der
Bespiegelingen van God en Godsdienst, der Heerlijkheid der Kerke, van den Zungchin,
dat is de Vondel, die doorgedrongen was in de diepzinnigheden der kerkleer en
kerkgeschiedenis, in de stelsels der filosofen van de Oudheid en van zijnen tijd, die
uit de hofkabalen van het toenmaals nog zoo goed als onbekende China stof voor
een treurspel putte, dan verkrijgen wij een geest, die alléén op de gezamenlijke
faculteiten eener Hoogeschool gelijkt.
De kennis, die Vondel van de kunsten, de wetenschappen, de wereld had, maakte
hij cijnsplichtig aan zijn dichtgenie, en voorzeker niet het minst in zijnen zang op
Prins Willems ge-

Dietsche Warande. Nieuwe reeks. Deel 5

433
boorte. Het oogenblik, waarop hij de tonen der Geboorteklok heinde en ver over de
Dietsche landen deed weergalmen, was eene gebeurtenis in de geschiedenis der
Nederlandsche letteren. Ook thans nog, ofschoon wij het bastaard-classicisme voor
goed den rug hebben toegekeerd, hooren wij, indien wij er niet tegen opgezien hebben
ons een weinig in te spannen om op de hoogte van 's dichters gezichtspunt te komen,
die klanken met welgevallen. Eerbiedig groeten wij in den geest den man, die al de
ongelijksoortige bestanddeelen, waarover wij het oog lieten gaan, in den smeltkroes
van zijn genie vloeibaar gemaakt, en tot zulk eene monumentale klok gegoten heeft.
Vondel schijnt bij ingeving gevoeld te hebben, dat hij in het oordeel der
nakomelingschap, naast eenige andere gewrochten, met deze geboortezang als dichter
zou staan of vallen. In 1650, een kwarteeuw na de vervaardiging, heeft hij het gedicht
aan eene grondige herziening onderworpen; zijne gedurende die jaren steeds
toegenomen dicht-virtuositeit deed hem op meer dan vijfhonderd en vijftig plaatsen
in den tekst veranderingen van meer of minder belang aanbrengen. Het gedicht won
daardoor ongetwijfeld in waarde. Wij hebben in de aangehaalde gedeelten steeds de
latere lezing gevolgd.
Om onze bewering te staven, dat de lezing van 1650 de voorkeur verdient boven
de oorspronkelijke, slaan wij op goed geluk af het dichtstuk open, en schrijven daaruit
het eerste het beste, waarop ons oog valt, over:
Lezing van 1626:
vs. 477. Daar stond een oude kop, en blonk van goud en steenen,
Daar keizer Adolf, doen zijn balsemd haar beschenen
Werd van 't heilheilig sier, den keizerlijken hoed,
480. Den eersten drank uit dronk; doen der Keurvorsten stoet
Aanrechtte zijnen disch, en wereldlijk en geestelijk
Met armelijnen praalde en rood scharlaken feestelijk;
Een wonderbare pracht! vrouw Cypris dezen had
Gewijd ten slaapdrank, en vermengd met 't zelfde nat,
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485. Daar 't brein van Jupiter weleer mee was beschonken,
Doen hij Alcmena's min zoo diep had ingedronken,
En aan haar winnen ging dat overgodlijk zaad,
Gezield met strijdbre deugd en dwingelandenhaat.

Lezing van 1650, waarin het veranderde door ons gecursiveerd is:
vs. 477. Hier stond een oude kop en blonk van goud en steenen,
Daar keizer Adolf, toen 't gebalsemd haar beschenen
Werd van s' Rijks heiligdom, den keizerlijken hoed,
480. Den eersten toog uit dronk; toen der Keurvorsten stoet
Zijn disch bediende, als geest en- wereldlijken blaken
Met armelijnen voer en heerlijk rood scharlaken;
Een wonderbare pracht! vrouw Cypris dezen had
Gewijd ten slaapdrank, en gemengd met 't zelfde nat
485. Daar 't brein van Jupiter weleer mee was beschonken,
Toen hij Alcmenes min zoo diep had ingedronken,
En aan haar winnen ging dat overgodlijk zaad,
Gezield met oorlogsdeugd en dwingelandenhaat.

In het volgende fragment zijn de wijzigingen nog gelukkiger. Lezing van 1626:
vs. 45. De Alstovende Godes, die, door haar boezemprikkel,
Meer levens aankweekt, als Saturnus, met zijn sikkel,
Naijvrig maait en velt, had sedert dat ze nam
De zorg ter harten voor den hoogen heldenstam,
En het Nassausche bloed, op Jupiters begeeren,
50. De zaak zoo ver gebracht, dat Frederik zijn speren,
Helm, pantser en pistool voor hare voeten leî,
Verwonnen door de deugd en schoonheid, en 't gevlei
Van eene Amelia, met wie hij, zoo 't betaamde,
In kuisch en wettig bed, met zin en ziel, verzaamde.

Lezing van 1650:
vs. 45. De Cypersche Godin, die, door haar boezemprikkel,
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Meer levens aankweekt, dan Saturnus, met zijn sikkel,
Gedurig maait en velt, had sedert dat ze nam
De zorg van Nassau en den hoogen heldenstam
Ter harten, eindelijk op Jupiters begeeren,
50. De zaak zoo ver gebracht, dat Frederik zijn speren,
En hellem en pistool voor hare voeten leî,
Verwonnen door de deugd en schoonheid, en 't gevlei
Van Amely, met wie hij eerlijk, zoo 't betaamde,
In kuisch en wettig bed, met zin en ziel, verzaamde.

Vondels groote lyrisch-epische dichten, - van welke de Verovering van Grol (een
miniatuur-epos) meer verhalend, de Zegezang op de inneming van 's-Hertogenbosch
meer lyrisch klinken dan de Geboorteklok, - zijn eigenlijk wat men tegenwoordig
Zangen des Tijds noemt. Zij volgen den loop der geschiedenis van den dag op den
voet, en gelijken daardoor eenigermate op hoofdartikelen van een dagblad, maar op
hoofdartikelen, welke door de wijding der poëzie in den adelstand van het gedicht
verheven zijn.
Vondel onderscheidt zich in deze gewrochten gunstig van de hedendaagsche
dichters in dit genre door den eenvoud en de waardigheid zijner stemming. Van den
eersten tot den laatsten regel houdt hij één en denzelfden toon, zonder dalen, aan.
Daartoe zijn krachtige longen noodig.
Het tegenwoordige geslacht van beoefenaars der edele Poëzie kan van geen onzer
dichters met beter gevolg de werken ter hand nemen dan van den Agrippijner, om
overvloed van denkbeelden, kracht en zuiverheid van taal, virtuositeit in het
behandelen van de mechaniek der verskunst, juistheid en verscheidenheid in het
gebruiken van vergelijkingen en andere dichterlijke versieringen te leeren voegen
aan waarheid van voorstelling. Hoe dieper zij in den geest zijner werken doordringen,
hoe meer zij het reeds vaak beaamde, dat Poëzie een hooge vorm van Waarheid is,
zullen leeren inzien.
(Wordt voortgezet.)
NORBERT VAN REUTH.
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Verleden der Roomsch-Katholieke Gemeente Deurne,
van haar ontstaan tot op onze eeuw
door H.N. Ouwerling.
Hoogstwaarschijnlijk is het, dat Lambertus, bisschop van Maastricht, die in de zevende
eeuw het evangelie voor de Taxandriërs predikte, onze voorouders het eerst met den
christelijken godsdienst heeft bekend gemaakt.
Willebrordus echter heeft het heidendom in deze streken den laatsten slag
toegebracht en men mag Hem veilig beschouwen als den stichter der christengemeente
te Deurne, welker verleden ik hier in hoofdtrekken zal trachten te schetsen.
Reeds in 712 - zoo meldt ons de Volks-Missionaris - schonk Ansbald, de broeder
der non Bertilindis den Apostel der Friezen zijne goederen te Diessen en te Liessel
met vele lijfeigenen en woningen; in 714 had Willebrordus met behulp van den edelen
Herelaef te Bakel eene kerk gebouwd ter eere van de H.H. Apostelen Petrus en Paulus
en den H. Lambertus en den 12den December 720 schonk dezelfde Herelaef hem voor
die kerk geheel zijn landgoed te Bakel met al wat er bij behoorde, benevens eene
woning te Vlierden en te Deurne. De tijd, wanneer in Deurne de eerste kerk is
gebouwd, ligt
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nog geheel in het duister; ja, zelfs is het mij geheel onmogelijk, op goede gronden,
eene gissing dienaangaande te wagen.
Schutjes schrijft in zijne geschiedenis van het bisdom 's-Hertogenbosch, dat de
kerk van Deurne eene filiaal van die van Bakel is; maar, waaruit hem dit is gebleken,
heeft hij niet vermeld.
Dat denkbeeld van ‘filiaalkerk’ is eerst, naar ik meen, in de zeventiende eeuw
geopperd, maar heeft in de pastoors van Deurne steeds hevige bestrijders gevonden.
In eene acte, den 5den November 1681 te Deurne voor den Helmondschen notaris
Joachim Kets verleden, verklaart pastoor Geraert Jacobs op syn manne waerheyt en
Christelycke vromicheyt noyt gehoort ofte gelesen te hebben, dat de kercke tot Deurne
oyt oft immermeer is geweest eene Capelle, onder de kercke tot Baeckel gehoorende
en den pastoor tot Deurne een capellaen onder den pastoor tot Bakel soude wesen;
maar dat het zijn twee parochiale kerken onder één herder. Uit datzelfde stuk blijkt,
dat de persoonspriester voorgedragen werd door den abt van Echternach, maar
geïnstalleert door de geestelijke overheid, gelijk geschied is met Mr. Antonius
Roymans in 1612 door den bisschop van 's-Hertogenbosch en met Mr. Geraert Jacobs
in 1648 door den Vicaris Henricus Leemputte.
Wat de pastoor verder betrof, hij had vrye electie van residentie, d.w.z., hij kon
zijn verblijf kiezen òf te Bakel òf te Deurne; maar was verplicht zich op eene dier
plaatsen door een vicaris te laten vertegenwoordigen, dien hij zelve mocht aanstellen
en moest onderhouden.
Maar hetzij de pastoor te Deurne, hetzij hij te Bakel verbleef, hij genoot evenwel
de pastorale tienden te Milheeze en andere renten en goederen aan het pastoraat
verbonden. De eerste persona verbleven meest allen te Bakel en lieten Deurne door
eenen vicaris besturen; maar toen in 1612 een inboorling van Deurne met het personaat
begiftigd was, keerden de zaken en koos de pastoor (Antonius Roymans) zijn
geboortedorp als verblijfplaats uit.
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Maar dit was den parochianen van Bakel gansch niet naar den zin en herhaaldelijk
vielen zij de geestelijke overheid lastig, ten einde deze pastoor Roymans verplichten
mocht, zich te Bakel metterwoon te vestigen.
Toen nu deze hunne eischen ongegrond verklaarde, berustten zij hierin gewillig;
doch weldra kwamen zij met nieuwe bezwaren tegen hunnen pastoor voor den dag.
De sustentatie, welke Roymans den vicarii toelegde, was zeer gering, zoodat dezen
gedurig dreigden Bakel te zullen verlaten, en hieraan maar al te dikwijls gevolg
gaven. Vijf verschillende priesters zien wij dan ook, tijdens het personaat van
Roymans, als vicaris te Bakel optreden en te oordeelen naar de klachten, die zij
hunnen bisschop indienen, moet hunne verhouding omtrent den pastoor niet van de
gunstigste zijn geweest.
Een hunner, Mr. Joannes Henrici Verhoeven, beschuldigt zijn pastoor bij Ophovius
van ontrouw in het nakomen zijner beloften; een ander, Gerardus Horckmans, schrijft
den 26sten September 1636 aan Roymans, dat hij niet langer de pastoreele zorg over
Bakel wil dragen, voor anderen gevaarvolle dagen beleven, enz.
Eerst, toen in 1648 de uitoefening van den katholieken godsdienst alom in de
Meierij verboden werd, namen deze twisten, die hunnen oorsprong hadden gevonden
in het personaat, een einde.
Wijden wij nu eenige oogenblikken onze aandacht aan het kerkgebouw.
De tienden binnen de parochie Deurne werden van oudsher voor een deel genoten
door de abdij van Echternach voor een ander door de commanderie van Gemert;
maar als zoodanig rustten er op deze ook vele verplichtingen. Van Oudenhoven heeft
ze in zijn bekend werk over de Meierij van 's-Hertogenbosch medegedeeld en wij
laten ze hier in haar geheel volgen:
De groote Thiende van elcke Prochie is ghehouden tot allen het gheene, sonder
den welcken den Priester niet en can gece-
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lebreeren, besundere daghelixe, te weten tot eender Kelcken, Platine, Corporael,
Wijn, Broodt, totten buijdelen derzelven Oweelen, Cortijne, Amict, Alb, Singel,
Manipel, Stoolde, Casuiffel, twee brandende kerssen opten hoogen Altaer ten tijde
als men Celebreert met haren Candelaers, twee Ampullen, eene busse om de Hostien
te conserveeren, oft te bewaren: tot twee Manipelen voor den Priester, die de Misse
doet, het voorhancxel voor den Altaer een goed Mis-Boeck nae de Ordinancie van
de Luyxer Kercken met Musieck oft sangh ende ingevalle het Missael niet is gheen
noteert, tot een Graduael oft sangh-boeck, naer de Ordinantie derselver Kercken
wel genoreert sijnde, ende tot een Matitunael oft Brevier wel genoteert sijnde ende
oock tot eenen Psalterium ende andere daer toe noodich tot een schreynen oft Casse
om de Ornementen ende Boecken te bewaeren, ende eest saecke, dat de inwoonderen
der Prochien meer Ornementen begeeren als dagelijcxe oft die voorsz. sijn, nae de
ghelegentheydt van de Celebratie hunder Feest-dagen, die moeten sy selver
becostigen.
De voorsz. groote Thiende is alnoch gehouden, tot onderhoudinghe vanden schep
der kercken in allen sijn deelen, te weten vanden iersten steen vanden fundament tot
sijn bovenste in mueren, in twee gelasen, de claricheyt des lichts inbrengende nae
den Beelde vanden Heylighen Cruysse, tot eenen sulder, oft testudine ende bedecksel
totter grooter clocke, dewelcke klocke moet wesen soo swaer van gewichte dat sy
ghehoort can worden alsmense luydt of als sy slaet door de geheele Prochie der
Thienden, ende tot alle 't gheene daer de voorz. clocke op is rustende met sijne houte
timmeragie, tot eenen Varre, tot eenen Beer, ende totten principalen gelaese inden
Choor aende sijde Orientael vander cleynder clocken ende vanden Thooren te
onderhouden dat volght nae den rechtvander voorsz. clocken, eest saecke dat den
Thooren is getimmert van hout oft steenen soo sijn de inwoonders der Prochien daer
inne gehouden, maer eest dat den Thooren staet op de mueren vanden schep der
kercken, want de groote Thiende is ghehouden tot onderhout vanden voorsz. schep
in alle sijn deelen.
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Ende de cleyne Thiende is gehouden tot onderhout vanden Choor, maer in die plaetsen
inde welcke die Pastoors oft Rectoors inde plaetse vande cleyne Thiende uyt andere
groote Thiende seeckere pensioen sijn treckende, maer nochtans soo veele niet, dat
sy ten respecte van die portie het Choor tot noch toe hebben onderhouden, soo blijvet
ten laste der geenre die 't tot noch toe hebben onderhouden.
Ende de Fabrique is ghehouden tot een Ciborie van het H. Sacrament des Altaers,
tot de andere vaten van de andere Sacramenten te bewaren, totter Vunten, totten
Boecken daer men de Vunten mede seghent, ende de kinderen uyt korsten doet, ende
de krancken het H. Olysel uyt administeert tot een Processie-Boeck, ende tot
recommandatie der zielen vanden afflijvighen, totter plaetsen daer men preckt, tot
een tappeet voor 't Heylige Cruys, tot een baer-cleet, tot affsluytinge des Choors, tot
eenen stoel int Choor voor den Priester op ten hoogen Altaer Misse doende, tot een
lampe, totte vanen met haren Cruyssen, tot een lanterne, tot een vierwagentjen, tot
een Wiroch-vat ende schelle, om gheluyt te maken in het opheffen van het Heylich
Lichaem Christi, ende eest saecke dat die Fabrique arm ende weynich renten is
hebbende, waermede sy 't gheene voorsz. is soude connen onderhouden, alsdan tot
alle 't selve te onderhouden, oock mede tot onderhoudinghe van de andere carssen,
behalven de twee die branden moeten opten hooghen Altaer, verklaren wij dat
d'inwoonderen van hun zelfs moeten becostighen.
Sedert 1611 echter hebben de tiendheffers onder Deurne den last van het
onderhouden der parochiekerk aldaar bij alle bedenckelycke middelen van subterfugien
ende uytvluchten, trachten te ontgaan.
De toenmalige pastoor had zich door den rentmeester der commanderie, een zekeren
Cluytmans, de bescheiden laten onttrekken, waarin de verplichtingen zijns meesters,
ten opzichte van de Deurnesche kerk, omschreven waren.
Toen men nulater die stukken van den commandeur opvorderde, waren zij zoek
geraakt, doch hoogst waarschijnlijk vernietigd.
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Maar om de reparatie der kerk niet in een keer van de hand te wijzen, zond hij nu en
dan iemand naar Deurne af, om eenige kleine herstellingen aan de kerk te verrichten.
Inmiddels was deze in zoodanigen staat van verval geraakt, dat eene vernieuwing
hoogst noodzakelijk begon te worden; maar inkomsten had de kerk niet en de kas
was ledig.
Daarom hebben de kerkmeesters eenige jaren lammeren gekocht om die voor een
tijd in de stallen der naburen aan te kweeken, vet te maken en te verkoopen; ook
heeft men bij de parochianen collecten gehouden, offerstokken in de
St.-Antoniuskapel, op het kerkhof en aan het H. Kruisaltaar geplaatst, het beeld van
O.L.V. op het hultenaltaar uitgesteld en daaruit de gelden tot onderhoud van het
kerkgebouw trachten te vinden.
Maar den 7den Juli 1616 hebben kerkmeesters, borgemeesters en regenten van
Deurne bekend gemaakt, dat zij hieruit geene genoegzame penningen tot onderhoud
van de kerk konden vinden. Daarop besloten den 17den Maart 1618 schepenen met
den raad van Deurne, dat het ieder zoude vrijstaan steenen en potten uit de gemeene
gronden te bakken, mits aan de kerk betalende van iederen ‘mont’ steenen 2 gulden
en van iederen oven potten 4 stuiver.
Dit besluit, hoewel rechtstreeks indruischende tegen het Eeuwig Edict van 18
November 1446, waarbij aan alle doode handen verboden werd van dergelijke chijnsen
te mogen profiteeren, benevens tegen 't Edict van 20 Febr. 1553, werd gehandhaafd
en is in later tijd de oorzaak geweest van hevige twisten en kostbare processen
tusschen den heer van Deurne en de gemeente, maar welke geschillen in der minne
zijn geschikt en welker behandeling buiten het bestek van dit opsel valt.
Niettegenstaande den slechten staat der kerkfondsen, waren er de fabriekmeesters
omstreeks 1618 toe overgegaan de kerk te laten restaureeren en priesterkoor en
kruisarmen totaal te vernieuwen.
In Augustus van 1619 was men hiermede reeds zoover ge-
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vorderd, dat bisschop Ophovius overkwam om de kerk te consacreeren en er het H.
Vormsel in toe te dienen.
Aldus gerestaureerd, behoorde zij nu tot de grootste, hoogste en aanzienlijkste
kerken van Peelland. En wie ze in dien tijd bezocht mag hebben, zal door het
inwendige niet teleurgesteld zijn geweest.
Van hare vijf altaren waren er vier gebenificieerd en een extract uit de rekeningen
van den rentmeester der geestelijke goederen over het jaar 1659 kan ons doen zien,
wat zij jaarlijks opbrachten.
(fol. 214) St.-Catharina altaar

20 gld. 13 st. 0 p.

(fol. 218) Hulten altaar

34 gld. 13 st. 12 p.

(fol. 228) O.L. Vrouwe altaar

60 gld. 11 st. 1 p.

(fol. 231) Veltheuvelsche kapel

21 gld. 0 st. 0 p.

(fol. 242) Pastorie

60 gld. 3 st. 0 p.

(fol. 245) H. Kruisaltaar en de
vroegmissen

637 gld. 15 st. 0 p.

(fol. 251) Kapel te Liessel

108 gld. 15 st. 13 p.

Van muurschilderingen vind ik geen melding gemaakt; maar wel van beelden, o.a.
van die der 12 Apostelen, van O.L.V., St. Willebrordus, St. Rochus, St. Antonius,
St. Anna, enz., benevens van eenige schilderijen; in 1622 werd zij met een schoon
orgel versierd, waarover in de kerkrekeningen van dat jaar veel gesproken wordt:
Den 12 (April) heeft den toeback metten 3 st.
orghelist hier gheweest om dat orghelen
aen te nemen, doen vertert
Item sanderdachs (daags na
9 st.
Sacramentsdag) de accorde van dat
orghele te macken bescreven doen vertert
Opten 14 (Juli) mr. Joghem van der Horst 7 gl.-16 st.
doen halen om ons orghelen doen
vysenteren hem daeraf ghegeven.
Opten 17 (Juli) mr. Cornelys ghegeven
van macken van dat orghelen 42 gl. en
hem noch ghegeven 8 gl. omdat mr.
Joghem ons seghden dat hij dat getrou
hadden ghemackt hij segden dat hij daer
wel aen hadden verdient 80 gl.
Item op onser liever vrouwendach mr.
Joghem totten peel doen varen daeraf
ghegeven

2 st.
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met sijn moeder hier ghewest omdat hij 17 st.
dat orghelen souden bedienen en doen
hem Sondachs wederom heyten comen.
Doen wij metten pastoer en hen vertert
en doen sijn sij wederom ghecomen en 2 gl.
doen ghewest te huyse van Henrick
Isbouts en doen wij metten pastoer en
sommighe van de schepenen en doen wij
geaccordert en geloft voer een iaer een
mud rog en 80 gl. en doen vertert
De godsdienst werd te Deurne, vóór de reformatie in de stad en Meierij van
's-Hertogenbosch, met veel luister uitgeoefend.
Met kermis en op Sacramentsdag trok de processie langs de straten en door de
velden, ongeveer op dezelfde wijze als dit heden ten dage nog vrij algemeen in
Limburg en in sommige streken van Noord-Brabant geschiedt; jaarlijks ook werden
eenige malen een paar speellui van elders ontboden om voor het H. Sacrament te
spelen; dezen ontvingen hiervoor een gul onthaal.
Niet alleen het kerkgebouw, maar ook de toren, thans het eigendom der burgerlijke
gemeente, is uit de kerkfondsen gebouwd en onderhouden; de school was mede
kerkelijk eigendom en de lieden, die haar bestuurden, kerkelijke ambtenaren, die zoo
wel altaar en orgel dienden, als de jonghe jeught onder de plak hielden.
Uit eene memorie, geschreven door den drossaard La Forme, 30 April 1754, blijkt,
dat de kerk van Deurne in voorgaande tijden heeft gehad een kleijn, oud en slecht
huijs, met hof, dries en boomgaard, groot te zamen een loopensaat en 32 roeden.
Die woning diende ten verblijve aan den vicaris of den pastoor, welke er jaarlijks 18
gulden huishuur voor betaalden.
Rondom de kerk strekte zich het kerkhof uit, dat met eiken was beplant, en als
begraafplaats van den gemeenen man diende, de meer gegoeden kozen zich
gewoonlijk een graf in de kerk uit en dat gebruik heeft eerst opgehouden, toen de
kerk op het einde der vorige eeuw door de Katholieken is genaast.
De laatste begrafenis, die er heeft plaats gehad, is geweest
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die van den secretaris Van Noort, welke in 1798 overleed.
Het kerkhof werd in 1631 ontheiligd door eene schermutseling, waarbij ‘vier
dooden bleven, terwijl zestig soldaten uit Weert krijgsgevangen werden gemaakt.’
Dientengevolge ‘committeerde bisschop Ophovius den 22sten December 1631 pastoor
Roymans om het kerkhof te reconcilieeren.’
In zijne geschiedenis van het bisdom van 's-Hertogenbosch geeft Schutjes
verscheidene altaren op, welke er eenmaal in de kerk van Deurne zouden bestaan
hebben, als:
1
altare Mariae annexum cum matricularia,
2
altare St. Martini et Nicolaï,
3
altare Crucis, Margaretae et Omnium Sanctorum,
4
altare Mariae, Georgii et Barbarae,
5
altare Catharinae,
6
altare Mariae novum annexum gildae,
7
altare Antonii et Sebastiani novum,
8
altare Crucis et Annae,
9
altare Anthonii, Aegidii et Rochi,
10
altare Petri et Pauli;

doch hij voegt er bij, dat deze benificien wel niet alle tegelijk bestaan hebben; maar
naar de tijdsomstandigheden zullen gewijzigd zijn.
In de kerkvisitatie van 1616 verklaart pastoor Roymans, dat er in zijne kerk vijf
gefundeerde benificien zijn; en ook in de kerkrekeningen van 1619-1629 vind ik
slechts van vijf altaren gewag gemaakt, als van:
1e het Kruisaltaar,
2e het O.L.V. altaar,
3e het altaar van St. Catharina,
4e het St. Rochusaltaar,
5e het Hultenaltaar.
De begeving der benificien van het matricularium, het H. Kruis en van St. Catharina
berustten vanouds bij de heeren der plaats en omstreeks 1400 was het H. Kruisaltaar
door Gevert van Doerne gesticht.
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II.
De vrede van Munster bracht het katholicismus te Deurne, gelijk overal in de Meierij,
gevoelige slagen toe. Nauwelijks waren de artikelen van dien vrede door den Vorster
op het kerkhof afgekondigd, of de kerk werd voor de katholieken gesloten en weldra
door de hervormden in bezit genomen. Voorloopig echter werd er aan het inwendige
nog niets veranderd en Ds. Abraham Huysingius leerde twee jaren lang zijne gemeente
in eene kerk, waarin nog altaren, biechtstoelen en beelden aanwezig waren, want
eerst in 1650 zijn deze eruit verwijderd.
Bij de kerkvisitatie van 1616 verklaarde pastoor Roymans aan zijnen bisschop,
dat er zich geen ‘verdachte ketters’ in zijne uitgestrekte parochie bevonden, - omtrent
den Munsterschen vrede echter hadden enkelen de oude kerkleer verlaten en juist
dezen hebben zich met eenigen hunner nakomelingen als hevige vervolgers der
katholieken gehaat gemaakt. Michiel Henrick Golofs, Jacob Geurts van der Horst,
Evert Segers zijn namen, die nu vergeten zijn, maar welke eens de bitterste
verontwaardiging hebben opgewekt, bij allen, die in Deurne der oude kerkleer getrouw
bleven!
Maar die van Venray hadden onmiddellijk na de afkondiging van den vrede, op
Grootenberg, buiten der Staten gebied, eene kapel opgeslagen, ten einde de bevolking
van Deurne, Bakel, Vlierden en Liessel in de gelegenheid te stellen op zon- en
feestdagen de mis te gaan bijwonen.
De herinnering aan deze plek leeft nog heden ten dage onder de bevolking voort
en wie de eenzame baan, die Deurne en Venray met elkaar verbindt, eens begaan
heeft, die heeft zeker even stil gestaan bij de plaats, waar eenmaal de bevolking uit
vier dorpen ter godsdienstoefening bij elkaar kwam.
In latere tijden heeft men daar een zevental lindeboomen geplant, die hunne
schaduw werpen over een houten kruis,
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waaraan een zwart bred gehecht is, dat het volgende opschrift draagt:
Dit kruis werd geplant ter gedachtenis van een kapel door Deurne op deze plaats
opgericht in het jaar 1649 om tijdens de sluiting der Roomsche kerken in de Meijerij
van 's Bosch om alhier de godsdienstoefening en te verrichten.
God is uw schepper, wees hem steeds dankbaar,
God is uw Vader, bemin hem ten allen tijden
God is uw regter, vrees hem o christenschaar,
En bid, dat God u geleide in Peel of in heide
Offer hier tot lafenis van de zielen in het vagevuur.

Voor het kruis bevinden zich eene knielbank en een offerstok, en waarvoor de
bijdragen dienen, welke er in gestort worden, zegt ons de laatste regel van het
opschrift.
Bij die kapel had de katholieke schout van Deurne Otto de Visschere in 1651 eene
herberg doen bouwen voor geestelijcke en wereldlijcke heeren ende personen ofte
passanten naar de voors. nieuwe Capelle, voor welke herberge hij de Visschere dede
stellen eene aansienlijkce afbeeldinghe van eene verkeerde wereldt. t.w. eenen ronden
bol met donckere wolcken om den bol boven het cruys, staande daer onder: Die
weereldt is verkeerdt maer Godt moet sijn geeerdt. Ende te langs op den nieuwen
gevel onder den selven bol ende Cruys met gans groote swarte letteren op witte
afbeeldinghen langs den gheheelen gevel: Fide sed cui vide, die weereldt is verkeerdt,
maer Godt moet sijn geeerdt Ao 1651. Van die woning echter is geen spoor meer
overig en eene halve eeuw later is ongeveer ter plaatse, waar zij eenmaal stond, de
Craijenhut opengetrokken.
Wat nu de kapel betreft, daarvan is weinig bekend; alleen vind ik nog in het archief
der gemeente Deurne een stuk van Rogier van Leefdaal, geschreven in 't jaar 1662,
waarin o.a. vermeld staat, dat de Cappelle op den Grooten Berch met den
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steen gebacken binnen Doerne weder merckelyck vergroot en opgemetselt wort en
waeraen den ouden domestijck van de Visschere timmerende is. Na 1672 echter is
er geen dienst meer in gedaan.
Keeren wij nog een oogenblik tot de oprichting der protestantsche gemeente in
Deurne terug.
Het was waarlijk alhier in die dagen geene benijdenswaardige zaak tot den
gereformeerden godsdienst te behooren, en voorzeker heeft Ds. Huysingius nog wel
eens aan zijnen vroegeren werkkring in den Tielerwaard teruggedacht, toen hij in
Deurne de plaats des verdreven pastoors kwam vervullen. De pastorie was door den
moedwil en de baldadigheid van sommigen schier onbewoonbaar geworden en slechts
met groote moeite kreeg de predikant huisvesting bij Evert Segers, herbergier in ‘de
Swaen’, iemand, die niet ter goeder naam en faam bekend stond en later tot het
protestantismus overging. Op straat kon hij zich niet vertoonen zonder bespot of
uitgescholden te worden. Wel stroomde er in den beginne eene menigte volks ter
kerk, wanneer hij predikte; maar met welk doel? Om misbaar te maken en de
godsdienstoefeningen te verstoren; ja dikwerf betwistte men hem eenen vrijen
doorgang naar den predikstoel. Ook had men de gewoonte 's Zondags de dooden te
begraven en door het klokgelui, het geraas, dat er onder den toren gemaakt werd en
het binnendringen van een woesten kwajongenstroep moest hij meermaals zijne
predikatie staken.
Als een staaltje van onverdraagzaamheid uit die dagen diene de volgende
‘memorie’.
Opten xiiij Augusty 1649 hadt Evert Segers metten predicant Huysingius gesprocken
over 't stelen van de pruymen in den hoff van 't kerck-huys. Ende als Evert metten
predicant over het stelen heeft gesprocken, so isser buyten op de straet geroepen
‘dat sal wel meer gebeuren.’ En in den nacht tusschen 15 en 16 Augusty so hebben
eenighen in den hoff der pastorij de putkiste omver gehaelt, de vruchtboomen
gedestrueert ende eenen tack derselve vruchtboomen gehanghen voor
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't raem, waer Do. Huysingius logeerde, wordende van dese saccke algemeyn verdacht
eenige luyden, de welcke by Andries Hendrick Noyen in de Valck geseten hebben.
Dergelijke zaken griefden den predikant zeer. Maar van waar kon hij hulp en
bijstand in dezen verwachten?
De regeering van Deurne was nog geheel en gansch katholiek en zag den tijd te
gemoet, dat zij hare zetels aan protestanten zou moeten inruimen; want reeds den 13
November 1648 hadden de Staten eene resolutie genomen, waarbij bepaald werd,
dat voortaan in de Meierij de ambten van schout, secretaris, vorster, enz. door leden
van de ware christelijke, gereformeerde religie zouden waargenomen worden.
De Pastoor van Deurne, Mr. Geraert Jacobs,1) hoewel door ordre van haer Ho.
Mo. uyt het Lant geset, bleef zijne parochie met moed en standvastigheid besturen
en deinsde voor geene gevaren terug, wanneer zijn plicht hem onder de zijnen riep.
Uit eene voorname Deurnesche familie geboren, kende hij zijne gemeente tot in
bijzonderheden en bezat hij op zijne parochianen een invloed, waartegen geen andere
bestand was.
In de kapel op den Grootenburg sprak hij op zon- en feestdagen zijne
gemeentenaren toe en spoorde hen voortdurend tot standvastigheid aan; hij verbood
hun de kinderen bij den nieuwen, gereformeerden schoolmeester ter school te zenden
en stelde zelf, schoon in strijd met 's lands placcaten, voor de jeugd een onderwijzer
aan, die met de kinderen uyt en t'huis ginge.
Maar de predikant en de gereformeerde gemeente van Deurne, zich in hun streven
gedwarsboomd ziende, vervoegden zich

1) Schutjes laat dezen pastoor onmiddellijk op Mr. Antonius Roymans volgen. In een stuk van
6 Juli 1643 (berustende in 't gemeente-archief te Deurne.) vinden wij echter vermeld, dat
den eerw. heere ende Mr. Rudolphus Petri priestere inden iaere xvje ende viertich alhier
door collatie van Heere Prelaet van Epternaken is geinstitueert als pastoir deser heerlicheijt
ende parochie Doerne, den welcke bequaem ende seer habiel (was) om dese onze Gemeijnte
als pastoir te dienen.
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per request bij hunne Hoogmogenden, bitter klagende over Mr. Gerrit, mispriester
door ordre van haer Ho. Mo. uyt het Lant geset, maar die zich nochtans binnen
Doerne onthiele met lasteren en schelden der ware religie en zijne gemeente
onverdraagzaam en onbekeerlijk maakte.
Wijders zonden in 1652 de gereformeerde schoolmeesters van Deurne en Vlierden
een doleantiebrief aan de Classis van Peel- en Kempenland, waarbij zij te kennen
gaven, dat sij tot hun leetwesen, vier iaeven geseten hadden sonder eenige kinderen
ter schoolen te konnen behouden en dat de paep hunne scholen ten eenemael
gedestrueert hadde, als hebbende niemant willen absolveren dan die hire kinderen
uyt de gereformeerde schoole haelden, die doen al in de twintich kinderen telde.
Bij appointement van 21 November 1652 werd de drost van Deurne, Peter van
Bommel, gelast tegen dat alles te procedeeren; maar deze, schoon van de hervormde
leer, meende niet zoo streng te werk te moeten gaan en gaf geen gevolg aan het bevel.
Gaf de ligging van Deurne reeds aanleiding tot eigenaardige toestanden, dit alles
werd niet weinig verhoogd, toen in 1651 de heerlijkheid bij koop aan Rogier van
Leefdael, heer van Lieffringen overging. Deze had even te voren het katholicismus
verlaten en was als lidmaat van het hervormde kerkgenootschap aangenomen. De
zucht naar gewin en voordeelige ambten deed hem den Staatsgodsdienst omhelzen
en, ofschoon een deel zijner familie aan de oude kerkleer gehecht bleef, vond al wat
katholiek was sedert dien tijd een bitteren vijand in hem. Daardoor en vooral ook
om zijne willekeurige handelingen maakte hij zich bij de ingezetenen zijner
heerlijkheid zeer gehaat. Eene echt middeleeuwsche tint lag over zijne regeering
uitgespreid.
De schepenenbank bekleedde hij met de eenvoudigste lieden uit Deurne en men
heeft gesien, dat onder seven maer twee sijn geweest, die hebben connen lesen en
schrijven onder welcke eenen was, die den Heere van Doerne selfs voordesen bij
attestatien onbequaem heeft geacht om het schuttersambt te bedie-
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nen, dat hem door H.H.M. was vergunt. De raadsvergaderingen liet hij houden op
zijn huis, met grachten en valbruggen, en zijne gemalin zat mede soms in den raad
en bejegende de eenvoudighe luyden met scheldwoorden zoo zij de plannen van haren
man durfden defficulteeren.
Den 17den Maart 1661 was de geheele regeering afgezet en dien dag, heeft men,
absolutelyck tegen alle oude gewoonten, borgemrs gekozen, hetgeen vroeger steeds
door de regenten geschied was.
De pastoor plach te hebben nominatie van H. Geest- en van kerkmeesters en, met
de gezamenlijke regeerders, de verkiezing dier ambtenaren, maar van Leefdael,
moeide noch den predikant noch de regeerders in deze zaak en sloot de borgemeesters
gansch van de regeering uit, alhoewel ze door den Raad van Brabant steeds als leden
daarvan gehouden werden.
De gemeene wegen, van 16 tot 24 voet breed, moesten volgens van Leefdael eene
breedte van 40 hebben en de schoppen, schuren en huizen, die naar zijne meening
op den openbaren weg stonden, geruimd worden.
Ook moesten alle honden voorzien zijn van ‘cluppels,’ bang als de Heer was, dat
zij schadelijk zouden zijn aan de wildbaan, enz. enz.
Maar door dergelijke willekeurigheden, joeg hij ook een deel der protestantsche
gemeente tegen zich in het harnas en deze scheidde zich in twee partijen; de eene
had voor hoofd den predikant Johs Feijlingius Jacfil, in wiens behoudenisse hunne
behoudenisse bestont, en met wien sij wilden swemmen en sincken leven en sterven;
er behoorden toe de bezadigste leden der gemeente; de andere streed voor den heer
en zij was samengesteld uit lieden, welke, even als deze, om tijdelijke voordeelen,
het protestantismus omhelsd hadden. Michiel Henrick Goloffs, Jacob Geurts, Jan
Van den Bosch en Evert Segers waren met nog een paar anderen de hevigste
tegenstanders van den predikant.
Van dezen twist hebben de katholieken van Deurne partij weten te trekken, en zij
hebben zich met Ds. Feijlingius tegen
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den heer verbonden en hem niet weinig in zijn streven gedwarsboomd.
De hoofden der katholieke partij wil ik den lezer bij dezen voorstellen, zooals van
Leefdael ze in enkele zijner menigvuldige requesten beschrijft.
1o Otto de Visschere afgeset Schout van Deurne en bekenden bederver van de
gemeente, - aenvoerder.
2o Lauwerens de Louw afgesetten paeps Coster seer facieus tegens de regeringe
van Deurne en gereformeerden.
3o Jan van den Boome gewesen president, broeder van den mispriester tot Ommel,
synde naer het invoeren van Reformatie tot drij reysen weder in den schepenstoel
ingedrongen, tot drij rysen toe weder door expres bevel van de hooch overhydt daer
uyt geremoveert door den fiscael van Brabant.
4o Jan Daniels van Brey Borgemeester door de H.M. meermaels gecondemneert.
5o Joseph Rudt Henricx mede een bitter Roomschgezinde suppoost tegens de
gereformeerden en neef van den mispriester van Grootenburch mede door expres
bevel van de Hooch Overheijt uyt den Schepenstoel geremoveert door den fiscael
van Brabant.
6o Dries Peters de Ketelaer van de bitterste Roomsgesinden mede bekent om sijne
tiranije tegens de gereformeerden.
7o Claes Willems van den Heijtrick.
Otto de Visschere en Mr. Laurens - deze twee voornamelijk - boden den Heer van
Deurne den hevigsten tegenstand en de politieke rol, welke zij in die dagen, in enger
kring, speelden, hebben zij meesterlijk volbracht. Beiden, door de reformatie uit hun
ambt ontzet, hadden een prikkel, die hen tegen den nieuwen gang der zaken
aanspoorde en uit al hunne kracht hebben zij in het geheim den invloed van het
protestantismus binnen Deurne weten te keeren. Toen de heer zich tegen de rechten
van kerk en gemeente kantte, hebben zij tegen hem, voor de gemeente, den strijd
aanvaard.
Onder het pseudoniem Van den Broecke presenteerden zij requesten aan de
Hoogmogenden, bij wie zij Van Leefdael
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veel afbreuk deden, vooral, toen de predikant en eenigen der protestantsche gemeente
hun werk begonnen te steunen. De heer van Deurne echter liet hun schrijven niet
onbetuigd, en te oordeelen naar de lieflijke bijnamen, die hij hun geeft (hij noemt
De Visschere en Laurens o.a. de vuylste en vurighste papisten uit de gansche Meyerye,
die de gemeynte met abusieve practycque misleyden en die tegen hem met sonderlinge
haet ende passie sijn ingenomen) moet hij zeer verbolgen zijn geweest op die hoofden
der katholieke partij.
Niet alleen bij de Staten Generaal klaagden zij den heer aan; voor de Classis van
Peel- en Kempenland verschenen zij zelfs met hunne doleantiebrieven, en om tot
hun doel te geraken, hielden zij zich eenigszins als waren zij het protestantismus
toegedaan. Den predikant verhieven zij meer dan buitengewoon, en als wij die
doleantiebrieven lezen, zouden wij allicht een gunstig oordeel vormen over de
verhouding tusschen Roomsch en Gereformeerd in die dagen, ten minste als wij niet
beter wisten.
Ziehier, wat er in een dier brieven betrekkelijk Ds. Johannes Feylingius gemeld
wordt;
.... wandt hoedanigh onsen E. Predicant is in Leer ende Leeven heeft de Gemeynte
van Buedel met groote ghenoegninghe ses iaeren genochsaam bevonden....... sijn
Christelijck leven wordt oock by het gansch Dorp erkent. Ende is deselve bij groodt
en cleijn Jonck en Audt in deze gansche heerlijckheyt allesins bemindt, en wert oock
bij Paepsche met groote confluentie van 50: 60: 80, en honderden gehoordt in eene
goede bedaertheyt en aendacht soo meenichmaell alser een lycke begraven werdt,
en soude oock naer alle apparentie seer groote vruchten perlango staen te verwachten
in soo verre de verwijderinge die hier van tijt tot tijt gesien werden tusschen eenighe
weynighe gereformeerde en paepsche geen notoir beletsell en was...... vermits door
zijne ijverige predicatien die by sijne voorsaten niet en sijn ghedaen de paepschen
noyt meer eenighe Lasteringe tegens de Religie vuytstroyen en teghen de
gereformeerden in geen der handen manieren iets attenteren
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maer vriendelyck sijn in haeren ommeganck met deselve.
De Visscher en Laurens, in vereeniging met den predikant, zegevierden en in zijn
memorieboekje teekent de Oud-schout aan:
Opten 9 February 1662 is tot Doerne extraordinaris Classis geweest van Peelende Kempelandt op 't versoek van [den] Heere van Doerne over de questien tusschen
hem en d'Rebelle leden der Kerke en den Heere predicant mette andere Ledematen
aldaer, alwaer op 't voors. Classis voor Rebellen van kercke verclaert sijn: de vrouwe
van Doerne, Michiel Henrick Goloffs, Jacob Geurts en Jan van den Bosch schepenen
met Judith, weduwe van den orgelmaecker. Den predicant van Doerne geabsolveert
en den Heere hem verclarende genegen te sijn tot vrede en hadde noijt tusschen
beyde als ouderlinck gesprocken.
Een dier ‘gesepareerde leden’, Jacob Geurts van der Horst had een ongelukkig
uiteinde. In den avond van den 8sten Mei 1670 van een erfhuis te Liessel, waar hij als
secretaris de penne gevoert had, wederkeerende, werd hij voor zijne woning door
een geweerschot doodelijk gewond; tusschen de vijftig en zestig korrels ganzenhagel
waren in zijn lichaam gedrongen. De schrijver van de ‘Reize door de Majorij’ haalt
dit aan als een staaltje van Roomsche onverdraagzaamheid, zeggende: Deurne is
altijd zeer bitter geweest tegen de Hervormden. In de voorige eeuw vermoorde men
hier den eersten hervormden schepen enkel, omdat hij Gereformeerd was. Hij doet
het dus half voorkomen, alsof wij hier met een martelaar voor het protestantismus
te doen hebben. Dat men hem met grond als zoodanig kan beschouwen, betwijfel ik;
maar wat mij zeer aannemelijk voorkomt; dat hij zich door zijne geweldenarijen
dergelijk droevig uiteinde eenigszins bereid heeft. (Zie bijlage III) Hadde Ds.
Hanewinkel 's mans vroeger leven gekend; hij zou waarschijnlijk minder geroerd
zijn geworden door het fraaie opschrift van zijn grafzerk, die nog in het begin onzer
eeuw in het koor der kerk lag en dat luidde:
Om trouhyt voor Godts woordt om iver voor het recht
Zijn lagen onder weeg Aen JACOP GEURTS gelecht
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Als hy uyt syn beroep quam in den avoentstond;
Een moorder met een roer hem doodelyck heeft gewondt,
Ter eeren sij ghedacht den naem van desen Man,
Die om Godts woort en 't recht de doot afwachten kan.
Het randschrift luidde:
Hier licht begraven JACOP GEURTS van der Horst in syn
der tijt Schepen der Heerlijckhijt Deurne en desselfs Dinghbanck, die op den 28
My in den Heere is ontslapen 1670.

III.
In 1672 was de Republiek der Vereenigde Nederlanden in oorlog geraakt met
Frankrijk, Engeland, Munster en Keulen.
De aanleiding tot dezen krijg vindt men beschreven in elk eenigszins uitgebreid
werk over Vaderlandsche geschiedenis; ik zal er den Lezer dan ook niet mede
bezighouden; evenmin als met de krijgsverrichtingen der Franschen, den moord der
gebroeders De Witt, den heldenmoed der Hollanders, enz., hoe belangrijk dit alles
ook moge wezen.
Werpen wij slechts even een vluchtigen blik op den toestand, waarin de beide
kerkelijke gemeenten in Deurne, bij 't begin van den oorlog, verkeerden.
Ds Wachtendorp had bij de nadering der Fransche troepen, evenals vele predikanten
in de Meierij, de vlucht naar Holland genomen, bevreesd als hij was voor den vijand,
van wien de mare ging, dat hij den Roomschen godsdienst in Staats-Brabant weder
in zijn vroegeren toestand zou herstellen. De katholieken van de verwarring, welke
er alom heerschte, gebruik makende, trokken dadelijk op eene afgelegen plek; buiten
de dorpskom eene schuurkerk op, pastoor Jacobs vestigde zich weder in zijne parochie,
en kon de godsdienst al niet uitgeoefend worden in al zijnen luister, gelijk weleer,
de harde wet, waaronder men vierentwintig jaren lang gezucht had, was toch buiten
werking gesteld. Algemeene vreugde heerschte er dan ook onder de katholieke
ingezetenen over dezen onverwach-
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ten ommekeer van zaken. Jakobs bediende zijne uitgestrekte parochie nog twaalf
jaren; hij overleed in 1684 en werd opgevolgd door Nicolaas Smits, evenals hij van
Deurne geboortig, en die op Driekoningendag van 1698 stierf.1)
Den 30sten Maart van gemeld jaar werd ook hij door een inboorling van Deurne
vervangen, door een zekeren Laurens van Loon, welke de herderlijke zorg over zijn
geboortedorp tot aan zijn dood in 1731 waarnam. Deze geraakte in 1712 in
moeilijkheden, die echter gelukkig geene ernstige gevolgen gehad hebben.
Wat was er geschied? Margareta Goloffs, eene kleindochter van den
meergenoemden Michiel Henrick en dienstmaagd bij een zekeren Heer Cremers te
's Hertogenbosch, had haren dienst verlaten, was naar Antwerpen gevlucht en daar
tot den katholieken godsdienst overgegaan. De Heer en de drossaard van Deurne,
beiden te 's Hertogenbosch woonachtig, waren met het geval in kennis gesteld en de
laatste zond den 24sten Mei 1712 aan den vorster een brief waarbij hij hem
ordonneerende om van wege den Ho: Ed: Heer te gaan by den Pastoor en Capellaan
om haar Ed: aan te zeggen, dat sy souden hebben sorg te dragen, dat Margareta
binnen 14 dagen weder in haar dienst of binnen de heerlijkheid Deurne terug was,
of dat bij ontstentenisse van dien hij als drost andere middelen bij de hand zou moeten
nemen. De raad van Deurne, van dit schrijven kennis gekregen hebbende, besloot
twee schepenen naar den pastoor af te vaardigen, ten einde hem te verzoeken alle
mogelijke Devoiren aan te wenden om de jonge dochter te doen wederkeeren. Pastoor
en kapelaan verklaarden, dat zij direct of indirect geen kennis van het deserteeren
hadden; maar niettemin nam de eerste aanstonds de pen op, om Margareta tot de
terugkomst aan te sporen. Den 1sten Juni daaraanvolgende ontving de vorster andermaal
een schrijven van den drossaard, waarbij deze meldde, dat, wanneer de gedeserteerde
jonge dochter binnen den gestelden tijd van veertien dagen niet te 's Bosch of

1) Bij den dood van pastoor Smits werd Viierden, kerkelijk van Deurne gescheiden.
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in Deurne wedergekeerd was, hij Vorster alsdan uit naam van den heer den
Roomschen dienst moest interdiceeren. Verder hield het schrijven in, dat de drost 's
anderdaags naar Antwerpen zou vertrekken en hij het dienstig oordeelde dat de
Roomsche geestelijken uit Deurne benevens de president daar bij zijn Ed. kwamen
om hem te assisteeren. Hoe de zaak afgeloopen is, heb ik niet kunnen vinden; maar
zeker is het, dat de Roomsche dienst te Deurne in dien tijd niet is geinterdiceert
geweest.
Integendeel drost en schepenen lieten zelfs oogluikend toe, dat de katholieke
gemeente eene nieuwe kerkschuur in de nabijheid der oude oprichtte. Maar er lekte
weldra iets van de zaak uit en zij kwam zelfs ter ooren van Mr. Diederik Vleugels,
fiscaal van Brabant. Den 25sten Juni 1714 schreef hij den regenten een brief, waarbij
hij hun meldde, dat men in Deurne, als het gerucht waarheid sprak, bezig was met
eene Paepsche kerk uit den grond op te trekken, maar dat zulks volstrekt niet mocht
geschieden. Het corpus sloeg er geen acht op, maar den 27sten Juli volgde een tweede
schrijven en hierin stond o.a. te lezen, dat de fiscaal de placcaten streng zou uitvoeren.
Edoch ‘geld, dat stom is, maakt recht, wat krom is,’ zegt een oud volksrijmpje. In
de vergadering van drost en schepenen dd. 6 September 1714 werd besloten tot den
heer Vleugels te committeeren Johan De Cassemajor, drossaard, Ant. Evert.
Hurkmans, president, en den schepen Laurens Jan Schepers om hem te persuadeeren,
dat hy van die goedheid geliefde te wezen niets te ondernemen by sijne laatste missieve
gemeld; men zou hem alsdan betalen de drie achterstaande jaren recognitie van de
Borgemrs van 1712, 1713 en 1714, en mocht zijn WelEd. Gestr. daarmede geen
contentement gelieven te nemen, dan zou men hem nog eene som van 100 gulden
vereeren. Dit alles gelukte en nog hetzelfde jaar werd de nieuwe kerk betrokken.
De verhouding tusschen katholieken en protestanten was inmiddels veel gunstiger
geworden; toen het vuur van een overdreven geloofsijver, waarvan de 17de eeuw nog
al eenige
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staaltjes te zien gaf, in beiden wat verkoeld was, begon de verdraagzaamheid zich
tusschen de partijen van lieverlede te vestigen en reeds bij het begin der 18de eeuw
was meer dan de helft der dorpsregeering katholiek. Bij raadsbesluit van den 16den
November 1729 werden zoowel pastoor en kapelaan als drost, predikant en
schoolmeesters van de bijdrage in den personeelen omslag tot het dorpshuishouden
vrijgesteld, en omstreeks dienzelfden tijd was den pastoor, om zijne hooge jaren een
assistent door de Hoogmogenden toegestaan.
Evenwel eene verdraagzaamheid als in onze dagen was toen nog ver te zoeken en
ook in de eerste helft der vorige eeuw komen nog merkelijke staalen van Paapsche
stoutigheeden voor.
Ik neem bij dezen nogmaals de vrijheid er hier enkele te laten volgen, minder om
de zaken zelve dan om de toestanden, welke zij teekenen.
Op Maandag 12 September 1712 snagts omtrent de klocke Elf uyren hebben
eenige moetwillige menschen sig niet ontsien, van op eene zeer feijtelijke
en geweldige wijze aan het Huijs van de wede van wijlen D' Heer Drossaart
Caasteker de glasen in te werpen.
In 't voor-Jaar van 1713 hebben eenige quaat-aardige menschen sig niet
ontsien by mejuff. de weduwe van wijlen den Drossard Caasteker differente
reysen in de voornagt de glasen in te werpen en door het Huys te schieten.
Den 18 April 1713 snagts omtrent de klocke tusschen Elf en Twaalf uuren
hebben eenige quaat-aardige menschen ten Huyse van Antonie La Forme
Koster en Schoolmeester, sijnde van de waare Christelijke gereformeerde
Religie de glasen ingeslaagen en eenige Boomen geschonden en geruineert.
Op Donderdag 16 November 1713 's avonts omtrent neegen uuren hebben
sommige quaat-aardige en moetwillige straatschenders sig niet ontsien
eenige Lindeboomen van d' Heer
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Predicant Rauwers voor zijn Huijs staande van een te snijden en te
ruineeren.
Op 5 maart 1723 synde Vrijdag-avont even na agt uuren is op de Huijsinge
alwaar La Forme Koster en subst Sercetaris woont een schoot gedaan met
een kogel soodanig dat de kogel als nog (10 Maart) is sittende in de
voordeur.
Op 9 Maart 1723 zijnde geweest Dinsdag avont omtrent neegen uuren is
geschoten met een kogel by Abraham van Hoek, vice-president-schepen
alhier door de voordeur van syn Huijs doorgaande door de keuken aig
voorby zijn vrouw tot door de agterdeur.
Dergelijke quaat-aardige en moetwillige menschen werden met galg en rad vaak
bedreigd; er werden hooge premies uitgeloofd aan degenen, die de straatschenders,
enz. konden aanwijzen, evenwel hunne namen zijn nooit bekend geweest.
Laurens van Loon overleed 3 Augustus 1731 en werd den 6den daaraanvolgende
in de groote kerk begraven. Den 13den dierzelfde maand reeds hadden de staten, op
voorstel van den Vicaris, Gerard Pennincx uit Gemert als zijn opvolger goedgekeurd
en deze trad den 7 September als pastoor van Deurne in dienst. Hij bestuurde de
parochie zes jaren, en verwisselde in 1737 met Gerardus Van der Leen, pastoor te
Erp, plaatsen. Pennincx heeft veel te verduren gehad van de plagerijen, welke hem
de drossaard Pero de Cassemajor aandeed.
Den 9den Januari 1735 hadden eenige straatjongens de baldadigheid om tijdens de
godsdienstoefeningen der protestantsche gemeente een vreeselijk leven rond de kerk
te maken. Hetzelfde tooneel werd den 30sten daaraanvolgende herhaald, en door
Roomsch als Gereformeerd evenzeer afgekeurd. Eene ernstige vermaning had
voorzeker dergelijke wanordelijkheden voor altijd voorkomen; niettemin stelde de
drost de Staten-Generaal met het geval in kennis en verzocht daarentegen hunne
‘speciale ordres.’
(Wordt vervolgd).
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Vondel's albumblaadje
voor Jacob Heiblocq.
De opgaven van Jakob's geboortetijd zijn vrij onbepaald. Volgens zijn portret door
W. Vaillant, was hij van 1623. Ondanks de meening van den heer Unger in
Oud-Holland, 2,26, heeft het Leidsche Album zijn' naam wèl, doch wat onjuist
geschreven, zoodat hij, vluchtig in 't register opgeslagen, niet dadelijk te vinden is
en derhalve daarin tevergeefs wordt gezocht. Polyander verstond H e i b l o c en
vertaalde H e i b e l o c i u s , maar schreef eene t voor deze c en verdonkeremaande
zoo den nieuweling, behalve voor iedereen, die de akademische omgeving des
jongelings wil leeren kennen en daartoe het album zelf raadpleegt. Den 5 Februari
1641 heet hij daar zeventien jaar, en naar eene andere opgaaf, Farrago, 168, viel zijn
geboortedag op den 19 Juni; op laatstgenoemden dag zou hij derhalve achttien worden,
en van 1623 zijn. Bij zijne huwelijksinteekening maakten zijne titels van proponent
en Mr. in de Latijnsche schole verdere aanduiding onnoodig, zoodat zijn leeftijd
weggelaten is. Het is nog niet gelukt om den doopdag van Jacob of het kerkelijk
aanteekenen zijner ouders in de registers van ondertrouw te Amsterdam op te sporen,
en daarin zouden deze gegevens toch behooren aangetroffen te worden; de vader
moet hervormd geweest zijn, want hij was pedel der doorluchtige school, en de zoon
werd proponent, zij het ook volgens een
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onbewezen zeggen, bij de Waalsche gemeente. De eer Unger geeft hem op gezegde
bladzijde, volgens eene onverklaarbare berekening, 1620 tot geboortejaar.
Daar wij bij het beoordeelen eener gebeurtenis uit zijne akademische leerjaren
spoedig een verschil zouden krijgen van zijn heelen studietijd, zou dit van te grooten
invloed zijn, zijne mindere of meerdere levensjaren in aanmerking genomen. Vandaar
dat wij naar betere en vroeger niet medegedeelde gegevens blijven uitzien.
Voor ons dan was de jeugdige phil. stud. nog jong genoeg om in 't eind van zijn
studietijd zich argeloos met dit albumblaadje te laten vereeren. Bij gelegenheid
wenschen wij over den man en zijne bedrijven te spreken, en bepalen ons voor 't
oogenblik tot eene kleine gebeurtenis in zijne zomervacantie van 1645. Hij was in
zijn laatste verblijfjaar; weldra zou hij Leiden verlaten, en thans begaf hij zich
manmoedig naar de woning van Vondel. Immers onze student had reeds in 1641 een
Latijnsch gedichtje gemaakt op den dood van Dammius, den onderregent van 't
Staten-College, en nog weinig maanden geleden vervaardigde hij een bruiloftsvers,
beide door hem zelf tot de vruchten zijner jeugd gerekend; hij was daarmede evenwel
in 't gild der poëten geraakt. Thans begeerde hij een handschrift van den grootsten
onzer dichters in zijn album, dat door het opstel van mr. C. Vosmaer in den Ned.
Spectator van 1863 zoo bekend geworden is.
Vondel was toen in zijn acht en vijftigste, en sinds een half dozijn jaren katholiek.
De jonge theoloog van Leiden had geen ongelegener tijd kunnen kiezen voor zijn
verzoek. Zes maanden vroeger was de Nieuwe kerk uitgebrand, en Vondel's gedicht
op de ramp eindigde met den regel:
De ware Kerck staet vast en duert bestendig.

Drie Leidenaars van studie, een godgeleerde, een jurist en zelfs een med. stud. zetten
haren op snaren, en men zal niet klagen, dat er geen kracht bij gebruikt werd. Het
Eeuwgetij der Heilige Stede was niet geschikt om den bedreigden vrede
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te bewaren. Het uitgebreide dichtwerk der Altaergeheymenissen deed Westerbaen
de pen opnemen tegen den man, die tot elken prijs de partij had verdedigd, waartoe
de latere heer van Brandwijk reeds behoorde, toen hij op kosten der stad Delft in 't
Staten-College gehuisvest werd. Lambert van den Bos wisselde de bijtendste
epigrammen met Vondel.
Een kleine lofzang op den stichter der Jezuïeten orde en op dien der Kartuizers
zagen het licht; dit alles in een half jaar tijds. Het J u s t u s f i d e v i v i t , D e
r e c h t v a a r d i g e - of anders J o o s t - z a l d o o r h e t g e l o o f l e v e n , uitdagend
boven de Altaergeheymenissen geplaatst, werd kwaadaardig verruild met de woorden
uit Spreuken 24, 16: S e p t i e s c a d e t j u s t u s , D e r e c h t v a a r d i g e - of wederom
J o o s t - z a l z e v e n m a a l v a l l e n . En juist in zulke dagen kwam de aanstaande
proponent. Vondel had echter dit met alle menschen van verstandelijke meerderheid
gemeen, dat hij zeer hoffelijk en toenaderend was voor jongelieden, en hij voldeed
aan het bescheiden verzoek.
Weer staat bovenaan het ook voor Heiblocq onwraakbare: D e r e c h t v a a r d i g e
z a l d o o r h e t g e l o o f l e v e n , en andermaal in de taal der Vulgata. De dichter
heeft eene toespeling op zijn eigen naam willen maken, omdat hij dit ook doet op
dien van zijn jongen vereerder, of hij is belust geweest om den nog niet zeer ervaren
Calvinist iets voor te leggen, tegenover de leer der toen gezagvoerende kerk. Jammer
is het - al wordt deze klachte nog zoo vaak herhaald - dat er geen einde is in dit album
aan al die zinspelingen op heien, heipalen, heiblokken, maar Vondel heeft weer
getoond hoe men daarbij talent kan aan den dag leggen, en hoe men zich niet moet
bepalen tot het gebruik van dergelijke woorden, zonder er beteekenis of zin aan te
geven. Wij willen dit albumblaadje, dat al zoo veelmalen overgenomen is, nog eens
afschrijven en doen dit naar het facsimile, door den heer Unger in Oud-Holland
gegeven, omdat de verdienste daarvan wel zal bestaan in de nauwkeurige spelling,
die elders van het hs. afwijkt:
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Iustus fide vivit.
IACOB, pryst ghy eeuwigh werck,
Bouw geen huys, veel mineen
Op den veengront van elcks zin:
Want die gronden zacken in;
Schoon men hout noch HEIBLOCK spaer,
Veengront dreight u met gevaer.
Bouw dan liever op een rots,
Hel en afgront zelf ten trots.
Bouw gerust op gront en steen,
Tyt gemeen en plaets gemeen,
't ALTYT en het OVER-AL
Vreezen storm noch zwaren val
t' Amsterdam, 1645.
den 3en van Oegstmaent.
I: v. VONDEL.

Men ziet, dat de vergelijking niet veel anders is dan bij Job van Meek'ren in Jacob's
bruiloftszang, Farrago, 259; de toepassing is toch iets fijner van smaak en bovendien
juister van opvatting. De g r o n d e n , waarin de heipalen moeten gedreven worden,
brengen tot de g r o n d e n der kerkleer, door den aanstaanden predikant te
verkondigen, en de laatste zijn niet van zulken aard, dat daarin heipalen kunnen
dringen: zij moeten op eene rots steunen, naar luid van Matth. 16, 18: - t u e s
P e t r u s e t s u p e r h a n c p e t r u m a e d i f i c a b o e c c l e s i a m m e u m : de
kerk bij uitnemendheid eeuwig en eenig; - ‘Hel en afgront ten trots’ staat zij: et
p o r t a e i n f e r i n o n p r a e v a l e b u n t a d v e r s u s e a m ; - geen kerk, gebouwd
‘op den veengront van elks zin,’ - gelijk de dichter reeds vroeger gezegd had, want:
‘De ware kerck staet vast en duert bestendigh.’
Wij vragen of de jonkman dit alles niet verstaan heeft, en achten het niet onmogelijk,
dat hij die les zonder de minste achterdocht beschouwde. Want het w a s eene les,
die de Leidsche theoloog in zijn' zak kon steken, en dit heeft hij niet
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alleen gedaan, maar ook den ongevraagden raad met verrukking aan iedereen laten
zien als een vereerend handschrift van den grooten man. Nog zeventien jaar later liet
hij het gedichtje afdrukken op bl. 238 zijner Farrago. En wij zelf hebben nooit eenige
opmerking gehoord over Vondel's albumblaadje, dan dat hij zoo aardig schertst met
den naam van den student en zoo waarlijk groot is door het schenken van een zijner
kunstjuweelen aan den gelukkigen jongeling.
J.G. FREDERIKS.
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Aanteekeningen bij ‘Een gedicht van Suzanna van Baerle.’
(Zie: Dietsche Warande, Dl. V. bl. 31.)
Ter verbetering van een onjuistheid en tot nadere en eenigszins vollediger
kenschetsing van Suzanna van Baerle als dichteres, alsook van sommige personen
tot haar in betrekking staande, voeg ik hier nog eenige aanteekeningen bij mijn studie,
op bl. 31 van dit deel opgenomen.
Ik begin met de onjuistheid. Op bl. 34 deelde ik mede ‘dat tot nu toe slechts twee
gedichten van Suzanna voorhanden zijn: één aan Brandt van Januari 1652, in antwoord
op zijn gedicht op haar geboortefeest, een tweede.... van 20 Aug. 1673.’ Dit is niet
juist. Door een onwillekeurig verzuim werd door mij geen melding gemaakt van een
derde gedicht van Brandt's echtgenoote, door Dr. Georg Penon uitgegeven, - naar
een H.S. in het bezit van den Heer J.N. Scheltema, - in zijne belangrijke studie over
Suzanna en een zestal van hare brieven.1) Straks wensch ik nog op deze bladzijden
uit Dr. Penon's Bijdragen terug te komen en zal ik trachten een paar vragen, van
ondergeschikt belang, die daar niet werden opgelost, te beantwoorden.

1) Zie: Bijdragen tot de geschiedenis der nederlandsche letterkunde, door Dr. Georg Penon.
Gron. 1881-84. Dl. II. bl. 95. volg.
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Volledigheidshalve vermeld ik hier eerst ook nog een vierde gedicht van Barlaeus'
begaafde dochter, dat, naar ik meen, nog niet bij de andere proeven van haar
dichttalent is genoemd geworden. Dit is te vinden in den, ook door Dr. Penon
meermalen aangehaalden, bundel: Bloemkrans van verscheiden gedichten.1) Het is
een treurzang: Op het overlijden van D. Arnoldus Verwout, in zijn leven Predikant
tot Rotterdam en Zwammerdam. De onderteekening luidt: Z.[usanna] Br.[andt] van
Baerle. Uit de lijkdichten van Oudaan en N. Sas, die Suzanna's verzen vergezellen,
blijkt dat Verwout overleed den 13 Mei 1658; haar gedicht moet dus ook op dat jaar
gesteld worden.
Ik vind dit stukje het meest dichterlijke van haar viertal; het is eenvoudig en schoon
van gedachten.
Wij bevinden dus, dat Suzanna's dichterlijke nalatenschap bestaat uit:
a). Haar ‘Antwoord’ op Brandt's gedicht: ‘Op het vertrek van Johannes Loeding’,
in Aug. 1651 (uitgegeven door Dr. Penon, t.a.p.).
b).
Het gedicht: ‘Aen mijn Vrient,’ van omstreeks 20 Januari 1652. (Zie Brandt,
Poëzij. 1725. Dl. III. bl. 5.)
c).
Het vers ‘Op het overlijden van D. Arnoldus Verwout,’ van omstreeks 13
Mei 1658. (Zie Bloemkrans, bl. 549.)
d).
Het verjaargedicht: ‘Aen Mejoffrouw Johanna van der Houve’, van 20 Aug.
1673. (Zie Dietsche Warande V. 40.)
Verder noemt Brandt nog een dichtstuk van haar met deze woorden, die hij tot
zijne bruid richt:
Maar zoo myn liefde u dwingt, gelyk uw pen bekent,
Wat weigert gy my dan? zyt ge overtuigt in 't endt,
Gelyk uw dicht my klaagt, waar blyft dan uw medogen?

Van Brandt's verzen aan Suzanna sprekende, behandelt Dr. Penon ook (bl. 100) het
eigenaardige gedicht: Aen Joffr. A.[nna] B.[arlaeus] Den 17 December 1651, over
de drie ‘Vrijsters’ en de ‘dry Gerrits.’ Hij toont zeer juist aan, welke personen Brandt
op het oog had en hoe twee der drie jonge

1) Amsterdam, Louwijs Spillebout, Anno 1659.

Dietsche Warande. Nieuwe reeks. Deel 5

466
vrouwen hare ‘Gerrits’ huwden; ‘of ook de derde zijn Anna tot vrouw heeft gekregen,
dat meldt de historie niet,’ zoo besluit de schrijver op bl. 108. Uit genealogische
papieren, waarover straks meer, blijkt mij dat deze vraag ontkennend moet worden
beantwoord: Anna, de tweede dochter van prof. Barlaeus, overleed te Amsterdam,
den 10 October 1676, ongehuwd.
Door genoemde genealogische bescheiden, die Jhr. Dr J. Six de goedheid had, uit
zijne familiepapieren, aan mij ten gebruike af te staan, ben ik ook nog in de
gelegenheid om over de familie van der Houve eenige bijzonderheden mede te deelen
tot toelichting der Bijdragen, II. 92-93.
Johanna van der Houve, de hartsvriendin van Suzanna, was de oudste dochter van
Robbert Apersz. van der Houve, die, 29 Dec. 1581 geboren, te Padua publiek
promoveerde den 20 Juni 1606. Hij huwde 18 Juli 1610 Elisabeth van der Wolf,
dochter van Gerrit Dirksz. v.d.W., koopman te Schiedam en Elisabeth Jansd.
Uitenhagen. Van der Houve's eerste vrouw overleed te Schiedam 31 Aug. 1617,
nalatende een dochter. Hij hertrouwde in 1620 te Amsterdam met Maria van
Offenburg, geb. 25 Octob. 1593, dochter van Dirk v.O. en Johanna van Loon. Zijn
tweede vrouw overleed den 28 October 1652, nadat haar echtgenoot den 19 April
1641 gestorven en den 24 te Amsterdam in de Nieuwe kerk, op het koor, begraven
was. Ik laat hier de juiste geboorte- en sterfjaren hunner kinderen volgen.
Aper,1) geb. 9 Aug. 1622, † 7 Dec. 1667.
Johanna, geb. 20 Aug. 1624, † 5 Nov. 1693, huwt Mr. Cornelis Cloeck, 11 Jan.
1656. Hij overleed zonder kinderen, in hetzelfde jaar als zijne vrouw den 12 April.
Willemina, geb. 13 Jan. 1627, † 10 Oct. 1669, ongehuwd.
Maria, geb. 9 Nov. 1628, † 2 Juni 1663, huwt Mr. Aar-

1) Deze is dus de broeder, in Vondel's bruiloftszang voor Maria en Aarnout Hooft genoemd
(Zie Penon II. bl. 93. noot.), en ook de Monsr. van der Hoeven, in Suzanna's brief van 15
Nov. 1651 bedoeld (Penon bl. 98. noot 3.); want de vader was in 1641 overleden. Ook mijn
verklaring, als zoude Suzanna aldaar een geneesheer bedoelen (Zie D. Warande bl. 44),
vervalt dus.
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nout Hellemans Hooft, 25 Mei 1655. Zij hadden zes kinderen, allen ongehuwd
gestorven. De jongste, Robbert, † Padua, 14 Juli 1699. In de lijst, D. War. III, N.R.
bl. 263, ontbreekt vóór dezen: Constantia.
Het cabinet-Six bezit de portretten van Dr. Robbert Apersz. van der Houve, Anno
1613, Aetatis 31, en van zijne eerste vrouw, Anno 1612, Aetatis 19. Dat Robbert niet
‘geneesheer te Leijden was’ (van Lennep), maar de praktijk te Amsterdam1) uitoefende,
blijkt, dunkt mij, zeker uit een kaart van den atlas van Blaeu2). In Dl. VIII, bl. 77-78,
wordt die van het ‘Territorio Padovano,’ zeer toepasselijk, aan Dr. Robbert
opgedragen, met de volgende inscriptie: Amplissmo Prudentissmo Doctissimoq. viro
D. Roberto van der Houve, Medico apud Amstelodamenses celeberrimo hanc tabulam
D.D.D. Joh. et Cornelius Blaeu. Boven deze opdracht staat het wapen3) der van der
Houves en de spreuk: Fide et Concordia. Voegen wij hierbij, dat hij als
kunstliefhebber bekend staat, daar Vondel zegt, in zijn huis schilderstukken van Jan
Pinas en Peter Lastman gezien te hebben, dan zal men zich, ook van Dr. Robbert van
der Houve en zijn omgeving, een vollediger beeld kunnen vormen dan tot nu toe
geschied is.
Deze korte aanteekeningen meende ik aan de vroeger door mij geschrevene
bladzijden over Brandt's echtgenoote te moeten toevoegen. Het geheel moge tot een
geringe aanvulling strekken van Dr. Penon's voortreffelijke uitgebreidere studie.
Amsterdam.
J.F.M. STERCK.

1) Maar, als de vader van Maria van der Houve aan den Amstel woont, hoe kan Vondel, bij
haar huwelijk, dan zingen (Zie v. Lennep, VI. 368 en Penon II. bl. 93, noot) van haar man
Arn. Hooft: ‘Daer de Rijnstroom loopt ten ende, Zag hy flux een kuische duif Zitten onder
de bekenden.’ -? Men bedenke, dat V. 's vers is van 1655 (niet '54, als bij v. Lennep) en dat
de ‘duif’ sedert 1652 wees en wellicht metterwoon of slechts in waardschap was bij de van
Baerles, de bekenden, te Katwijk.
2) Zie een vraag hierover: Navorscher, XX. 613, waar echter Dl. VII. wordt opgegeven.
3) D'argent à trois violons de sable, les manches en bas. Cimier: un chien assis de sable. Zie
ook Rietstap, in voce.
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Boekbeoordeeling.
In den loop der voorjaarsmaanden werden den ondergeteekende een aantal werken
van historischen en literairen inhoud toegezonden, met verzoek daarvan in de Dietsche
Warande en elders melding te maken.
Wij willen heden aan dat verlangen voldoen.
Sommige lezers mogen zich verwonderen dat hier schrijvers van zeer verschillende
richting, werken van zeer uiteenloopenden inhoud bij elkander zijn gevoegd. De
ruimte in de Dietsche Warande aan de boekbeoordeeling gegund is niet groot genoeg,
om aan elk werk eene bespreking te wijden gelijk het die verdient.
Een gemeenschappelijke draad hecht evenwel de werken die hier genoemd worden
aaneen: zij behooren allen tot het gebied van de g e s c h i e d e n i s d e r
b e s c h a v i n g en bijzonder der christelijke beschaving.
Uit dit oogpunt mogen zij dan hier worden betracht.
1. LES ORIGINES DE LA CIVILISATION MODERNE, par Godefroid Kurth, prof. à
l'université de Liége. Louvain, Charle. Peeters; Paris, Victor Lecoffre, 1886, 2
Deelen gr. 8 ongs 750 blz. op zwaar papier.
2. WELTGESCHICHTE, von Leopold von Ranke. Sechster Theil. Zersetzung des
Karolingischen, Begründung des Deutschen Reiches. Leipzig, Duncker und
Humblot, 1885, 2 Deelen 8o ong. 600 blz. op zwaar papier.
3. CONCILIENGESCHICHTE, von Carl Joseph von Hefele. Fünfter Band, zweite
verm. und verb. Auflage, besorgt von Alois
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3.

4.

5.

6.

7.
8.
9.
10.
11.

Knöpfler, Prof. am Lyceum zu Passau. Freiburg im Breisgau, Herder, 1886. gr.
8o ong. 1200 blz. 14 mark.
HISTOIRE DU COMMERCE DU LEVANT AU MOYEN AGE, par W. Heyd. Edition
française augmentée par l'auteur,.... publiée par Furcy Raynaud. Leipzig, Otto
Harrassowitz, 1885. Eerste Deel, 554 blz. gr. 8o.
YORK PLAYS. The plays performed by the crafts or mysteries of York on the
day of Corpus christi, in the 14 th, 15 th, and 16th centuries, now first printed,....
edited.. by Lucy Toulmin Smith. Oxford, at the Clarendon Press, 1885. Een
Deel, gr. 8o ong. 700 blz. op zwaar papier.
GESCHICHTE DES DEUTSCHEN VOLKES seit dem Ausgange des Mittelalters, von
Johannes Janssen, Freiburg im Breisgau, Herder, 1885, 4e en 5e Deel, gr. 8o.
elk ong. 550 blz. 6 mark.
GESCHICHTE DER PÄPSTE SEIT DEM AUSGANGE DES MITTELALTERS, von Ludwig
Pastor. Freiburg im Breisgau, Herder, 1886. Eerste Deel, gr. 8 ong. 950 blz. 10
mk.
DEUTSCHES GESELLSCHAFTSLEBEN, im endenden Mittelalter, von Gustav von
Buchwald. Kiel, Ernst Homann 1885. Eerste deel, kl. 8o ong. 250 blz.
LES PRECURSEURS DE LA REFORME AUX PAYS-BAS, par J.J. Altmeyer. Bruxelles,
Muquardt (Merzbach et Falk), 1886, 2 Deelen, 8o ong. 700 blz. zwaar papier.
LES HUGUENOTS ET LES GUEUX (1560-1585), par Kervyn de Lettenhove, Bruges,
Beyaert-Storie, 1883-1885, 6 Deelen gr. 8 ong. 3600 blz.
VORGESCHICHTE UND ERSTE VERSUCHE DER FRANZÖSISCHEN OPER von N.M.
Schletterer. Berlin, Damköhler, 1885. Een deel, gr. 8o ong. 200 blz.
DIE PLATTDEUTSCHE KOMÖDIE IM NEUNZEHNTEN JAHRHUNDERT von K.Th.
Gaedertz. Berlin, A. Hofmann en comp. 1886, 2 Deelen, kl. 8o ong. 550 blz.

1. Het werk van den heer Kurth draagt den naam van b e -
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s c h a v i n g s g e s c h i e d e n i s op den titel, en wij hebben hier werkelijk met de
edelste beschaving te doen.
Er wordt hier niet gehandeld van burgerlijke zeden en gewoonten, plaatselijke
eigenaardigheden, schoone kunsten of wetenschap. De schrijver verstaat door Origines
de la civilisation moderne de gronding en uitbreiding van het Christendom tot en
met het tijdperk van Karel den Groote. Hij wenscht het bewijs te leveren hoe de open ondergang der volken geschiedt volgens het plan der Voorzienigheid; hoe of het
Romeinsche Rijk dienen moest ter voorbereiding van het Christendom, en hoe de
ketterijen en de volken die haar omhelsden moesten verdwijnen tegenover de
algemeene werking van de H. Kerk.
De schrijver heeft met een ijzer geheugen, met wezenlijk talent van groepeering,
in edelen en sierlijken stijl een overzicht der algemeene geschiedenis van de eerste
acht eeuwen des Christendoms gegeven, in zoo verre een publiek wat verondersteld
wordt uit beschaafde doch ongeletterde leeken te bestaan daarin kan belang stellen.
De geschiedenis der kerkelijke leerstukken, der ketterijen, die der liefdadigheid,
der liturgie en der bovengenoemde vakken wordt niet aangeroerd. De schrijver hecht
zich meer uitsluitelijk aan de meest bekende feiten om de leiding der Voorzienigheid
na te sporen.
Aldus heeft de heer Kurth een uiterst leerrijk werk geleverd voor hen die de
geschiedenis willen overzien van een rein christelijk standpunt en zich niet wenschen
te verdiepen in het onderzoek der duistere punten.
Het werk is daarom diengenen vooral aan te bevelen welke niet gewoon zijn
historiewerken te lezen, maar gaarne in boeienden stijl de uitkomst van vele jaren
studie leeren kennen.
De schrijver heeft daarom ook alle kritiek vermeden. Zelfs is hij wel wat karig
met voorbeelden, die de waarheid zijner schildering bevestigen. De groote mannen
der geschiedenis (zooals Constantijn I, de Pippijnen, Karel de Groote) worden ook
met zulk een bescheiden ontzag beschouwd, als handelden
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zij nooit uit heerschzucht, en als begingen zij ternauwernood een enkel vergrijp tegen
het recht.
De heer Kurth deelt niet altijd de meening der schrijvers, die als bronnen zijns
werks worden opgegeven; maar wederlegt ook niet het oordeel door die schrijvers
geveld.
De noten zijn zeldzaam. Eenige opmerkingen zijn naar het slot des werks verwezen.
Alle die hoedanigheden bevelen deze studie aan bij dat gedeelte van het publiek
waarvoor het meer bijzonder geschreven is.
Wij wenschen den heer Kurth geluk met den schoonen arbeid, die ook in Nederland
voorzeker vele lezers zal vinden.
2. Het standpunt van Leopold Ranke is het tegenovergestelde. Ofschoon zelf een
geloovig protestant, laat de beroemde geschiedschrijver de werking van de H. Kerk
in deze deelen zijner geschiedenis zoo goed als onaangeroerd. Ook kunst en
wetenschap worden er ternauwernood in genoemd.
Wij weten uit vroegere deelen dezer Wereldgeschiedenis reeds hoe Ranke de
historie rationalistisch opvat.
Een der laatste woorden van den geleerde, die voor eenige maanden is gestorven,
was dat hij zeer ongaarne bekende zaken herhaalde.
Nu kan men wel niet ontkennen dat in de beide genoemde deelen betreffende de
Karolingers wezenlijke frischheid heerscht, die den hoogen ouderdom des schrijvers
geenszins verraden, maar hij heeft al te zeer vermeden de resultaten van andere
schrijvers in acht te nemen, die hem zouden hebben kunnen dienen tot opheldering
eigener meening. Zoo is het bijvoorbeeld gesteld met het verband wat tusschen de
tochten der Noormannen en de vijandschap der zonen van Lodewijk den Vrome
bestaat. De oorzaak der uitbreiding van de gewelddaden dier zeeroovers moet toch
(wij kunnen het tusschen de regels der 9e eeuwsche schrijvers genoegzaam lezen) in
de oneenigheid der Karolingische broeders worden gezocht, die elkander den vijand
des Christendoms in het land joegen, in plaats van door gemeenschappelijke
maatregelen die ruwe horden te verslaan.
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Het behoeft niet gezegd te worden, dat Ranke's stijl, zijne kortheid bij rijke bondigheid
eene der hoofdkrachten is welke hem duizenden lezers verschaft en zijnen roem
buitengemeen heeft bevorderd. Sterk verrassende lichtstralen van historisch oordeel
hebben wij in deze geschiedenis van den ondergang der Karolingers niet zien
schitteren, al is de redeneering ook in 't algemeen onpartijdig en niet antikerkelijk.
Evenwel ziet de schrijver bijvoorbeeld in de weigering van Hendrik den Vogelaar
te Fritzlar zich tot koning van Duitschland te laten zalven eene poging des vorsten
zich van kerkelijken invloed los te maken, ofschoon 's konings weigering ook dááraan
toe te schrijven ware, dat hij n i e t door de g e z a m e n l i j k e duitsche stammen was
gekozen.
Over den oorsprong der pseudoisidorische decretalen, en andere strijdvragen
ontvangen wij geene afdoende oplossing. Van de andere zijde heeft de schrijver
weleens nagelaten op te merken, dat zijne resultaten reeds door voorafgaande historici
zijn gevonden.
3. Hefele gaf in het jaar 1863 het zesde deel zijner Conciliengeschichte uit. Dr.
Knöpfler is een van 's bisschops (vroeger hoogleeraar te Tubingen) bekwaamste
leerlingen. De verbeteringen en vermeerderingen welke in de nieuwe uitgave zijn
aangebracht betreffen een aantal paragrafen.
Zoo wordt bijvoorbeeld in § 568 duidelijk gemaakt, hoe het verzoek van Gregorius
VII aan Hendrik IV gericht ter bevestiging der op hem gevallene keuze, samenhangt
met den titel van patricius van oudsher door de Duitsche keizers gedragen, en dat
deze handeling in plaats van de vrijheid der keuze te belemmeren den vorst inroept
als verdediger der vrije keuze, zonder hun het recht toe te kennen de keus te
vernietigen, als die in alle vrijheid is geschied.
Zoo vinden wij § 619 bl. 533 vlgg. een voorbeeld hoe de nieuwe uitgever zekere
denkbeelden van den oorspronkelijken schrijver uitlegt. Waar deze zegt: Frederik
Barbarossa vatte ‘die Idee des Kaiserthums im Sinne... des byzantinischen

Dietsche Warande. Nieuwe reeks. Deel 5

473
Kaisers, im Geiste des antiken absoluten Imperatorenthums..... auf,’ laat Dr. Knöpfler
aan deze woorden eenige volzinnen voorafgaan waarin gezegd wordt dat Barbarossa
eerst langzamerhand hiertoe kwam, doch van den beginne af ‘durchaus auf dem
Standpunkte religiös-christlicher Anschauung jener Zeit stand’ en dat zoowel pausals keizergezinden hem eenzijdig hebben beoordeeld.
De nieuwe uitgave is verder merkwaardig door de aanwending der nieuwste werken
over dit onderwerp. De noten zijn verrijkt, doch niet buitengewoon sterk toegenomen.
Wij hebben zoowel den bewerker als den uitgever voor dit heerlijke werk oprecht te
danken.
4. De geschiedenis des handels op den Levant, van W. Heyd verscheen reeds in het
jaar 1879. Sedert Depping in het jaar 1830 zijne Geschiedenis des handels tusschen
Europa en den Levant in twee deelen te Parijs had uitgegeven, was geen werk van
groot belang over dit onderwerp verschenen; doch van alle kanten zijn er nieuwe
bronnen ontdekt. De schrijver van bovengenoemd werk gaf zijne onderzoekingen
uit in het Tubinger tijdschrift für die gesammte Staatswissenschaft, 1858-1864. Die
studie werd ook in het italiaansch vertaald.
Nu is wel het werk van Furcy Raynaud eene vierde uitgave, naar de derde vertaald,
doch deze geschiedenis heeft door de medewerking van den heer W. Heyd zelven
eene groote uitbreiding van den inhoud en wijziging van den vorm ondergaan. Zij
is niet alleen belangrijk voor den handel in 't Oosten zelf, maar ook voor de kennis
van diens invloed op het verkeer in 't Westen. Om de oude geschiedenis der
handelsontwikkeling in Spanje, Frankrijk, Engeland, enz. te schilderen, heeft Heyd
een aantal schrijvers der eerste eeuwen van het Christendom geraadpleegd. Het is
merkwaardig in zijn verhaal bijvoorbeeld Simon Stylites, den oosterschen zuilheilige
te zien aangehaald, als bewijs voor de levendigheid van handel en verkeer tusschen
Oost en West in de zesde eeuw. H. Simon namelijk ontving soms kooplieden bij zich
die uit Gallië kwa-
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men. Hij bad hen bij hunne terugkeer naar 't Westen niet te verzuimen de toenmaals
wereldbekende Genovefa van zijnentwege vriendelijk te groeten. Die kooplieden
konden, dat wordt verder bewezen, geene andere dan Syriërs zijn.
De ruimte laat ons niet toe langer stil te staan bij het aantal nieuwe bijzonderheden
die ons hier vooral over den handel in zijde, enz. worden medegedeeld. Wij bevelen
het werk allen beoefenaren van de geschiedenis der beschaving ernstig aan.
5. Degenen die eenigszins bekend zijn met de dramatische letteren der
middeleeuwen, leeren den inhoud van de York plays reeds uit den titel kennen. Het
is eene verzameling van gewijde tafereelen zooals zij in genoemde eeuwen uitsluitelijk
te York werden voorgesteld.
Gelijk het werk daar voor ons ligt bevat het wel eene rij van chronologisch op
elkander volgende gebeurtenissen uit de Lijdensgeschiedenis en andere hoofdstukken
der h. Schrift, doch deze tooneelen zijn niet achter elkander in diezelfde volgorde
geschreven, maar door eenen bijzonderen schrijver aldus nedergesteld voor de
opvoering.
Naarmate nieuwe crafts of spelersgilden te York ontstonden, in diezelfde mate
werden de tafereelen die zij op Sakramentsdag wenschten voor te stellen in de rij
der anderen gevoegd. Langs den weg werd eene reeks van stellaadjes, op de hoeken
van straten, enz. opgeslagen; men verstond elkander om een of meer tafereelen op
hetzelfde tooneel voor te dragen. De gilden trokken gezamenlijk uit van een bepaald
punt aan de grens der stad en volgden een aangewezen itinerarium langs alle de
stellaadjes.
De hier opgenomen mysteriën zijn aan 't einde der 14e en in 't begin der vijftiende
eeuw ontstaan. Het handschrift naar hetwelk het boekdeel is gedrukt, is waarschijnlijk
van het jaar 1450. Een dergelijk voorbeeld van kleine spelen, die een groot geheel
vormen, vinden wij noch in de hoogduitsche, noch in de fransche, noch in onze eigene
letteren terug. In Engeland staat het echter niet op zichzelf. De Chester Plays, de
spelen van Newcastle, Dublin, enz. zijn van gelijken aard.
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Een aantal onbekende bijzonderheden voor de zedegeschiedenis leeren wij uit dit
boekdeel kennen. Gelijk men op het vaste land het luidop lachen, in de zestiende
eeuw, Risus paschalis noemde, zinspelende op het misbruik van vreugdeuitingen in
de kerk, kende men in Engeland een L u c i f e r - of duivels-schreeuwen, om een
ontzettend geluid aan te duiden, gelijk het dikwerf in de miracle-plays voorkwam.
Sedert 1580 werd het hs. niet meer bijgeschreven. Het stamt van de familie
Ashburnham, welke het aan de schrijfster ter uitgave overhandigde.1)
6. Johannes Janssen is sedert eene reeks van jaren voor hollandsche lezers geen
vreemdeling meer. Het is niet alleen de Geschichte des Deutschen Volkes waardoor
hij ons bekend werd! Zijne studie over de historische onwaarheden van Schiller, zijn
groot werk over den beroemden Böhmer, zijne Briefwisseling uit de archieven van
Frankfort geput, enz. zijn allen sedert langen tijd bekend.
Het eerste deel der Geschichte des deutschen Volkes verscheen in 1877 en beleefde
in 1880 reeds de zesde uitgave. Zij had eene reeks tegenstrevers uitgelokt en daarmede
een grooter getal koopers. Deze tegenstand neemt nog steeds toe, en wakkert de
vrienden van de andere zijde aan.
Ja, men heeft zelfs den grond gelegd tot eene protestantsche coalitie met het
bepaalde doel Janssens geschiedbeschouwing te bestrijden. Ondertusschen werkte
de schrijver met zoo groote onpartijdigheid, dat men nú weer vond hij hebbe Erasmus
te zwart voorgesteld, dán weder hij verzwijge te zeer omtrent Luthers optreden zijne
eigene meening.
Wat er ook van zij: de vroeger verschenen deelen bevatten eene schat van
merkwaardigheden over sociale wetenschap, staatseconomie, handel, nijverheid en
kunst, welke wij zelden in zoo beknopten vorm bij elkander gevonden hebben, en
een klaren blik doen slaan in het gemeenzame leven dier dagen.

1) Men zie nog verdere bijzonderheden over dit onderwerp in het weekblad De Amsterdammer,
1886, no. 454, bl. 8, een artikel ‘Dr. Paul’ onderteekend.
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Het vierde deel bevat de geschiedenis der jaren 1555 tot 1580, en is bijzonder
belangrijk door het beeld wat ons geschilderd wordt van den strijd der partijen in
Duitschland gedurende dat tijdperk.
Met woorden en uittreksels der toenmalige godgeleerden, en bijna zonder
redeneeringen, worden ons de jammer en de ellende voor oogen gevoerd, waaraan
de onderlinge verdeeldheid der protestanten leed.
Vergeefs waren de pogingen te Frankfort en elders, om eene ‘Christliche Concordie’
tot stand te brengen. Zelfs in Oostenrijk nam de wanorde steeds toe, toen er eene
poging tot het stichten der eenheid werd gedaan (bl. 473). Ook ontbrak het niet aan
stemmen die meenden dat de keizer zelf verplicht was tegen Rome op te trekken. De
vijandschap tegen de katholieke Kerk was het eenige punt waarover men zich
verstond.
Uit de nederlandsche geschiedenis is het bekend hoevele duitsche vorsten daarbij
in de soldij van Frankrijk en andere landen stonden.
Van de andere zij was het katholicisme tevens vervallen, en katholieke vorsten
werkten zelfs mede om het bijeenroepen van eene kerkvergadering te verhoeden.
(bl. 123, vlg.)
Alleen de oneenigheid der protestanten maakte een vernietigenden slag tegen het
katholicisme onmogelijk.
De schrijver verzwijgt verder geenszins hoe de misbruiken in de katholieke wereld
de straffe Gods uitlokten, en beoordeelt het leven der geestelijkheid, zoowel als de
heerschzucht der vorsten met onverbiddelijke scherpte. Maximiliaan II was slechts
een schijnkatholiek, Philips II werd door persoonlijke heerschzucht gedreven!
Beijeren gaf het teeken van ommekeer tot beteren toestand der H. Kerk.
De stijl van het werk is boeiend en de prijs zeer matig: 6 mark per deel.1)
7. Onmiddelijk aan het werk van Janssen sluit zich dat van

1) Onder het afdrukken dezer bladzijden verschijnt Janssens vijfde deel, loopende van 1585 tot
1618. Wij geven daarvan later verslag.

Dietsche Warande. Nieuwe reeks. Deel 5

477
Ludwig Pastor, waarvan het eerste deel de geschiedenis der pausen van het einde
der vijftiende eeuw bevat.
Deze begaafde en vlijtige jonge geschiedschrijver, professor der hoogeschool van
Innsbruck heeft zich reeds voor eenige jaren door zijn werk over de zestiende eeuw
getiteld: ‘Die kirchlichen Reunionsbestrebungen’ (in Duitschland) gunstig bekend
gemaakt.
De heer prelaat Janssen legde den grond tot de geschiedkennis van den schrijver,
die deze later te Bonn en elders verrijkte en eindelijk door bijzondere studie der
pauselijke en veler andere archieven en bibliotheken zoodanig uitbreidde, dat zijn
werk eene aaneenschakeling is van velerlei minder bekende bijzonderheden uit het
leven der pausen, wier reeks hij begint in de 14e eeuw, en in dit deel met den dood
van Calixtus III sluit.
Het werk is op zes deelen berekend. Dit eerste deel draagt tot bijzonderen titel:
‘Geschichte der Päpste im Zeitalter der Renaissance.’
Dat de schrijver opklimt tot aan Petrarca om de eerste sporen der Renaissance te
zoeken is zeer natuurlijk, want die groote beweging is niet op eens maar
langzamerhand ontstaan.
Dat de schrijver echter van eene ‘ware’ en eene ‘valsche’ Renaissance gewaagt
en dit onderscheid door zijn geheele werk vasthoudt, komt ons minder juist voor.
Wat toch verstaat men door Renaissance?
Letterlijk ‘wedergeboorte,’ namelijk van die beschaving welke aan de christelijke
is voorafgegaan, en die zich, wat kunst en letteren betreft, in de plaats stelt door
laatstgenoemde sedert vele honderden van jaren ingenomen.
Zegt men daarentegen: ‘de Renaissance is de beoefening van de classische oudheid
van het standpunt der absolute waarheid des christendoms’ (bl. 6), zoo is hier, dunkt
mij, eene contradictio in terminis, want wanneer de classische oudheid beoefend
wordt, gelijk dit geschiedde door de grieksche en latijnsche kerkvaders, later aan 't
hof van Karel den Groote, verder door Hroswitha, Theophano, enz. enz., dan is het
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woord Renaissance toegepast op de 16e eeuw niet juist; dan heeft er óf wel nooit een
Renaissance plaats gehad óf het woord beteekent het misbruik dat er in de 15e en
16e eeuw van de kennis der classische oudheid, te Rome, door geheel Italië, later in
Frankrijk en vervolgens ook in Duitschland werd gemaakt.
Het woord Renaissance duidt het buitengewoon ruime gebruik aan wat in de
christelijke maatschappij van de vormen en denkbeelden der heidensche oudheid
werd gemaakt, waardoor onder anderen in Nederland aan eenen nationalen dichter,
geene grootere eer kon bewezen worden dan dat zijne gedichten in 't latijn wierden
vertaald.
Men zal den begaafden schrijver gaarne toegeven dat zulke vertaling een onschuldig
genoegen is, en de vertaler daarbij zeer goed een geloovig christen kan zijn, dat is
de vraag niet. Zoo hebben wij zelfs aan de Renaissance-tijd een aantal smaakvolle
kunstwerken te danken, die niet strijden tegen de leer der Kerk. Ja, er is nog meer.
De wetgever die gedenkteekenen der christelijke oudheid doet omhalen, en de
herinnering aan den h. Petrus v e r w o e s t , om plaats te zoeken voor bouwwerken
wier vormen aan het heidendom herinneren, zal toch wel, volgens Pastor, tot de
‘valsche Renaissance’ behooren (bl. 396). Zulks deed toch Nicolaas V. die natuurlijk
door den schrijver als een der hoofden van de ‘echte Renaissance’ wordt beschouwd.
Men ziet dus dat de onderscheiding niet kan volgehouden worden.
Ik kan niet inzien dat diegene welke van het geloof afvalt een priester is der
‘valsche, heidensche Renaissance,’ en hij die katholiek blijft bij de beoefening der
classische oudheid de ‘ware Christelijke Renaissance’ beoefent.
Mijns bedunkens kan een ongeloovige evengoed schoone vruchten van zijne
Renaissance-studie leveren als een rechtgeloovige katholiek, en kunnen de studiën
van dezen laatste soms vruchteloozer en onedeler wezen dan die van eerstgenoemde.
Er bestonden geleerden die de oudheid, die de Renaissance beoefenden om
heidensche denkbeelden te verbreiden; die
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studie is natuurlijk gevaarlijk voor het Christendom, terwijl anderen de heidensche
oudheid slechts bezigden om sommige leerstukken en kunstbegrippen der
Christeneeuwen beter te doen uitkomen. Dat verschil van karakter ligt niet aan de
Renaissance, niet zij is echt of valsch, maar de beoefenaar zelf is het.
Zoo kunnen wij dan ook Petrarca en Boccaccio geene vertegenwoordigers (of
baanbrekers) der echte Renaissance noemen, (al hebben zij zich aan 't einde huns
levens) tot Kerk en goede zeden bekeerd, Leo X is evenmin een beoefenaar van de
echte Renaissance, dewijl hij St. Pieter heeft doen bouwen. St. Pieter is eenvoudig
een gebouw waarvan de hoofdvormen aan de Heidenen zijn ontleend. Daarmede uit.
Het woord c h r i s t e l i j k e R e n a i s s a n c e , wat naar de natuur der taal niets
anders beduiden kan dan de wedergeboorte, het weder opkomen van Christelijke
denkbeelden der waarheid (op 't gebied van kunst, letteren, enz.) is dus de kunst der
middeleeuwen, zooals zij nationaal, natuurlijk, organisch groeide en bloeide - de
middeleeuwsche heldendichten, de romaansche en gothische bouwkunst, de keulsche
en vlaamsche schilderscholen, de 13e eeuwsche ciboriën, die allen zijn voortbrengselen
van die kunst welke in onzen tijd weder wordt geboren, de studie d a a r v a n is onze
echte, christelijke Renaissance.
Bij eene tweede uitgave, of in de vertaling moge Dr. Pastor deze gedachte eens
overleggen.
Gulhartig zij overigens bekend dat geen werk in vele jaren zoovele nieuwe
bijzonderheden over dit tijdperk heeft gebracht als het voor ons liggende deel. Vooral
munt daarin uit het hoofdstuk over Nicolaas V en zijne bescherming van kunsten en
wetenschappen; een kerkvorst wien het naar de getuigenis van zeer verschillend
denkende geschiedschrijvers niet om de voldoening van ijdelheid of pronkzucht te
doen was, toen hij Rome met groote en nieuwe gebouwen versierde, maar om de
verheffing van het pausdom en daardoor van de h. Kerk.
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Zeer schoon is de werking van het kunstleven nevens de politieke en kerkelijke
gebeurtenissen gegroepeerd, waarbij ons de werking van Nicolaas von Cues nog een
bijzondere belangstelling heeft ingeboezemd (347-367).
Men moge zeggen dat deze en vele andere bijzonderheden niet tot de eigenlijke
pausgeschiedenis behooren en achterwege hadden moeten blijven. 't Is waar, de
schrijver hadde zich daarvan korter kunnen afmaken, maar toch teekenen zij het
beeld van den invloed des heiligen Stoels des te levendiger en klarer. Wij verkrijgen
een vollediger overzicht van het kerkelijk leven des tijdperks, altoos met den paus
tot middenpunt. Wij heeten die onderdeelen daarom welkom en bewonderen des te
meer de vlijt des schrijvers, die ook eenige bronnen over nederlandsche geschiedenis
heeft gebezigd. Wij moeten alleen betreuren, dat de oude, versleten van Kampen,
die getrouwelijk ‘Kampen’ wordt genoemd, door de meeste duitsche schrijvers nog
altoos als hoofdbron voor de kennis der nederlandsche geschiedenis wordt gehouden.
Dit werk vormt namelijk een deel der verzameling van geschiedwerken ‘Geschichte
der Europäischen Staaten’ voor vele jaren door Unger aangelegd.
Doch sedert die dagen hebben een aantal schrijvers van Kampen wederlegd of
opgehelderd.
Ondertusschen raken deze opmerkingen alleen de bijzonderheden van Pastors
werk, en verminderen daarvan niet de groote verdienste.
Het bekleedt eene waardige plaats onder de beste geschiedwerken van onzen tijd,
en zal die ook later door de uitgave der volgende deelen, naar mijn inzien, blijven
bekleeden.
Wij wenschen daarom den jongen, talentvollen historicus van harte geluk en
bevelen zijn werk allen dringend aan die het met de historische waarheid hartelijk
meenen.
(Wordt vervolgd.)
Leuven.
DR. PAUL ALBERDINGK THIJM.
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Godefridus Duijsendpond's rijmwerken.
In Van der Aa's Biographisch Woordenboek letter D bl. 163/442 lezen we:
‘Godefridus Duijsendpond is de vervaardiger van eenige onuitgegeven Rijmwerken,
waarvan de tegenwoordige bezitter onbekend is.’
Die Rijmwerken, waarvan men in 1856 het spoor geheel bijster was, waren in
1739 het eigendom van Abraham Groenewoudt, chirurgijn te Broek, een neef van
den dichter. Eenigen tijd geleden vond ik ze terug.
Hun maker - in den volsten zin des woords - werd den 15en Februari 1669 te
Zuiderwoud in Waterland geboren en was het jongste kind van Abraham
Duijsendpond, sedert 1653 predikant aldaar.
Zijn halfzuster Hester, geboren te Zuyderwoud 16 May 1654 en aldaar overleden
24 November 1728 en zijn broeder Henricus, het tweede kind, worden in de hierna
te noemen Verjaardigten bezongen.
Van Henricus (geboren 25 Februari 1667, predikant te Ooster- en Wester Blokker
en vandaar naar Oost Indiën gevaaren, en is onder weg op de Reijse overleden in
den jaare 1718 in 't begin) bezitten wij de meer bekende B l o c k e r s S p e e l u u r e n ,
sijnde een korte Uytbreidinge over eenige uytgelesene
B i b e l s t o f f e , i n N e d e r d u y t s c h e S a n g m a a t n e d e r g e s t e l d , waarvan
de bij Van der Aa verzwegen 1e druk in 1702 bij Hendrick
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van Straalen -, en de 2e in 1752 bij R. Callenbach Klenck, beide te Enchuysen en
in-4o, verscheen.*
Vóordat Godefridus zich als chirurgijn te Lutjebroek vestigde (begin November
1710, zooals uit pag. 166 van het handschrift blijkt) om aldaar den 1en November
1736 te overlijden, deed hij eenige zeereizen als scheepsheelmeester. Of nu het goede
voorbeeld van zijn broeder, den dichter der Speeluuren, dan wel de verveling op die
lange reizen, gedurende welke hij zijn' kerflust op de hem toevertrouwde equipage
niet dan zeer noode kon botvieren - zijn weinige patienten noemt hij met naam en
toenaam - er hem toe gebracht hebben de lier te tokkelen, valt moeilijk uit te maken.
Zeker is het, dat de geheele bundel pleit voor 't geen hij in de eerste strophen van
zijn Zee-vertoningh zingt:
Ik kan mijn peune niet bestieren,
So waggelt het onrustig schip:
Waar ik tans staa 'k werd met een wip,
Vant eene boord tot t' aar gevieren.
En hou ik vast aan wand of touwen
So klest de bulderende zee
Verwoet tot aan de groote Ree
Vaak om mijn hals en in mijn mouwen.

en alles is zóo ontzettend onder den indruk van die waterige omgeving verwaterd,
dat het gerijmel met den besten wil niet ten einde toe is door te worstelen.
De titel van den teruggevonden bundel (180 bladz. 4o, gevolgd door een ‘Register
agtervolgens de ordere bij den Autheur gehouden’, van 5 bladz.) is: Alle de
Rijmwerken van Godefriedus Duijsentpont, bestaande in de zeltsaamste aanmerkingen
voorgevallen in zijn Voyagies of vier Reysen namentlijk na Groenland, Zuriname,
ten Oorlogh en na Cadix

*

Opmerkelijk is het, dat de dichter, in de wandeling Goovert 1000
met ij en niet met y schrijft.

. genaamd, zijn naam
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in Spanje. Benevens zijne Liederen en Mengeldigten. En een aanhangsel: Verscheijden
Verjaardigten, enz. De gedichten tellen te zamen 2248 verzen.
De Reys na Groenlandt (van 23 April 1690 tot 30 Augustus daaraanvolgende)
beslaat 22 bladzijden; aan zijne Zurinaamze Voyagie (met het schip de Juffr Anna,
in 1691) wijdt hij 39 bladzijden; de Voyagie ten Oorlogh (met het schip de Batavier
voor het Edelmogende Colegie ter Admiraliteyt van Amsterdam van 24 April tot het
laatst van Hooymaant - 28 Juli - 1693) lezen we op de bladzijden 63-65, terwijl zijn
reis naar Cadix, met het schip de Concordia (12 Augustus 1694 tot 26 April 1695),
op de bladzijden 67-83 beschreven wordt.
In de Groenlantsche Reys beschrijft hij: 't In Zee lopen (23 April), de Overkomst
in Groenlandt (15 may), het vangen van Zeven walvisschen en de Terugreys (van
14 July tot 30 Augusti). In de Zurinaamze Reys bezingt hij de ontmoeting met twee
Turksche kaperschepen, bij de Canarise Eylanden, op de volgende wijze:
Kwam er ooijt een Donkre Wolk
Als een weerligt ons omringen
Tot een bijster Schrik voor 't Volk
Om de handen t Zaam te wringen
't Was gewis in deze Tijt
Als twee groote Turksche scheepen
Opgeblasen ons ten Spijt
Meende met ons weg te slepen
Maar den hemel die het hert
Als het Buygsaam wasch kan buygen
Voer d' ons uyt die druk en smert
En Brak al haar hoop aan duygen
Ruym drie uuren sag men haar
Buyten schoot Rond om ons sweven
Onderwijlen bleef men klaar
Op haar aankomst vuur te geven
En na dat ons swaar kanon
Vuur en vlam begon te spouwen
Zag men met een lage son
Haar geheel en al afhouwen
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En na ‘Eene Korte Aanmerkinge over 't geene hier (in Suriname) tot voetsel van den
Mensch gevonden wert, op Eenige Vrugten en gewassen int Bijsonder en op de
Indiaansche Mooden en Huyshouding, met hetgeen daar aan vast is’ vinden we op
bl. 50 een ‘Relaas van de verschrikkelijke doot van den heer N.N. Ketelaar,
gereformeerdt predikant aan de Comme Weijne tot Zurinamen, door sijn Eijgen
Slaven vermoort,’ mitsgaders het ‘Vonnis en de Executie der Kwaad doenders.’
Die barbaarsche Executie bezingt hij op de volgende wijze:
Men siet het Blaakrend vuur vast branden,
Terwijl de moordenaars, omfaan
Met ketens, naar haar doemplaats gaan.
Geboeijt aan voeten en aan handen.
De wraak die stapt met duysent kwaalen
Haar agter na: het is nu d' uur,
Dat men haar Levend door het vuur,
O schrik! tot driemaal toe ziet halen!
Het hert, door dese pijn benepen,
Wert wederom wat opgekweekt,
En eer de doot het Lichaam breekt
Wert 't vlees met brandent staal afknepen,
Daar na haar voeten en haar handen
Van 't Lijf gekapt, en met er spoet
Het levend lichaam in de gloedt
Geworpen, om tot asch te branden.

Het ‘Relaas van het gepasseerde op het Schip van Oorlogh de Batavier’ is een
sprekend bewijs, dat Goovert den geheelen duur van die voyagie in den ziekenboeg
heeft doorgebracht, naar we hopen uit overdreven voorzorg voor zijne mogelijke
patienten; niet éen enkele bijzonderheid, die we hier toch terecht zouden zoeken,
vinden we hier terug en de geheele heldentocht werd, als boven reeds is medegedeeld,
in drie bladzijden voor het nageslacht bewaard. Alleen vindt hij in het ‘vastraken op
Nieupoorts harde banken’ waarbij het schip ‘seer snel sonk, gelijk (?) de boom van
Jonas met sijn ranken’ eene gereede aanleiding om ellendiglijk te jam-
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meren hoe ‘de moet hier ter aerden nederlagh’ in stede van behoorlijk mede te deelen,
hoe hij uit dezen perijkel - en aan wal geraakt is.
In zijn Reys na Cadiz in Spangje verhaalt hij hoe de ‘Verjaerdag van onsen
Stadthouder William pragtig geviert is van d' Engelse en Hollandse Coopvaardij
vloten, den 14 November’ (1694).
Den Brit en Batavier, door Liefde gloed ontstooken,
Set vlag en wimpel bij en al wat goed doen mag,
Nu desen Helt verjaart: ten heeft haar niet ontbroken
Aan 't Soet Trompet geklank op sijn geboorten dag.
De vlooten lossen 't zaam van boven en van onder
Een noemloos vuur en vlam uijt kleen en grof Canon,
Dat 't lild door baaij en stadt met ijselijk gedonder;
De lugt, door damp vervult, verdooft de middagson.
Dus wenst men onder al dees teekenen van vreugden
Een lange leeftijt aan het brits gekroonde hooft;
En Al wat wenslijk is die toetsteen aller deugden,
Die 't Regt van 't Lant bewaart en 't onregt stukken klooft.

Na ons medegedeeld te hebben ‘hoe off den Batavier en Britt, so bijster treurig
nedersaten’ toen zij den 6 Februari 1695 te Cadix het bericht kregen van het overlijden
van Koningin Maria (28 Dec. 1694), eindigt hij deze Reys met de opsomming der
koopmansgoederen - consenili, blanke wol, indigo en 't vijnste zilver, ongeslagen en
ook gemundt - ‘waar sij de baay mee uyt seylden’
De Liederen en Mengeldigten (bl. 88-132) zijn van meer godsdienstigen aard en
bevatten o.a.; Gedagten op de woorden van Poulus 1 Corinth. 7 vers 9; Christus en
sijn Kerk spreekende ingevoert; op de wijsen uyt het Oosten en op de droeve
Kindermoort van Bethlehem, benevens Eenige Kleyne gedichten.
Op bl. 150 vinden we in het nu volgende Aanhangsel een ‘Lauwerkrans door
Hendrikus Duysentpont gevlogten op 15
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February 1694, zijnde de geboortedag van Godefridus Duysentpont, out 25 jaaren’
en op bladz. 152 mede van Hendrikus ‘Iets Broederlijks opgedist als na Banket ter
Bruyloft van den Eerwaarden, vromen en beleefden jongman Goedefriedus (sic)
Duysentpont, Bruydegom, En de eerbare zeed en deugtrijke Jannetje Beldt, Bruyt,
te zamen in den Egt vereenigt tot Lutjebroek den 7 van wijnmaant 1696,’ terwijl de
overige bladzijden ingenomen zijn door eenige ‘Bruyloftsdigten en verjaarwensen’
wederom door Godefridus gerijmeld, die evenmin als een der vorige kunnen bogen
op fraaiheid of welgekozen woorden.
De laatste pagina van het handschrift eindelijk, bevat genealogische aanteekeningen
betreffende den dichter en diens aangetrouwde familie, door mij medegedeeld in
Navorscher, XXXVI bl. 593 volgg.
De als verloren beschouwde Rijmwerken zijn dus weer terecht en hoe veel aangenamer
het ook zou geweest zijn, te kunnen meedeelen, dat een bundel van uitgezochte
gedichten teruggevonden was, zijn we verplicht om met het bericht hunner
wederverschijning te verklaren, dat de vond verre van belangrijk en de verzameling
het werk is van een verzenmaker, zooals er in zijne dagen zoo vele waren en wier
werken thans voorgoed verdwenen zijn.
Toch zijn ze niet geheel zonder verdienste.
Niet langer zijn allen de meening toegedaan, dat men uitsluitend de voortbrengselen
van dichters en schrijvers van den eersten rang aan de vergetelheid ontrukken en
voor de toekomst bewaren moet. Men begint hoe langer zoo meer in te zien, dat die
‘prulpoeeten’ dikwijls eveneens recht hebben op een bescheiden plaatsje in onze
anthologieën en welhaast zal de tijd gekomen zijn, dat dergelijke liefhebbers naast
onze dichtervorsten in onze bloemlezingen voorkomen. Moge het soms aan den vorm
ontbreken, de inhoud hunner verzen is dikwijls vrij belangrijk; zij schreven neer wat
zij zagen, wat hun aandacht trok en zij schreven dit in versmaat omdat zij
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veel gedichten lazen. Daardoor bewaarden zij vele zaken en vooral veel woorden,
die anders niet tot ons gekomen zouden zijn; zaken, die toen alledaagsch waren, maar
voor ons geheel vreemd zijn geworden, woorden, welker beteekenis we moeten
gissen of waarvan we den zin eerst na veel lezens begrijpen.
Over den vorm en het metrum hunner verzen mogen we hen dus niet te hard vallen.
Maar in weerwil hiervan zouden we er niet toe overgegaan zijn het bestaan van
dezen bundel te herinneren, indien Van der Aa ook niet anderer nieuwsgierigheid
had gaande gemaakt.
Men stelle zich echter tevreden met hetgeen boven werd medegedeeld en verstore
de bijna 150-jarige rust dezer Rijmwerken niet.
Amsterdam.
P.J. FREDERIKS.
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Verleden der Roomsch-Katholieke Gemeente Deurne,
van haar ontstaan tot op onze eeuw
door H.N. Ouwerling.
Vervolg.
Bij resolutie van den 10den Maart 1735 werd de ambtman door Hunne Hoogmogenden
gemachtigd op het rechthuis te Deurne te laten ontbieden ‘de Roomsche Pastoor’ en
den kapelaan van Deurne en den rector te Liessel, benevens de bedienaars der
Roomsche kerkhuizen binnen de parochie, welke allen voor de schepenbank in
tegenwoordigheid van den predikant en den kerkeraad der hervormde gemeente hun
leedwezen moesten te kennen geven over het bewuste straatgerucht; dat zij het zouden
belet hebben, indien zulks in hun vermogen was geweest en dat zij hunne parochianen
ernstig zouden vermanen, zich in hun gedrag vooral gerust te houden omtrent de
gereformeerde ingezetenen van Deurne en Liessel. Van dit alles zouden de gedaagden
eene behoorlijke acte opmaken en die den drossaard ter hand stellen.
Wat den straatjongen betrof, zij kwamen dezen keer vrij, toch tegen de Deurnesche
jeugd ging de bedreiging uit, dat iedere jongen, die gedurende de
godsdienstoefeningen eenig
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geraas omtrent de kerk maken durfde eene som van tien gulden zou verbeuren. Waren
zijne ouders onvermogend, dan zou men hem drie dagen ‘op water en brood zetten’
en de kosten daarvan verhalen op de Roomsche gemeente.
Hiermede liep de zaak ten einde en de ‘Paepsche stoutigheden’ hebben zich niet
meer herhaald.
Niettemin heeft men nog twee der opvolgers van Pennincx bij hunne aankomst in
Deurne deze acte laten onderteekenen.
Het volgende jaar (1736) geraakte de pastoor in onmin met het meerendeel zijner
parochianen. Wat hiertoe aanleiding heeft gegeven, weet ik niet; maar de
ingenomenheid tegen Pennincx moet wel hevig zijn geweest, naardien men zelfs zijn
afkeer over diens vrienden en verwanten uitstrekte.
Tot deze laatsten behoorde ook de pachter der molens binnen Deurne, een zekere
Adriaan van Hout, bij wien men voortaan weigerde zijn graan te laten malen.
De ingezetenen, werden volgens getuigenis van den Heer van Deurne, opgestookt
door den drost, die gelijk blijkt bij attestatie van schepenen dd. 28 November 1739
tot tweemaal toe in eene vergadering van het corpus gezegd had: ‘Hoe verwarder
dat het in de gemeente toegaat, hoe liever dat ik het heb.’
Het gevolg van die twisten was, dat Pennincx onder goedkeuring van den Vicaris
met den pastoor van Erp, Gerardus van der Leen, plaatsen wisselde. Deze bestuurde
de parochie Deurne 43 jaren en was volgens de getuigenis van Schutjes, een deftig
en geleerd priester. In 1765 was hem de dekenale waardigheid over Helmond
opgedragen. Van der Leen deed in 1780 om zijne hooge jaaren afstand en werd
opgevolgd door Leonardus Swinkels, sinds 1774 pastoor te Wintelre. Deze heeft in
Deurne drukke dagen beleefd. De patriottische woelingen, de komst der Franschen,
de overgang der ‘Groote Kerk’ enz., al deze gebeurtenissen vielen tijdens zijn
herderschap voor. De geest des patriottismus was alhier zeer sterk doorgedrongen.
In 1784 reeds hadden een dertigtal personen een jager-corps opgericht onder den
titel van ‘St Hubrechts-Schutterij’ en een gegageerd sergeant Pruijs leerde
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hun exerceeren. Het corps had ingeteekend op het Vaderlandsche Fonds en eveneens
alle notabiliteiten van het dorp. De vijandelijke houding, die protestant en katholiek
sinds bijna anderhalve eeuw tegenover elkaar aangenomen hadden, scheen in eene
soort van vriendschapsbond veranderd te zijn.
‘De autoriteiten,’ schrijft Mr. Krom, ‘waren hier (te Deurne) allen heethoofden,
de drost Wychel, de secretaris Van Noort, de predikant Ross, de pastoor Swinkels,
de kapelaan Bijsens, zij hadden een leescollege opgericht; bij Willem Anthony van
de Mortel, ook een vurig patriot, in den Rooden Leeuw, lazen zij de Haarlemsche
en de Zuid-Hollandsche Courant en de Post van den Neder-Rhijn.’ Den 16den October
1787 evenwel verscheen alhier Mr. H.J. van Adrichem stadhouder van het
Hoog-Officie der Stad en Meierij van den Bosch en gemachtigde van den Fiskaal
van Brabant. ‘Hij liet terstond den Magistraat bijeenroepen. Eerst eischte hij
ontbinding van het jager-corps en amotie van den schutsboom. Daarop verzocht hij
den roomschen regenten zich te verwijderen. Er bleven er slechts drie over. Toen dit
geschied was liet hij door den vorster den predikant, den pastoor en den kapelaan
ontbieden. De predikant verscheen het eerst; hem werd geducht de les gelezen. Hij
moest, zei van Adrichem, de § in de Publicatie van 13 Aug. betrekkelijk de
geestelijken van buiten leeren, wat hij beloofde. Hij zou voortaan behoorlijk voor Z.
Doorluchtige Hoogheid bidden, in plaats van, zooals hij zich vermeten had, de
godsdienstoefening met het allervolmaakste gebed, het Onze Vader, te sluiten. De
kapelaan werd op dezelfde wijze behandeld en verklaarde, dat de pastoor uit angst
zijne parochie had verlaten. - Den volgenden dag werden de huizen van de jagers
gevisiteerd en de geweren, het kruit, de pluimen en andere insignia in beslag genomen.
Hierbij bleef het voorloopig.
Den 26sten kwam Van Adrichem evenwel terug. De Fiskaal had berichten gekregen,
waarin Van Adrichem beschuldigd werd niet streng genoeg te zijn geweest. De
beschuldiging werd wel met verontwaardiging afgewezen, maar hij kwam
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toch alleen daarom terug. Hij nam nu pastoor Swinkels, die inmiddels was
teruggekomen, in civiel arrest in zijn eigen huis met de vorsters van Deurne en
Helmond tot bewaarders en legde beslag op zijn brieven. Maar uit deze en uit de
informaties, die den 29sten te Helmond (hier waren daartoe gedagvaard o.a. de drost,
de secretaris en de kapelaan) werden ingewonnen, bleek alleen zijn deelneming in
het Vaderlandsche Fonds en het Leescollege en geen opruiing. Een paar dagen later
was hij alweer ontslagen uit zijn arrest; de Raad van Brabant wilde waarschijnlijk
geen mandement tegen hem verleenen.’1)
Maar de verdraagzaamheid, die er eenigen tijd tusschen Roomsch en Gereformeerd
bestaan had, was niet van langen duur geweest, bij de komst der Franschen begon
de oude religiehaat weer boven te komen.
Den katholiek was de kerk zijner voorvaders dierbaar gebleven; van zijne prille
jeugd had hij geleerd, dat de ‘Groote Kerk’ zijnen godsdienst toebehoorde; met leede
oogen zag hij steeds, dat zijne geloofsgenooten, die de overgroote meerderheid
vormden, in eene schuur hunnen God moesten komen aanbidden, terwijl een gering
aantal protestanten zich ter godsdienst-oefening vereenigen kon in eenen ruimen
prachtigen tempel; geen wonder dus, dat hij het besluit der regeering toejuichte en
zijne vreugde luide lucht gaf, dat de hatelijke plakkaten, waardoor de uitoefening
van zijn godsdienst zoozeer aan banden gelegd was, uitgediend hadden.
De protestanten daarentegen zagen zich van hunne kerk beroofd; geld tot het
bouwen van een nieuw bedehuis was er niet voorhanden: men zag zich dus
genoodzaakt in het een of ander ruim vertrek te vergaderen en dit werd gevonden in
eene gaanderij van het groot kasteel, welke plaats de Barones De Smeth, vrouwe van
Deurne, haren geloofsgenooten gaarne

1) Over de patriottische woelingen in de Meierij zie men het opstel van Mr. C.C.N. Krom,
Voorlezing over de Patriotten in de Meierij in 1787 en 1788, waaraan ik de medegedeelde
bijzonderheden ontleend heb.
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afstond. Ook hadden de kerkmeesters den predikant H.A. Ross gedwongen zijne
pastorie te verlaten, dewijl zij tot een verblijf der nonnen uit het klooster Keizersbosch,
die met haren rector derwaarts gekomen waren, moest worden ingericht.1)
Intusschen had de pastoor in de ‘uitgerooide kloosters’ in Brabant predikstoel,
biechtstoelen, altaren en andere kostbaarheden laten koopen en ze in de groote kerk
doen plaatsen, alvorens deze door de protestanten overgegeven was; maar in Februari
van 1798 kwamen een vijftigtal Franschen in Deurne om gevluchte Brabanders op
te sporen en gevangen te nemen; dezen vernielden in de ‘Groote kerk’ eenige beelden
en ornamenten en Ds Hanewinkel, die zeer op pastoor Swinkels, welken hij van nabij
kende (De schrijver der Reizen door de Majorij was predikant te Bakel geweest)
gebeten was, vermeldt dezen kleinen beeldenstorm met het grootste genoegen.
Hetzelfde jaar nog ging de kerk over; en met deze gebeurtenis sluit ik mijn opstel,
waarin ik alles heb medegedeeld; wat mij belangrijks uit het godsdienstige leven
onzer vaderen voor de hand kwam.

Aanhangsel,
vermeldende iets aangaande de kapel en den kerkelijken toestand van
Liessel uit vroegere eeuwen.
Reeds voordat er van Bakel en Deurne in oude oorkonden gewag wordt gemaakt
vinden wij Liessel vermeld. De geschiedenis van eerstgenoemde plaatsen toch klimt
niet hooger op

1) In het ‘kerkeraadsboek’ der Ned. Herv. gemeente Deurne c.a. vinden wij de volgende
aanteekening: ‘De vijf vruchteloos gedane beroepingen (na den dood van Ds H.A. Ross 3
Febr. 1818) zijn het gevolg geweest van het gebrek aan eene pastorie en de bekendheid der
menigvuldige ongelegenheden en onaangenaamheden, waaraan zich de overleden Predikant
gedurig zag blootgesteld door het dikwijls verhuizen van beter naar slechter woning en van
de onzekerheid der gunstige gevolgen der pogingen van den kerkeraad bij Z.M. den Koning
en de Synode der Ned. Herv. kerk tot het verkrijgen der benodigde Gelden om daaruit eene
nieuwe en geschikte predikantswoning te stichten.’
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dan tot 720, terwijl Liessel reeds in 711 voorkomt. In dat jaar schonk Ansbald, de
broeder der non Bertilindis Willebrordus zijne goederen te Diessen en te Liessel met
vele lijfeigenen en woningen1). Deze schenking had plaatste Waalre in Kempenland,
waar de edelmoedige Angibald reeds acht jaren vroeger aan den Apostel der Friezen
vele bezittingen had opgedragen en Ansbald toen zelf priester was. Sedert dat jaar
vind ik den naam Liessel voor 't eerst weder in eene acte uit het jaar 1400 waarbij
Merecken, dochter van Jan Dyrckx en van Liessel geboortig den H. Geest van Deurne
drie malder rogge maakt. Jacobus Lycop, pastoor van Helden, treedt hierbij als notaris
op.
Sinds onheuglijke tijden heeft Liessel eene aanzienlijke kapel gehad, die aan de
Moeder Gods en den H. Hubertus was toegewijd en welks benificie ter begeving
stond van den provinciaal commandeur der Duitsche orde2). Rijk konde men dit
benificie geenszins noemen, als brengende nog geen 110 gulden jaarlijks op. De
rector, die het aanvaardde, nam ook de verplichting op zich om voor het
maatschappelijk onderwijs der jeugd te zorgen; rector en schoolmeester waren vóór
de Reformatie in de stad en Meierij hier in een persoon vereenigd. In welk jaar de
kapel van Liessel haren eersten verblijvenden rector heeft gekregen, is niet met
zekerheid te melden; veilig echter mogen wij aannemen, dat zulks bij de oprichting
van het beneficie geschied is, te oordeelen naar de verplichtingen, welke er op den
kapelaan rustten.
‘Den 28 Maart 1549 wordt Dierik van den Berghe, priester der Duitsche orde, in
zijn recht op de kapelanie van St Martinus en Nicolaus in de kapel van Lyesele,
gehandhaafd; in 1553 was Johan Ritselucht alias Nulant als rector der kapel niet
aanwezig. In 1622 schijnt Henricus van Brei, kapelaan te Deurne de kapel van Liessel
bediend te hebben, ver-

1) Zie ‘De Volks-Missionaris 6den jaargang blz. 398.
2) Zie Schutjes, art. Liessel.
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mits hij 10 April schrijft, dat het H. Sacrament niet langer in de kapel zal bewaard
blijven, hoewel dit om den verren afstand noodig is, wijl er krachtens bisschoppelijke
verordening in de kapel licht branden moet, waarvan de kapel de kosten niet dragen
kan.’1)
Na den vrede van Munster werd de kapel voor den hervormden godsdienst
ingericht, en Liessel als protestantsche gemeente met Deurne gecombineerd. De
katholieken van hunne kapel beroofd, zijn voor een deel de godsdienstoefeningen
gaan bijwonen op den Grootenberg, voor een ander deel te Meijel; later, wellicht
omstreeks 1672 - hebben zij in de nabijheid der oude kapel eene schuurkerk
opgetrokken, waarin tot 1834 de godsdienst verricht is; deze kerk was wel onderhoorig
aan den pastoor van Deurne, doch werd niet van uit die plaats bediend. Aanvankelijk
werd er op zon- en feestdagen te Liessel slechts eene mis gelezen, doch in 1714
begon de rector op die tijden 2 missen te doen. Maar dit was den winkeliers van
Deurne een doorn in het oog, en ten einde het oude gebruik gehandhaafd te zien,
presenteerden zij weldra een request bij den Heer van Deurne, dat luidde van woord
tot woord, als volgt:
Aan den Ho: Ed: Welgeboore Heer Johan Geboore Baron van Leefdaal
Heere der Heerlykheden Deurne Liessel etc, etc, etc.
Geven met alle onderdanig respect te kennen de gemeyne Ingesetenen der
Roomsche kerk der Heerlykheyt Deurne, hoe dat sy suppltn tot haar
overgroot leetwesen verstaan hebben, dat den Mispriester tot Liessel sig
vervordert aldaar twee Missen te doen op Sondagen, en onse Feestdagen
het welke als zijnde nitoir strijdig tegens d'oude usantie en immemoriale
geheugenis soo wel voor als na de reductie der stad en Meijerije van 's
Bosch Ja selfs soo lange den Roomschen Dienst

1) Zie Schutjes, art. Liesel.
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aldaar geexcerceert is. Dat bovendien sulcx is strekkende tot seer overgroot
nadeel van de goede Ingesetenen der Heerlijkheyt Deurne door dien aldaar
veele Lieden zijn woonende die enkel en alleen moeten bestaan en
subsisteeren van 't verkoopen van haare winkelwaren, de welcke die van
Liessel als wanneer geen twee Diensten hadden op de voorz: Dagen telkens
hier moesten komen en alsoo alhier daardoor wierden gedebiteert ende
gesleeten deselve winkelwaren die sij lieden tegenwoordig gaan koopen
tot Helmont, Asten en Vlierden, alsoo tot Liessel geen eene winkel is,
alsmede dat daardoor wert veroorsaakt, dat des Sondaags die van Liessel
aan de Kerkgeboden tot Deurne niet en sullen komen, en vermits dit een
sake is van een seer ver uytsigt en te dugten staat dat daaruyt sullen
resulteeren veele inconvenienten en verwijderinge, indien hierin niet en
wort voorsien weshalven soo keeren de suppltn haar in alle onderdanigheyt
tot U Ho: Ed Welgeb. seer ootmoedig versoekende dat desselfs goede
geliefte sy den voorn. Mispriester tot Liessel te ordonneeren dat hij sig te
vreden sal hebben te houden met het oude gebruyk.
T, welk doende etc.
(Volgen de handteekeningen)
In Februari 1744 was de rector Johannes van Loon overleden en de kapel werd eenige
maanden van uit Deurne bediend; maar inmiddels stierf ook de pastoor van Asten,
waarvan het gevolg was, dat de H. Dienst in Liessel voor eenige weken gestaakt
werd; want de kapelaan van Deurne was, voor tijd en wijl, met de herderlijke
zielenzorg over Asten en Ommel belast en trad 16 Juni aldaar in functie. Maar terstond
presenteerden die van Liessel een request aan de Hoogmogenden, waarbij zij eerbiedig
verzochten, dat een naburig priester, Franciscus van Liemde, kapelaan te Maarheeze,
Soerendonk en Sterksel geauthoriseerd mochte worden om den dienst voor tijd en
wijl waar te nemen.
Bij resolutie van 18 Augustus 1744 werd dit verzoek toegestaan, doch slechts voor
twee maanden. Evenwel eerst in
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het voorjaar van 1745 vertrok van Liemde uit Liessel, waar hij vervangen werd door
Marcellus Wellens, die 26 April 1745 door de Hoogmogenden ‘geapprobeerd’ was.
Inmiddels was Liessel, dat in 1669 met den Heidrik en den Moosdijk (Neerkant)
bestond in den Nomber ofte ghetal van 60tich huijsen merkelijk in zielental
toegenomen.1)
In 1768 tot 80 gezinnen aangegroeid, begon Liessel behoefte te gevoelen aan een
ruimer kerkgebouw dan het schuurtje, waarin sinds 1672 den Roomschen dienst
geëxerceert was. Die schuur had bovendien een allerellendigst aanzien en het strooien
dak, waaraan geene herstellingen mochten geschieden en dat bij de honderd jaren
oud was, was zoo slecht, dat regen en wind hier en daar vrij spel in het kerkje hadden.
Den 29sten Januari wendden zich dan ook de proost Andries Coolen en de
kerkmeesters Jan Lambert Hikspoors en Gerrit Goossens per request tot de
Staten-Generaal, te kennen gevende, dat hunne kerkschuur slechts 30 vt. in het
vierkant was, weshalve de Roomsche gemeente, die uit meer dan 80 gezinnen bestond,
er nog geene plaats konde vinden om te staan, veel minder om te zitten. Daarom
verzochten zij, dat het hun mocht worden toegestaan de schuur 7 vt. binnenwerks te
verlengen; de muren aan de oostzijde tot 9, aan de westzijde tot 7 en den gevel tot
13 vt. op te trekken en daarin te plaatsen 3 glaazen raamen ieder van 3 vt. in 't
vierkant. Verder wenschten zij binnen de kerkschuur te mogen maken eene galerij
ter lengte van 24 à 25 vt. en ter breedte van 13 vt. benevens het dak met planken te
mogen beschieten. Tot groote vreugde der bevolking werd het verzoekt door de
Hoogmogenden ingewilligd, mits de ruiten der ramen in lood werden gevat.

1) Bij de volkstelling van 21 Juli 1791 waren er te Liessel 67 en op den Heidrik en den Moosdijk
te zamen 31 huizen, terwijl Liessel eene bevolking telde van 359, en den Heidrik met den
Moosdijk 180 inwoners.
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Rectors of Proosten der Kapel te Liessel.
1549. DIERIK VAN DEN BERGHE.1)
1553. JOHAN RITSELUCHT ALIAS NULANT.1)
1622. HENRICUS VAN BREY1)
17.. GYSBERT VERPORTEN1)
1719. NORBERTUS MUTSAERTS, overleden te Liessel in 1733.
1733. JOHANNES VAN LOON, geboren binnen de heerlijkheid Deurne, werd 1
Mei 1733 door H.H.M. als kapelaan te Liessel toegelaten en overleed aldaar in
Februari van 1744.
1744. FRANCISCUS VAN LIEMDE van Helmond was den 24 Febr. 1741 als
kapelaan van Maarheeze c.a. toegelaten en kreeg 18 Augustus 1744 autorisatie
om voor twee maanden den dienst te Liessel te verrichten.
1745. MARCELLUS WELLENS van Son ontving zijne goedkeuring als kapelaan
te Liessel bij resolutie van H.H.M.d.d. 26 April 1745. In 1737 was hij kapelaan
te Erp. Hij stierf te Liessel in 't laatst van 1748.
1749. ANDRIES COOLEN van Eindhoven werd van kapelaan te Maarheeze c.a.
rector te Liessel en ontving als zoodanig zijne aanstelling van H.H.M. bij
resolutie van 8 Febr. 1749. Hij deed in 1774 afstand van het rectoraat.
1774. LUDOVICUS VAN DE MORTEL van Deurne werd in 1763 kapelaan te Asten
en bij resolutie van 11 Augustus 1774 door H.H.M. als rector te Liessel
toegelaten, waar hij in 1776 stierf.
1776. JOHANNES DOMINICUS VERMEULEN van Nuland werd

1)
1)
1)
1)

Zie Schutjes art. Liessel.
Zie Schutjes art. Liessel.
Zie Schutjes art. Liessel.
Zie Schutjes art. Liessel.
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bij resolutie van 13 Dec. 1776 door H.H.M. als rector te Liessel toegelaten.
1799. JOHANNES VAN DER PUTTEN van Osch werd in 1792 kapelaan te Vechel,
in 1799 rector te Liessel, waar hij slechts korten tijd verbleef, trad bij de
Trappisten in het noviciaat, werd vervolgens praeceptor aan de Latijnsche school
te Gemert, en verder pastoor van Tongelre en later van Wintelre.
1800. GODEFRIDUS BIJZENS van Zeelst werd, van assistent van den pastoor van
St. Oedenrode, door H.H.M. 30 Maart 1785 als kapelaan te Deurne geapprobeerd,
en trad in 1800 als rector te Liessel in bediening, waar hij den 4 Nov. 1826
overleed.

Bijlage I.
Offergiften uit vroeger dagen.
Anno 1621. Op sinte Lauwreyns dach 7 gl. 10 st.
verkocht: eenen vrouwen rock die welcke
Maryn Gorts de kerck hadde ghegeven
en die vercocht
Anno 1625 den 17 Augusty van Tonus
Henryckx, van eenen rinck ontfangen

3 st.

Anno 1626. Opten corsdach, van
Jenneken Hanrick Guns huijsvrou
ontfangen

1 gl.

het welck hen dochter ons lief vrou om
Godts [wil] hadde ghemackt.
Anno 1627 den 2 July hebben wy eenen 10 gl. 2 st.
zwarten rock aan de kerck voer alle man
vercocht die maryken Ghielens de kerck
om Godts wijl hadde ghemackt en die
heeft ghemynt Hanrick Jan Jacops voer
Item (26 Mey) doer handen van den
pastoor ontfangen 30 st. en dat van
weghen Jenneken Henricke Lenputten,
dat zy hadde ghemackt tot sieraed van
sinte Anna. -
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Bijlage II.
Op huyden date onderschreven soo heeft Marten van Lier, Inwoonder der Vryheyt
Oirschot, verclaert en opentlyck vuytgesecht dat JACOB GEURTS VAN DER HORST
tegenwordig woonende in den Dorpe van Doerne in 't Quartier van Peelandt Meyerije
der Stadt van 's Hertogenbossche langhe jaeren met Hem Marten in Garnisoen heeft
gelegen binnen de stadt Herenthals in dienste van sijne Con. Mat. van Spaignien die
voorsz Marten te Peerde en de voorsz Jacob te voete dienende aldaer malcanderen
wel hebben gekent en dat gebeurt is ten selven tijde dat die voorsz JACOB VAN DER
HORST, als soldaet dickwils en meenich reijsen buyten sijn verlooff vuyt-blijvende
op verscheyde plaetsen de Passanten knevelende en affsettende, deselve overmits
sijne Quaede feyten en comportement is gevanghen geseth geweest binnen Herentals
voorsz en dat het met den selven JACOB soo verre was gecomen dat hij was verwesen
om gejustificeert te worden, maer dat de selven te lesten door sijne Officieren is
verbeden geweest. Ende dat onlanghs gebeurt is dat Hij Marten sijnde tot Doerne
voorsz den voorsz JACOBEN comende van de geboden of vuyter kercke den selven
JACOBEN aenranden seggende tegens hem gij sijt nu een braff man dat se u alhier
Schepen hebben gemackt. Tis nu beter met u als doen wij tot Herentals in dienst
laeghen, mede verclaerende die voorsz Marten 'tgeen voorsz altijt staende te sullen
houden en daerop handtasting aen Peeter Michielsen ondergenoemde heeft gedaen
sijnde deese voorsz verclaeringhe geschiet ten huyse Peeter Michielsse Schepen tot
Oirschot in presentie en ten Aenhooren die voorsz Peters mij Niclaes van de Sande
Openbaer Notaris, resideerende binnen Ste Oeden-Rode en int bijwesen van Derick
Frentrop ook Schepen tot Oirschot, die des T oirconde deses als getuygen hebben
onderteeckent bijneffens den voorsz Marten opten eenentwintichsten Meert XVIc
negen en vijftich Was onderteekent T merck * Marten van Lier woonende tot Oirschot
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Peeter Michielsen als getuyghen alsnoch stont Derick Frentrop alsnoch me presente
N van de Sande Nots.

Bijlage III.
Memorie van de Regenten van Liessel, ten eijnde de Capelle van Liessel
niet mag werden afgebrooken (opgesteld in 1752 door den drossaard.
Antonie La Forme te Deurne).
Eerstelijk dient geweten, dat Liessel is eene separate Heerlijkheyt.
En dat aldaar is een groote Capelle met de Regten, en Geregtigheden, daartoe
specteerende.
Te weeten dat de voors. Capelle bestaat in een schip of Buyck, met een Choor
daaraan, waarin voordese oock begraven is.
En aan het eynde van den Buyck staat daaraan een Thoorn met een orologie en
Klockeslag. En twee bequame Klocken daarin, om te Luyen, welke ook geluyt
werden, als iemand van de opgesetenen is gestorven en begraven wort.
Dat deselve Capelle is omringt van een Kerkhoff waarvan de steene muur die om
deselve gelegen heeft, is seer gedevaliseert en aan een sijde geheel weg.
Welke kerkhoff wort gebruykt tot een begraaffplaats voor de opgesetenen van de
Heerlijkheyt Liessel, gelijk van alle oude tyden is geschiet vermits Liessel is vijf
quartiers van Deurne.
Dat ook de Heerlijkheyt van Liessel is een separaat vol Leen, Leenroerig aan den
Ed Rade van Braband.
Dat den tegenwoordigen Heer van Deurne en Lieszel die in den Jaare 1728 heeft
gekogt en verheven als twee bezondere Heerlijkheden en Leenen ter audientie van
Rolle van Ed: Rade van Braband, na aftrecken van 't zegel van wasse en daar voir
moeten betalen, de Regten van een vol Leen van ieder.
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Dat den voorn: Heer heeft het Regt om tot Lieszel aan te stellen Officier,
Borgemeesters, Schepenen, Secretaris, en Vorster mitsgaders andere Officianten
wegens haar Ho: mo. Placcaten.
Dat aldaar ook is een separate Koster en Schoolmeester.
Dat wylen den Heere Rogier Baron van Leeffdaal sig heeft geaddresseert gehad
aan Ho: mo: ten eynde Lieszel tot een separate Heerlykheyt mogt werden verklaart
en van Deurne mogt werden gesplitst gebruykende onder andere middelen om redenen
hiertoe dat Notabel is, dat tot Liessel is een groote Capelle met de Regten en
geregtigheden daer toe specteerende gelijk te sien is in de acte van haar Ho: mo:
van den 22 April 1678.
Dat omtrent agt Jaaren geleden de boomen staande op het kerkhoff tot Lieszel
door wijlen den Heere Rentmr Des Tombes ten behoeve van 't gemeene Lant sijn
verkogt en waarvan een goede somme is geprofiteert.
Dat zedert van wegen het gemeene Lant voors. kerkhoff wederom met yke Boomen
is beplant.
Dat ingeval de muur om het voors. kerkhoff niet wert opgemaakt de voors. ijke
Boomen in gevaar zijn van ten eenemaal te worden geruineert door de drift van een
groot getaal Runderbeesten die dagelijks tweemaal aldaar moeten passeeren, in 't
gaan en komen van de Peel.
Dat de kerkhof van Lieszel is een begraafplaats voor de opgesetenen van Lieszel
alzoo Liessel is eene separate Heerlijkheyt, Leenroerig aan het Leenhof van Braband
synde een vol Leen gelijk gesegt is.
Dat de Regenten van Liessel presenteren de muur om het kerkhoff ten Lasten van
de gemeente op te metselen mits aan haar wert overgegeven het Regt om de kerkhof
te beplanten ten behoeve van de gemeente.
Alsmede de capelle te sullen onderhouden in reparatie jaarlyx voor vijftien gulden
zijnde de helfte minder als het Lant daar voor betaalt.
Waarom de Regenten versoecken en vermeenen, (onder correctie) dat voors.
Capelle niet mag werden afgebrooken.
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Over het geslacht Bartolotti van den Heuvel
medegedeeld door A.J. Servaas van Rooyen.1)
‘Op huyden den IIIIen January XVI cLXXXI compareerde voor mij Cornelis
Ouwendyck openbaer notaris binnen Delff ende den getuygen den Heer en Mr.
Willem van der Burgh Advocaat voor den Hove van Hollant wonende alhier, regtelyck
versocht synde om der waerheyt getuygenisse te geven ten versoecke van de Heeren
Johan Baptista, ende Arnold Bartolotti van den Heuvel, gebroeders, ende nagelaten
Sonen van wijlen den Heere Gulielmo Bartolotti van den Heuvel, ende Vrouwe
Jacoba van Erp, in haer leven gewoont hebbende tot Amsterdam, ende verclaerden
seer wel te weten ende hem getuyge seer wel kennelyck te syn, dat wylen Tielman
Rutgers zoon van den Heuvel uyt Ceulen vertrocken, alwaar sijn vader Heer Rutgers
van Heuvel gestorven was, ontrent den jaere 1500, alhier binnen deser stede getrout
is met Alith Dircxdr van Rodenrys beyden leggende in de oude kerck deser stede
begraven, onder eenen blauwen sercksteen, die op huyden nog mette wapenen van
van den Heuvel ende Roodenrys te sien is, ende volgens het opschrift van den selven
sercksteen hij overleden is, op den tweeden October XVc ses en dertich,

1) Aan Prof. Alb. Thijm.
Hooggeachte Heer,
Ingesloten zend ik u 4 bladz. afschrift van eene verklaring, ontleend aan de protocollen van
not. Ouwendyck te Delft, ao 1681. Met het oog op vroegere geslachtsbijzonderheden der
Bartolotti's in uwe Warande voorkomende, vertrouw ik, dat de toezending ter plaatsing in
dat tijdschrift u welkom mag wezen.
Gaarne en hoogachtend
Uw Dw. Dr.
A.J. Servaas van Rooyen.
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ende syne voorn. huysvrouwe op den negentienden November XVc vijff en dertich
die welcke beneffens syne soon Mr. Willem Tielmansz. van den Heuvel in syn leven
Schepen deser stede in de jaren XVc acht en veertig ende XVc negen en veertig ende
daer ontrent ende Anna Tielmans dr van den Heuvel getrout met Cornelis Michielsz.
Vosmaer in syn leven Burgemr deser stede in den jare XVc drie en vyftich, etc, onder
andere kinderen mede by syne voorn. huysvrouwe Alyt van Rodenrys heeft verweckt
ende naergelaten, wylen Cornelis Tielmans van den Heuvel in syn leven getrout met
Cornelia, dr. van Adriaen Willemsz. Bodegem van Montfoort, ende dat van de selve
onder andere kinderen gecomen is Christiaen Cornelis zoon van den Heuvel, getrout
met Jeanne de Boubay Rogiers dr. van dewelcke mede onder andere kinderen gecomen
is Willem Christiaens zoon van den Heuvel, der requirantes grootevader, in syn leven
getrout met Margareta Thybout Henricksdr. welcken Willem van den Heuvel by
adoptie, ende volgens Testament van wylen Jan Babtist Bartolotti in syn leven
gewoont hebbende tot Hamburg den naem van Bartolotti heeft aengenomen die voorts
by syne nacomelingen beneffens die van van den Heuvel gecontinueert. Gevende
voor redenen van welwetenschap particulierelyck dat syne comparants
overgrootmoeder wylen Alida van den Heuvel getrout met synen overgrootvader
Cornelis van der Burgh Jacobsz. was een dochter van den voorn. Mr. Willem
Tielmansz. van den Heuvel wiens schilderie ofte afbeeldinge als mede die van des
selfs voorn. huysvrouwe als nog orginelyck onder hen syn berustende.
Compareerde mede ter gerechtelycke instantie de Heer Johan van der Meer der
Medicinen doctor binnen deser stede, ontrent 65 jaeren, ende verclaerde dat syne
overgrootmoeder was Margareta Vosmaer huysvrouw van Maerten Henrickse Storm,
ende dat deselve was een dochter van de voorn. Cornelis Michielsz. Vosmaer ende
de voorn. Anna Tielmansz. van den Heuvel, wiens broeders waren de voorn. Mr.
Willem Tielmansz. van den Heuvel, ende Cornelis Tielmansz. van den Heuvel, van
welcken Cornelis Tielmansz. van den Heuvel, de Requiranten in manieren als boven
in regte wettige ende mannelycke linie gecomen sijn.
Compareerde mede Mr. Pieter van der Dussen regtsgeleerde, 56 jaer, mede
woonende binnen Delff ende verclaerde dat syn overgrootmoeder Elisabeth Vosmaer
huysvrouwe van Mr Servaets Versteyn in syn leven Raetsheer in den Hove van
Hollant, was een dr. van Michiel Vosmaer Raed ende Tresaurier deser stadt die een
soon was van den voorsz Cornelis Michielsz. Vosmaer Burgemr ende van Anna
Tielmans dr. van den Heuvel, ende dat
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desselfs Broeders, als gesegt is waren voorn. Mr. Willem ende Cornelis Tielmansz.
van den Heuvel; verclaerden wyders d'voorn. respective deposanten het wapen dat
die van het opgemelte geslagt van den Heuvel binnen deser stede altyt gevoert hebben,
is een gouden chevron of keper op een swarten schilt, voor helmteecken hebbende
een vrong van gout, ende swart daar uyt coomt een swarten arent met uytgestreckte
vleugels. de beck gout ende de foliagie gout ende swart gelyck hier boven
afgecoloreert staat1). sooals hetselve als nog in verscheyde schilderyen glasen ende
monumenten van de voorouders te sien is, ende specialyck inde voorn schilderie van
de voorn. Mr Willem Tielmansz. van den Heuvel onder den voorn. Mr Willem van
der Burg berustende, gevende sy getuygen voor redenen van wetenschap, dat sy
gelyck als boven gesegt is mede van het geslachte van van den Heuvel syn afkomstig
en alle het gunt voorn. is haer ouders ende voorouders niet alleen hebben hooren
seggen maer oock alsoo in de notitien en genealogien by haere ouders nagelaten te
vinden, ende de Heeren van der Burgh ende van der Meer als nog specialyck dat de
vruntschap tusschen hunne ouders, ende die van de requiranten altyt is onderhouden,
ende by occasie van ymants overlyden de huysen syn gesloten, ende sulcx 'tgunt
voorsz. is seer wel te weten.
Aldus gedaen enz. Volgen de handteekeningen.2)

1) Ter zijde der akte staat het in ruwe schets, met de pen geteekende wapen.
2) Een genealogie Bartolotti is te vinden Navorscher XXVI, 42, blijkens Navorscher XXXI,
203.
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Vondel, de lierdichter.
Letterkundige studie.
IV. Vondels zuiver lyrische poëzie, en de parel daarvan: de reizang uit
den Gijsbrecht: ‘Waar werd oprechter trouw.’
‘De kunst is lang, het leven kort, zeide Hippokraat. Niemand wordt met de kunst,
wel met eenen trek tot de kunst geboren.
Men klimt al hijgende en zweetende van langerhand de steilte van Parnas op.
Oefening en wakkerheid wetten het vernuft, en struikelen leert opmerken; zoodat
men, na verloop des tijds terugziende, misstellingen en dolingen in rijmen of
anderszins begaan, leert wraken; ook riekt hoe alles niet met eene even goede luim
gedicht zij. De goede vader Homeer sluimert zelf bijwijlen. Een zelfde seizoen is
jaarlijks hetzelfde niet; en vruchten en bloemen uit eene zelfde spruit en eenen zelfden
steel gesproten, verschillen dikwijls niet luttel.’
Zoo schreef Vondel in eene narede bij de uitgave zijner ‘Verscheiden Gedichten.’
Hartgers, Amsterdam 1644.
Waar hij zelf verzekert, dat de goede vader Homerus bijwijlen sluimert, valt de
verklaring lichter, dat er onder Vondels lyrische gedichten, en welk een aantal
boekdeelen beslaan zij niet, verschillende gevonden worden, die zonder schade voor
's dichters roem onuitgegeven hadden kunnen blijven. Doch
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wie kan billijkerwijze verwachten, dat al de werken eens dichters den stempel der
volkomenheid dragen?
En verhoogt het ons genot niet uit het aantal vruchten, welke aan den boom van
Vondels dichtgenie prijken, de sappigste uit te zoeken en te genieten? Dat de smaken
verschillen, is eene te bekende waarheid, om verwondering te baren als de eene
persoon naar een appel grijpt, hard van schil, vast van vleesch, en slechts te verduwen
door zijne sterke maag, de andere naar eenen, welke in den mond smelt. Wat evenwel
voortreffelijk is, blijft voortreffelijk, onverschillig welke hoedanigheden daartoe
aanleiding geven; en juist door veelzijdigheid kenmerkt zich het genie.
Wanneer wij hetgeen er over onzen Vondel geschreven is, in oogenschouw nemen,
en daarmede de uitgebreide literatuur der Duitschers over hunnen Goethe en Schiller
vergelijken, moet de bekentenis ons van het harte, dat er nog veel te doen overblijft,
eer wij, Nederlanders, zonder blozen aan de zijde onzer Germaansche naburen kunnen
plaatsnemen. In tal van geschriften hebben tal van Duitsche geleerden den levensloop,
het karakter, de werken hunner hoofddichters aan een bijna microscopisch en de stof
uitputtend onderzoek onderworpen.
Noch over de werken, noch over het karakter, noch over de lotgevallen van onzen
hoofddichter bestaat er eene standaard-studie. Een uitgave van Vondels gezamenlijke
werken, welke op de hoogte van de eischen des tegenwoordigen tijds is, laat zich
nog steeds wachten.1)
Wil men in eene niet al te verre toekomst eene groote, algemeene Studie over
Vondel mogelijk maken, zoo behoort men aan te vangen met den dichter in
onderdeelen te behandelen. Deze kleinere beschouwingen zijn als zoovele steenen,
welke tot bouwstof dienen zullen voor het omvangrijke standaard-werk.
Die beschouwingen moeten zich niet bepalen tot Vondel den treurspel-, den hekel-,
den lierdichter, zij dienen

1) Deze zal eerlang, door de goede zorg van Prof. Alberdingk Thym verschijnen.
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zich uit te strekken tot Vondel den epischen, den didactischen dichter, den
prozaschrijver, den vertaler. Zij kunnen dieper gaan, en zielkundige processen, zooals
Vondels wisselingen in het godsdienstige, en zijnen overgang tot de Moederkerk
ontleden. Zij kunnen zich bewegen op letterkundig, maatschappelijk en
geschiedkundig terrein, door niet één gedicht afzonderlijk, maar alle gedichten,
waarin één of meer, of eene bepaalde klasse van personen als hoofdfiguren optreden,
te behandelen. Daartoe geven de cyclus van gedichten ter eere van Frederik Hendrik,
de Rommelpot-cyclus, de Oldenbarneveld-cyclus, en meer andere, aanleiding.
In dezen laatsten komt een gedicht voor met den zonderlingen titel: Geuzenvesper
of Ziekentroost voor de Vier en Twintig. De Vier en twintig zijn de rechters, die
Oldenbarneveld ter dood veroordeelden. Onze dichter doet het voorkomen alsof zij
wroeging en gewetensknagingen gevoelden, alsof zij ziek van harte waren. Hij neemt
de rol van Ziekentrooster op zich, met het doel hen hun vergrijp nog dieper te doen
inzien. En mochten er nog verstokten onder hen zijn, voor deze luidt hij de Vesperklok,
om hun slapend geweten wakker te maken.
Het herdenken van den smadelijken dood des grijzen Advocaats doet na zoo vele
jaren nog de tranen in zijne oogen opwellen; zijne deernis drukt hij uit door een innig
gedacht beeld:
Had hij Holland dan gedragen
Onder 't hart,
Tot zijn afgeleefde dagen,
Met veel smart,
Om 't meineedig zwaard te laven
Met zijn bloed,
En te mesten kraai en raven
Op zijn goed?

Het metrum met zijn langen en daaropvolgenden korten, afgebeten regel geeft des
dichters droefheid, die elk oogenblik tot verontwaardiging dreigt over te slaan, en
dit in het laatste couplet ook doet, op onverbeterlijke wijze weer. Tusschen de
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regels van het vers door leest men, dat de dichter voor de toekomst van het land
vreest, waar het mogelijk is zulke schreeuwende onrechtvaardigheden te begaan:
Maar waarom den hals gekorven?
Want zijn bloed
Was in de aders schier verstorven;
In zijn goed
Vond men nooit de Pistoletten
Van 't verraad,
Uitgestrooid, om scherp te wetten
's Volleks haat.

Vondel heeft niet geweten, of wat wij eerder gelooven, deed voorkomen, alsof hij
niet wist, dat de strijd tusschen Oldenbarneveld en Prins Maurits voor beiden eene
kwestie was van te zijn of niet te zijn. Zij speelden een spel, waarbij hunne hoofden
de inzet waren; evenals toen ‘Gommar en Armijn te Hoof, dongen om het recht
geloof’ heeft 's Prinsen stalen kling, ‘zoo zwaar van gewicht, dat al 't ander viel te
licht,’ de dobbelpartij ten zijnen voordeele beslist. Doch als zoodanig beschouwd,
bleef er weinig stof over voor dichterlijke inspiratie. Vondel had van alles wat op
voorbeschikking of noodlot geleek een gruwelijken afkeer, - wij wijzen slechts op
zijn Decretum horribile, - diensvolgens waren het:
Gierigheid en wreedheid beide,
Die het zwaard
Grimmig rukten uit der scheide,

en die,
Nu bedaard,
Zuchten: ‘Wat kan ons vernoegen
Goed en bloed?
Och hoe knaagt een eeuwig wroegen
Ons gemoed!’

In laaien gloed slaat thans de vlam van 's dichters verontwaardiging omhoog, en als
weleer de profeten van Israël wijst hij op de straffende hand Gods:
Weest tevreên, haalt predikanten
West en Oost!
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Gaat, en zoekt bij Dordtsche Santen
Heil en troost!
't Is vergeefs, de Heer komt kloppen
Met zijn Woord;
Niemand kan de wellen stoppen
Van dien moord.

Vondels gemoed moet fijn bewerktuigd zijn geweest, dat hij zulke tonen slaken kon.
Nog treffender bewijs van zijn innig gevoel geeft hij in den Reizang der Edelingen,
Vierde Bedrijf, Gijsbrecht van Amstel. Geene ons bekende letterkunde kan een
dichtstuk aanwijzen, dat de huwelijksliefde op hoogeren psalmtoon bezingt. In slechts
vijf coupletten1), die, hoe gedrongen van vorm, - en juist daarin ligt te meer eene
reden van voortreffelijkheid, - eene wereld van de heerlijkste gedachten uitdrukken
in de liefelijkste melodie, welke ooit Nederlandsche ooren streelde, schenkt hij ons
een eenigen Lierzang, den eerenaam waardig van Het Hoogelied der Huwelijksliefde.
Hoe diep Vondel verstrikt moge zijn geweest in de banden van het
bastaard-classicisme, wanneer hij eene enkele maal, - helaas, waarom slechts eene
enkele maal, - de breede vleugels der begeestering uitslaat, verbreekt hij zijne boeien,
en is hij niet meer aan de gekluisterde arenden in onze diergaarden gelijk, maar stijgt
hij trotsch ten hemel, het eeuwige zonlicht te gemoet.
Waar werd oprechter trouw,
Dan tusschen man en vrouw,
Ter wereld ooit gevonden?
Twee zielen, gloênde aaneengesmeed,
Of vastgeschakeld en verbonden
In lief en leed.
De band, die 't harte bindt
Der moeder aan het kind,
Gebaard met wee en smarte,
Aan hare borst met melk gevoed,

1) De drie volgende ocupletten, het gedicht is er acht lang, dienen slechts om de betrekking aan
te wijzen, welke er tusschen den Zang der Edelingen en den inhoud van het treurspel bestaat.
Zij behooren dus niet tot het wezen van het gedicht.
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Zoo lang gedragen onder 't harte,
Verbindt het bloed.
Nog sterker bindt de band
Van 't paar, door hand aan hand
Verknocht om niet te scheiden,
Nadat ze, jaren lang gepaard,
Een kuisch en vreedzaam leven leidden,
Gelijk van aard.
Daar zoo de liefde viel,
Smolt liefde ziel met ziel,
En hart met hart te gader;
Die liefde is sterker dan de dood,
Geen liefde komt Gods liefde nader,
Noch is zoo groot.
Geen water bluscht dit vuur,
Het edelst dat natuur
Ter wereld heeft ontsteken;
Dit is het krachtigste cement
Dat harten bindt, als muren breken
Tot puin in 't end.

Volgens onze meening hebben wij op zuiver lyrisch gebied in dezen Reizang Vondels
meesterstuk voor ons. Niet alleen het verhevene zijner opvatting treft ons in deze
strofen, ook en vooral de diepte zijns gemoeds. Een ongehuwde zou niet in staat
geweest zijn zulke verzen te dichten. Evenmin een gehuwde wiens echtverbintenis
geen samensmelten van ‘ziel met ziel’ was. Vondels huwelijk met Mayken De Wolf
(1610-1635) moet dus wel gelukkig zijn geweest, om hem op zulke voortreffelijke
wijze te hebben kunnen bezielen. De lijkklacht, welke hij twee jaar vroeger dan dit
lied bij het overlijden zijner gemalin aanhief (Lijkklacht aan het Vrouwenkoor, over
het verlies van mijne Eega) gunt ons dien diepen blik in zijne echtelijke verhouding
niet, neen laat ons betrekkelijk koel. Wanneer wij nagaan, dat voor het te koop loopen
met eigen smart des dichters gevoel van eigenwaarde te groot was, en piëteit hem
verbood eene dierbare nagedachtenis door het blootleggen zijner zielsaandoeningen
voor oningewijden te ontheiligen, dan
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krijgen wij vrede met zijne manier. De hedendaagsche dichters hebben ons met hunne
tranen en wanhoopskreten zoo verwend, dat eene met mannelijke berusting gedragen
smart ons als koelheid voorkomt.
Gelukkig is een vast gemoed,
Dat in geen blijde weelde smilt,
En stuit gelijk een taaie schild
Den onvermijdbren tegenspoed.

Zoo drukt Vondel zich uit in het laatste couplet van de Vertroosting aan G. Vossius,
over zijn zoon Dionijs. Als een voorbeeld hoe sober de weelderige dichter der
Geboorteklok wezen kan, waar de stof zulks vereischt, volgen de overige strofen van
dezen terecht beroemden zang:
Wat treurt gij, hooggeleerde Vos!
En fronst het voorhoofd van verdriet?
Benij uw zoon den hemel niet;
De hemel trekt; ai, laat hem los!
Ai, staak dees ijdle tranen wat,
En offer, welgetroost en blij,
Den allerbesten Vader vrij
Het puik van uwen aardschen schat!
Men klaagt, indien de kiele strandt,
Maar niet, wanneer ze rijk gelaân
Uit den verbolgen Oceaan
In een behouden haven landt.
Men klaagt, indien de balsem stort,
Om 't spillen van dien dieren reuk;
Maar niet zoo 't glas bekomt een breuk,
Als 't edel nat geborgen wordt.
Hij schut vergeefs zich zelven moe,
Wie schutten wil den sterken vliet,
Die van een steile rotse schiet
Naar haren ruimen boezem toe.
Zoo draait de wereldkloot; hetzij
De vader 't liefste kind beweent,
Of 't kind op 's vaders lichaam steent,
De dood slaat deur noch huis voorbij.
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De dood, die spaart noch zoete jeugd
Noch gemelijken ouderdom;
Zij maakt den mond des reedners stom,
En ziet geleerdheid aan noch deugd.

Uit dit gedicht, - welks herhaalde lezing het beste geneesmiddel aan de hand geeft
voor de kwaal der opgeschroefdheid van het gevoelsleven, welke in de dichterlijke
voortbrengselen van onzen tijd onophoudelijk uitdrukking vindt, - leeren wij Vondel
kennen als een wijze, wiens hoogste streven het is, meester zijner hartstochten en
aandoeningen te worden. Dat hij in regels als deze niet poseert, maar de natuurlijke
uiting geeft aan hetgeen hij voelt en denkt, daarvoor blijft ons datgene, wat wij van
zijn karakter en levensloop weten, ruimschoots borg.
In een zestien jaar later vervaardigd dichtstuk: Op het Overlijden van den Heer
G. Vossius treffen wij dezelfde opvatting en dichtmanier aan als in de Vertroosting:
Nu gaat de gladde ploeg
Van 't snedig brein des letterkloeken
Niet meer door de akkers van de boeken;
De hand die spade en vroeg
Te post met onvermoeide pennen
Placht door 't papieren veld te rennen
Is stijf; het honigblad
Der tonge, die zoo mild van gaven,
Hier letterbijen zocht te laven
Verdord. De jeugd der stad,
De bloem des Amstels mist de stralen
Des afgeslaafden mans;
Met hem verzinkt een glans
Van kunst, historiën en talen.
Wie bouwt nu Holland met
Latijnschen stijl zoo net,
En even jeugdig in 't vergaren
Van 't lang verwelkte lof?
Wie graaft door al die stof
Der wereld van vijf duizend jaren?
O Izaak! eenig pand
Van Vossius, gij, die zoo verre
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Om 't licht der Koninklijke sterre1)
Verliet uw vaderland;
Verlaat om ons de kroon van Zweden!
Gij kunt uws vaders stoel herkleeden,
Zijn doorgeleerd gebouw
Van schriften voorts in top voltrekken,
En moeders hart een balsem strekken
Dat anders smelt van rouw
Op 't koude graf van haren Heere:
Geleerdheids stut, der Scholen eere.

Een Portugeesch spreekwoord zegt: de hel is geplaveid met goede voornemens.
Inderdaad, de goede voornemens winnen het van onze daden. Vondel kon evenmin
als wij zijne menschelijke natuur verloochenen, en hoewel naar wijsheid, wier
hoofdfactor kalmte der ziel is, strevende, speelde hem zijne hartstochtelijkheid
menigmaal parten. Wij zullen de laatsten zijn, die dit betreuren. Ware de dichter
steeds en overal de Stoïcijn der Vertroosting aan Vossius, en der Lijkklacht over
denzelfden geleerde geweest, zoo hadden wij het genoegen gemist ons te verkneukelen
in de voorstelling der verslagenheid en der daarop volgende woede van de
heerschzuchtige en de zaligheid in pacht hebbende predikanten, toen hij in zijne
hekeldichten tegen hen van leer trok. De huidige maatschappelijke toestand geeft
geen maatstaf aan de hand ter juiste beoordeeling van den invloed, welken Vondels
Rommelpot-cyclus in dien tijd geoefend moet hebben. Deze eerste openlijke en
krachtige aanval van een spottenden nikker bonsde de Dordtsche Jupijntjes voor
goed van hunnen troon van zelfgenoegzaamheid. Ofschoon leedvermaak te koesteren
niet onder de edele menschelijke eigenschappen gerekend mag worden, blijkt ook
in dit geval het voornemen de daad niet te overmogen, en wij wrijven met den dichter
onze handen van voldoening.
Ernst en vroolijkheid, wijsheid en levenslust, zoo gelukkig in Vondels temperament
vereenigd, hebben zijne werken tot

1) Hij bekleedde de betrekking van historie-schrijver aan het hof van Zwedens koningin
Christina.
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eene lectuur gemaakt, waaruit ons bovenal zijne humaniteit toespreekt. Of wat dunkt
u van dit dichtje des acht en zeventigjarigen grijsaards, door hem op verzoek als
bijdrage voor een bundeltje Knipzangen (Minnedeuntjes) geleverd:
Kom hier o goelijk meisje!
Gij ziet de velden groenen;
Vergun me slechts een reisje,
Dat ik uw mond mag zoenen
En uw wangen,
Uit lust en verlangen.
Ai kom wat nader;
Want uw moeder
En was niet vroeder:
Zij kuste vader.
De duiven trekkebekken,
De dieren in de weide
Eén lijn te zamen trekken;
Wie kan de liefde scheiden
Van het leven,
De jonkheid gegeven
Om te gebruiken?
Liefde moet bloeien,
Door liefde groeien
De boom en struiken.

In den aanvang van dit hoofdstuk wezen wij op eenige van Vondels zuiver lyrische
dichten, welke beter onuitgegeven waren gebleven, en hadden daarbij bepaaldelijk
het oog op het groote aantal door hem vervaardigde bruiloftsdichten, waarvan slechts
eenige hun ontstaan aan poëtische drift te danken hebben, en verreweg de meeste
koude gelegenheidsstukken zijn.
Doch hoe kon dat anders.
Ieder, die de bundels verzen van onze zeventiende- en achttiende-eeuwsche poëten
doorgelezen of - gebladerd heeft, weet welke groote plaatsruimte daarin de
bruiloftsdichten beslaan. Wanneer onze vaderen huwelijksfeesten vierden, mocht de
poëzie aan den maaltijd niet ontbreken. Waren er onder de genoodigden geen
verzenlijmers, dan werd de hulp
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ingeroepen van een erkend gunsteling der Muzen. En daar het toenmaals gelijk heden
geen pas gaf Heeren Burgemeesteren, Schepenen, Leden der Admiraliteit of van een
of ander College, Rijkaards, Begunstigers en tutti quanti tegen het hoofd te loopen,
leverden de dichters wat hun gevraagd werd. Het Noodlot heeft zich al te dikwijls
aan Vondel, Antonides van der Goes, Poot, in den vorm voorgedaan van herhaalde
en onafwijsbare aanvragen om bruiloftsdichten.
Hoe vaak zullen zij met de handen in het haar gezeten, zullen zij de Olympiërs
aangeroepen hebben, hun genadig een druppel water van de Hengstebron te
verschaffen. Doch niet altijd vond de bode der Goden, de gevleugelde Mercurius,
tijd en gelegenheid zich met een fleschje inspiratie-droppels naar Holland te spoeden.
De geplaagde poëten waren dan genoodzaakt zich op de eene of andere wijze uit den
brand te helpen. Heette de bruidegom Johan De Wolf, de bruid Hendrika Lam, dan
hield het dichtstuk in, dat de wolf het lam gevangen, maar o wonder! niet verslonden,
neen tusschen zijne pooten, ik bedoel in zijne armen genomen en gekoesterd had.
Over zoo iets ongehoords waren licht een honderdtal regels te schrijven; en klaar
was het kunstgewrocht!
Bilderdijk zegt in zijne aanteekeningen op de gedichten van Antonides: ‘Men moet
bekennen als Antonides een weinig galant wil zijn, dat hij er den rechten slag niet
van heeft. Voor de schoone kunne moet hij weinig gevoel gehad hebben, en vandaar
zekerlijk ook zijne ijskoude Bruiloftsverzen. Nu, Vondel, zijn kunstvader, had daar
ook niet veel van. Hooft was in dit opzicht een ander man en gevoelde. Dat men met
Poot in dit opzicht veel opheeft, is uit de vooringenomenheid, die men hier te lande
met elken gemeenen kerel heeft, die zich wat voordoet, af te leiden. Had men daar
den man niet mee bedorven, hij zou zeker eene andere vlucht genomen hebben, maar
zoo is het met Nieuwland b.v. ook gegaan. Ware ik kweekeling van het Haagsche
Genootschap geworden, ik had ook eene valsche plooi gekregen, en mijn leven lang
met geleêwiekte vlerken in 't stof moeten schrappen of
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bij den vloer kleppen, maar de Hemel heeft mij bewaard.’
Uit de hoogte gezegd! Slechts hij, die zich oneindig verheven waant boven zijne
medemenschen, die wormen, welke langs de aarde kruipen, zal zulke uitdrukkingen
bezigen. Gelukkigerwijs behoort ‘die wijze van zeggen’ in de kunstkritiek tot het
verleden. Of het ten laste gelegde gebrek aan galanterie ook op Vondel slaat, is niet
duidelijk uit het aangehaalde op te maken. Onze dichter heeft zich steeds - wij wijzen
slechts op de Geboorteklok, - every inch a gentleman getoond, en op het punt van
galanterie had Bilderdijk een lesje bij onzen Dichterkoning kunnen nemen. En is
Hooft een dichter met meer gevoel, bijgevolg ook met meer gemoed dan Vondel,
dan rekenen wij onze geheele studie over den Agrippijner een nutteloozen arbeid,
en halen er gaarne de pen door, want doorloopend hebben wij er ons op toegelegd,
aan te toonen, dat Vondel juist door uitdrukking te geven aan zijn innig gevoel, de
eereplaats op den Nederlandschen Zangberg veroverd heeft. Vondel dus minder
gevoel en gemoed toe te kennen dan Hooft, is hem de tweede plaats toewijzen. Verder
zullen zij, die weten hoe de bruiloftsverzen van dien tijd ontstaan zijn, zich over de
‘ijskoude’ van deze gedwongen fraaiigheden niet belgen. Een der bruiloftsdichten,
waarin Vondel, door het pad der geijkte uitdrukkingen te verlaten en het huwelijk
uit een verheven gezichtspunt te beschouwen, het gelukkigst geslaagd is, dunkt ons
dat op Jakob Linnich en Katharina Jacobs De Vries (1658).
Hoogste Wijsheid, wiens beleid
De eeuwigheid
Van het menschdom door het paren
Handhaaft, en met volle vreugd
Onze jeugd
Zegent onder 't zoet vergaren;
Wie kan u met hart en mond
Voor den vond
Van dien staat ten vollen eeren?
Wie verlangt niet hand aan hand
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Naar dien stand
Uit te treên, op uw begeeren?
Deze vreugd en blijde feest
Mag geen Geest,
Mag geene Engelen gebeuren;
God heeft aardsche zaligheid
Hun ontzeid
Binnen 's hemels hooge deuren.
Schoon zij rijk zijn van gena,
Zonder ga
Zweven deze in 't eeuwig leven;
De Engel, vrij van minnezucht
Teelt geen vrucht;
Dit 's den Mensch van God gegeven.
Dus beleeft de mensch veel troost
Aan het kroost
Dat hem uitbeeldt met zijne oogen:
Nu een dochter, dan een zoon,
Even schoon
En gelukkig opgetogen.

Tot zoover vinden wij vele herinneringen terug aan den Lucifer, daar waar Apollion
over den gelukstaat van het eerste menschenpaar in Eden uitweidt. In hetgeen volgt,
doet Vondel met de zuiver Christelijke begrippen der aangehaalde regels een beeld
van echt heidenschen oorsprong harmonisch samenvloeien. Zoo ooit dan heeft hij
hier op onverbeterlijke wijze bewezen, dat de kunst de geheele wereld tot vaderland
heeft, en hare stof zoowel in het verleden en het heden als de toekomst, zoowel hier
beneden als in hoogere gewesten zoekt en vindt.
Wie dien staat verkleinen wil
Merke al stil,
Hoe de hemel zelf aan de aarde
Trouwde, en dit gelukkig paar
Jaar op jaar
Ons een schoot vol vruchten baarde;
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Want hij zegent ons landouw,
Zijne vrouw,
Met een milden dauw van regen,
En beschijnt ze van omhoog
Met zijn oog,
Oorzaak van zoo groot een zegen.
Als hij, reis op reis belust,
De aarde kust,
En belonkt met zonnestralen,
Wint de zegenrijke bruid
Bloem en kruid,
Telg en tak in beemd en dalen.
Dan verkwikt bij lentedag
Wat eerst lag
Onder wintersneeuw bedoven;
Dan gevoelen plant en dier
't Minnevier;
Wat begraven lag, komt boven.

Ook Bilderdijk heeft de echt van aarde en hemel bezongen. Missen zijne regels het
naïeve van die van Vondel, zij drukken in beknopter vorm hetzelfde denkbeeld op
insgelijks zeer schoone wijze uit:
Meimaands zoele luchtverwarming
In den zegen
Van den regen
Over 't aardrijk neergestort,
Is een hemelsche echtsomarming,
Waardoor de aarde moeder wordt.

Vondel heeft steeds eene bijzondere voorliefde gehad tot het verpersoonlijken van
onbezielde wezens, gelijk hij het in den bruiloftszang hemel en aarde deed; en meestal
slaagde hij daarin gelukkig.
Wanneer de Nieuwe Kerk afgebrand is, 11 Januari 1645, neemt zij voor zijne rijke
verbeelding de gedaante aan van eene van kroon, tooi en siersel beroofde Vorstin:
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De Koningin van Amstels hoofdgebouwen
Is nu, helaas, haar blauwen sluier kwijt,1)
En moet blootshoofds verkleumen en verkouwen,
In 't hartje van den guren wintertijd.
Zij klappertandt, en zit met naakte schenen,
Haar pijlers, paars geschroeid, gekwetst, gebrand.
Zij treurt in asch en puin van hout en steenen,
Gemengd met lood en staal en glas en zand,
En koper van haar moegeluide klokken;
Belemmerd van haar eiken, zwart berookt.
De vlam heeft haar de pruik2) van 't hoofd getrokken,
Terwijl 't gebeent der dooden braadt en kookt,
En stoort den slaap der lijken, diep begraven.
Och burgers! bouwt een achtste wonderwerk,
Verslijt een eeuw met zweeten, zwoegen, slaven,3)
En houwt een rots in stukken om een kerk.3)

De Beemster is uitgemalen en ingepolderd. Het vruchtbaar weiland, dat daar
ontwoekerd ligt aan de golven, ondergaat eene Ovidiaansche gedaanteverwisseling,
en wordt eene maagd:
De windvorst om den rouw van Hollands Maagd te paaien,
Vermits door storm op storm, zij schade en inbreuk leê,
Schoot molenwieken aan, en maalde na lang draaien,
De Beemster tot een beemd, en loosde 't meer in zee.
De zon verwonderd zag de klei nog brak van baren,
En droogde ze af, en schonk ze een groene staatsiekeurs,
Vol bloemen geborduurd, vol loovren, ooft en aren,
En tooiende heur haar, bestrooide het vol geurs;
De room- en boterbrood kwam uit haar borsten springen,
Het visschig lijf werd vleesch, nog maagd en ongerept.
Haar voorhoofds torenkroon4) kwam door de wolken dringen.
Gelijk gemeenlijk weelde in hoogheid wellust schept.5)

Het belegerde en nauw ingesloten 's Hertogenbosch wordt op zeer plastische wijze
vergeleken bij eenen draak:

1)
2)
3)
3)
4)
5)

Het leien dak, dat van verre gezien, eene blauwe kleur vertoonde.
Haartooi.
Shakespeariaansche uitdrukkingen.
Shakespeariaansche uitdrukkingen.
Het allengs tot een dorp aangegroeide, zoogenaamde Heerenhuis in de Midden-Beemster.
Hooftiaansche regel.
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De Boschdraak 't hoofd opbeurt naar Vucht,
En snoffelt in de bange lucht,
Vermits de waatren hem ontzinken;
Zijn kiezen laat hij grimmig blinken,
En hoopt vast elken oogenblik,
Dat hem de ontzetter hulpe schik.

Maastricht, in het bezit der Spanjaarden, en door dezen uitgemergeld en uitgezogen,
klaagt onder de gedaante eener vrouw haren nood aan vader Maasstroom:
Een bloedig zweet, dat brak hem alzins uit,
En hing als kralen aan zijn biezenhaar;
Hij steende en sloeg in 't eind een heesch geluid:
‘Mijn dochter, die op 't oorlogsmoordoutaar
Uw zuchtjes en bedrukte traantjes loost,
Grijp moed, mijn kind, grijp moed en wees getroost!
't Is waar, gij zijt de bloem uws maagdoms kwijt;
Dat 's noodlot, en 't belieft den Hemel dus;
Maar sus, mijn schaap, daar komt een andre tijd!’
Zoo sprekend gaf hij haar een hartekus,
En wischte met zijn kleed (en zuchtte diep)
Het roode bloed, dat langs haar boezem liep.

De twee laatste regels zijn onbetaalbaar van naïeveteit. In het volgende treedt het
afgebrande Amsterdamsche Stadhuis (7 Juli 1652) als een bestje op:
Aloud Steêhuis, verminkt Steêhuis!
Gewoon van ouderdom te bukken,
En onderstut met jonge krukken,
Hoe stort ge in 't graf met dit gedruisch,
In 't midden van den brand en 't rooken;
Nu 't onvoldragen Raadhuis vast
Zijn leden krijgt, en groeit en wast?
Gij waart verzwakt, verleemd, gebroken,
O Afgeleefde Bestemoer!
Verdroot u langer dus te slaven,
Dat gij u levend liet begraven
In puin, op uwen slechten vloer,

Dietsche Warande. Nieuwe reeks. Deel 5

521
Terwijl uw droeve kinders schreeuwen
Op uw geraamte?......

De Rijn en de Donau zijn voor den dichter tweelingbroeders, zonen van Moeder
Europa:
De Donau uw afkeerig broeder,
Nam Oostwaarts op zijn snellen loop,
Gij Noordwaarts, toen een zelfde moeder,
Begord van regen, ijs en sneeuw,
U baarde voor zoo menige eeuw.

De jonge Rijn groeit voorspoedig op, en neemt ten slotte de afmetingen aan van een
reus:
Gij strekt de voeten aan 't gebergt,
Daar zich de Zwitsers in bescharmen,
Wanneer men hen om oorlog vergt;
Gij grijpt de Noordzee met uwe armen,
Waarin het heldeneiland leît,
Daar Bato zich terneder zette,
En dat zoo schuw van dienstbaarheid,
Uitheemsche bekkeneelen plette,
En deê gevoelen, dat de Rijn
Geschapen was om vrij te zijn!

In de volgende aanhaling, welke niet fragmentarisch is, maar het gedicht in zijn
geheel bevat, wordt het eiland Candia, voorgesteld als eene Vorstin, aan wier kroon
honderd parelen en robijnen, het zinnebeeld van even zoovele op het eiland gelegen
Steden, schitteren; eene Vorstin, die na roemrijk den schepter gevoerd te hebben,
door den machtigen en overmoedigen Ottoman (de Turken) verkracht (veroverd)
wordt:
Och Krete! voortijds aangebeden,
Gelijk een moeder van Jupijn,
Die eene kroon van honderd steden,
Bezet met paarlen en robijn,
Op 't voorhoofd voerende, en de stralen
Der zon verdoovende, als vorstin
Der zee, zaagt van al 's werelds palen
De vloten, zwanger van gewin
En rijkdom, uwe kust bezoeken,
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De havens stoppen 't gansche jaar,
En offeren uit alle hoeken
Haar schatten, door het zeegevaar
Gesleept aan 't outer van uw voeten; Och eiland! daar Saturnus zoon,
Om zijnen minnetocht te boeten,
Agenors dochter op zijn troon
Zoo hoog verhief, dat hij na 't streelen
Haar hier met zulk een naam beschonk
Van 't eêlst gedeelte van drie deelen
Der wereld, toen haar schoonheid blonk
Met zulk een luister in zijne oogen;
Daar hij omhelsd lag in haar schoot,
En sprak, verzaad en opgetogen:
‘o Schoone, die het morgenrood
Uit schaamte ontvangt op deze wangen,
Ons majesteit in dit gezicht;
Gij zult een andren naam ontvangen,
Die wijd befaamd, voor niemand zwicht
Wij zullen u Europe noemen:
Bezit dit eiland, uwen troon!’
Maar Candië, och! wat baat dit roemen
Op de oude handvest, hier ten loon
Voor 't schaken van haar bloem gegeven,
Nu gij ten leste wordt verkracht
Van Ottoman, die 't al leert beven,
En onderdrukt houdt door zijn macht?
Wat baat het, dat u God verlichtte,
Toen hier de groote kruisgezant1)
Met Titus de eerste kerken stichtte,
En 't hoofd der afgoôn trapte in 't zand?
Wat baat het, dat de vont u wijdde,
En 't heilig kruis, een grooter eer,
Die de Afgrond brullende u benijdde,
Zoo na langdurig tegenweer
De Zeeleeuw van Sint Mark2) uw eiland
En hoofdstad eindlijk slaken moet?
Zoo gij getrouw aan 's werelds Heiland,
Verdrinkt in eene zee van bloed?
De Middellandsche zee gesloten,

1) Paulus.
2) Venetië.
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Gelijk 't Venetiaansche meer,
Zal doodsch voortaan geen rijke vloten
Door 't schuim zien bruisen heen en weer.
Het Turkendom wil trotsch braveeren;
Al 't omgelegen Christenrijk
Zal land en zeekust zien schoffeeren,
En Christus' kroon getrapt in slijk.
Het gansch Europe, in bloed verzopen,
Wil treuren om dees nederlaag.
Wat raad? De kruisgrens ligt nu open,
En dagvaardt zelfs Gods vloek en plaag;
De felle Turksche sabel schittert
Te moedig op haar halve maan,
Terwijl men, onderling verbitterd,
De zon van 't kruis ziet ondergaan.
Wij staan als met gevleugelde1) armen,
En zien al koel dien ondergang
Van 't kruis, hetwelk men kon beschermen,
Vergeefs verdedigd eeuwen lang.
Waakt op Martel, Bouillon en Croie,
Sint Lodewijk en 't Duitsche huis!
Men haalt het Grieksche paard in Troje,
En niemand zet zich schrap voor 't kruis.
Maar als gansch Azië, aangespannen
Met Tarters, inberst als een zee,
Dan zal men spa de muren mannen,
En 't zwaard ontkleeden van zijn scheê.
Nu is 't nog tijd, naardien de vrede
De Christenwereld overstraalt,
Dat elk om 't eerst het slagzwaard smede,
En zette alle ongelijk betaald.
Och Heiland! spaar uw bruid voor 't schennen
Des voorhuidloozen erftirans;
Beschut de volken, die u kennen,
Zoo blinke uw eer met vollen krans!

In verschillende verzen heeft Vondel de Christen-mogendheden aangespoord zich
te wapenen, gezamenlijk een nieuwen kruistocht te aanvaarden, en de gehate
Muzelmannen uit Europa te verdrijven. Onophoudelijk hamert hij op hetzelfde aan-

1) Gebonden.
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beeld, en zegt niet te zullen rusten, vooraleer de Turk, de nachtmerrie voor zijn
dichteriijken geest, over den Hellespont gejaagd is.
Doch indien, afgezien van dit idée fixe, aan een onbevooroordeeld en ontwikkeld
beminnaar der poëzie, die den Agrippijner nimmer heeft hooren noemen, en het
gedicht op Candia voor de eerste maal leest, gevraagd wordt: hoe zit de maker van
dit vers naar den uit- en inwendigen mensch in elkaar, dan zal hij antwoorden:
Afgaande op dit dichtstuk schijnt hij mij toe een man te zijn, bloeiend van gezondheid
en levenskracht, die Gods heerlijke lucht met volle teugen inademt; een man, die
nog verkeert in dat gelukkig levenstijdperk, waarin het jong gemoed zich
luchtkasteelen en idealen schept; een man, met eene verheven levensopvatting, eene
uitgebreide kennis der gewijde en ongewijde geschiedenis, een rijken dichterlijken
geest, eene onuitputtelijke bezieling.
Inderdaad, de maker van dit vers was dichter in den waren zin des woords, maar
geen vurig jongeling meer, neen, een met lengte van dagen gezegende, die bogen
kon op eene roemrijke dichterlijke loopbaan van reeds vier en zestig jaar; een man,
door velen geëerd, maar ook door velen bespot en bespogen; een man, die door het
wangedrag zijns zoons finantiëel ten gronde gericht werd, die ten einde raad den
losbol naar Indië zond, en nimmer geweten heeft waar en wanneer deze, toch altijd
zijn zoon1), het hoofd ter eeuwige ruste heeft neergelegd; een man, eens bemiddeld,
fier en vol geestkracht, die genoodzaakt was een post van schrijver aan de bank van
leening te aanvaarden; een man, die ten tijde der vervaardiging van dit vers bijna
alleen en verlaten, als een knoestige, bladerlooze, door den bliksem in de kruin
getroffen eik op de wereld stond; een twee en tachtigjarig grijsaard, die evenals
Candia kon zeggen, volgens het op haar zinspelend motto aan het hoofd van het
dichtstuk: Pallida morte futura: Ik

1) Van een boom scheurt nimmer tak, zonder krak, } Reizang: David in Ballingschap.
Zonder zucht en jammerteeken. - } Reizang: David in Ballingschap.
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heb Den Dood voor oogen, die met van ouderdom bevende hand dit gedicht aan de
volgende geslachten toereikte, dit gedicht zoo schoon, zoo vurig, zoo bezield, zoo
frisch, zoo edel gedacht, - wanneer wij dat alles geantwoord hebben, leggen wij, vol
bewondering, de pen neder; waar zulke regels voor zich zelf spreken, zwijgen
afkeuring of aanprijzing.
(Wordt voortgezet.)
NORBERTH VAN REUTH.
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De levende taal.
Tot de vakken van wetenschap, die in de ‘Dietsche Warande’ niet behandeld worden,
behoort de zoogenaamde s p r a a k k u n s t . Dat men hier van kunst spreekt is toe te
schrijven aan de oude leer ‘van de vrije kunsten’ - toen men het k u n n e n en het
k e n n e n nog minder volledig onderscheidde. De benaming van s p r a a k k u n s t
moge, voor 't overige, ons een spoorslag zijn, om de meeste waarde aan d e k u n s t
v a n s p r e k e n , dat is: aan h e t s p r e k e n en zijn afbeelding, h e t s c h r i j v e n
te hechten, en niet aan de l e e r van het s p r e k e n .
Nochtans, alle kunst moet nu en dan, om te beter met onze organen vereenigd te
kunnen worden, het voorwerp van een onderzoek, eene ontleding, eene beschouwing
in hare onderdeelen worden, en als men dan de onderdeelen in zekere orde bij elkaâr
stelt, dan noemt men dit de wetenschap. Nu zijn er personen, die in dit bedrijf zoo
veel genoegen vinden, dat zij aan dat ontleden en stelselmatig rangschikken der
taalelementen meer waarde hechten dan aan de beoefening der letterkundige kunst
- d.i. de poëzie, in gebonden of ongebonden stijl (proza). Onmiskenbaar is er ook
een zeker aesthetiesch genot in, die taalevenredigheden te schikken en klassificeeren
en dat moet ons stemmen tot toegevendheid voor de scholasters, die meenen, dat de
grammatika nooit fijn genoeg uitgerafeld, noch, in haar onderdeelen, uitvoerig genoeg
geëtiketteerd kan worden; maar het zwaarste moet toch het zwaarste wegen, en al
kon Edmund Kean het niet goed stellen zonder zijn soeffleur, de tooneelspeler is
toch een heel ander man dan de rollezer.
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Daar ondertusschen ook taalleeraren buitensporig veel werk maken van de analyze,
en dit de dwaling verbreidt, dat het aankomt op de l e e r en niet op de k u n s t , zoo
veroorloof ik mij hier een welsprekend pleidooi van den Heer Taco H. de Beer op
te nemen, ten voordeele van het l e v e n in de kunst en ter beschaming van de doode
leer.
Ook wat de Heer de Beer tegen de examens zegt is meer dan verdiend.
Vroeger was men altijd van meening, dat het lager en middelbaar onderwijs
bestemd was om te worden meêgedeeld aan kinderen en jonge lieden, die tot
beschaafde menschen worden opgeleid, zonder dat men voor-had er specialiteiten
in een of ander vak van te maken. Dat is tegenwoordig echter anders. Het
zoogenaamde examen B. bijv. dat men voor het Middelb. Onderwijs in vreemde
talen heeft af te leggen, heeft blijkbaar ten doel de proef te nemen, of een leeraar of
leerares geleerd genoeg is om andere leeraars of leeraressen dingen te kunnen
inpompen, die nooit aan gewone kinderen en jonge lieden zullen behooren meêgedeeld
te worden. 't Is louter een liefhebberijzaak: kweking van leeraren, die hunne opperste
kundigheden voor zich-zelven zullen hebben te houden of over te dragen aan andere
aspirant-leeraars. En daarvoor worden dan massaas tijd, zenuwen en arbeidszweet,
vaak jeugdige menschenlevens ten offer gebracht.
Hooren wij den Heer de Beer.
Er is sedert 1848 steeds meer en luider geschreeuwd over onderwijs, men heeft er
lofredenen op gehouden en toasten op gedronken, en wat heeft men gedaan om het
beter, degelijker, doeltreffender te maken? Sedert 15 Juni 1855, dus meer dan 30
jaar heb ik in verschillende betrekkingen en in verschillende deelen des lands
onderwijs gegeven, ik heb de programma's steeds omvangrijker en de boeken steeds
dikker zien worden en in dezelfde mate heb ik de toegefelijkheid tegenover de eischen
der programma's zien toenemen, de bekwaamheid der examinandi zien afnemen.
Daarbij is de practijk steeds meer op den achtergrond gedrongen en er is eene
ziekte ontstaan, die voor 1857 meerendeels onbekend was: onder de wetgevers de
examenziekte, onder de examinandi de examenvrees.
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Ons was het jaarlijksch overgangsexamen op de kostschool, al duurde het een paar
weken, volstrekt geen schrikbeeld en de ouders doorleefden toen niet zooveel dagen
van medelijden verdienenden angst en spanning. Gaarne erken ik, dat er veel minder
werktuigelijk geleerd wordt dan vroeger, al betreur ik, dat de feitenkennis op
onrustbarende wijze afneemt; zeker is de kring van waarneming aanmerkelijk
uitgebreid, maar de studie is veel minder dan vroeger poging om te weten, dan
eenvoudig examenstudie, poging en oefening om examen te doen.
We laten voor een oogenblik de examens rusten en bepalen ons bij de hoofdvakken
of bij hetgeen oudtijds hoofdvakken heetten: lezen, schrijven en rekenen, die voor
de andere vakken zoo verwaarloosd zijn, dat vlug en accuraat cijferen, eene sierlijke
loopende hand schrijven en duidelijk, met vereischten toon lezen ook bij de beste
leerlingen tot de zeldzaamheden behoort.
Meer dan goed lezen is niet noodig, om 't middel te hebben, alles te leeren; dat
hebben we aan Benjamin Franklin gezien. Toen hij ‘lezen kon’ verhaalt hij, had hij
't middel om alles te leeren, hij hoorde bijv. spreken over de wetenschap van
landmeten, die heel nuttig moest zijn, kocht een boek over het landmeten, las dat,
en... kon na eenige oefening zich helpen.
Hoeveel per mille onzer tallooze malen geëxamineerde medemenschen zullen
Franklin dat nadoen!
Een boek ‘lezen’ - dat kunnen ze alleen een roman, maar elk ander boek moeten
ze b e s t u d e e r e n ; maar wie veel studeeren moet, kan blijkbaar niet lezen.
De hoofdoorzaak ligt in ons taalonderwijs, dat door andere vakken verdrongen en
door allerlei gewaagde proefnemingen bedorven, steeds minder vruchtbaar en
opwekkend werkt. En het volstrekt onvoldoende onderwijs in de moedertaal is daarvan
ongetwijfeld de oorzaak.
De onderwijzers klagen over de groote moeielijkheid van het examen in het
Nederlandsch (ook thans op de vergelijkende examens, zie Het Nieuwe Schoolblad
van 16 Juli) en bij de admissie-examens klaagt men, dat de leerlingen er niets van
weten.
De toelatingsexamens aan de Hoogere Burgerschool met vijf-jarigen cursus te
Amsterdam werden, ook wat het Nederlandsch betreft, de laatste negen jaren mede
door mij afgenomen; ik was steeds beurtelings examinator en bijzitter; de ervaring
daar opgedaan, pleit niet voor het doeltreffende van het onderwijs in de moedertaal.
Op die examens werd steeds gelet op den eisch der wet, die van de H.B. vordert ‘de
vorming van ontwikkelde jongelieden’, en er werd dus meer onderzocht of de
aspiranten begrepen, wat ze ge-
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leerd hadden, dan of ze inderdaad veel geleerd hadden of veel taalregels konden
opzeggen.
Nu zou het voldoende geweest zijn, dat de jongens bewezen, dat ze verstonden,
wat ze lazen en dat ze op dictée of in een eenvoudig opstelletje, hoofdzakelijk den
inhoud van een gelezen stuk navertellende, geen al te grove fouten maakten. Maar
van de bewaarschool af, hoort men niet dan van degelijkheid en wetenschap en de
eischen des tijds, alsof de tijd ooit iets anders geëischt had, dan bruikbare menschen,
die wisten wat ze deden en deden wat ze moesten. Aan dien natuurlijken eisch hadden
ze nooit voldaan en er moest dus geëxamineerd worden naar den schijn van het
gegeven onderwijs. Daarom werd 't eenvoudigste en noodzakelijkste gevraagd en
wel zoó, dat niet de zoogenaamde ‘wetenschap’ werd gehoord, die men kan napraten,
maar alleen datgene, wat men kan zeggen, als men een en ander heeft begrepen.
Bij de examens van dit jaar examineerden we 52 aspiranten en bij deze allen was
er maar éen, die de klinkers kon opnoemen; 't was er een, die 't vorig jaar niet geslaagd
was, die toen die vraag ook had gehad, en die zich nu, vóor hij naar 't examen ging,
eerst daarnaar had geïnformeerd. De meesten konden 't verschil tusschen sterke en
zwakke vervoeging niet opgeven, evenmin als 't verschil tusschen sterke en zwakke
verbuiging. Bijna niemand kon den genitief der persoonlijke voornaamwoorden
opgeven, ze noemden altijd mijns, zijns enz. De verwantschapte medeklinkers kenden
de meesten niet en hoewel ze de scherpe, in de woorden 't kofschip bijeenvonden,
kwam op de vraag: ‘welke is de voorlaatste?’ geregeld ten antwoord: sch! Wanneer
de adjectiva niet verbogen worden, was hun onbekend, maar de verbuiging van het
adj. goed konden ze evenmin opgeven. Op de vraag: ‘Welk woord is goed in: Hij is
goed’, luidde het antwoord terecht: ‘een bijvoeglijk naamwoord’, maar datzelfde
antwoord kwam op de vraag: ‘Welk woord is goed in: Hij schrijft goed.’ Welk verschil
is er tusschen den nominatief van den 3n pers. van het pers. voornaamw. in het
enkelvoud en in het meervoud? Geen antwoord. Waarom is kunnen onregelmatig?
Geen antwoord. Een antwoordde: ‘omdat het verleden deelwoord is gekund.’ En op
de vraag? ‘Hoe zou dat dan zijn als het regelmatig was?’ kwam ten antwoord: ‘Dan
zou het er geen hebben.’
De mannen van het vak zullen toestemmen, dat een en ander niet pleit voor de
degelijkheid van het onderwijs in de moedertaal, en ze zullen tevens moeten erkennen,
dat op dergelijke gronden door de leeraren in vreemde talen moeielijk kan worden
voortgebouwd. Geen wonder, dat op de eindexamens de cijfers voor de
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talen niet hoog zijn, in de lagere klassen moet het onderwijs in de moedertaal worden
aangevuld en in de hoogere.... vragen wis- en natuurkundige wetenschappen het
leeuwendeel.
De onderwijzers der aspiranten zijn evenwel maar in geringe mate schuld van deze
treurige resultaten; de hoofdschuldigen zijn de examinatoren, die van de aanstaande
hoofd- en hulponderwijzers ‘doode wetenschap’ vragen, in plaats van degelijke
kennis, het zijn de mannen, die boeken schrijven, waaruit niemand zijn moedertaal
kan leeren spreken, schrijven en verstaan, het zijn de mannen, die Nederlandsch
hebben geleerd uit eene spraakkunst in plaats van uit de werken onzer beste schrijvers,
mannen, die niet lezen, die geen vreemde talen verstaan, die geen bibliotheek hebben.
De negen jaargangen van ons tijdschrift leggen een treurig getuigenis af voor de
waarheid van dit beweren.
De schilder, de beeldhouwer, de componist vormt zich niet door het lezen van een
paar handboeken over aesthetica, perspectief en harmonie- en compositie-leer, maar
door kennis te nemen van het beste, wat de grootste meesters op hun gebied hebben
gewrocht. Zoo zou de jonge Nederlander en met meer recht nog de aanstaande
onderwijzer, moeten leeren zijn moedertaal te verstaan, te spreken en te schrijven
door voor alle dingen er nauwkeurig acht op te geven, hoe hoogst beschaafde en
hoogst ontwikkelde Nederlanders hunne taal spreken en schrijven. Maar ze hooren
die niet, waar ze te hooren zijn en ze lezen ze evenmin; want ‘dat vragen ze niet op
het examen.’
Waar de lessen gegeven worden door iemand, die niet leest, daar zullen de
leerlingen niet leeren lezen.
Onze professoren in de Nederlandsche taal aan de verschillende Universiteiten
zullen meerendeels bezwaarlijk kunnen voldoen aan de eischen, die op de
onderwijzers-examens voor de Nederlandsche taal gesteld worden niet alleen voor
hoofd- maar zelfs voor hulponderwijzer. De terminologie heeft men willen
vereenvoudigen en duidelijker maken en praat nu van een onvoltooid verleden
toekomenden tijd en andere fraaiigheden, die alleen verwarring kunnen veroorzaken
en waarvan de verklaring meer tijd kost dan een naam waard is, nog daargelaten, dat
praesens of tegenwoordige tijd tevens bij het aanleeren van alle andere talen dienst
kan doen. Zijn de Nederlandsche onderwijzers inderdaad zóo geniaal, dat zij noodig
achten en uitvinden, wat in geen ander land bestaat? Bij het onderwijs in de moedertaal
in Frankrijk, Engeland, Duitschland, Zweden, Noorwegen. Denemarken, Spanje,
Portugal en Italië bedient men zich van dezelfde grammaticale terminologie, die bij
het onderwijs in Latijn en Grieksch gebruikelijk is.
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Alleen in België, wordt hier en daar gebruik gemaakt van de hier te lande, uitgevonden
namen. Het ergste is, dat de een dezen naam uitvindt en de ander een anderen, en
dat er over die namen gekibbeld wordt, als of er van heel wat gewichtigs sprake was.
Voeg daarbij de meerendeels volstrekt nuttelooze en noodelooze soortverdeeling
van de woorden, het fijne onderscheid tusschen een voornaamwoordelijk bijwoord
en een bijwoordelijk voornaamwoord, de mededeeling, dat we van betrekkelijk
tegenwoordigen en betrekkelijk verleden tijd hebben te spreken, dat we in de
uitdrukking Ik schrijf een brief (praesens) met een onvoltooid tegenwoordigen tijd
te doen hebben: maar dat in: Ik heb een brief geschreven geen perfectum voorkomt,
d.i. in allen gevalle verleden tijd maar een voltooid tegenwoordigen.
Maar die ellende kon men zich nog getroosten, 't is een geheugen-oefening evenals
eene andere en hoewel dat alles hinderlijk en storend werkt, men kan er zich overheen
zetten en de arme jongens die paar dozijn woorden inpompen.
Maar erger is de negentiende-eeuwsche pijnbank, een foltertuig, dat zelfs in geen
enkel museum van akeligheden te vinden is, maar dat door onze moderne inquisiteurs
onder den naam van zinsontleding gebruikt wordt om bij paedagogische
heksenprocessen de schuldigen te ontdekken. Wie Latijn en Grieksch geleerd heeft,
weet bij ondervinding, hoe noodzakelijk ontleden of partes maken is, hoe vervelend
men 't ook vinde. Het wordt echter na verloop van tijd zulk een gewoonte, dat men
onwillekeurig een zin eerst ontleedt, zoodra men moeielijkheden vindt. Zoo is de
ontleding van een moeielijken zin volstrekt noodzakelijk en de gymnasiast ontleedt,
ook al is hem dat niet bevolen, en wel, omdat hij den zin anders niet kan vertalen.
Maar het zal niemand in de gedachte komen een zin te laten ontleden, dien ieder
verstaat. Ieder klein kind verstaat den zin: ‘Des Zondags wordt hier niet verkocht’
of den zin: ‘Het zit daar zoo prettig aan het Tolhuis’, maar ik verzeker u, dat er heel
wat aan vast is, eer ze die zinnen ontleed hebben. Niet alleen, dat er zoo omstreeks
vier dozijn verschillende zinnen zijn uitgevonden, maar de deelen der zinnen worden
weer onderscheiden in wie weet hoeveel soorten en het is voor den Nederlandschen
staatsburger van overwegend belang gebleken, dat hij het onderscheid kenne tusschen
nevenschikkend en onderschikkend zinsverband, tusschen aaneenschakelende,
tegenstellende, en redengevende zinsverbinding, tusschen doelaanwijzende,
beperkende of vergelijkende bijwoordelijke bijzinnen. Ook is er veel belangrijks te
zeggen over den hoofdzin der evenredigheidszinnen.
Ik hoop, dat men de lectuur van dit stuk thans zeer vervelend is gaan vinden.
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Het is volstrekt noodig, dat de lezer in die gemoedsstemming gebracht worde, opdat
hij beseffe, wat het voor een blonden krullebol van 12 of een lief meisje van 13 jaar
beteekent, op een heerlijken zomerdag vol zon en bloemen, die ellendige
droogstoppelarij te moeten verduwen.
Hoe is 't den aanstaanden hulp- of hoofdonderwijzer te moede, dat hij niet door
studie van de grammatica en ernstige lectuur van goede schrijvers, maar alleen door
't afgrazen van zulk een akker vol distels en stoppels, waardig wordt geacht, zijn
moedertaal te onderwijzen, die hij dan kent, zooals de loopjongen uit de apotheek
de medicijnen. Voor hen bestaan er dan ook geen letterkundige kunstenaars, er bestaan
alleen menschen, die veel of weinig fouten hebben gemaakt, of dikke of dunne boeken
hebben geschreven. Zij kunnen niet lezen; want ze moeten ontleden.
Zij, die aan onze universiteiten college in Nederlandsch geven zoowel als zij, die
er Nederlandsch studeeren, keuren den bestaanden toestand af en curatoren van het
Amsterdamsch gymnasium waren niet de eersten, die uitdrukkelijk een akademisch
gevormd man met het onderwijs in het Nederlandsch belast wilden zien, wel wetende,
dat die er voor zal zorgen, dat Nederlandsch verstaan en Nederlandsch schrijven dan
hoofdzaak zal wezen.
De onderwijzers zóo gevormd, vormen op hunne beurt hunne leerlingen naar hunne
eigene gelijkenis en in hun wanhoop grijpen zij overal om zich naar middelen, om
den Sisyphus-arbeid op de eene of andere wijze te volbrengen. Nu wordt de groote
uitgave van het leerboek der Nederlandsche taal, van onzen hoogst bekwamen
taalkundige Te r w e y , die ook door vele hoogleeraren zeer geacht is om zijne
degelijke kennis, maar ook de leer der zinsontleding is toegedaan, algemeen geacht,
alles te bevatten, wat de aanstaande hoofdonderwijzer noodig heeft voor het examen
in de Nederlandsche taal. Wat moet men er nu van zeggen, als men weet, dat er ook
te Amsterdam tal van scholen zijn, waar dat boek door leerlingen van 11 of 12 jaar
(wellicht nog jonger) als schoolboek wordt gebruikt?
Men brenge de wetenschap op de school, men geve daarvan, wat de leerling kan
verdragen, men vordere inspanning van den geest, veel, zeer veel zelfs, maar men
houde alle ‘doode wetenschap’ buiten het heilig verblijf, waar kinderen tot leden der
maatschappij, tot staatsburgers moeten opgeleid worden.
Moeten vaders en moeders blijven treuren bij den ongelukkigen afloop van de
examens hunner kinderen, wanneer inderdaad volstrekt noodeloos gevorderd wordt,
wat voor iederen volwassene eene reuzentaak zou zijn?
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Laat onze bekwaamste kooplieden, rechters, advocaten, geneesheeren, geestelijken
de proef er eens van nemen of 't hun mogelijk is, een der vele werkjes door te lezen,
of zelfs nog maar een deel er van te verstaan, waaruit hunne kinderen hunne
moedertaal moeten leeren.
Dat het anders kan, bewijzen bijv. de werkjes van d e n H e r t o g en L o h r ,
waaruit zeker nog veel gemist kan worden, maar die in allen gevalle niet zooveel
nuttelooze leerstof bevatten, als de meeste spraakkunsten.
Men sla de belangrijkste, de meest wetenschappelijke en meest gebruikte
schoolspraakkunsten in het buitenland op, men zal tevergeefs naar al die spelerij
zoeken, die hier te lande hoofdzaak is geworden. Achtereenvolgens hebben Va n
S c h r e v e n , Dr. Va n W i e r i n g e n B o r s k i , Prof. R o o r d a , Va n D a l e
nieuwe folteringen uitgevonden voor hen, die Nederlandsch willen verstaan, de
cogitative jussief van Va n W i e r i n g e n B o r s k i was indertijd spreekwoordelijk.
Voor 't Nederlandsch zinsontleding, voor het Fransch idiotismen, voor het Engelsch
regels voor de uitspraak, voor het Duitsch dialectische uitspraak, en lautphysiologie,
ziedaar, wat bij toenemende begripsverwarring bij het taalonderwijs voor hoofdzaak
zal gaan gelden en dan zal men zich ten slotte nog verwonderen, dat onze jongens
niet meer lezen, dat ze de talen, ook de moedertaal, slordig spreken en schrijven en
men zal tot 't besluit komen, dat drie vreemde talen te veel is voor de school. Men
vergeet, dat Latijn, Grieksch en Fransch jaren lang voor eene beschaafde opvoeding
noodzakelijk werden geacht en dat de bijvakken oude geschiedenis, oude
aardrijkskunde, mythologie en antiquiteiten, heel wat tijd en heel wat inspanning
vorderden. Het onderwijs in de moedertaal moet niet ophouden wetenschappelijk te
zijn, maar het moet anders worden, het moet rekening houden met de praktijk en het
groote voordeel, dat de leerlingen hunne moedertaal reeds spraken en schreven vóor
zij spraakkunst gingen leeren. De kleine spraakkunst van prof. C o s i j n , door dr.
J a n t e W i n k e l in 7en druk uitgegeven, bevat in 176 bladzijden schoolformaat
meer grammatica, dan menig dik groot 80 boek, dat over hetzelfde onderwerp heet
te handelen en daarom zou ik bijna vergeten, dat er zoo ontzettend veel spelregels
in staan, dat er tien soorten van voegwoorden worden genoemd en dat we zelfs kennis
maken met voornaamwoordelijke en voegwoordelijke bijwoorden. Overigens is hier
alleen de groote letter voor de lagere klassen bestemd, en het meeste is met kleine
letter gedrukt.
Het zou me leed doen, als het hier gezegde dezen of genen on-

Dietsche Warande. Nieuwe reeks. Deel 5

534
aangenaam mocht zijn, maar het belang der jeugd en het belang van het taalonderwijs
in het algemeen staat mij hooger dan alle mogelijke persoonlijke sympathieën. 'k
Heb gewaagd, mijne stem te doen hooren, omdat ik innig overtuigd ben van de
noodzakelijkheid eener hervorming van het taalonderwijs, zal het aan de eenvoudigste
billijke eischen der praktijk beantwoorden. Ik mocht den moed hebben, op de gebreken
te wijzen, omdat ik niet alleen voor mijzelven spreek, maar omdat de geleerdste
mannen des lands, de meest geroemde hoogleeraren en leeraren deze zelfde meening
zijn toegedaan.
Van waar de hervorming moet uitgaan?
Ziedaar eene andere vraag!
De schrijvers der boeken zijn tevens de onderwijzers en de examinatoren en als
‘deskundigen’ hebben zij alleen stem in het kapittel.
Maar kan de zaak geen onderwerp van bespreking uitmaken op vergaderingen van
schoolcommissiën en onderwijzers-gezelschappen?
Is het niet mogelijk de programma 's zóo vast te stellen, dat alleen het noodzakelijke
en werkelijk nuttige en noodige vereischt wordt?
Men mag zich niet verwonderen, dat de uitslag der examens voor hoofd- en
hulponderwijzers zoo treurig is, zoo lang éen der hoofdvakken op zoo
allerzonderlingste wijze moet bestudeerd worden.
Heine beweert, dat de Romeinen nooit tijd gehad hadden om de wereld te
veroveren, als ze eerst nog de Latijnsche onregelmatige werkwoorden hadden moeten
leeren, en mij komt het voor, dat de Nederlanders uit de dagen van Frederik Hendrik
nooit zoo kloek, zoo degelijk, zoo geleerd en zoo zelfstandig waren geweest, als ze
als kinderen gefröbeld hadden met nuffige vouwseltjes en erwtenstokjes, als knapen
hadden gezinsontleed en als jongelingen zich hadden verdiept in allerlei hypothetische
beschouwingen over mineralogische verschijnselen en ‘culturgeschichtliche’
mogelijkheden.
Waarlijk, bij een nieuwen druk van de Camera Obscura kan aan het hoofdstuk
‘Kinderrampen’ een belangrijk stuk worden toegevoegd. Laat ons hopen, dat dit
onnoodig worde.
Amsterdam.
TACO H. DE BEER.
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Van Einsiedeln naar Assisi1)
door een pelgrim.
Vitam perdidi operose nihil agendo! Te loor ging mijn leven; en ik heb, met al mijn
zwoegen, niets uitgerigt!
Niet van een reiziger die, op een in dienst zijns vorsten edelmoedig ondernomen
tocht, bij een eerloozen volksstam aangeland, zijne werktuigen, welke zelfs het
stormweer gespaard had, wangunstig geroofd, elke verdere waarneming ondanks
zware inspanning dus kleingeestig verstoord, en daarmeê heel zijn levensarbeid
doelloos had gezien, eer hij, 't onbeschaafd en verraderlijk oord verkennend, ten leste
Fortuin mocht hervinden en het vaartuig ontdekken, dat hem naar zijn haardsteê
terugbracht, komt deze waarschuwing. Ook niet van een gentleman die zijn leven
enkel in schouwburgen en festijnen, wedrennen en jagtpartijen, of wel in 't verzamelen
van porceleinen en oude tapijten verkwist had, maar van een professor die
boekenplanken vol geschreven, tienduizendtallen van volgelingen de ooren vol
geredevoerd had, is zoo droeve klacht 's levens slotsom; maar van een zoeker der
waarheid, om zijn spitsvondige dialectiek door alle eeuwen vermaard, van een
geleerde

1) Dit verhaal werd in 1882 geschreven, en 't is alleen op aanzoek van een vriend uit vroegere
dagen, dat de heer A.v.D. er toe kwam ook deze bladen, uit het dagboek van een zesjarig
verblijf in Italie, welke slechts tot eigen herinneringen moesten dienen, in het licht te geven.
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die, had hij het voorrecht, in onze beschaafde samenleving te verkeeren, boven velen
uitgekreten worden zou als een sieraad zijns vaderlands, als een weldoener van het
menschdom, als een pionier van het vrije denken, als een hoogepriester der
wetenschap, wiens beeltenis alle winkelramen, wiens naam tallooze sigarenkistjes
en bloemzaden moest sieren, ja, wiens standbeeld op een marktplein kon rekenen:
van niemand minder dan van Pierre Abelard. Dat door tallooze letterkundigen
gelauwerde, maar voor zich zelf zoo innig verdorde schepsel Gods had het stoute
stuk bestaan, de geheimen des geloofs aan de ontleding der rede te onderwerpen, om
dan slechts die geopenbaarde waarheden te behouden, waarvan het wezen zijn begrip
niet te boven ging. Zoo averechtsche leerwijs dompelde hem in de ergerlijkste
dwalingen ten opzichte van nagenoeg alle geloofsstukken. Een anderen weg dan
onze godlijke Leeraar en Zaligmaker onderwezen heeft om de waarheid te vinden
en lief te krijgen, zal zelfs geen professor der philosophie ooit ontdekken. Straffeloos
zal niemand blijken wijzer dan de Schepper zelf te willen zijn. Er is geen wijsheid
die het geloof evenaart. Wee hem, die eigen wijsheid boven 't geloof tot leidsvrouw
uitkoos van zijn leven! De zelfveroordeeling zal luiden: ‘Eén zwoegen en verloren!’
Wat voor het zoeken naar de waarheid wet is geldt evenzeer voor den dorst naar
hartevrede. Wie niet vergeefs wil leven blijve, gedachtig aan de eeuwige bestemming
zijner ziel, op de paden der godlijke wet zijn schreden richten, maar gehoorzaam aan
de wenken der Kerk, welke God met de verspreiding van het Evangelie ook de
verzorging onzer eeuwige belangen toevertrouwd heeft. Die oude Moederkerk
bewaarde daarom ten allen tijde voor haar kinderen het geheim der hoogste
levenswijsheid, en waarin, zegt zij, is die evangelische schat gelegen? In de kunst
om aan elk uur, hetzij van vreugde, hetzij van smart, een eeuwig blijvende waarde
te verzekeren. En ziet, daar is voor alle kinderen des tijds geen makkelijker iets: de
Apostel leert ons 't geheim in deze eenvoudige les: ‘Al wat gij verricht, verricht dat
ter eere Gods.’
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Onwaardeerbare raad altoos, maar vooral wanneer onbewolkte levensdagen de ziel
gevaar doen loopen in zoo zeldzame, blijde maar verblindende zonnestralen hare
eeuwige bestemming uit het oog te verliezen en af te dwalen. Dan kan de macht der
verstrooiingen geweldig zijn, als de dekmantel der argeloosheid zelve oorzaak wordt
dat de man van goede trouwe ze niet vliedt, maar met de beste bedoelingen en
drijfveeren veeleer opzoekt en najaagt. Die ondervinding zal ieder reiziger gereedelijk
toegeven.
Reizen, zij het uit tijdverdrijf of uit noodzaak voor lichaam en geest, en zelfs soms
wel uit plicht van beroep, verbergt altijd eigenaardige gevaren. Ontrukt aan het vrome
verkeer met onze huisgenooten, ontvloden aan de rustige overdenkingen en oefeningen
der ziel ter zaligheid, ontheven van de heilzame vervulling der alledaagsche plichten,
ziet men zich op eenmaal te midden eener gemaklijke vaak weelderige ledigheid
verplaatst; in omgang met even cynieke als wanhopende schopenhauerianen uit alle
standen; nu eens onder het geruisch van weeke muzyktonen, die men gaarne opvangt,
dan weer in tegenwoordigheid van valschen kunstsmaak in museën en
tentoonstellingen, die men ook toch eens zien wil; altijd gejaagd door eene
nieuwsgierigheid, een weetlust welke allerwege prikkel vinden; alles te zaâm een
maalstroom gelijk, die u zoo overweldigt, dat ge ten leste ten prooi van Satans
sakramenten neerzijgen zoudt, zonder eene buitengewone genade, evenredig aan de
behoeften in zulke vermenigvuldigde gevaren. Wanneer men daarbij let op de steeds
kansrijker onheilen bij de versnelling van het hedendaagsch vervoer, wie zou dan
op gevaar van een kwalijk voorbereiden dood zijn reis bij haar aanvang zelf niet
reeds willen heiligen door eene bizondere daad van godsvrucht, welke heel haar lot
onder hoogeren zegen bepaalde?
Welnu, zoodanige daad is als van zelf aangewezen, zoodanige geestelijke en
lichaamlijke levensverzekering kan men niet beter beleggen dan door een bedevaart
naar een beroemd, bevoorrecht Heiligdom van het land dat men bezoeken gaat. Elke
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natie bezit het zijne en is daar fier op; 't is dus meteen een bewijs van hoflijkheid dat
niet anders dan gastvrijheid kan oogsten, ja den reiziger het innigst onthaal zal
verzekeren bij het beste, godsdienstige deel der bevolking met wie hij in aanraking
komen mocht.
Zoo geldt het eerste bezoek van een groot heer in den vreemde steeds den Vorst
van het land, wil hij het vertrouwen van diens onderdanen verdienen, want in den
Vorst eert hij tevens geheel het volk. Eveneens bestaat er voor den reiziger geen
beter geleibrief bij den vreemdeling dan zulk een bezoek naar diens heiligen
Bedehove. Doch afgezien daarvan: de christen zoekt de bescherming der goddelijke
majesteit; hoe kan hij die beter afsmeeken dan ter plaatse waar het Haar behaagt, een
bijzonder verhoor te verleenen hetzij ter eere van de lieve Moedermaagd hetzij ter
eere van groote heiligen, gelijk de gewijde Boeken en de overlevering aller eeuwen
zulks bevestigen?
Ons eerst bezoek, tijdens het najaar van 1882, in Zwitserland gold daarom op
nieuw Einsiedeln. Kent gij de geschiedenis van dat genadeoord? Ten jare 822 stond
daar nog slechts het somber woud met zijn zilvren beeksken, niets meer.
Maar genoeg voor Meinraad van Hohenzollern. Die vorstenzoon, voorzaat van
den Keizer Wilhelm van Pruissen, overtuigd van het bedriegelijke der beloften dezer
wereld, koos die eenzaamheid om in gebed en boete de onverganklijke grootheid te
verwerven. Een cel, groot genoeg ook voor zijne geheele boekerij: de regelen van
Sint Benediktus, een missaal en de werken van den monnik Cassianus, was spoedig
gebouwd; en eveneens daarnaast, eene kleine kapel waarin hij een moedergodsbeeld
plaatste, dat zelfde zwarte beeld nog heden daar vereerd. Zoo leefde Meinraad jaren
lang in de beschouwing der geheimen van Jezus' wonderleven en de grootheden van
Maria, als een apostel der woestijn, een engel der vertroosting voor alle lijdenden,
tot dat hij het slachtoffer zijner gastvrijheid moest worden. Twee vrijdenkers, in de
hoop van schatten te vinden, sloegen hem dood. En zij vonden schatten: de schatten
van
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's monniks Potsdam: een boetkleed en boeken! Toen verwijderden zij zich ijlings ter
vlucht naar Zurich en lieten Meinraad liggen. Maar de heilige had twee trouwe
vrienden, die hem zouden wreken: twee schrandere kraaien, die de moordenaars met
hun leedgekras en met hun snavelslagen zoolang vervolgden, zelfs door de ruiten
van een herberg heen, tot de overheid van Zurich, door dit vreemde tooneel
opmerkzaam gemaakt, de boosdoeners ondervroeg en tot bekentenis kon dwingen.
Ter eere van dit feit, sieren nog heden ten dage twee kraaien het blazoen van
Einsiedelns abdij.
Maar van dat oogenblik werd Meinraads kluis een pelgrimsoord voor de
geloovigen: allen wilden zijn erflating, het onzelieve-Vrouwebeeld openbaar vereeren.
Wat meer is, Sint Benno, vorst van Borgondie en bisschop van Metz, trok er in 907
met zijne gezellen heen om de deugden van Meinraad na te volgen; zij bouwden daar
hun cellen en zoo ontving die eenzaamheid den naam van O.L.V. der kluizenaars,
of Einsiedeln. Een der beroemdste dier kluizenaars was Sint Eberhart, een edelman
uit Zwaben, die rond de oorspronkelijke kapel een klooster bouwen deed, waarin
voortaan de monniken gemeenzaam de benediktijnsche regelen konden beoefenen;
en dus ontstond uit Meinraads kapel de heerlijke baziliek, uit zijn cel de uitgebreide,
roemrijke abdij van Einsiedeln. Uit de oorkonden des Duitschen Rijks blijkt dat ten
jare 947 klooster met kerk gereed stonden
Nu verzocht Eberhart Sint Koenraad, bisschop van Constanz, tot welk diocees
Einsiedeln hoorde, de kerk te komen wijden. Koenraad kwam terstond met Sint Ulrik,
bisschop van Augsburg, en een schaar van edellieden, en bepaalde dat 14 September
948 de plechtigheid geschieden zou. Maar ziet, toen aan den vooravond de vrome
Koenraad ter kerke was opgegaan om Gods aanschijn te zoeken, omstraalde plotseling
een hemelsch licht de kapel, en Jezus Christus zelf, bijgestaan door de vier
evangelisten verscheen om aan het altaar den wijdienst te vieren. Welk een tooneel!
Links en rechts van den goddelijken priester zwaaiden engelen het wierooksvat; Sint
Pieter
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en Sint Gregoor, de paus, droegen de eereteekenen van het pontifikaat, Sint Stefaan
en Sint Laurens, de eerste diakenenmartelaars, vervulden de plichten hunner orde;
een koor van engelen onder leiding van den aartsengel Michael deed het gewelf van
zang weergalmen; en voor het altaar knielde de Koningin der hemelen met een
gloriekrans omgeven. Koenraad zelf verhaalt in zijn boek: ‘De secretis secretorum’
hoe hij de tekst des sanctus bij die gelegenheid aldus gewijzigd hoorde: ‘Sanctus
Deus in aula gloriosae Virginis, miserere nobis. Benedictus Mariae filius in aeternum
regnaturus.’
Hoe verwonderd ook, bleef Koenraad, volgens de gewoonte der heiligen, in het
bidden volharden. Reeds had de zon den hoogen hemel bestegen en nog wachtte men
hem te vergeefs in het klooster terug. Eindelijk te elf uur besloten eenige broeders
tot hem te gaan om hem te verzoeken de plechtigheid te voltrekken. Dan eerst
verhaalde de Hoogwaardige Heer, altijd ter zelfde plaatse toevend, wat hij gezien en
gehoord had. Natuurlijk dacht men aan een droom, maar ziet, toen Koenraad zich
opmaakte om de Konsekratie te beginnen, weerklonken aan aller ooren in de taal der
kerk de woorden: ‘Cessa, cessa frater! capella divinitus consecrata est!’
De waarheid van dat feit en van de verklaringen der heilige aanwezenden afgelegd
voor de beheerschers der wereld, Paus Leo VIII, Keizer Otto en Keizerin Adelaïde
met hunne hoven, wordt niet alleen gestaafd door vele pauselijke bullen en oorkonden
des heiligen Roomschen Rijks, maar zelfs onthuld in de eigen getuigenis Gods door
ontelbare teekenen die de volgende geslachten in Meinraads Kapel aanschouwden.
En nog heden ten dage stijgen jaarlijks 150.000 pelgrims van alle talen naar het oord
van zulk een schitterend mirakel, om zich een deel te verwerven van de overvloedige
genade aan de vereering daarvan verbonden. Zoo blinkt de barmhartigheid Gods,
die het kinderlijk geloof beloont, immers daaraan het Rijk der hemelen toezegt.
Onvergetelijk is het ons hoe wij te moede waren, toen wij in gezelschap van een
schaar Lucernsche landlieden, wien een grijs-
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aard den rozenkrans voorbad, het hof van Maria betraden en voor haar dierbaar beeld
neerknielden. De afmatting der reis was vergeten: waren niet alle verstervingen
gedurende de reis aan Haar opgedragen geweest en had niet reeds van verre het
gezicht van de torens harer baziliek onzen tred doen versnellen? Als op vleugelen
voer nu de ziel in onbegrensd vertrouwen: Ave gratia plena, Dominus tecum!
Benedicta tu in mulieribus! Wees gegroet, o Moeder die de genade, de barmhartigheid
baardet, de Heer is met U!
Liefelijk Einsiedeln, wie kan de geheimen, de volheid van vreugde aan uwe
vertroosting te danken beschrijven? De wereld zoo zwaar, zoo wreed, en toch zoo
ijdel, ligt vertreden aan Uwen drempel, het gewonde hart springt jubelend op in zijne
smarten! Vrouw van pijne, Gij heiligt het kruis des levens; naar uw voorbeeld,
gezegende onder alle moeders, staan wij naast U aan den voet van het kruis, jubelend
en roemend in de liefderijke wonden van Jezus Uwen zoon, dien Gij ons ten heil
grootbracht! Benedictus fructus ventris tui Jesus!
De last der zonden deed zoo menigen pelgrim bezwijken, hoe kon hij nog zijne
oogen ten hemel slaan, den zoeten Naam over zijne lippen nemen? De folteringen
van onzekere levensvragen, een ontorschbare last van beproevingen, wierpen anderen
aan Uwe voeten, verstomd en verslagen. En ach, hoevele dierbaren lieten weer
anderen niet achter in het verre vaderland, in diepten van rouw en leed, of in wereldzin
zorgeloos der doodsure ongedachtig, en om die allen, allen te troosten, te helpen, te
redden, toch, stierf o Maagd, Uw zoon onze Redder! Sancta Maria, Mater Dei ora
pro nobis peccatoribus nunc et in hora mortis nostrae! Door U worde ons gehoor
verleend tot Hem die ons door U gegeven is! Uwe reinheid ontschuldige onze
bedorvenheid, Uw ootmoed onze hoovaardij, Uw armoê onze gemakzucht! O, neem
ons allen Maria! onder de vleugelen van dat moederschap, waarom alle geslachten
U zalig prijzen!
Het was waarlijk een geweldig gebed van den Lucernschen grijsaard, dat den
hemel moest veroveren, dat ‘Bitt für uns,
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bitt für uns, bitt für uns!’ Naast ons lagen de vorstelijke familie Altieri uit Rome en
de beroemde fransche redenaar Keller met zijne vrouw en zeven kinderen geknield;
het was alsof zij de zoete talen van Dante en Racine vergaten, overwonnen door de
heilig vurige liefde des bergjagers, wiens ruwe ‘Bitt für uns’ àlle geheimen der harten
vertolkend en duizendwerf herhaald, de zuchten der pelgrims in victorie ten hemel
opjoeg Zoo voorbereid in oprecht berouw, naderde men den rechtersstoel om het
woord van genade uit den mond van Jezus plaatsbekleeder hoorbaar te ontvangen:
‘Sta op mijn zoon, sta op mijne dochter, uwe zonden zijn u vergeven, gaat heen in
vrede, het Hart van Jezus zij met U!’
Eerst toen de laatste pelgrim verhoord was werden de kerkdeuren gesloten. 't Was
plechtig om te zien hoe allen in vrede en zwijgende henen gingen, terwijl de Angelus
luidde. Maar toen den volgenden dag, als de eerste zonnestraal aan de misklok het
sein gaf dat het mystieke zoenmaal gereed was, en allen, heeren en dienstbaren en
landlieden, naast elkander in het hoogheilig Lichaam en Bloed des Heeren den
voorsmaak van 't paradijsche leven genoten hadden, getuigde luid aller Salve Regina
dat groote dingen aan ieder geschied waren. Ondervraag hen nu eens die
bedevaartgangers, gij waanwijze berisper, of zij zich zelf niet bedrogen? Uit alle
rangen en leeftijden ontboezemt zich slechts één antwoord: ‘Ave Maria’ Maria heeft
geholpen! Van den een heeft zij de vervulling eener dankbare gelofte aangenomen,
voor den ander de hemelsche orakelen in de geheimen des gewetens doen spreken;
overstelpende beproevingen zijn in vreugden verkeerd en bittere gevoelens, waarvan
't in den gewonen loop des levens soms zoo zwaar valt zich te ontlasten, als met een
tooverslag verdwenen. Allen voelen hun geloof vermeerderd, zegenen hun bedevaart
en beloven elkaâr om, in het vaderland teruggekeerd, door trouw aan de voorschriften
van de heilige Kerk te staven hoe zalig en nuttig het is boven alle heiligdommen die
van Maria te eeren, en vrienden en magen aan te sporen de proef daarvan te nemen.
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Het is om die belofte gestand te doen, reizigers naar Zwitserland! dat wij u toeroepen:
‘Zet steeds het eerst uw koers op Einsiedeln.’ De ligging kan uw verzuim niet
verontschuldigen: op twee uur afstand van Zurich zoowel als van de Gothardbaan,
zijn 't slechts vier uurtjes van Bazel, wanneer gij uit Nederland aankomt. Te Einsiedeln
beiden u volle teugen van natuurschoonheid en schatten van genade.
Zelfs de ligtzinnige Goethe moest het bekennen: ‘Die oude woning van den
kluizenaar Sint Meinraad was iets buitengewoons voor mij. Het gezicht van dat kleine
schip, omgeven door pilaren en met gewelven overdekt, bracht mij tot ernstig
nadenken. Hier dus ontstak eene enkele vonk van heiligheid en vreeze Gods eene
vlam die nog steeds leeft en verlicht; eene vlam waaraan geloovige zielen niet zonder
moeizame offers hun kleine fakkel moesten komen ontsteken. Zoo wordt ons klaar
dat het menschelijk geslacht een oneindige behoefte heeft aan het zelfde licht en de
zelfde warmte als de eerste kluizenaar, welke deze plaatsen bewoonde, mocht zien
en gevoelen in het diepst zijner ziel.’
Ja, die arme monnik was een veroveraar der zielen en zijn veroveringen waren
blijvend. Allereerst voor het volk van Einsiedeln zelf: overal waar wij wandelden,
riep een ‘Gegroet zij Jezus Christus’ ons hartelijk welkom en hoorden wij die vrome
berglieden met den rozenkrans hun arbeid onafgebroken wijden. ‘Doet alles ter eere
Gods’, geen rijkskanselier of maarschalk waren ooit in staat eene les aan deze gelijk
tot veredeling des volks nog duizend jaren na hun dood te verkondigen en in te
prenten. Laat het ons allen bekennen: om een volk te heiligen, moet de hervormer
beginnen met de offerande van zichzelf aan den God dien men door anderen wil
doen dienen; woorden vervliegen in de lucht, bevelen worden vergeten, maar
voorbeelden bekeeren de harten nog na duizend jaren. Zoodanige hervormers door
hun voorbeeld waren de monniken en het geheim hunner macht lag in de navolging
der deugden van Maria. Moog het ontrust en dolend Europa, bij 't aanschouwen van
den vrede, den ootmoed en de
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gerechtigheid welke in hare katholieke bevolkingen heerschen bleven, de oorzaak
ontwaren waarom ‘de oneindige behoefte aan hetzelfde licht en de zelfde warmte
als Meinraad zag en voelde in het diepst zijner ziel’ sints drie honderd jaren voor
zooveel andere onvervuld bleef!
Gaarne verhaalden wij nog veel over de aangename, zielverheffende ontmoetingen
in ons logement ‘de Pauw’, dat wij ten zeerste om zijn goeden geest en uitnemende
bediening aanbevelen - maar wij moeten verder.
Voor het eerst beklommen wij met stoom en gasvlam, tot verbazing der wolken,
den Sint Gothard. Wat den edelen Chateaubriand ook dunken moge, voor ons
behouden de bergen immer hun aantrekkelijken indruk, dien zij op onze kinderjaren
uitoefenden.
De afgrond aan uw voeten en de sneeuwval met die losse rotsblokken boven uw
hoofd doen het vermetel hart van vreugde beven. De gevaren van den gemsenjager
op de ijsgladde helling der sparrewouden, waar dusver alleen het edelwit met de roos
der Alpen zich rustig waanden, of over de steile rotsspleet wanneer zijn oog den
arendsblik ontmoet die door het fijne dons der wolken dringt, prijzen een gezondheid
van lichaam en van ziel, die men elders vruchteloos kan zoeken. De zalige stilte
eener natuur, van geen mededinger harer grootschheid zich bewust, doet
onweerstaanbaar elk gemoed bedaren, hoe woelig ook de gedachten, hoe bitter de
herinneringen, hoe angstig ook de voorzorgen mogen wezen. De mensch voelt zich
alleen met God, in Zijne vaderhand, die over al zijn schepselen waakt met liefderijke
wijsheid, en weet al wat zijn kind behoeft, beter dan het zelf of wel diens beste vriend
't vermoeden kunnen. En dan te midden van dat hoogmachtig werk, dat zooveel
eeuwen trotseert in onwankelbare rust, verheft zich de mensch boven eigene kleinheid,
om te gedenken dat in hem niets minder dan Gods evenbeeld moet leven, geroepen
Diens Heerlijkheid te deelen in het eeuwig schoone vaderland. Dan roept hij uit met
Sint Aloysius van Gonzaga: ‘Is het niet dwaas zich op deze droeve aard om een
verganklijk goed te
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kwellen:’ ‘Quid hoc ad aeternitatem?’ En met Sint Stanislas Kostka: ‘Ik ben voor
grooter plan geboren:’ ‘Ad majora natus sum!’ Voorwaarts dan met moed en
vertrouwen!
Wij zagen op de dwaasheid der werelddienaars van meer dan 6000 voet hoogte
neer en ademden waarlijk vrij! Wij waren den reusachtigen tunnel doorgereden; een
grootsch meetkundig werk, dat gewis door de opening eener spoediger gemeenschap
tusschen Rome en de noordwestelijke landen Gods kerk ter eer zal strekken. Daaraan
trouwens moeten alle menschelijke daden, met welke bedoelingen en drijfveeren
ook ondernomen, dienstig zijn, gelijk de wet der geschiedenis die waarheid van Sint
Augustijns 158ste sententie zoo treffend staaft.
De gedachte aan S. Augustinus deed ons weer te Milaan aanleggen. Daar staat
nog de kerk, waar Vader Sint Ambrosius den grooten Leeraar der genade het heilig
Doopsel toediende, na hem van de eeuwige straffen der ketterijen en der zinlijke
vreugden overtuigd te hebben. Was er vromer plaats om den Almachtigen Leider
der harten te smeeken de scheuring der Christenheid, de bron al onzer rampen, in
haar hereeniging te veranderen, opdat met gemeenzame krachten de bekeering der
heidenen, welke reeds zooveel om die verdeeldheid moest lijden, eerlang volbracht
zij?
Ter hooge Domkerke, in dien zinrijken, allerchristelijksten gothischen bouwtrant,
welke de Gothieken tot de denkers onder de bouwmeesters verheft, eerden wij het
heilige lichaam van Karel Borromeo en het Boetekruis, waarmee hij, barrevoets en
een schandkoord om den hals, de pest uit Milaan kon verjagen. Wat zulk een pest
beteekende, weten de lezers van Manzoni's Verloofden, na Wisemans Fabiola het
schoonst romantisch produkt, zoover ons bekend is, van deze eeuw. Gelijk de groote
engelschman de kuischheid verheerlijkt, bepleit de milanees de noodzaak der
boetvaardigheid tot herwinning der zaligende genade.
Eene aangename verrassing was ons bij de vereering van San Carlo's graf bereid:
den Hoogwaardigsten Heer van Ewijck, bisschop van Curaçao, met de zelfde
bedoeling daar te ont-
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moeten. Nederland roemt op dien moedigen apostel1) en de offers waarmee hij de
plantaadje der negers in een geurigen Kersthof herschept. Even voorzichtig als
onverschrokken, groothartig als ootmoedig allereerst, herinnerde ons die edele zoon
van Neerland aan den milaneeschen kardinaal: hoe verheugd waren wij dus over zijn
minzaam voorstel om de reis naar Rome gezamentlijk voort te zetten. Maar nu
natuurlijk over Bologna, want Mgr. van Ewijck is in de eerste plaats de zoon in
Christus van den heiligen Dominiek van Guzman.
Ook ons plan was op Bologna gericht. Van een bezoek te Turyn waren wij ditmaal
afgeschrikt door de verschijning van een nieuw vrijzinnig dagblad dat den naam
droeg, - neerlandsche lezer, gij huivert ervan - den eenigen naam, waarin wij de
zaligheid verhopen, van.......’ Jezus Christus.’ Zulke heiligschennis is in Italie onder
hooge bescherming aan de orde van den dag. Genoeg, ook ons was het een drang
des harten aan den geestelijken vader van onzen grooten meester Thomas van Aquino,
aan den zachtmoedigen overwinnaar der Albigensche ketterij, den Patriarch van de
doorluchtige orde der Predikheeren, aan welke ook Nederland veel te danken heeft,
hulde te brengen en hem om voorspraak te smeeken. Na acht alleraangenaamste uren
sporens kwamen wij te Bologna. Zoodra was niet ons middagmaal te Bologna
genuttigd of wij begaven ons naar de kloosterkerk op het schoone voorplein van San
Domenico. Wij vonden de kerk gesloten niet alleen, maar zelfs geen schel om de
paters onze aankomst te berichten. Nu meldden ons de goede buren dat, sints de
overweldiging des kerkelijken Staats, het klooster grootendeels tot kazerne verlaagd
was en des avonds na zevenen de eerwaarde paters letterlijk van de buitenwereld
afgesloten waren: zij hadden slechts de sleutels der kerk, niet die van hun klooster
mogen behouden. Verontwaardiging sprak uit oog en stem dezer goede

1) Sints uit den apostolischen arbeid, voorbeeldeloos door zijn zwarte lievelingen betreurd,
opgenomen in de rust onzes Heeren. Wie ge ook zijt, die deze bladen leest, strooit bloemen
van herinnering op het graf van zulk een landgenoot!
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katholieken: welke tijden! Reeds alleen de schim van Sint Dominicus met diens
zinspreuk: ‘De Deo aut cum Deo loqui’ scheen een ondragelijk verwijt voor de
gezellen van Boccaccio. Niet verwonderd: wij woonden reeds bijna vier jaren te
Rome, waar wij nog andere dingen beleefden, maar bedroefd keerden wij huiswaarts.
En het was eerst den volgenden dag toen wij Mgr. van Ewijck in zijn habyt (ten
onzent in het koffer verborgen gebleven) op het heerlijk schitterend wit marmeren
altaar van Sint Dominicus het hoogheilig Misoffer zagen opdragen, dat wij gedachtig
aan de vergevingsgezindheid van den patroon der heilige Inquisitie, onze hartelijkste
gebeden voor de zaligheid van de vervolgers des christennaams met de zijnen in de
hemelen konden vereenigen.
Aldus weder gansch vroom gestemd togen wij naar het voortdurend wonder te
Bologna! (Waarom zwijgen toch over dat wonder nagenoeg alle reisboeken?)
Vierhonderd jaar geleden was daar eene heilige non gestorven en ter aarde besteld.
Maar toen er bovennatuurlijke teekenen op haar graf geschiedden, had men den steen
weggenomen en bevonden dat het lichaam, reeds achttien dagen onder aarde,
onbedorven, buigzaam, allerschoonst was gebleven. Wat mare! Het hof van Este,
waar Catharina de Vigri als hofdame eens gebloeid had, geestelijken, edellieden en
poorters, heel Bologna stroomde naar het Klarissenklooster en stond verbaasd over
den heerlijken geur dien de doode verspreidde. Op hoog bevel werd geboden het
heilig overschot naar een cel over te brengen om den volke te worden vertoond, zoo
dikwijls zulks verlangd wierd. Deze bestelling was echter niet gemakkelijk. Hoe te
doen?
Christenen! bewondert het geloof der Middeleeuwen! Terwijl anderen op raad
zonnen, verzochten de kloosterzusters hare heilige moeder zelf plaats te nemen in
een zetel voor haar opzettelijk bereid en ziet, de heilige werpt den zweetdoek van
het gelaat, richt zich op uit het graf, staart de omstanders aan en neemt plaats in de
houding waarin een ieder haar nog heden zien kan. Sints, zonder eenig kunstmiddel,
is dat maagdelijk lichaam ongeschonden, buigzaam en frisch gebleven, alsof
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de ziel het zooeven verlaten had. Wie het ziet, prijst den Heer die aan het graf zijn
prooi ontneemt, en heft den lofzang aan der heilige Catharina:
De sepulchro rediviva
Vivis adhuc semiviva
In defuncto corpore!..

Na aldus onze kerkelijke plichten vervuld te hebben, was de beurt aan de
kunstschatten. Onder de hooge soms keurig beschilderde gewelven, die de straat der
voetgangers overspannen, langs klassieke paleizen gelijk de Middeleeuwen alleen
die teekenen en bouwen konden, tusschen eigenaardige hier en daar overhellende
torens, wandelden wij met geestdrift naar de Academie der schoone kunsten. De
kunst van Bologna behoort tot de school van Ferrara. Haar meester is Francesco
Francia, wiens vroom genie slechts twee liefden gekend heeft; de Madonna en den
lijdenden Christus. De vriend van Rafael had een afkeer van alle kunst om de kunst
alleen, gelijk onze moderne vleeschschilders zich uitdrukken: hem was de kunst eene
heilige zaak, een hemelsche roeping, eene goddelijke ingeving. Ter eere Gods en tot
stichting der kerk, ook van het deel dat lezen kon, wrocht dan zijn penseel die
meesterstukken, waarnaar wij bijkans met wanhoop terugstaren. Van zijne Madonna's
zei de schilder der genade, gelijk Italie zijn Rafael prijst, dat hij er nooit schooner,
heiliger, volmaakter, gekend heeft. En van Francia's kruisdragenden Christus was
de overredingskracht zoo sterk, dat Bologna op nieuw naar het geeselkoord greep
en den roep om Barmhartigheid over zijn pleinen deed weergalmen, terwijl
kindergroepen bij alle kruisbeelden der stad neerknielden, en allen die het zagen
tranen van aandoening en rouw uit de oogen persten.
Wat de Perugyn voor de Umbrische, Gentile Bellini voor de Venetiaansche, Duccio
voor de Sienneesche en fra Angelico voor de Florentijnsche school geweest zijn,
was Francia voor die van Ferrara. Voor zijne meesterstukken zwijgt men en bidt,
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gelijk de genius al schilderende moet gebeden hebben. Is het daarom dat de moderne
kunstkronijken liever onze aandacht op de naturalistische Carracci zouden vestigen?
Onze gids blijft de verstandige Rio, onmisbare reisgenoot van den katholiek in Italie,
wiens oordeel wij nooit zonder bewondering en dankbaarheid onderschreven.
Een parel der Academie is ook de Cecilia ‘abbagliata’ van Rafael, een wegens
verkeerd uitgelegde akten historisch misschien onjuist, doch kunstmatig overheerlijk
beeld. Dat aangrijpend paneel, welks samenstelling den meester drie jaren toeleg
kostte, heeft de volmaaktheid bereikt: de verzinlijking van het kerkelijk ideaal in de
schoonst mogelijke techniek. Het koloriet zelfs doet aan inspiratie denken: 't is alles
licht, pieteit, liefde. Rafaels talent was geprikkeld ter vereeuwiging van het visioen
der zalige Helena Puglioli in de kapel der Bentivoglio's, de kunstlievende souvereinen
van Bologna.
De schilder der genade stelt ons de heilige martelares voor als beschermvrouw
der christelijke muzikale inspiratie. De lievelingsheilige der romeinsche dames en
der italiaansche muzenkinderen luistert in verrukking naar de tonen van een hemelsch
concert; haar zalige blik openbaart de vreugde eener ziel in de aanschouwing van
Christus' glorie. In hare handen houdt zij nog een kerkelijk psalterion, maar dat orgel
zwijgt ademloos stil, ja schijnt te ontglippen aan die roerlooze handen. Een violoncel,
een tamboerijn, bekkens en een triangel, al die wereldsche speeltuigen liggen gebroken
dooreen, geminacht aan hare voeten. Rechts en links van Cecilia luisteren S. Pauwel
en S. Magdaleen, iets bij dezen terug S. Augustijn en S. Jan de Evangelist. Boven
zweeft een choor van engelen dat lofzingt. Overeenkomstig haar stand draagt Cecilia
het rijke kleed der dames van 1500 in hoogst bevallige houding.
Als voedsterkind der scholastieken, die zijn vriend fra Bartolommeo, de vurige
leerling van den grooten Savonarola, hem verklaarde, wil Rafael, van het beginsel
uitgaande dat niets in het verstand tenzij door de zinnen heen dringt, ons toonen hoe
in de orde des heils de wereldsche muzijk de zinnen
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treft, opdat de rede over de zinnen zegevierend voor de godsdienstige muzijk ontwake.
Dan doen de reine kerkelijke orgeltonen: Misericordia, Misericordia! de bedwelmende
akkoorden der begeerlijkheid verstommen. Maar ook de kerkelijke toonsterkte biedt
geen voldoening meer, naarmate de kunstenaar zich loswindend uit het stoflijk
omhulsel, op de vleugelen der meditatie door de kerkklanken opgewekt zich tot die
oneindig schoone Muzijkhal verheft, waar engelen en zaligen in onvergankelijke
liefde voor het Lam dat geslacht is Zijn Bruiloftslied doen weergalmen in de
stroomingen van het eeuwig koraalgezang: Hallelujah, Hallelujah!
Voor dien hemelschen rhythmus alleen heeft Cecilia nog ooren, voor die
onuitspreeklijk schoone gestalten der zalige speellui uit dat Rijk, waarvan in enkel
licht, liefde en harmonie de grenzen zich verliezen, heeft Cecilia nog oogen. Inderdaad
zoodra het geestesoog en het geestesoor begrepen hebben dat alle stoflijke schoonheid,
waarheid en goedheid overal en ten allen tijde slechts afspiegelingen en weerklanken
zijn van het goddelijke, en Gods genâ ons Christus zelf te ademen geeft, ‘spiritus
oris nostri Christus,’ dan is het levensdoel bereikt, dan blijft ons in den tijd nog maar
te loven over en te sterven, om onze plaats in de hemelsche koralen te gaan vervullen.
Toondichten is leeren sterven. Ut queant laxis Resonare fibris Mira gestorum Famuli
tuorum Solve polluti Labü reatum.
Anima symphonialis est zei de H. Catharina van Genua. Het leven eener verloste
ziel is als muzijk. De rhythmus der muzijk regelt de tochten van het hart en de
bewegingen der rede; beiden verheft en verlicht de melodie van 't aardsche zienlijke
en hoorbare al hooger en hooger naar de symphonien van 't onsterflijke; hoe dichter
bij God des te schooner symphonien zal de ziel in alles vernemen, des te vaster rust
overal vinden. Zoo steeg van trap tot trap van het aardsche tot het godlijk schoon de
ziel van Plato. Zoo sprak tot Socrates ten dood gewijd, in zijn gevangenis het hoog
orakel: ‘Maak nu nog enkel maar muzijk.’ Ware muzijk is een gebed. De Schöp-
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fung van Haydn, de 9e symphonie van Beethoven en boven al wat ooit in melodie
het schoonst gedacht werd: de ‘Missa Marcelli’ van Palestrina en het ‘Ave Verum’
van Mozart, zijn gebeden.
Toen de eenige Augustijn aan het strand te Ostia zijn moeder de verschillende
orden in de schepping verklaarde en vol bewondering door al dier geledingen heen
steeds eene hoogere waarnam, terwijl de zalige Monica telkenmale haar zoon met
een: Altius, altius! om den hals viel, riep hij uit: ‘Ja het heelal is het ontzaglijk lied
eens onnoembaar grooten toondichters, magnum carmen ineffabilis modulatoris!’
Zoo verhief zich van het zigtbaar en het hoorbaar schoon allengs de groote kluizenaar
van Manresa tot het geheimzinnig Godsrijk, om op de knieen te vallen met den
klaagzang: ‘Heu quam sordet terra cum coelum aspicio!’ zijn zegelied tevens! Zoo
beluisterde Newton een bovenaardsch concert in de orde der sterren en
wereldlichamen. Maar, herhaalt 't ons, gij allen! Kepler, Pascal, Turenne, Leibnitz,
Linnaeus! welke goddelijke harmonie gij in uwe wetenschappen hebt vernomen! Gij
vooral heilige martelaren der christelijke Kerk! die als Stephanus de hemelen geopend
zaagt en onzen Heer gezeten aan de rechterhand des Heeren, zingt ons van wat toen
uw deel was en, God geve, ons aller deel mag wezen op die nieuwe aarde door S.
Pieter eens voorspeld! O vorsten in het weten en gelooven! de pelgrim hoorde uw
lied en zingt het voort tot alle medezwervers: Veni Creator Spiritus!....
De ‘Abbagliata’ toont ons al de vreugde eener van de wereld bevrijde, door de
Kerk verlichte, nu met God vereenigde ziel. Maar Rafael wil ons nog meer verbeelden,
hij wenscht dat al wie zijne Cecilia komt bewonderen, tevens opgewekt worde om
hare vreugde deelachtig te worden: dus schildert hij aan hare zijde twee typen:
voorstellende de twee wegen om daartoe zeker te geraken.
S. Pauwel en S. Jan zijn de eerste type, die der onschuld van zeden. Aanschouwt
den apostel der liefde: hij legt zijn hand aan 't hart waar hij dat goddelijk vuur voelt
branden, waar-
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van de stralen in 't holle van den nacht den Zaligmaker wandelende op de baren doen
herkennen: ‘Wie bemint, leeft en weet.’ Aan zijne liefde zoo groot, zoo rein, zoo
hoog, wordt de toekomst der eeuwen geopenbaard: de arend der Apocalyps rust aan
zijn voeten.
Aanschouwt den apostel der Waarheid. Hij draagt de Brieven, terwijl de hand op
het gevest van zijn zwaard leunt. Een apostolische lakenschen mantel dekt de
gemartelde ledematen. Geen schoeisel echter die de vaart zijns ijvers voor de
bekeering der heidenen belemmere. Ernstig waarschuwt hij tegen de valsche leeraars
en vertroost de ware geloovigen met de heerlijkheid die de Christus ook onzen zinnen
zal toebrengen. ‘Onze wandel is in de hemelen. De vrede Gods gaat alle verstand te
boven.’ Phil. III, IV.
Tegenover Pauwel staat Magdaleen, de zondares uit het Evangelie. Zij is met
Augustijn de tweede type der zaligen: de type der boetvaardigen. Nog draagt zij in
haar hand de albasten flesch omzet met edelsteenen, zij heeft Jezus' goddelijk schoone
stem gehoord, en aanstonds zijn voeten gewasschen en door kussen verteederd. Maar
nog blijft haar een eindweegs uitboeting over: een harer opgeheven voeten maakt
dat duidelijk. ‘O God, wees de zonden mijner jeugd niet gedachtig, want wien sints
ik U hoorde heb ik, in den hemel of op aarde, buiten U gezocht?’
Augustijn komt uit de kerk van Ambrosius. Hij draagt den herdersstaf, hij heeft
in de boetvaardigheid het volle koningschap verworven, zijne zielegrootheid zien
herleven in de genade, maar nimmermeer vergeet hij de eerste kerkelijke muziek,
die te Milaan zijn ooren streelde: ‘Uwe hymnen en uw liederen, o mijn God! de zoo
lieflijke zang uwer Kerk bewogen en doordrongen mij, en middelerwijl het oor op
de bekoorlijkheid dier akkoorden trilde, wierd de ziel zacht overgoten met de reine
stroomen uwer waarheid, tranen vloeiden en het was mijne zaligheid die te storten.’
Op Rafaels schilderij, rust Augustijns blik op S. Jan. Zij lezen in elkaars ziel, gelijk
Magdaleen de echoos van den
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engelenzang in Pauwels hart schijnt op te vangen. Zoo ontmoeten de diepte der
wetenschap, de adel des berouws, de veerkracht der onschuld, de arendsgeest des
boetvaardigen kerkvaders, allen elkaar in de vele orchesten van het paleis onzes
Vaders. Voor elk der uitverkorenen is de engelenzang boven Cecilia's hoofd een
wereld van verschillende herinneringen, welke ten leste opgaan in éen zang van dank
en lof: ‘Lauda Sion Salvatorem, lauda ducem et Pastorem hymnis et canticis.’
De pelgrim is geen bevoegd kunstkenner, een heilige huivering bevangt hem,
wanneer er sprake is van een vergelijking tusschen Rafaels mirakelstukken, en liefst
zou hij zich van elke oordeelvelling onthouden. Maar moet het, dan zou hij wagen,
wat kleur en vorm betreft, de Cecilia als het schoonste van den meester van Urbino
te roemen, en, blijve hem de Madonna della Reggia wegens de diep mystieke
uitdrukking ook liever, zonde zou het hem evenwel dunken, indien hij een oogenblik
aarzelde de Abbagliata enkel als een voorwerp van bewondering en niet als een van
openbare devotie te huldigen. Al mogen daar ook Cecilia en Magdalena iets wereldsch
schijnen, toch is de pen machteloos om ons gevoel voor Rafael weer te geven, die
te midden van de verleidingen der Renaissance en den heidenschen smaak der
Mediceën zijn afkomst uit de werkplaats van den Perugijn en zijne vriendschap voor
Pinturicchio hier niet verloochende. En verwisselde hij sints de umbrische en ook
de florentijnsche manier voor de groote Romeinsche idealen, wij blijven volkomen
eens met onze romeinsche vrienden, die, wat kunstwaarde (integriteit, luister en
evenredigheid) betreft, de Cecilia in éenen adem noemen met de Disputà en de
Trasfigurazione. In elk geval, wien, evenals den Pelgrim, te Rome het voorrecht ten
deel viel op de plaatsen zelf waar Cecilia geleefd, gestreden en den marteldood
geleden heeft, zich met alle herinneringen aan de heilige te vervullen, zal den dichter
toegeven:
Pingant sola alii, referantque coloribus ora;
Caeciliae os Raphael, atque animum explicuit.
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Van de Academie begaf ik mij den volgenden dag naar het oude paleis der
Bentivoglio's. O Middeleeuwsche praalgebouwen! in alles waart gij even grootsch!
uw zalen en kapellen, uw beeldwerk, uw wapentuig en kleedingstukken, uw elpenbeen
en mozaiek, 't is alles indrukwekkend, zielverheffend! uw lansdragers en
boogschutters, uw grootpoorters en vrije metselaren hoe zijn zij fier en stout! hoe
dapper uwe monniken, hoe vroom uw ridders, hoe krachtig van aard uw edelvrouwen!
O Welfenhoogheid, luisterrijke!1)
‘Heeft verwoesting, als een doodskleed, zich geslagen om uw leest,
blijven moet ge toch een wonder om wat g'eenmaal zijt geweest:
onder 't puin van uw gebouwen molmen onvergankbre doôn!

Maar, God lof, hoe alles ook te Bologna verkeerde, de trouw der Bentivoglio's aan
der vaderen geloof is nooit gezonken en heden ten dage zien wij de laatste
erfdochteren, als bruiden van Jezus, met haar onschuld ook de roemrijke
overleveringen van oudsher onder den kloosterlijken sluier voor immer verzekeren.
Een harer bloedverwanten verhaalde ons dat deze freules in de achterbuurten van
Nieuw-York de verworpen kinderen der zonde met engelachtige hand in den schoot
der eenige Volkskerk terugvoeren. Mocht menig Huis, indien zijn ure geslagen heeft,
op die wijs van de aarde worden opgenomen onder de gloriën des Hemels!
Van alle menschelijke hoogheid tot het graf ligt slechts éen schrede. Tusschen de
edelste, reinste gehechtheid en de knarsende kille rouwbaar waakt slechts éen droom.
Wat nood? De natuurlijke dood gaat voorbij; onze geestelijke liefde, onze
zielevriendschap sterven nimmer. Eenzaam en

1) De afkeer van Mr. Herman Droogstoppel en van den Eerw. Koos Wawelman tegen de
charakters der Middeleeuwen en andere dingen (mathesis, kleurentheorie van Newton,
schouwburgen, Gothischen stijl, gilden, legitimiteit) bevestigen voor menigeen hoe Joseph
de Maistre van het wezen der schoonheid de eenig ware bepaling gegrift heeft: ‘Le beau est
ce qui plait au patricien honnête homme.’
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gebogen, wel is waar, toeven en zwoegen wij zwervers voort in dezen nachtelijken
voorhof van Vaders hemelsch huis, waar onze gebeden de lieve dooden heen
begeleidden, maar hoe kort duurt slechts zoo droeve scheiding? De spanne eens
anderen drooms. Intusschen blijven Gods kinderen in 't vergezicht van Edens reien
hun dooden nastaren, gelijk deze ons, maar zij met een niet meer wankelbare trouw,
tot door de engelen Gods allen in 't eindeloos vredefeest verzameld, hereenigd zullen
worden. ‘Ik geloof in de gemeenschap der heiligen,’ zoo schalt de christelijke
juichtoon over de graven. Mijn God! zou ons leven, onze liefde, onze heele wereld,
zonder dàt geloof wel ons en Uzelven waardig zijn? O medezwerver in dit dal van
tranen, waar voor uw hart geen zomerzon meer de troostelooze nevelen zal opklaren,
wil 't nimmermeer betwijfelen: het moèt gewislijk waar zijn: ‘Talitha, kumi,’ onze
dooden zullen wij herkennen en omhelzen. Maar welk weerzien zou dat zijn, indien
wij ons na hunne begrafenis om bloedverwanten en vrienden niet meer bekommerd
hadden?
Lijkenverbranding is wel de diepste gruwel voor den christen, die revolutionaire
uitvinding om giftmengers door gebrek aan bewijzen vrij spel en vrije voeten1) te
laten. Voor ons bleek het hoogtepunt der beschaving bij een volk daarom altijd in
de eer die het zijn dooden toedraagt: daarin openbaart zich toch het rijpst de hoop,
't geloof en de liefde der levenden. Van Bologna nu kunnen wij roemen: het bouwde
voor zijn sluimerende zaligen een wit marmeren kunststad, waar men uitroept: ‘Dood,
waar steekt nu uw angel, hel

1) Let wel: eerst heffen de aanhangers van Darwin, volgens wiens natuurwet de sterke dieren
het recht hebben zich met zwakkeren te voeden, de doodstraf op; thans beoogen zij door
lijkenverbranding heeren giftmengers ook aan de gevangenis te onttrekken. En dusdanige
vrijdenkers, warhoofden, durft men juristen, wijsgeeren, ja staatsmannen heeten. Opmerkelijk
is het, dat het eenig gild, hetwelk in zekere landen genade vond, dat der vrije kunstemakers
is. Maar nog opmerkelijker dat, wanneer zulke kunstemakers zich voor
volksvertegenwoordigers uitgeven, niemand onder de beter wetenden, leiders van he volk,
zeggen durft: ‘gijlieden usurpeert.’
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waar blijft uw zegepraal?’ De koning der verschrikking ligt verslagen onder den hiel
der Onbevlekte, die gelijk van alle italiaansche steden ook van Bologna patronesse
is. Diep be wogen ontvlood ons de kreet: O, noordsche landen, hoe schoon zou ook
uw kunst opbloeien, hoe innig haar vertroosting voor uwe kinderen weerstralen, zoo
gij de openbare eeredienst der gestorvenen hersteldet! Want in den zang der zaligen
alleen leert, evenals de Wijsheid den denker, ook de onsterflijke Kunst haar
uitverkorenen de geheimen der onsterfelijkheid.
Na een de profundis voor onze broeders en zusters in Christus wier gebeenten in
dezen hof de Bazuin der Opstanding verbeiden, namen wij van Bologna afscheid,
innig dankbaar voor het gastvrij en leerrijk onthaal bij de familie der Dominikanen
genoten.
Een jurist zou gaarne een woord ter eer van Bologna's rechtsschool melden. Maar
de roem der middeleeuwen is over: met haar geloof dier eeuwen vlood ook de roem
der bologneesche universiteit. Haar 10.000 tal studenten is tot 400 geslonken en het
gehalte harer glossatoren daalde in dezelfde verhouding. In de 14de eeuw werd te
Bologna voor het eerst de ontleedkunde van het menschelijk lichaam onderwezen;
en in de 18de eeuw ontdekte er Galvani het dierlijk magnetisme, Thans vaardigt de
graaf Cesar Mattei er zijn electro-homoöpathische bulletijnen uit. Men zegt dat die
Mattei een man Gods is, die vooral door zijn gebed vele genezingen bewerkt. Meer
dan een onzer landgenooten heeft dat ondervonden.
De medische faculteit geniet nog een hoogen roep. De meesten harer leden beseffen
en belijden nog dat, indien de mensch de medicijn voorschrijft, God alleen de genezing
schenkt, en dat ten leste die ware wijsbegeerte ook de grondslag is der geneeskunde.
Geen wonder dan dat men die grootste namen der italiaansche wetenschap op de
naamlijst vindt der thomistische Academie, door den beroemden jezuïet Cornoldi te
Bologna gesticht. Leo XIII riep den Pater naar Rome, waar hij eerevoorzitter der
Academie van S. Thomas
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is en overeenkomstig de traditie zijner orde met stalen vlijt de eer der scholastiek
staande houdt.
Het echte Bologna is welfisch gebleven en wordt het dagelijks meer. Dat geeft
ons de hoop dat het nog eenmaal weer de oude spreuk harer munten zal
rechtvaardigen: Bononia docet. Voorloopig voldoet haar benaming: ‘la grassa, de
vette’, wegens haar goudgeele druiven, uva paradisica, en haar ook in ons vette
Neerland wèl gewaardeerde saucysen.
Basta. - Van Bologna leidde onze bedevaart naar Loreto, over Rimini. Een
andermaal verhalen wij van Ravenna, thans slechts van verre een mingroet naar
Dante's graf in de kerk der franciskanen te Ravenna, waar in het vreemdenboek Pius
IX eens des dichters ervaring, zoo naar waarheid, kon bevestigen:
Non è il mondan rumore altro ch' un fiato
Di vento, ch' or vien quinci ed or vien quindi,
E muta nome perchè muta lato.

De waan der wereld is maar wind, die hier dan ginds verwaait, en slechts van naam
met elke rigting wisselt.
Rimini, was het uw verkwikkende zeebries of uw Francesca's onsterflijk droeve
klacht, die onweerstaanbaar onze schreden trok en op uw strand vertraagde?
‘Francesca i tuoi martiri a lagrimar mi fanno tristo e pio’, Francesca, riep ik uit, 't
verhaal uws jammerzaligen lots wekt steeds mijn diepste deernis! Ik gevoel des
Zangers weemoed, zoo dikwerf te Ravenna, van 't gastvrij dak uws edelen ooms
Polento, zijn laatste toevluchtsoord, zijn vrome blik bleef staren op uw slot, waarop
uw vloek bleef zweven. ‘Ma solo un punto fu quel che ci vince’, want slechts een
enkel blad van een verboden boek besliste uw hellevaart. ‘Amor condusse noi ad
una morte’, de dood verraste u en om éene zonde boettet gij het eeuwig leven; en
desgelijks met u de minnaar uwer schoonheid zoo ras in stof vervlogen: ‘Amor prese
costui della bella persona che mi fu tolta’. Ja 't is waar: ‘Nessun maggior dolore che
ricordarsi del tempo felice nella miseria’, geen grooter smart dan in 't herdenken des
blijden tijds in 't eeuwige berouw!
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Wat wij straks van de ware schilderkunst getuigden geldt ook hier: de echte
dichtersgeest is een ingeving van godlijke liefde, die op Golgotha ontwaakt en het
hart daarheen met zich terugvoert, op vlekloos reine, nat geweende wieken. Zoo
verhief ons Dantes zang te Rimini tot de eerste overweging uit het boek der Exercitiën
van Sint Ignatius van Loyola, waarin wordt voorgesteld hoe éene doodzonde de
engelen ter helle doemde! Voorzeker talloos velen kunnen den barmhartigen God
niet genoeg danken dat hun het leven tot boetedoening gespaard bleef, na talrijker
zonden dan die waarom Francesca haar eeuwigdurend vonnis ondergaat.
In deze ernstige overweging nog verdiept, kwamen wij te Loreto. 'T was een
wonderschoone avond: de zon der Alpenijnen baadde den gouden gloed harer laatste
stralen in den azuren spiegel van Adria, en deed de weelderige vruchthal der
Anconeesche mark met duizend kleuren tintelen. Langs een tapijt van smaragd
strengelden zich, als in Virgilius dagen, vol beladen druiventrossen tusschen den
dichten olijvengaard van het dal tot op den berg. Het gespierde hoornvee sloeg langs
zijn sneeuwwitten nek den zilveren schelklank aan van vreugd over de lafenis der
zwaar verbeide avondkoelte. De vogelen des hemels vlogen uit hun nesten op en
dartelden over het maïsveld in den geur der amandelbosschen naar de opgezette
zeilen van Recanati's visschersvloot. De vrouwen van Macerata en van den Campo
degli aranci (oranjeveld) ontdekten haar geestig oog met den opslag haars
vierhoekigen linnen hoofdsluiers, terwijl de mannen en bruigoms hun spitsen grauwen
vilten hoed met frisch eikenloof omlijstten. Anderen wischten welgevallig de
zweetpaarlen van hun skapulier, al onder het vlechten van den rozenkrans die steeds
voller en geuriger werd, naarmate men al stijgend den hemel scheen te naderen, dien
hemel van azuur zoo teer, zoo klaar, zoo effen en zoo rein:
....ce ciel enchanté
Qui montre avec tant de clarté
Le grand mystère:
Si pur qu' un soupir monte à Dieu
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Plus librement qu' en aucun lieu
Qui soit sur terre.

totdat eindelijk de majesteit van het Salve Regina uit duizend harten den ether van
geloof en liefde trillen deed, ver heen. Wij stonden voor de Casa santa, het Huisje
van Nazareth!
Niet sints gisteren dagteekent die bedevaart. Reeds ten jare der Genade 336 kwam
de tachtigjarige Helena, de heilige moeder van Constantijn den groote, naar dat huisje
destijds nog in Nazareth zelf, heengetogen. Daar staat geen heiliger kapel op aarde.
Onder haar dak gehoorzaamde de Godmensch aan zijn ouders, daar bespraken zij te
zaam de vervulling der profetien; aan dien zelfden haard diende Maria, als Jozef het
dagelijksch brood al timmerend verdiende, en kleine Jezus het vierhoekig kruishout
tot heil van de vier wereldhoeken schaven leerde. In dat zelfde Huisje las Petrus,
naar het luidt, zijn eerste Mis en plaatste Lucas zijn vroegst Madonnabeeld, dat zelfde
cederhouten beeld, hetwelk grootscher wonderen nog dan Mozes' koperen slang in
de woestijn verricht heeft en verricht.
Gij kent de geschiedenis van dit heiligdom. Anders zouden wij verhalen hoe op
bevel van Hem, die op de wolken throont en 't zonlicht als zijn mantel omdraagt; die
de wereldzuilen vasthoudt en op de zeeën wandelt; die met den adem van Zijn mond
het aardrijk schiep en weer verdoen zal, de engelen het heiligdom aan de saraceensche
dweepzucht ontvoerden door de lucht heen naar Dalmatie in 1291; hoe drie jaren
later den 10 December naar het laurierwoud (lauretum) te Recanati; en toen nog eens
in Dante's tijd, wegens een broederkamp om zijn bezit, ter hoogte welke thans de
Beschermengel der Baziliek en het levendig geloof van meer dan een half millioen
pelgrims, die het jaarlijks groeten komen, beveiligen. Moge 't aldus blijven tot
eenmaal, wanneer met de scheuring der christenheid, ook het verraderlijk grieksche
schisma, dat daarvan eerste oorzaak was, geboet zal zijn, de zelfde engelenhanden
het heiligdom weer naar Nazareth zullen dragen, eer nog de profetie van Israels
herstelling in het oude land van Juda
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vervuld wordt: Rom. XI, 25. Want de aanstaande herovering van het heilige Land
blijft de eerezaak van de westersche zonen der kruisvaders, die zij aan hun
onvermengd ridderbloed voorbehouden.
Van de ontelbare stoflijke schatten der baziliek zwijgen wij. Des pelgrims oog
neemt anders waar. Hij ziet de innige beteekenis dier gaven waarvan de uiterlijke
mildheid slechts blijk is: geen schat is groot genoeg ter siering van Gods huis, en
God heeft zoo den blijden gever lief, dat de aalmoes in Zijn naam veel zielen vrij
kan koopen, naar luid der kerkleer en der Heilige Schriften. ‘De ijver voor Gods huis
doet mijn hart verteeren’, zegt de profeet, en als de pelgrim zulks nazegt, dankt hij
den Heer voor Zijne groote glorie, in de dankbaarheid der schepselen ook openbaar:
Gratias agimus tibi propter magnam gloriam tuam. Maar het bewonderen en
beschrijven der kunstgewrochten, van welken adel zij ook wezen mogen, is niet des
pelgrims zaak als hij op onvergankelijke schatten uit is.
Laat ons liever, gelijk te Einsiedeln den lucernschen bergjager, thans te Loreto
den napelschen landman tot voorbeeld kiezen. De herders te Betlehem moeten wel
innig gebeden hebben, dat zij voor hun stand zooveel genaden verwierven: overal
toch vond men in de landbevolking de wezentlijke macht der Kerk, in de offers van
heur overwinnend geloof de beschaming van de valsche wetenschap der wereld.
Want de Waarheid is het Offer, de weg is het offer, het leven moet offer zijn. De
ware kerk is die ook de volmaaktste offers raadt en vraagt. De eenige menschelijke
grootheid ligt in het offeren onzer liefde aan God die Liefde is en zijner schepselen
liefde boven alles waardig, Hij zelf Eindoorzaak aller dingen. Heilige Volkskerk!
voor uwe grootheid buigen wij ootmoedig, als gij met uw katechismus van vijf centen
aan kinderen en onwetenden een leering onderwijst, welke het vernuft der Grieksche
wijzen nooit bereikte, waarvoor Averrhoes zich kromt en Voltaire's school moest
vluchten. ‘Zoo iets is alleen het werk des Heeren, bewonderenswaardig in onze
oogen.’ Ps. 117, 23.
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Reeds viel de nacht toen wij een luid gezang vernamen. Het kwam van den kant waar
wij zoo even de Casa Santa verlieten, toen de deuren gesloten werden. Loreto was
ter ruste, wat kon dat wezen? Toen wij nader luisterden, was de zang door een gebed
gevolgd, waarvan de woorden: Benedetta la tua immacolata concezione, gezegend
zij uw onbevlekte ontvangenis, plechtig over plein en daken tot ons kwamen.
Verheven tooneel, een der aangrijpendste dat ooit ons hart bewoog! Een karavaan
van ruim driehonderd Napolitanen was na vijfdaagschen marsch uit Terracina
gekomen om de Lauretaansche Maagd op haar geboortedag te groeten en lag
groepsgewijs geknield voor de deuren van het heiligdom, langs de marmeren trappen,
tot midden op de piazza. Wanneer men zich nu eene voorstelling maken kan van het
koepeldak der Lauretaansche baziliek om wier korinthische pilaren de maan
Bramante's lijnen toovert, als de wonderschoone Madonna in heur bronzen gewaad,
gelijk een gezondene uit den hemel, verschijnt boven die reusachtige metalen poorten;
wanneer men 't oor leent aan die klanken van metaal zich aan den zang der pelgrims
parend: kinderen, bruiden allereerst en moeders wier hoofddoeken, vierhoekig, helder
wit, de zeebries fladderen doet als vleugelen van zwanen; als vleugelen van trouw
boven dichte mannen-reien, in 't schilderachtig blauwe buis met zilveren gespen,
geschaard langs den marmeren zuilengang of rond de fonkelende fontein in welker
stralen de sterren tuimelen gaan; wanneer men bij dat spel van lijnen, tonen, lichten,
nog 't gejubel proeven kan der engelen die 't geloofsoog zweven ziet om Jezus glorie;
en dat alles eindelijk in de kranslijst eens alpenijnschen nachthemels waarover het
kruis des koepels heerscht; dan heeft men slechts het flauwe beeld der werkelijkheid
die onze ziel in verrukking omhoog hief. ‘Een traan heeft nooit misleid:’ de E.P.
Heyligenberg zal te Curaçao, als hij zijn geliefde negers weerziet, voor wie hij 't
leven offert, gewis als wij die ure steeds gedenken als eene welker genade niet vergaat.
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‘Ecco fra le tempeste e i fieri venti
di questo grande e spazioso mare,
o santa Stella, il tuo splendor m'ha scorto
ch' illustra e scalda pur l'umane menti.’

‘Te midden van der driften stormen op 's levens rustelooze zee, waart gij, o heilige
Ster, met uwen glans die 's menschen ziel verwarmt en verlicht, mijn leidsvrouw!’
Zoo dankte hier Torquato Tasso, wiens rampen slechts de grootheid zijner ziel heeft
geëvenaard, ja overtroffen.
De vreemdeling vermoedt zelfs niet den zielestrijd van zoo menigen pelgrim die
hier als Tasso vlucht en boetend overwint, maar God ziet het en zal het onthullen ter
eere van Maria als het Eeuwig Licht zijn dienaren zal beschijnen, zijn hateren
verbranden.
De heiligen spelen in de godsdienstige orde de rol die de kapitalisten in de
handelswereld vervullen. Zij zijn de verzamelaars van spaarpenningen, welke zij
moeten doen circuleeren ten behoeve van anderen die minder genade ontvingen en
vergaarden. Zij zijn de personen van crediet in den hemel bij den grooten Bankier
van het heelal. Maar de Moeder Gods alleen heeft een onbeperkt crediet bij haar
zoon; vandaar die smeekende aandrang waarmee de Katholieken haar om voorspraak
bestormen.
O beata per quam data
nova mundo gaudia!

Den naasten zondag waren wij vereenigd in de cel van den beminlijken pater de
Goei, die met een ander landgenoot, den pater Spee, de eer heeft de Casa Santa te
bewaken. Het oude Brabantsche hart leeft nog in beiden, kan 't anders? Voor ons lag
het eereveld Castelfidardo; aan den zoom van 't gindsche bosch werd de wapenheld
dezer eeuw Lamoricière verraden en toen, langs dien rotswand om, gedwongen naar
Ancona te wijken; bij het grijze huis daar links viel de Graaf Pimodan den dood des
roomschen ridders op dien zwarten dag van 18 September 1860, toen Cialdini de
overmacht
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van het omgekochte roode grauw tot den moord van Europa's edelste zonen stuwde.
Menig zoon van Nederland ontving dien dag met Pimodan het eeuwig loon van hen,
die wettig strijden. En gewis zal eens, wanneer de huichelende raadslagen der
revolutionaire diplomatie hun ‘genoeg’ in de schale Gods zullen bereikt hebben, ook
Nederlands eer in 't marmer bij Loreto prijken. Want de slag van Castelfidardo was
en blijft een overwinning aan onzen kant, eene schitterende overwinning over het
ongeloof en den beursgod dezer kille dagen!
Aan den anderen kant des kloosters boeide ons een ander uiterste van 't
menschelijke lijden: Recanati, waar de minnezanger des doods, Giacomo Leopardi,
het droeve daglicht voor het eerst aanschouwde, Laaghartig verraad aan zijn zielenadel
gepleegd dreef hem, even als Lord Byron, helaas! in plaats van tot Jezus, tot
menschenhaat, gelijk door eene averechtsche leerwijs te leur gestelde waarheidsliefde
daartoe zijn anderen tijdgenoot en geestverwant Arthur Schopenhauer voerde, wiens
vertwijfelend systeem in Leopardi zijn eersten dichter vond. Zelden werd de
burgerlijke levenspret met haar bekrompen wereldbeschouwing zoo meesterlijk
gegeeseld als in Leopardi's klassieken stijl. Eene ode van vloek gespeend, de ode
aan Italië, bleef ons steeds bij, en viel ons thans in:
O patria mia, vedo le mura e gli archi
E le colonne e i simulacri e l'erme
Torri degli avi nostri,
Ma la gloria non vedo, - en wij vertaalden:

Geliefd Italië, mijn tweede vaderland, ik zie die muren, die bogen en die zuilen, en
bij die eenzame torens de schimmen van 't voorgeslacht, maar de glorie van uw eigen
heden zie ik niet!
Uw eenig overlevende roem is Petrus Stoel te dragen, maar hoe kwijt ge u van
zulk een voorrecht? Gij duldt de heiligschennis en droomt daarop uwe eenheid, ijdel
stuk van schande zwanger! Wee u, de katholieke wereld wordt al dat onrecht moede,
haar lang getarte hand trilt op 't gevest des degens ter eere van het kerkpand, waarmee
God zelf zijn Zetelhouder
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hier op aard beleende, den Herder aller schapen, die van een hunner dus nooit
onderdaan kan zijn.
Na eenige aandenkens te hebben gekocht, waaronder het smaakvol loretaansche
klokje, op welks gewijden klank de duivel vluchten gaat, reisden wij voort over
Ancona naar Assisi.
Des avonds laat kwamen wij te Foligno, waar de trein twee uren toeven moest. Er
was iets bizonders gaande. 't Was een vreeselijk straatrumoer: wie het betalen kon
onder de sektemannen was daarheen gestoven, om deel te nemen aan de groote
manifestatie van den volgenden dag, in den vorm eener wapenschouwing over 60.000
soldaten. Volgens gedrukt program zou Umberto, de onverschrokken koning van
Italie bevel voeren, in tegenwoordigheid van de militaire attachés der groote
mogendheden, die toch maar volstrekt gelooven moesten dat Italie ook eene groote
mogendheid is! Te middernacht konden wij, Goddank, verder en een uur later waren
wij gered te Assisi in den postwagen, die naar het hotel Subasio rijdt.
Nauwelijks van 't station onderweg hooren wij ons op eenmaal begroet als
Eccellenza, door iemand die in den schijn van zijn dievenlantaarn een net gekleed
heer met welgeleerde manieren scheen. 't Was niemand minder, volgens zijn
visitekaart dan Don Germano Nastriero, oratore ambulante, afkomstig uit Acerra, de
vermaarde geboorteplaats van Polichinel. Met een semitischen glimlach over zijn
breeden mond, die den sluwen blik over zijn vleeschigen neus heen moest temperen,
vroeg ons de kleine man: ‘of in het vaderland onzer Excellentien ook kunstmin
bestond voor een talentvol marionettenspel? Anderen, voegde hij er onrustig bij,
geven zich uit voor kunstenaars en ik laat die lieden in hun waarde, welke ik mij
steeds verheug in wien ook te kunnen erkennen, maar zeker is het dat in niemand
anders dan in mij de geest des onvergelijkelijken Polichinels, mijn oudoom is gevaren.
Ik ga daarenboven gemeenzaam met de woordenboeken van drie levende talen en
van 't latijn om, bestudeerde Cagliostro
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en kan met het behendigst pianospel iedere pauze mijner voorstelling door eene
cavatine uit een der laatste napolitaansche operaas opvrolijken. Met mijn talenten,
eindigde hij, staat vast ergens ter wereld de weg der eere open.’ ‘Ongetwijfeld,’
hernam iemand, ‘aan Polichinel behoort de eer dezer wereld, vooral in deze eeuw
staan uwe kansen schoon, maar waarom begint gij niet met in het Italiaansche
parlement uw plaats te nemen, signor oratore?’ ‘Dat is iets anders,’ ging hij voort,
ik, ‘ik ben nog geen politieke specialiteit, maar een kunstenaar van diepe zedelijke
overtuiging, gelijk die door de studie van Schopenhauer, wiens choleravrees ik ook
deel - al reizend verkregen wordt, d'una profonda convizione morale, laquale, enz.’
‘In dat geval,’ antwoordde meester Martens ondeugend, ‘zoo wend u ten onzent aan
het bureau van den romeinschen correspondent van zekere veel gelezen courant.’
Gelukkig hield de wagen stil en nam met dat adres en met zijn eigen valies de
waardige kunstemaker van ons afscheid. Onze bedden stonden gereed, en na de
vensters wijd te hebben opengeslagen, woei ons de frissche umbrische berglucht een
diepen slaap toe.
Toen wij ontwaakten rustte onze blik op de bekoorlijke vlakte van Assisi. Reeds
lang was haar topographie ons eigen: wij hadden zooveel daarvan gehoord en gelezen
sints wij Franciscus lief kregen, dat wij ons terstond als thuis gevoelden. Daar, voor
ons dan stond de Portiuncula, de heilige wieg der Franciscanen-orde, waar de patriarch
de woorden vernam: ‘Gij zult noch goud noch zilver in uw gordel, noch schoenen
aan uw voeten, noch staf in uwe hand dragen,’ en uitriep: ‘Ziedaar wat ik zoek;’ dat
kleine erf waar hij de Maagd aanschouwde en 't rozenwonder deed, dat er nog heden
bloeit, en waar hij eindelijk verteerd 't gesleten aardsche kleed voor seraphijnsche
glorie wisselde. Bij Portiuncula 't gindsche witte huis moest dat wel zijn, bij 't welk
hij stervend nog zijn doorgestoken handen naar zijn geboorteplaats omhoog hief, ten
laatsten zegen. Links lag twee mijlen verder zijn dierbaar Rivotorto, waar hij zoo
overrijk, zijn schoone bruid ter eere, dat
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hooglied zong: door sierlijkheid en vlucht hervormend voor de taal, onovertroffen.
Dan hoog in dien steilen rotswand schuilde, vergisten wij ons niet, de kluis delle
Carceri, waar hem de gaaf der tranen wachtte en op den weg waarheen hij voor de
broeders dieren preekte, en wolf met lam te saam in vrede deed verkeeren. Maar aan
den voet dier rots verhief zich in de stad, blijkbaar aan zijn spitsboog, het gothisch
klooster der heilige Clara, zijn zielsverwante, de moeder der Clarissen, (of ik ook
aan Vondel dacht, en zijn heerlijk gedicht) die met het Hoogheilig Sacrament daar
voor het smalle venster de Saracenen op de vlucht der schande joeg. Ten leste, rechts
op vijftig schreden van ons hart, lag de drievoudig hooge kerk, waar in de krypt zijn
assche rust, en zal verrijzen om in de glorie zijner ziel te deelen ten jongsten dage.
Terstond dan allereerst daarheen: Deus meus et omnia! Onze Vader die in de
hemelen zijt, geef bij zijn graf, dat onze bewondering voor onzen broeder Franciscus
geen ijdele blijve, maar overga in eene ware navolging zijner armoe van geest, die
Gij ons zelf leerdet van Uwe kribbe tot Uw kruis, en van ons allen wilt, ook dan als
Uw genade tot den volmaaktsten staat der daadwerkelijke armoe de roeping niet
verleent! In Uwe handen, Vader, leggen ook wij de leiding van ons leven, Gij weet
dat wij de Uwen zijn en willen blijven tot in den snik des doods. ‘Deus meus et
omnia! Deus meus et omnia!’
Wie 't voorrecht had te bedevaarten naar Assisi, kent welk een schat van wijsheid
dat graf ontsluit, en welk een liefdegloed het harte daar bevangt. Die liefdegloed
werd moeder der middeleeuwsche kunsten: in hem doopte Giotto zijn seraphijnsch
penseel en Dante het eenig plan der godlijke comedie; die liefdegloed blies in
Colombo 't onfeilbare visioen der nieuwe wereld, te winnen voor het kruis. Die
liefdegloed bewijst den echten staatsman 't vermogen des menschelijken wils om 't
modern pauperistisch vraagstuk te bannen van de aard, in vrede, zoen en welvaart,
beiden van lichaam en van
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ziel, door verbroedering der standen. Die liefdegloed doet elk van eerzucht smachten
naar Lijden, Armoede en Smaad, om 't hooggenot dier ware vrijheid der kinderen
Gods, die mint ‘al wat de wereld haat en haat al wat de wereld mint’, gelijk die andere
redder der beschaving, Sint Ignatius van Loyola, 't formuleerde. Die liefdegloed doet
het eeuwig schoon gebed deszelfden Ignatius uit 't diepst der ziele stijgen: ‘Sanguis
Christi inebria nos,’ o Bloed van Christus, bedwelm in ons zin en geest! - een echo
van Franciscus' roep: Deus meus et omnia!
Daar is een wonderschoon verband te schetsen tusschen Franciscus met Dominicus
in de middeleeuwen en Ignatius met Vincentius in de nieuwe geschiedenis. Een
andere Bossuet moge 't eenmaal ondernemen! Zeker is het van Franciscus dat hij
geheel de menschlijke zijde van Jezus' leven in zich vertoond heeft. De lezers der
Dietsche Warande hebben het allen gewis gelezen, herlezen, overdacht. Gij kunt u
dan een begrip vormen van de aandoening eens pelgrims die over de bergen en dalen
van Assisi het pad van Sint Franciscus volgt, en dus als van nabij zich met hem mag
onderhouden. De geheele natuur draagt er nog den indruk van den omgang met haar
heiligen broeder; nergens meer dan in die ernstig lieflijke vallei en op dien
medeboetenden naakten bergrug stemt zij de snaren van ons hart tot lof en vrede.
Elke bloem, elke boom, de zon en de maan, de wind, het water, alles leeft in het
aandenken aan Franciscus hun minderbroer. Elk schepsel houdt u staand tot een
gesprek over de goedheid des hemelschen Vaders. Ja, nergens was ons zuster
Vermoeinis zoo welkom, als zij ons Franciscus' uitroep herinnerde tot zijn broeder
die, toen hij Franciscus spottend vroeg, als op een dag de Poverello van koude
klappertandde: ‘voor hoeveel geld zijn zweet dan wel te koop was,’ ten antwoord
kreeg: ‘Al bezat gij ook de gansche wereld, het ware u niet mogelijk éen mijner
zweetdruppels te betalen, oneindig als die zijn van waarde uit de verdiensten Gods.’
Geen heilige was geroepen de macht der deugd meer innig
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liefelijk en hoog dichterlijk tevens aan de wereld te toonen. Een hoogheid van
opvatting der goddelijke dingen buiten eenige boekenstudie verworven; eene
heerschappij over de natuur zonder ander gezag dan van het reine oog; een
doorgronding des harten niet met redekunde maar uit loutere ingeving; een wetenschap
der nietigheid van 't aardsche goed buiten eenigen tegenspoed of misrekening
gesproten; een geloof in de Armoe die voor den sultan de vuurproef trotseert; een
liefde tot den Gekruiste die geheel de schepping tot haar verlossing wil verheffen;
eene nederigheid die zich met de schande vereenzelvigt; een zielsvervoering die zich
in de Godheid verliest: zoo verrijst voor zijn tijd en voor alle eeuwen die volgen, de
onvergelijklijke figuur van den Bedelaar van Assisi! Ten spijt van 's werelds macht
en wijsheid, die in heur niet verzinken; tot vastheid en tot troost ook van den diepst
vertrapten slaaf, die op zijn God betrouwt; ter eere Gods die Zijn naijverig hart nooit
sterker openbaarde. ‘Mijn zoon schenk Mij uw hart’ zuchtte Jezus. En Franciscus
antwoordde: ‘Neem mijn hart, met alles, ziedaar’! Deus meus et omnia! Toen sprak
Jezus: ‘Omdat gij Mij alleen wilt liefhebben, zal Ikzelf uw loon zijn en de glorie van
Mijn kruis in u openbaren.’
In de onvoorwaardelijke overgave eener ziel zonder aarzeling, aan de eer haars
Scheppers ligt de wezentlijke kracht en het geheim van Franciscus van Assisi.
Vaartwel dan, o aarde en schatten, genoegens en eer, weg satan en wereld en
ikheid, gij allen zijt niets dan smartvol bedrog en ijler dan de ijdelheid zelve! Deus
meus et omnia: nu en voor alle eeuwigheid! Amen.
En uit het stof zich opheffend, met den blik naar het Oosten, kuste de pelgrim zijn
kruis.
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Boekbeoordeeling1).
(Vervolg.)
7. Van het Deutsche Gesellschaftsleben im endenden Mittelalter, van Gustav von
Buchwald is sedert onze aankondiging het tweede deel (1887) verschenen; het werk
is daarmede volledig. Dit deel draagt tot bijzonderen titel Zur deutschen
Wirtschaftsgeschichte, Fünfzehn Vorträge.
De Nederlandsche beschaafde koopman zal in dit gedeelte van Buchwalds werk
recht veel aantrekkelijks vinden. Eene verhandeling over de dagloonen, eene andere
over visscherij op zee en meer, eene derde over de opvoeding tot den handelsstand,
eene vierde over de handelsreizigers en hun huiselijk leven in de 15e eeuw, eene
over den buitenlandschen handel, de verdrijving der Joden, enz. Deze opstellen zijn
in staat alle denkende lezers te boeien.
De geleerde vindt in de Nachweise, d.i. de opgave der bronnen, gelegenheid genoeg
zijne kundigheden uit te breiden en bemerkt spoedig dat Fischer, Falke, Wackernagel,
dat Freitag en Joh. Janssen, en veel minder Périgot en anderen die over dergelijke
zaken schreven, het onderwerp nog niet hebben uitgeput.
De oorkonden Riedel, Cod. diplom. Brandenburg., Schäfer, Hanserezesse,
Urkundenbuch der Stadt Lübeck, V, e.a. m) werden nevens levensberichten (v.
Buchwald, Anna von Buchwald, Julius Minutoli, Friedrich I, Kurf. von Brandenburg),
jaarboeken (Tagebuch des Lukas Rem, Joh. Falke, Jahrbü-

1) Zie Dietsche Warande V, 5, bl. 468, vlgg.
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cher für Nationalaekonomie, enz.) studiën over enkele steden (Kriegk Frankfurt,)
en een groot aantal bijzonderheden, uit allerlei tijdschriften geput, naast elkaar gelegd,
om een treffelijk beeld te leveren.
Het dagboek van Lucas Rem zal hem die het niet kent door de uitgave van B.
Greiff bijzondere belangstelling inboezemen, zijne geographische kennis
vermeerderen, en behagen doen scheppen in den ‘nieuw ontdekten weg naar Amerika
en Oost-Indië,’ in Rems verblijf te Antwerpen, te Brussel, te Rome, enz.
Wij leeren den practischen zin der reizende ridders, de handels- en andere wegen
(b.v. dien van Burgos over St. Jago di Compostella en dan kortheidshalve over zee
naar Lissabon) kennen. Wij treffen aardige staaltjes aan van bijgeloof, en honderd
andere merkwaardige zaken meer.
8. In de Précurseurs de la Réforme dans les Pays-Bas, van Altmeyer, vinden wij
meer dan de titel belooft. Wij kunnen dit werk ten eerste beschouwen als eene
algemeene studie des levens van zulke mannen die met minder of meer nadruk voor
de tucht der katholieke kerk gestreden en haar hierdoor eenen wezenlijken dienst
bewezen hebben. Ten tweede vinden wij hier de daden van diegenen welke de
verspreiding van de kennis des bijbels bevorderd hebben, en die ook tegen allerlei
slechte hartstochten (zedeloosheid, luiheid, enz.) van geestelijkheid en leeken
opgetreden zijn, hetzij de bedoeling hierbij de beschimping of de verbetering dier
personen gold. Ten derde vinden wij hier enkelen die, met minder of meer
voorbereiding, de wederlegging van een of ander kerkelijk leerstuk hebben beproefd.
Aldus zouden wij het werk karakteriseeren, want wij treffen hierin even zooveel
warme verdedigers van de beginselen der katholieke Kerk aan, als op W. Kaulbachs
schilderij in het Treppenhaus te Berlijn, betiteld Reformationszeitalter.
De schrijver laat dan ook met eene zekere voorliefde gelden hoe of Aeneas Silvius
Piccolomini (Paus Pius II) de renaissance-kunst heeft geprezen en aanbevolen. Hij
zou daaraan vele
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andere pausen en prelaten hebben kunnen toevoegen en zelfs verhalen hoe in sommige
pauselijke bullen niet alleen de namen van Christus enz. plaats maakten voor die aan
den Olymp ontleend, maar onder de oogen van Leo X, in naam der kunst, menige
uiting van heidensche ongebondenheid op het tooneel werd verontschuldigd.
Daarom waren evenwel noch Nicolaas V, de groote verdediger der heidensche
beschaving en de grondlegger der vaticaansche boekerij, noch Pius II, noch Leo X
‘hervormings’-gezind, zooals Altmeyer dit woord verstaat.
Dat de schrijver onzen Gerrit Gerritsz (Erasmus) tot de ‘voorloopers’ rekent, is
natuurlijk niet te verwonderen; ofschoon Altmeyer niet ontkent dat E. aan 't pauselijk
hof zeer gezien was. Doch dat hij alle diegenen welke verlichting over het volk,
leerzucht en algemeene kennis hebben zoeken te verspreiden, gelijk de Broeders van
't gemeene leven, voorloopers van Luther noemt, is toch wel wat gewrongen, al waren
ook de bedelmonniken en later de paters Jezuieten hunne vrienden niet.
Overigens is Altmeyers boek zeer volledig, geeft met nauwkeurigheid de bronnen
op, slaat eenen vrij onafhankelijken toon aan, en is vol bijzonderheden gelijk zij
elders niet zijn bijeen gebracht, en vooral niet aldus in eene zekere tijdsorde, die
echter toch niet volkomen is.
9. Les Huguenots et les Gueux (1560-1585) van Kervyn de Lettenhove vormt met
het voorgaande werk eene krasse tegenstelling. Voorzeker zullen bijna zonder
uitzondering de mannen, door Altmeyer geschilderd, voor geen geld van de wereld
de gebeurtenissen van 1560 tot 1585 als de vrucht van hun ‘voorloopen’ willen
beschouwd zien. En toch is het de Reformatie die dezen tijd beheerscht.
Kervyn schildert, volgens de brieven van tijdgenooten, de listen van het fransche
hof onder de regeering van Karel IX en Hendrik III, met Catharina van Medici als
groote beweegkracht, en toont aan, wat misbruik gemaakt werd van katholieke leer
en zoogenaamden geloofsijver, om eigen heerschzucht en naijver te voeden.
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Van spaanschen kant stooten wij op meer openlijken en vasthoudenden zin voor de
katholieke kerk in den persoon van Philips II. Die eigenschap belette hem echter niet
naar de engelsche zoowel als naar de d u i t s c h e kroon te streven: een der oorzaken,
waarom hij het huwelijk van Willem van Oranje met Anna van Saksen niet
uitdrukkelijk tegenwerkte.
De prins wordt in dit werk geschilderd als middelpunt der nederlandsche
omwenteling, ja als de groote held en hoofdbeweger. Men heeft dit den schrijver als
een gebrek aangerekend. In de tweede plaats heeft men hem verweten, dat hij te
groote waarde hecht aan de veronderstellingen der gezanten en de uitdrukkingen in
hunne brieven gebezigd.
Daarin kan eene zekere waarheid liggen. Doch de lezer onderzoeke zelf en oordeele,
of overigens Kervyns zes lijvige boekdeelen niet een meesterwerk vormen van de
beste soort, waarin een edel streven ligt naar historische waarheid, en
veronderstellingen op vooroordeel gebouwd nooit de plaats innemen van ernstig
onderzoek.
Daarbij zijn de bijzonderheden uit het fransche hofleven en de invloed daarvan
op staatsgebied met kennis van zaken geschilderd, die aan het werk, van het standpunt
der geschiedenis van de a l g e m e e n e b e s c h a v i n g , eene frissche
aantrekkelijkheid verleenen.
De historische wetenschap heeft zich in alle opzichten over het verschijnen van
dit grondige werk, de studie van vele jaren, uitermate te verheugen.
10. Schletterer geeft een afgewerkt tafreel van het ontstaan en de ontwikkeling
der fransche opera waarvan de dertiende eeuwsche fransch-Vlamingen de la Halle
en Blondel wel eens als de grondleggers worden genoemd, omdat zij hunne
tooneelstukjes met gezang doormengden. De schrijver stelt in 't licht dat bij de
opvoering van Ercole (Herkules), ter eere van den pyreneeschen vrede in 1662
geschreven, ter nauwernood muziek werd gehoord, en dat de zoogenaamde opera
Serse, (Xerxes) ter gelegenheid des huwelijks van Lodewijk XIV met Maria Theresia
voorgesteld, als toonwerk zonder beteekenis is.
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Bachus met zijn gevolg en andere optochten hielden de eer op van dit schouwspel
hetwelk acht uren duurde. Vóór het optreden van Cambert en Lully kende men geene
opera-aria's.
Hiermede sluit dan ook het overzicht der Erste Versuche der französischen Oper.
Het werk is als bijdrage tot de beschavingsgeschiedenis alleszins aan te bevelen.
11. De volledige titel van K.Th. Gaedertz' merkwaardig werk is deze: ‘Das
Niederdeutsche Schauspiel. Zum Kulturleben Hamburgs. I. Das Niederdeutsche
Drama von den Anfangen bis zur Franzosenzeit. II. Die platdeutsche Komödie im
neunzehnten Jahrhundert.’
De ondergeteekende heeft, reeds bij vroegere gelegenheid, (De Amsterdammer,
weekblad voor Nederland, 1885, no. 409, bl. 8) aangetoond, welke belangrijke plaats
deze verzameling van volksdrama's in de letterkunde der dietsche taaltakken beslaat.
Gaedertz beschouwt Karel den Groote als den stichter van Hamburg en
veronderstelt dat de dramatische voorstellingen aldaar opklimmen tot de negende
eeuw.
't Komt er op aan te weten, wat men onder de jaculatores en histriones, waarvan
Angilbert spreekt, wil verstaan.
Het aan Gaedertz oudst bekende eigenlijke tooneelstukje, geschreven in de taal
der zestiende eeuw, mag een honderdtal jaren ouder zijn; maar van 800 tot 1400 is
nog eene groote ruimte.
Het is eene eigenaardige, gedramatiseerde Karelsage, waarin de groote koning
den sterksten held van alle tijden, den scandinaafschen reus Herkader overwint. Hier
wordt eigenlijk 's konings overwinning op de Saksers behaald zinnebeeldig
voorgesteld.
De eigenlijke nederduitsche dramatische poëzij ontwikkelt zich te Hamburg eerst
in het begin der zeventiende eeuw. Door onze eigene letteren kennen wij echter De
düdsche Schlömmer (De dietsche slemper), van Johannes Stricer uit de zestiende
eeuw.
In de helft der achttiende eeuw was de opera te Hamburg
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in de plaats van nationale zang- en tooneelspelen getreden. Schoolcomediën waren
in zwang gekomen; daarin alleen is het nederduitsch dier dagen nog krachtig
vertegenwoordigd. Men vond toenmaals ook een zeker getal echt nederlandsche
tooneelspelers in de groote handelsstad.
Al heeft men aldaar ook Fritz Reuters werken voor het tooneel ingericht - heden,
kan zich die oude volkstale nog slechts in een der kleine schouwburgen doen hooren.
Leuven.
DR. PAUL ALBERDINGK THIJM.
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Een Woord aan mijne trouwe lezers.
Met den aanvang van het jaar 1887 en met de verschijning der Eerste Aflevering van
Deel VI der Nieuwe Reeks, draag ik het bestuur der ‘Dietsche Warande’ over aan
mijn lieven broeder en ambtgenoot Dr. PAUL ALBERDINGK THIJM, Hoogleeraar
van Letteren en Geschiedenis aan de Universiteit van Leuven.
De kring van onderwerpen, waarmeê het tijdschrift zich zal bezighouden, blijft de
zelfde: maar méer dan, in de laatste jaren, door het overwicht van mijn
Akademie-arbeid mogelijk was, zal er gezorgd worden voor eene gelijkmatige
vertegenwoordiging der verschillende takken van kunst en kennis.
Reeds van den beginne af, zweefde mij het denkbeeld voor den geest de ‘Dietsche
Warande’ tot een veelzijdig Noord- en Zuid-Nederlandsch orgaan te maken. Dat de
uitgave voortaan te Gent, bij de Heeren S. LELIAERT, A. SIFER & Co., zal geschieden,
verandert niets aan geest en richting.
Ik verheug mij, dat de ‘Warande’ in krachtiger en jonger handen overgaat. Mijne
medewerking blijft haar intusschen verzekerd. Ik ben overtuigd, dat, in alle opzichten,
het tijdschrift aan rijkdom van inhoud en aantrekkelijkheid, ook door op een vasten
datum eens om de twee maanden te verschijnen, winnen zal.
Mijn trouwen lezers zij dank voor de 32 jaar lang ondervonden waardeering.
J.A. ALBERDINGK THIJM.
AMSTERDAM, 27 Dec. 1886.
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